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Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem

DZIENNI    

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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STANISŁAW MIŁASZEWICZ

Sędzia Sądu Okręgewego w Wilnie
po krótkich | tlężkich cierpieniach opatrzony Św. Sskramentami

zasnął w Panu dn. 28 kwietnia 1932 r. w wieku lat 51
Eksportacja zwłok z Kliniki litewskiej (ul. Wileńsa 28) do Kościo-

ła św. Jakóba odbędzie się dziś e godz. 9 rano, poczem bezpośrednio
edprawione zostanie Nabeżeństwo żałobne. Pogrzeb tegoż dnia na cmen-
tarzu Sw. Piotra I Pawła nastąpi o godz. 5 ej po poł.

© tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół
1 znajomych pogrążeni w smutku

  

Żona i Rodzina.

| . p -

Stanisław MIŁASZEWICZ
Sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie

pe krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzony $w. Sakramentami
zmarł w Pany dn. 28 kwietnia '932 r. w wieku lat 51
Eksportacja zwłok z Kliniki litewskiej (ul Wileńska 28) do Хо-

$cioła $w. Jakóba odbędzie się dziś o godz. $ rano, gdzie bezpośrednie
zostanie odprawione Nabożeństwo żałobne.

Pogrzeb nastąpi tegoź dnia Q godz. $ p.p. na ementarzu Św. Pietra
| Pawła na Antokolu, * s !

O czem zawiadamią

Zrzeszenie Sędziów I Prokuratorów
Sądu QGkręgowego w Wiinie.

Konferencja na Zamku.
(Telefenem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Minister Józef Piłsudski złożył wczeraj po połu-
dniu wizytę na Zamku, gdzie w przeciągu godziny konferował z P.
Prezydentem,

Znów samebójstwo wybitnego sanatora.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

„  ŁWOW. Wczoraj zastrzelił się sekretarz B. B, we Lwowie Alfred
Tęczarowski, jeden z najwybitniejszych działaczy sanacyjnych Lwowa.

Zagadkowy zgon oficera policji politycznej
we Lwowie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

LWÓW. We czwartek rano w sposób niewytłomaczony zmarł
nagie aspirant policji politycznej Szymczyk, który po š. p. komisarzu
Czechowskim objął kierownictwo brygady pelicji politycznej.
°° Ostatnio Szymczyk pracował nad sprawą zabójstwa Hołówki

i komisarza Czechowskiego.

Protestacyjny strajk górników.
(Telef. od własnego keraspondenta.)

KATOWICE. W środę, 28 IV o godz. 6 rano, wybuchł w kopalni

Blūcher w Boguszewicach strajk protestacyjny z powodu zamierzo-

nego obniżenia przez zarząd kopalni grup zarobkowych dla robotni-

ków. Pracy nie podjęło ok. tysiąca robotników. Najkonieczniejsze
prace w kopalni są wykonywane.

Morderra dyr. Koehlera stanie przed
sądem doraźnym.

WARSZAWA (Pat). Docho-

dzenie policyjne w sprawie zabój-

 

cyzja, czy zabójca Blachowski po-
stawiony będzie przed sądem do-

Telefon Redakcji»

stwa dyrektora generalnego Za-

kładów Żyrardowskich Koehlera
będzie zakończone w najbliższym

czasie. Śledztwo przyjął „sędzia

śledczy I okręgu p. Czerwiakow-

ski, nadzór nad śledztwem wice-

raźnym. W dniu 28 b. m. przyby-
dają do Warszawy żona zamordo-
„wanego z synem i córką. Naj-
prawdopodobniej pogrzeb dyrek-
tora Koehlera nie odbędzie się
w Warszawie, lecz zwłoki zostaną

* tarjacie Klubu (Orzeszkowe

priekin Kuerstenberg. W naj- przewiezione do Lozanny,

liższym czasie ma zapaść de-

Tajemnicze morderstwo.
°° (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W śrudę po poludniu w lesie pod wsią Beldėw,

w powiecie łódzkim, znaleziono leżącego w kałuży krwi z 6 ranami

łowy, średniego wieku mężczyznę, w którym rozpoznano 35 letniego

Ja Witoniaka, mieszkańca wsi Sarnów w gminie Puczniew, po-

wiatu łódzkiego. Przy poranionym znaleziono portfel z dowodami

osobistemi i 37 zł. gotówką. Witoniaka odwieziono do szpitala w Ale-

ksandrowie, gdzie w kilka godzin zmarł, nie odzyskawszy przytom-

ności. Oględziny lekarskie zwłok ustaliły, że śmierć nastąpiła skut-

klem pęknięcia czaszki, a rany zadane były tępem narzędziem, naj-

prawdopodobniej łomem żelaznym. Ponieważ przy zamordowanym
znaleziono portfel z pieniędzmi, odpada podejrzenie o możliwości

napadu rabunkowego. Napadu dokonano prawdopodobnie z zemsty.

W SPREZERZROWAEEE POMZAAINAATAA COPY ACEATmKaATRI Tina UNLAAо

STRONNICTWO NARODOWE

urządza we wtorek dn. 3 majao g. 1-ej w lokaluwłasnym Orzeszkowej 11

UROCZYSTY OBCHÓD

ku uczczeniu Święta Narodowego

na którem D-r. Władysław Konopczyński profesor Ulniwersytetu
Jagiellońskiego wygłosi odczyt p. t.:

Główne idee Trzeciego Maja
oraz przemawiać będzie a STANISŁAW RYMAR

na temat:

Trzeci Maja a chwila obecna.
Wstęp wolny.

 

KOMUNIKAT
Sekcja Sceniczna Klubu Młodych S. N. i O. W. P.

zaprasza wszystkich członków i sympatyków na

wielką Zabawę Majową
dnia 2maja 1932 r. w Salonach Klubu Narodowego przy ul. Orzeszkowej 11.

Wstęp tylko za zaproszeniami, które można otrzymać codziennie w Sekre-
11) od godz. 6—8. — Bufet własny. — Do tańca

przygrywa pierwszorzędny kwartet. — Początek o godz. 9-tej.

do 16 i od

9 do 20-ej,
codziennie,

  

LWÓW. Pat. — W 4-m dniu
procesu przeciwko Aeoweki
sąd przesłuchał dalszych ėwiad-
ków, a mianowicie Annę Becke- -
rėwnę | Olgę byłe |
służące Zarembów, które złożyły +
zeznania obciążające,  naogół
zgodne z zeznaniami w 4
й SE WoS Bie--

, artysta malarz rzyjacieł.
Zaremby, zobrazowałSanie|
stosunki panujące w tym domu -
oraz stanowisko Gorgonowej wa: /
bec dzieci, poczem przystąpiono|
do przesłuchania jednego z naj- |
ważniejszych świadków Marcelny .
Tobjasz byłej służącej Zaremby, -
która zajęta tam była również|
krytycznej nocy. Zeznala ona, żę ;

 STSES is SEEE ESRT

Fiasko narad
" ZAPOWIEDŹ NOWEGO

LONDYN (Pat). Prasalondyń- |
ska donosi oostrzeżeniu,jakiewy- |
rażone zostało wczoraj w Gene- |
wie pod adresem Francji i Włoch |
oz wysoki autorytet bi
óry oświadczył, że o ile Francja

i Włochynieprzyłącząsiędopo-
stanowień londyńskiego traktatu

ograniczona do sweg
stanu. O ile Francja i Włochy
e 1935 niePORE traktatu
londyńskiego, to Wielka Brytanja
skorzysta z klauzuli, która daje jej
prawo wykroczenia poza ramy.
traktatu. Ten sam autorytet wy-
powiedział się przeciwko idei od-=
roczenia zagadnienia reparacyjne-

  
  

 

       

    

PROCES.GORGONOWEJ.

-—tetem

Wilno, Piątek 29-40 kwietnia 1932 r.
ŽAS

w

słyszała jak po odkryciu morder-
stwa Gorgonowa powiedziała do
siebie: „Boże, co ja zrobiłam!"

Oskarżona prostuje, że nie u-
żyła wymienionych wyrazów,
lecz powiedziała: „Boże, co tu
robić!" które to słowa łączyła z
koniecznością spraw związanych
z pogrzebem i t. d.

Następnie przesłuchano kole-
żłankę zamordowanej Zarembian-
ki oraz przyjaciół Zaremby, któ-
rzy opisywali stosunki panujące
w domu Zarembów.

Rozprawę odroczono do jutra.
Przewodniczący ogłosił, żedzisiaj
nastąpi w Brzuchowicach wizja
lokalna.

WYŚCIGU ZBROJEŃ.

w Lozannie i zapowiedział, że
lelegacja brytyjska będzie nale-

gała w Lozannie na definitywne
załatwienie tego problemu. Roz-
"mówca brytyjski wyrazić miał
również rozczarowanie z powodu
"faktu, że rozmowy o wielkiem
jznaczeniu międzynarodowem są
"odkładane z dnia na dzień,

Wprawdzie prasa londyńska
"nie ujawnia osoby rozmówcy, lecz
nieulega wątpliwości, że autory=

asie A opri ty: codosta-
nowiska W, Brytanji, jest sam

lu nieob
newię,

CHOROBA PREMJERA TARDIEU.

GENEWA. Nadeszła tu dziś
wiadomość telefoniczna od Tar-
dieu, iż premier francuski z powa-
du choroby gardła nie przył! ie
do Genewy. Wiadomość wywołała
tu wielką sensację, gdyż nieobec-
ność premjera Tardieu uniemożli-
wia kontynuowanie poufnych kon-

ferencyj pomiędzy wielkiemi mo-
carstwami. Mac Donaldowi, Brue-
ningowi i Stimsonowi nie pozostaje
nic innego: jak opuścić Genewę
bez żadnych ręzultatów.

Minister Zaleski wyjechał dziś
do Warszawy.

NIEZADOWOLENIE W NIEMCZECH.

BERLIN (Pat). Prasa niemiec-
ka w obszernych komentarzach z
Genewy atakuje premjera Tardieu
z powodu nieprzybycia na konfe-
rencję przedstawicieli 5 mocarstw.
Dzienniki prawicowe wyraźnie in-
synuują premjerowi francuskiemu
sabotaż konferencji, utrzymując,
że jego nagła niedyspozycja jest
chorobą dyplomatyczną. Ton ko-

OŚWIADCZENIE

GENEWA (Pat). Kanclerz Brue-
nin przyjął w dn. 28 b. m. przed-
sławicieli prasy międzynarodowej.
Bruenin$ oświadczył, że celem je-
go przyjazdu do Genewy było
omówienie z przebywającymi tu
mężami stanu wielkich problemów
międzynarodowych chwili obecnej.
Bruening wyraził ubolewanie z po-
wodu tego, że nie mogą być kon-
tynuowane rozmowy wskutek cho-
roby Tardieu. Possing oświad-
czył, że stanowisko Niemiec w
sprawie rozbrojenia nie uległo

mentarzy świadczy o dużej koa-
sternacji.

„Deutsche Allg. Ztg.' kryty-
kuje przytem taktykę kanclerza
Brueninga, zarzucając mu unikanie
plenarnych posiedzeń i oświad-
czając, że rokowania zakulisowe
nie doprowadzą do korzystnych
wyników.

BRUENINGA.

zmianie. Niemcy muszą utrzymać
swoje żądanie równości praw i
przeprowadzenia istotnego rozbro-
jenia. Dodał on, że wszyscy Niem-
cy wiedzą o tem, że ašims te
nie mogą być rozwiązane przez
same Niemcy, lecz jedynie przez
współpracę międzynarodową, w
szczególności _niemiecko-francus-
ką. Obecnie świat żyje w słanie
ośrednim pomiędzy wojną i po-
Lė Trzeba dojść do prawdzi-
wego pokoju, któryby był dobro-
wolny, a nie dyktatem.

PRZED WYBORAMI W KŁAJPEDZIE.
Demarche przedstawicieli mocarstw.

BERLIN. (Pat), Biuro- Wolffa
donosi z.Kowna: Przedstawiciele
Francji, Anglji i Włoch zakomu-
nikowali dziś litewskiemu mini-
strowi spraw zagranicznych opi-
nję swych rządów w sprawie
wyborów do sejmu Kłajpedy co
do trzech punktów:

1) Nominacja i działalnosć ko-
misyj wyborczych muszą być za-
gwarantowane na warunkach
specjalnych. 2) Prawo głosowania
przyznane może Ębyć tylko oso-
bom, posiadającym miejsce sta-
łego zamieszkania w Kłajpedzie,
W czasie wyborów musi być za-

* gwarantowana wolność prasy i
zgromadzeń.

Litewski minister spraw za-
granicznych oświadczył, iż rząd
jego w zupełności zgadza się ze
stanowiskiem mocarstw  sygna-
tarjuszy i że wydał już wszystkie
zarządzenia.

Wiadomości te biuro Wolffa
opatruje nastepującym komen-
tarzem: Oświadczenie litewskiego
ministrą spraw zagranicznych wy-
wołało w berlińskich kołach po-
litycznych zdumienie. Dotąd nie
zaobserwowano, ażeby strona li-
tewska w formie jakichkolwiek

- wielu Niemców,

zarządzeń zgóry miał uwzględnić
żądania mocarstw sygnątarjuszy.

' szarządzenie przeciwko
cudzoziemcem.

KŁAJPEDA. (Pat) Wobec tego,
że w akcji prżedwyborczej ze
strony niemieckiej bierze udział

przybyłych z
Niemiec, którzy nie posiadają
obywatelstwa litewskiego, dyrek-
torjat wydał zarządzenie, zabra-
niające cudzoziemcom brania
udziału w akcji przedwyborczej.

 

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

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem j w tekscie
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrac
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

przed tekstem po 28 gr.

(ena sameru 20 gr.
Nr. 98,

 

(6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

ca o 28 proc. drożej. Terminy
ę dowolnie zmieniane.

 

Koszule zefiroweod6 zł.
koszula sportowa (z krawatem) od 4, karpetki

„želazne“ od 85 gr. poleca am ZPR
POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

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

Rosja rajem fałszerzy dolarów.
WIEDEŃ (Pat.) Fałszywe ban-

knoty 100 dolarowe, przechwyto-
ne przez policję wiedeńską i bu-
dapesztańską, wykaze!y—zdaniem
„Neue Wiener Tzgeblett",—te sa-
me znamieńa, co fałszywe ban-
knoty  dolarowe, przechwycone
przed czterema laty w Niemczech.
wówczas nasuwało się . podej-
rzenie, że banknoty te fabryko-

 

enewskich.
CZEGO SIĘ STIMSON

NAUCZYŁ GENEWIE?
PARYŻ (Pat). Korespondent

„Petit Parisien" donosi, że ostatni
pobyt Stimsona w Genewie u-
twierdził go w przekonaniu, że
Stany Zjednoczone powinny nadal
wstrzymać się od wszelkiej inge-
rencji co do spraw europejskich,
aż do chwili kiedy zainteresowane
mocarstwa porozumieją się z sobą.

PRASA FRANCUSKA
O NAIWNOŚCI MĘŻÓW STANU

Z GENEWY.
PARYŻ (Pat). Cała prasa fran-

cuska podkreśla naiwność niektó-
rych mężów stanu w Genewie,
prz czających, że istotnie mo-
żnaby w przededniu wyborów we
Francji położyć kres nieporozu-
mieniom francusko-włoskim oraz
przerzucić most nad przepaścią,
dzielącą Niemcy od Francji. Fran*
cja PA w dniach najbliż-
szych do wyborów. Wyborcy zro-
zumieliby z trudnością, iż w dniu,
kiedy przyjdą złożyć kartki swe
do urn, wszystko już będzie zgóry
zdecydowane i uregulowane bez
ich woli.

wane są na większą skalę w Ro.
sji sowieckiej. Policja berlińska
poszukiwała wówczas bezskutecz-
nie emisarjusza komunistycznego,
który występował pod nazwi-
skiem  Frenka Fischera, albo
Voigta. Banknoty te były tak do-
brze podrobione, że dopiero Ge:
neral Reserve Bank stwierdził, że
są fałszywe. Poszukiwania fabry*
ki tych falsyfikatów pozostały
bez rezultetu. Adwokat niemiecki
Sachs podał w czasie procesu
przeciwko fałszerzom dane o
fałszerstwach, przeprowadzanych
ne wielką skalę w Rosji. Fałszy-
we banknoty wysyłane były w
wielkiej ilości przez Chiny zagra-
nicę i tą drogą także do Euro-
py. Inicjatorem był—zdaniem dr.
Sachsa — sowiecki komisarz Ju-
rowskij, morderca rodziny cesar-
skiej. W tej samej fabryce rosyj-
skiej dokonywane były fnłszer-
stwa angielskich banknotów 5-cia-
funtowych.

Banknoty te w roku 1922
po raz pierwsży pojawiły się w
Wiedniu. Fałszywe banknoty
5 ciofuntowe wysyłane były z Ro-
sji przez Konstantynopol do Eu-
ropy Zachodniej. Również paro-
wiec rosyjski „Erywań* poczynił
w roku 1926 znaczne zakupy wę-
gla i innych materjałów, płacąc
fałszywemi banknotami dolaro-
wemi, pochodzącemi z tej samej
fabryki.

Międzynarodowe władze poli-
cyjne starają sie już od szeregu
lat wpaść na trop tych fałszerstw
zakrojonych na wielką skalę.

ROBIE TRZOCZ RACEICAOOCZDROANKIO

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Sprawa niemieckich organizacyj
wojskowych.

BERLIN. (Pat). Według zapo-
wiedzi prasy, gabinet Rzeszy już
na naejbliższem posiedzeniu zaj-
mie slę sprawą unormowania sto-
sunków w niemieckich organiza-
cjach o charakterze wojskowym.
Przy rozważaniu wniosków, do-
tyczących Reichsbanneru, dysku-
towany będzie projekt ministra
Groenera o stworzeniu ogólnego.
związku sportowego młodzieży.

Projekt ten uwzględnia zatru-
dnienie i wcielenie do związku
członków wszystkich organizacyj

niemieckich o charakterze woj-
skowym, które tym sposobem
żnajdą się w całości pod kon-
trolą państwową, w przeciwsta-
wieniu do atakowanej przez mi-
nistra Groenera „armji prywat-
nej“.

„Welt am Abend“ informuje,
že kierownictwo związku powie-
rzone będzie kpt. Berhardtowi,
występującemu w charakterze
męża zaufania min. Treviranusa
oraz  miarodajnych czynników
ministerstwa Reichswehry.

Z Litwy...
Wybicie szyb w konsulacie litew-

s w Tylży.

26 b. m, o godz. 11 w nocy nie-
znani sprawcy wytłukli odłamka-
mi cegieł szyby w 2 oknach kon-
sulatu litewskiego w*Tylży. 3 szy-
by wybito w oknie gabinetu kon-
sula, a pozostałe — w oknie kan-
cęlarji konsulatu, gdzie też znale-
ziono 1 kamień. Prawdopodobnie
sprawców było dwuch, ponieważ
szkła wybito w obu oknach jedno-
cześnie. Natychmiast po wypadku
zawiadomiono miejscową policję,
która po przybyciu do konsulatu
obejrzała stłuczone szyby, zabie-
rając dowody rzeczowe w postaci
kawałków cegieł. Dziś rano przed-

stawiciele policji bawili w konsu-
lacie poraz drugi.

Prof. Woldemaras wybiera się do
Berlina.

Prof. Woldemaras postanowił
wyjechać w początkach czerwca
do Berkina, aby podjąć tu rokowa-
nia z wydawcami w sprawie wy-
dania pracy jego o kwestji polsko-
litewskiej i zatargu kłajpedzkim.

Obrońcy prof. Woldemarasa,
adw. Bielackin i Kazłas, zwrócili
się do władz z prośbą o zezwole-
nie prof. Woldemarasowi na wy-
jazd z Litwy i pobyt zagranicą do
jesieni, gdy Trybunał Najwyższy
rozpatrzy sprawę jego o przywła-
szczeniu duńskich koron.

 

Redukcja w przedsięblorstwach miejskich
Warszawy.

WARSZAWA. (Pat). Wczoraj
prezydent miasta wystosował o-

Echa «brzeskich» wyborów przed sądem
w Kielcach

W. kieleckim Sądzie okręgo-
wym toczył się proces przeciwko
20 chłopom ze wsi Modkowice w
powiecie jędrzejowskim. W przed
dzień ostatnich wyborów do Sejmu
mieszkańcy Modkowic, uzbrojeni
w pałki i kamienie ruszyli przed
miejscowy areszt, domagając się od
policji wypuszczenia na wolność
czterech zaufanych mężów „Cen-
trolewu”. Sprowadzono z pobliskie
go Jędrzejowa posiłki policyjne,
które tłum rozpędziły. Mężów za-
ufania „Centrolewu“ przetrzymano

w areszcie przez dzień wyborów,
tak, że głosów swych nie oddali do
urny wyborczej, poczem wypusz-
czono ich na wolność,

Sąd ustalił, że aresztowanie
przywódców lewicowych stron-
nictw ludowych nie było uzasad-
nione,

Wszyscy oskarżeni zostali unie
wimnieni z artykułów o rozruchach
a dziewięciu z nich zostało skaza-
nych na 2 tygodnie aresztu za za-
kłócenie spokoju publicznego.

 

kólnik do kierowników  wydzia-
łów i dyrektorów przedsiębiorstw
miejskich w sprawie redukcyj per-
sonalnych w służbie miejskiej.
Poinformowane o tem związki za-
wodowe pracowników miejskich
odbyły wczoraj wspólną konfe-
rencję, w wyniku której zarządy
zwięzków wypowiedziały się prze-
ciwko zamierzonym redukcjom.

Wykonanie wyroku
na członkach O. U. W.
TARNOPOL. (Pat). We czwar-

tek wykonano wyrok śmierci na
członkach UOW. Joachimie Pry-
ślaku i Hołojadzie, którzy zamor-
dowali w pow, skałackim dwie o-
soby. Trzeci skazaniec ułaskawio-
ny.
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O CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY ŻYCIA PAŃSTWOWEGO.

LIST PASTERSKI

J Em. ks. Kardynała Prymasa Polski.
J. E. prymas Polski, arcybiskup gnie-

žnieūski i poznański, ks. kardynał August
Hlond, ogłosił List Pasterski o brzmieniu
następującem:

Najmilsi w Chrystusie!
Dobrotliwa Opatrzność Boża

przywróciła nam niepodległość,

kiedy się w świecie coraz groźniej

uwydatniać zaczynał kryzys pań-
stwa.
W wichrzastą godzinę dziejową

odbudowujemy na praojcowskich

sadybach niepodległe władztwo.

Naród niczego odradzającej się
Polsce nie poszczędził.

Ale czy ma jasną świadomość

izdrową psychę państwową? Czy
posiada pełną naukę i prawdę o
państwie? Czy wyraźnie rozeznaje
moralne zagadnienie życia pań-

stwowego? Czy kieruje się etycz-

nemi zasadami zbiorowego bytu?
Czy ma sumienie państwowe? Czy

sięga do wiecznych źródeł mocy

i postępu? Jakie ideały publiczne
przyświecają mu w tej dziejowej

chwili?
Niechże od kolebki państwo-

wości polskiej, od grobu św. Woj-
ciecha i mogił prymasowskich,
idzie w naród wskazanie, jaką
treść duchową i jaką moralną
prawdę wlać należy w polskie
państwo i jego politykę. Nie po-
daję programów politycznych, bo
to nie zadanie Kościoła. Nie piszę
rozprawy, bo nie od tego list pa-
sterski. Z chrześcijańskiej nauki
o państwie rzucam szkicowo pęk
zasad i myśli.

Zrodził się ten list ze świado-
mości obowiązku pasterskiego, a
kierowały mną przy pisaniu wiara
w państwo polskie i ukochanie na-
rodu. Niechże więc ten głos pry-
masowski wszystkich skupi przy
chrześcijańskim poglądzie na pań-
stwo do sumiennej służby oj-
czystej.

Państwo wywodzi się z natury
ludzkiej, w której tkwi wrodzona
skłonność do łączenia się w wię-
ksze zespoły dla celów bezpie-
czeństwa i porządku publicznego,
dla postępu i rozwoju. Będąc po-
trzebą natury ludzkiej, państwo
jest nakazem owego odwiecznego
zakonu moralnego, który Stwórca
wyrył w sercu człowieka, a który
nazywamy prawem przyrodzonem.
To prawo nie określa wprawdzie
ani ustroju państwa, ani sposobu
przekazywania władzy państwo-
wej, a tem mniej osoby piastuna
władzy.

Nauce katolickiej nie sprze-
ciwia się, że w pewnych wypad-
kach lud obiera tych, którzy mają
stanąć na czele państwa. Taki
wybór nie nadaje władzy, lecz
wskazuje jedynie tego, który ma
ją wykonywać. Każda władza zaś
jest od Boga. Tak pojmować na-
leży te zwroty w nowoczesnych
konstytucjach demokratycznych,
które mówią o narodzie, jako
o źródle władzy państwowej.

Taka jest w krótkich słowach
zasadnicza nauka Kościoła kato-
lickiego o pochodzeniu państwa
ijego władzy. Wynika z niej:

a) Kościół bezwzględnie przyj-
muje państwo jako potrzebę: przy-
rodzoną i jako konieczne następ-
stwo faktu, że człowiek, przez
Boga stworzony, ma taką a nie
inną naturę. Państwo nie jest za-
tem czemś dowolnem, ale warun-
kiem naturalnego rozwoju ludz-
kości, która bez instytucji pań-
stwa nie mogłaby osiągnąć swych
przeznaczeń ziemskich i popadła-
by w nieopisany chaos.

b) Państwo jest społecznością
realną i zorganizowaną, nad którą
wykonywa rządy widomy piastun
władzy. Ustrój tej społeczności
podlega rozwojowi i jest wynikiem
czynników. historycznych. Rów-
nież przechodzenie władzy pań-
stwowej. z jednej na inną osobę
est rzeczą rozwoju dziejowego.
atomiast władza państwowa, ja-

ko taka, nie jest tworem człowie-
ka, nie jest płodem dziejów ani
wynikiem woli czy mocy narodu,
lecz następstwem natury ludzkiej.

c) Ponieważ prawo przyrodzo-
ne w myśl nauki Kościoła jest
obowiązującym nakazem etycz-
nym, przeto stosunek człowieka
do państwa i do władzy państwo-
wej jest objęty moralnością kato-
licką.

W. szczególności wypływają z
tej nauki następujące zasady etyki
państwowej:

_ 1) Państwo nie może nie uzna-
wać w swem życiu Stwórcy, z któ-
rego woli i prawa się. wywodzi,.
a który jest panem zarówno je-
dnostki jak i społeczności.

"Tem podstawowem założeniem
różni się zasadniczo nauka Ko-
ścioła od ześwieczczonej idei o
państwie. W pojęciu liberalnem,
wolnomyślnem, laickiem, państwo
nie uznaje Boga, nie liczy się
z Nim pod żadnym względem, nie
przyjmuje Jego praw etycznych,
nie zważa na p religję, czyli
jest zasadniczo bezwyznaniowe.
Zwykle zaś posuwa się dalej i sta-
je się bezbożne, ponieważ Boga
wprost wyklucza, wykreśla z kon-
stytucji, ruguje ze szkoły, wyrzuca
z ustawodawstwa, a nawet kult
jego i wiarę prześladuje i samą
myśloBogu, jak w bolszewji,
krwawą przemocą w narodach

tępi. W miejsce Boga stawia czło-
wieka, rozum ludzki, ludzką wolę
i swawolę, siłę materjalną i te-
ror. — Skutki tej laicyzacji pań-
stwa są takie, że chwieją się
ustroje społeczeństw, bo zabrakło
im trwałych podstaw. Polityka,
sprowadziwszy społeczeństwo z
drogi Bożej, wtrąciła je w nieład
bez wyjścia. Wydaje się, jakoby
się szybkim krokiem zbliżała jakaś
wielka a tragiczna w dziejach go-
dzina, która w pamięci przyszłych
pokoleń pozostanie odstraszają
cym dowodem, że kto pod budową
ludzkości słupy autorytetu bożego
wywraca, ten świat w zwalisko
społeczeństw zamienia. Wojnę
przeciwko Bogu narody przegrać
muszą a nieraz predyvšja ją
wśród straszliwych wstrząsów i
kataklizmów dziejowych. .

2) Paūstwo jest od Boga, ale
nie jest Bogiem, a więc nie jest
źródłem prawa obyczajowego, nie
stwarza moralności ani nie usta-
nawia jej normy, lecz czerpie prze-
pisy etyczne i odpowiedzialność
moralną z tego samego zakonu,
z którego płyną jego władza i
uprawnienia. Przyrodzone prawo
moralne i dekalog obowiązują pań-
stwo w tej samej mierze, co jed-
nostkę i rodzinę.

Państwo nie ma więc mocy
uprawniania nieetycznych czynów,
czyli zło nie staje się moralne i do-
zwołone przez to, że się go do-
puszcza państwo, albo że się je po-
pełnia z ramienia lub na rzecz
państwa. Dlatego też racja stanu
i dobro państwa są najwyższem
prawem państwowem nie bez-
względnie, lecz w granicach i przy
zachowaniu prawa Bożego. To, co
w stosunku do dziesięciorga przy-
kazań jest złem, bo niesprawiedli-
wością, kłamstwem, śwałtem, to
pozostaje grzechem także w życiu
publicznem, w monarchji, w repu-
blice, w czasie wojny i rewolucji,
w okresie wyborczym, w stosun-
kach partyjnych. Niema pod słoń-
cem władzy, którejby wolno było
nakazywać podwładnym czyny
przeciwne dekalogowi. Moralność
katolicka nakazuje bronić państwa
przed podstępem, intrygą, bezpra-
wiem, ale nigdy nie uzna zbrodni
za konieczność polityczną i nie
uświęci żadnego nakazu niemo-
ralnego.

Najbardziej stanowczo odrzuca
też Kościół zasadę, że polityka
wogóle stoi poza dziedziną praw
moralnych. To niczem nieuzasad-
nione uroszczenie jest sprzeczne
z podstawowem pojęciem o pań-
stwie, rowadza samowolę do
życia publicznego i zamienia w
piekło wzniosłą instytucję pań-
stwa, stworzoną dla dobra i po-
myślności ludzi.

3) Zwierzchnicza władza pań-
stwowa jest suwerenna, bo jej,
itylko jej przysługuje najwyższe
prawo rządzenia państwem i kie-
rowania jego sprawami, niezależ-
nie od innych czynników we-
wnętrznych czy zagranicznych.

Nie jest atoli wszechwładna ani
bezwzględnie integralna. Powinna
bowiem być wykonywana nie w
dowolnym zakresie ani w sposób
arbitralny, lecz zgodnie z celami
i dobrem państwa, a pozatem jest
ograniczona przyrodzonemi pra-
wami jednostek i rodzin, prawami
innych państw i szczególnemi
uprawnieniami Kościoła.

Pierwszem ograniczeniem wła-
dzy tych, którzy państwami rzą-
dzą, jest zatem wzgląd na dobro i
właściwe zadania państwa. Nie
wolno rządzić przeciw interesom
państwa. Nie wolno się kierować
władyczemi kaprysami ze szkodą
dla dobra kraju. Nie wolno spra-
wy państwa utożsamiać z własną
korzyścią lub z korzyściami pew-
nej grupy obywateli.

4) Jednostka ludzka istniala
wpierw, niż państwo i posiada swe
przyrodzone prawo. Nie wolno jej
w organiźmie państwowym prze-
kreślać, bo państwo nie jest celem
dla siebie, ani jest celem człowie-
ka, ale celem i przeznaczeniem
państwa jest dobro jednostek,
czyli państwo jest dla obywateli,
a nie obywatele dla państwa.
Wyższość zatem państwa nad oby-
watelem ma swe granice tam,
gdzie się kończą istotne potrzeby
państwa i konieczność dobra ogól-
nego.

Nie można więc z prawem
przyrodzonem pogodzić pewnych
współczesnych dążeń do zupełne-
$o podporządkowania obywateli
celom państwowym, do wyznacza-
nia obywatelom jakiejś służebnej
roli i do rozciągania zwierzchni-
ctwa poretwozeto na wszystkie
dziedziny życia. Regulowanie każ-
dego ruchu obywateli, wtłaczanie
w przepisy państwowe każdego
ich czynu, mechanizowanie oby-
wateli w jakiejś globalnej i bez-
imiennej masie jest sprzeczne z
godnością człowieka i z interesem
państwa, bo zabija w obywatelach
zdrowe poczucie państwowe. Klę-
ską dla idei państwowej musi się
skończyć sprowadzanie obywatela
do biernego świadka życia pań-
stwowego, do płatnika nie mają-
cego wglądu w to, co się z gro-
szem publicznym dzieje, do nie-
wolnika, zaprzągniętego przymu-

sowo do państwowego rydwanu,
Daleko orze, jeżeli państwo na-
kłada obywatelom nieznośne cię-
żary, jeżeli się do nich wrogo od-
nosi, jeżeli ich ciemięży, jeżeli
nimi systemem terrorystycznym
rządzi, jeżeli im poglądyiprzeko-
nania narzuca, jeżeli w dziedzinę
wierzeń religijnych wkracza i su-
mieniom gwałt zadaje. Zbrodnią
jest używać obywateli, ich mienia
i życia jako tworzywa doświad-
cźalnego do niepotrzebnych eks-
perymentów ustrojowych, co jest
tem potworniejsze, jeśli chodzi o
chęć urzeczywistnienia mrzonek
doktrynerskich lub form życio-
wych, szkodliwych dla ogółu,
przeciwnych naturze ludzkiej i
prawu bożemu, jak się to naj-
jaskrawiej dzieje w bolszewiji.

Państwo w pojęciu chrześcijań-
skiem nie powstaje na grobach
jednostek, lecz składa się z ży-
wych i świadomych obywateli, ja-
ko społeczność, która się swym
członkom nie przeciwstawia, ale
dla ich dobra istnieje. Nie jest ono
zatem antytezą jednostki, lecz
uzupełnieniem jej prywatnego by-
tu, bo jakkolwiek przynależność
do państwa powoduje pewne
umniejszenie swobody osobisteji
nakłada pewne obowiązki, daje
jednak obywatelowi takie możno-
ści rozwoju i zapewnia mu takie
korzyści, jakie poza państwem nie
byłyby do osiągnięcia.
Raso jest dalej obowiązane

dopuszczač do dobrodziejstw swej
opieki, swego skarbu i instytucji
wszystkich obywateli a nie po-
winno darzyć pewnych grup szcze-
gólnemi względami z krzywdą dla
innych. Dzielenie obywateli na
uprzywilejowanych i nieuprzywi-
lejowanych, lub, co gorsza, na oby-
wateli o pełnych prawach i na to-
lerowanych czy wyjętych z pod
prawa, jest przejawem niezdro-
wym. i szkodliwym.

Nie jest wreszcie rzeczą | ra
stwa występować w roli przedsię-
biorcy w tych wypadkach, w któ-
rych bez krzywdy dla życia
państwowego można pozostawić
przedsiębiorstwa w ręku obywa-
tel. Państwo jest niewątpliwie
zainteresowane w wielu sprawach
ekonomicznych, przemysłowych i
handlowych i powinno w razie po-
trzeby wywierać na nie taki
wpływ regulujący, by się rozwi-
jały zgodnie z zasadami sprawie-
dliwości i z potrzebami życia zbio-
rowego. W pewnych wypadkach
będzie może musiało państwo
otwierać z konieczności własne
zakłady przemysłowe. Ałe naogół
państwo nie jest uprawnione
wszystko  zagarniać, wszystko
wchłaniać, monopolizować, socja-
lizować. Błędna i ZER jest
to polityka, która dla doktryner-
skiego etatyzmu niszczy poży-
teczne przedsiębiorstwa prywatne
oraz zasłużone instytucje, stwo-
rzone przez obywateli i społeczeń-
stwo.

5) Tak jak państwo, ale jeszcze
przed powstaniem pierwszego
państwa, wyłoniła się z tej samej
przyrodzonej konieczności rodzi-
na. ona swe niezniszczalne
prawa do bytu wprost od Stwór-
cy. Te prawa stanowią dziedzinę
wyłączoną z pod władzy państwo-
wej, która nietylko nie powinna
w niczem osłabiać życia i zdrowia
rodziny, ale raczej udzielać jej po-
winna szczególnej opieki, asz-
cza w adkach licznego po-
tomstwa. Wymierzanie jakichkol-
wiek: ciosów w jej prawa, spo-
istość, w jej świętość i pełnię ży-
cia jest robotą grabarzy ludów i
zbrodnią przeciw naturze,

Z drugiej strony rodzina ma
także obowiązki wobec państwa,
a mianowicie powinna wpajać w
dzieci troskę o sprawy państwo-
we, szacunek dla władzy państwo-
wej, posłuszeństwo dla jej praw i
zarządzeń, zdrowe poczucie oby-
watelskie i ukochanie ojczyzny.

Dalej ma rodzina rost od
Stwórcy także prawo do swych
dzieci i do ais swego
potomstwa. Prawa tego nie może
się zrzec, bo ono jest także jej ści-
słym obowiązkiem i wyprzedza
wszelkie prawa społeczeństwa i
państwa, skutkiem czego żadnej
władzy na świecie nie wolno tego
prawa naruszać, :

Wprawdzie to prawo rodziny
nie jest ani bezwzględne ani nie-
ograniczone, bo w wychowaniu ma
uczestnictwo obok rodziny takže
Kościół i państwo. Ale ten udział
państwa określony jest miarą tego,
co jest jego właściwym celem.
Dlatego w krajach katolickich
władza państwowa dopuściłaby się
niedozwolonego nadużycia, gdyby
wbrew woli rodziców w szkole
lub poza nią wpajała w młode
serca zasady i poglądy niezgodne
z wiarą, Niesłychanema > towi,
dokonanemu na prawach rodzi-
cielskich, równałby się państwowy
monopol i przymus szkolny, na
mocy którego dzieci z katolickich
rodzin byłyby zniewolone pobie-
rać naukę w szkołach szerzących
obojętność religijną, uprzedzenie
doKościoła, grać niezgodne z
wiarą i etyką katolicką

b. ©. n.)
—

. sobnienie w społeczeństwie i

prasy.
Echa drugiej konierencji

„ premjerów,

Druga konferencja b. premje-
rów, która, jak wiadomo, odbyła
się w poniedziałek na Zamku w
Warszawie, spowodowała. ukaza-
nie się półurzędowego komunika-
tu „Iskry“..

Wynika z niego wyražna ten-
dencja do pomniejszenia znaczenia
konferencji b. premjerów.

Właściwie urzędowy komen-
tarz do drugiej konferencji b. pre-
mjerów rządów pomajowych jest
tylko streszczeniem. przemówie-
nia pułk. Sławka, wygłoszonego
parę tygodni temu na posiedzeniu
klubuB. B. A więc przypomina,
że inicjatywa zwołania konferencji
wyszła od premjera. astępnie,
wspomina komunikat, że rząd nie
zamierza zbyt pochopnie korzy-
stać z udzielonych mu przez Sejm
pełnomocnictw i że pragnie w tej
rawie mieć kontakt z B. B.
reszcie komunikat podkreśla, że

współuczestnicy narad nie sta-
nowią żadnego ciała konstytu-
cyjnego, a rola ich jest wyłącznie
informacyjna i opinjodawcza.

W związku z tym komunika-
tem półurzędowej agencji pisze
„Glos Narodu".

„Trudno, doprawdy, o wytaźniejsze
zlekceważenie konferencji, trudno o bar-
dziej humorystyczne potraktowanie nara-
dy, odbytej pod przewodnictwem .Pana
Prezydenta i z udziałem wybitnych mę-
żów stanu okresu pomajowego. Z całej
tendencji komunikatu wynika, zupełnie
jasno, że „sferom miarodajnym* zależy
bardzo na pomniejszeniu znaczenia kon-
ferencji b. premjerów rządów pomajo-
wych”.

Jak wytłumaczyć sobie tak nie-
zwykłą taktykę „Iskry”? Gdzie
należy szukać przyczyn zlekcewa-
żenia konferencji, do której przy-
wiązywano tak znaczne nadzeje?

„Pierwsza konferencja b. premjerów
rządów pomajowych, zwołana w okresie
świąt wielkanocnych, wzbudziła. jak wia-
domo, nie tyłko wielkie zainteresowanie,
ale zrodziła także wiele nadziei i ocze-
kiwań. Na tem tle powstało mnóstwo
plotek politycznych, które ujawniły
prawdziwe nastroje społeczeństwa i do-
wiodły, jak śmiertelnie jest ono znużone
obecnym systemem rządzenia i jak go-
rączkowo chwyta się nawet pozorów,
które otwierają przed niem chociaż bar-
dzo dalekie perspektywy zmiany stosun-
ków politycznych w kraju. Wszystko to,
oczywiście, nie mogło być przyjemnem
dla obozu sanacyjnego, wykazało bowiem
niezwykle jaskrawo jego zupełne  odo-

brak ja-
kiegokolwiek poważniejszego oparcia w
opinji publicznej.

Komunikat „Iskry”* widocznie ma na
celu obiegnięcie tym odgłosom, jakie
wywołała pierwsza konferencja b. pre-
mjerów rządów pomajowych. Chodziło o
to, żeby nie powtórzyły się znowu z o-
kazji drugiej konferencji. Jest to więc
posunięcie krytyczne, jak zwykle, mało
poważne, którego wrażenie może być
tylko humorystyczne i z pewnością nie
wprowadzi w błąd opinii publicznej."

Dlaczego p. marsz. Piłsudski
nie był na Zamku?

Tajemnica otacza ostatnią kon-
ferencję premjerów na Zamku.
Krążą ko oski. I tak ko-
respondent „Nowego Dziennika*
twierdzi, że

„na konferencji tej prof. Bartel wy-
głosił referat o sytuacji gospodarczej,
poczem premjer Prystor przedstawił cały
szereg dekretów, jakie rząd zamierza
wydać w celu usprawnienia administracji,
redukcji budżetu i uaktywnienia bilansu
płatniczego. Na uwagę zasługuje fakt, że
prof. Bartel nie skorzystał z zaproszenia
p. Prezydenta do zamieszkania na Zamku
i zamieszkał u przyjaciela swego prof.
Broniewskiego.

Popołudniowa prasa sanacyjna stara
= zbagatelizować znaczenie konferencji.

kołach opozycyjnych krążą pogłoski,
że nieobecność marszałka Piłsudskiego
na kodieteigji byla wynikiem erat
nacisku ze sfer pułkownikowskich.
dalszym ciągu zwracają uwagę na fakt,
że marsz. Piłsudski dotychczas nie złożył
wizyty p. Prezydentowi, co ma być rów-
nież dowodem, że do konferencji tej nie
odnosi się z entuzjazmem. W kołach zaś
sanacyjnych podkreślają, że marsz. Pił-
sudski nie wziął udziału w tej konferencji
tylko dlatego, że w ostatnich dniach po-
święca się raczej sprawom wojskowym i
sprawom polityki zagranicznej. tembar-
dziej, że sprawy te na terenie międzyna-
rodowym są bardzo aktualne".

Pesymizm sanatorów.

Sanacyjny „Kurjer Poranny“
poddaje krytyce dotychczasowe
zabiegi w zakresie gospodarki fi-
nansowej, a w szczególności pra-
wodawstwo dekretowe, wypowia-
dając opinię, że nic z tych wszyst-
kich unięć nie wyjdzie:

„Narady premjerów nie wiele po-
móc mogą, społeczeństwo zwykło — tak
jest na całym świecie — przywiązywać
do takich narad wielkie nadzieje; lubi za-

inać w takich okolicznościach o tej
rutalnej wprawdzie, ale przecież bez-

względnej prawdzie, że i Salamon z próż-
nego nie naleje! Nie pomoże też obar-
czanie obowiązkiem wydawania niepo-
pularnych dekretów Głowy Państwa, bo
może nawet przyczynić się do zdepopu-
laryzowania czynnika, który w tym przy-
padku Bogu ducha winien!

Oszczędności tedy i nacisk podatko-
wy stanowią dzisiaj błędne koło. Jeżeli
Polska ma się normalnie państwowo i
gospodarczo rozwijać, musi zdobyć kre-
dyty z zewnątrz i rozłożyć ich ciężar na
pokolenia, bo nasze pokolenie tym cię-
żarom samo z siebie podołać nie może”.

Kredyty zewnętrzne? Ależ
owszem. O ile wiemy, w ostatnich
czasach zwracano się niejedno-
krotnie z prośbą o pożyczkę do

Francji, która jedyna w stanie jest
udzielić takiej dołyszki, Niestety
odpowiedź, jaką usłyszeliśmy, była
równie stanowcza, jak kompromi-
tująca dla sanacji.

Uzasadniony sceptycyzm,
„Kurjer Warszawski”, pisząc o

ostatnim zjeździe instytucji gospo-
darczo ekonomicznych, pod kie-
rownictwem p. Klarnera, stwier-
dza, iż zjazd ten był „jakoby zor-
ganizowaną akcją obrońców u-
stroju, opartego o zasadę własno-
ści prywatnej”. Po streszczeniu
mowy p. Klarnera, występującego
w obronie „nieskrępowanej inicja-
o indywidualnej" zaznacza
„Kurjer Warsz.“:

„Wszystko to, stanowiąc naturalne
postulaty liberalizmu ekonomicznego, jest
jednocześnie, rzecz prosta, protestem
przeciwko modnym dziś w świecie a nie-
szczęsnym hasłom „gospodarki plano-
wej”, tej ćconomie dirigće, tej plan-

ke zk. która lak fatalnie
zwichrzyła cołą ekonomję europejską.
Wystarczy zadać pod tym łem
choćby przykład niemiecki, lub jeszcze
bardziej pouczający przykład włoski.
A zresztą pocóż sięgać tak daleko? Ma-
my przecie przykład polski.

ozsądnie więc mówiono w sali se-
natu i mądrze tanowiono, tylko... tyl-
ko czy z tak dostatecznym autorytetem,
abyśmy mogli być pewni, że polityka e-
konomiczna przejmie się ostatecznie temi
natehnieniami? Prawda, że obecność na
zjeździe przedstawicieli wysokich władz
państwowych mogłaby być, z tego punk-
tu widzenia, tłumaczona optymistycznie.
Prawda, że z żądaniami i radami wystę-
Rz nie opozycjoniści polityczni, lecz
ludzie, „stojący — jak mówił p. Klarner
— poza nawiasem polityki”, a naprawdę
aprobujący ryczałtem od sześciu lat po-
litykę sanacyjną. Jest-że to wszystko
jednak niezbędną rękojmią „nawrotu z
błędnych dróg"? Tyle już zapowiedzi
pustych przeżyliśmy, tylu star* progra-
mowych w łonie samej sanacji Byliśmy
świadkami, tylu porażkami kończyła się
słuszna kampanja np. ekonomistów kra-
kowskich, że któżby miał prawo rzucić
dziś kamieniem na sceptyków”

Jeden dom.

Słowo” przytacza głosy nie-"w

zadowolonychWilnian:
„Ttu“, powiada jeden z drugim: „te-

raz najechało z Warszawy i Krakowa
różnych „prochodimców”, a naszym dzie-
ciom roboty- niema”.

„Słowo” dodaje od siebie:
Tak jest. | wcałe ta nienawiść do

„śalileuszów” nie jest tak platoniczna,
ani powierzchowna, jak się nam nieraz
wydaje. Ludzie w Wilnie nie czują się
często u siebie w domu.

Kubek w kubek słyszymy to
samo w Warszawie, gdzie cokrok
narzekają na nadprodukcję... mi-
nistrów z Wileńszczyzny. Ejże,
gdyby tak posłuchać panów ze
„Słowa” i porozsyłać „przyby-
szėw“ do miejsc ich pochodzenia,
to kto na tem więcej straci? Bu-
dzenie separatyzmów  dzielnico-
wych nikomu na dobre nie wy-
„chodzi, 'a najmniej krajowi jako
całości. Każdy Polak jest u siebie
ww domu“ tak w Wilnie, jak
w Krakowie, Z Poznaniu. A jeśli
o przenośnię chodzi, no, to naj-
—- w innym pokoju. Ale
„dom“ jest jeden!

SZKICE I OBRAZKI.
ROZBÓJ NA ULICY.

Są przestępstwa, o których nie na-

tuje się w wzmiankach kronikarskich, na

które, niestety, nie reaguje policja, a

które przecież są niczem innem, jak

rozbojem, dokonanym w biały dzień na
ulicy w tłumie ludzi.

Dwa razy w tygodniu na placach
rynkowych, a omalże codziennie, przed
miejskiemi halami krążą rycerze intrat-
nego przemysłu, wyłudzający od ludzi
grosze i złotówki.

Są to krupjerzy wędrownych klu-
bów, zakładanych na małych stoliczkach,
skrzynkach i pakach.

Gry nie są tyle skomplikowane, ile
polegające na głupim, a oszukańczym

hazardzie.
Gra się tam w kości, w t. zw. „para

nie para*, w „czarne i czerwone” i ma-

leńkie kręgle...
Gość taki, o twarzy stworzonej na

żywą reklamę monopolu spirytusowego,

akcyzowym głosem wykrzykuje:
— Uwaga, bezrobotni! Oj tu, oj tu,

tylko tu łatwy i pewny zarobeki.. Sta-
wia się dwadzieścia groszy, wygrywa
czterdziešcil... Hopl i forsa do kieszenil...

Pada malutki pieniążek na brudny
stolik.

— Mieszam, zwijam, kombinuję, czar-
na, czerwona.

— Czarna wygrywa —
— Hop! ta —
— Przegrana —

—Jeszcze raz!
I druga moneta ginie w kieszeni

ar kartonie papieru wypisane jakieś

Kostki grzechoczą w pudełku...
Kupkami leżą poukładane różne gro-

szaki...

Padają kostki...
— Dziesięć, bank wygrywa...
Odchodzą jedni przechodnie, do sto-

łu cisną się inni, żądni dreszczyku emo-

cji. I znów padają kości i znów bank
wyśrywa,

Bożel wieleż na tym świecie głu-
poty.. Biedacy łożą przecież na te sto-
ły niejednokrotnie ostatnie groszaki...

A tam opodal turkoce jakiś okrągły
stoliczek, coś w rodzaju ruletki.

— Złoty stawka... wygrywa złoty ze-
garekl.„,

Pięć do dziesięciu osób stawia zło-
cisza; machinaidzie wruch, ajedenbie-
daczyna wygrywa papierośnicę zelazną,
w cenie pięćdziesięciu groszy...

—Raz jeszcze, raz jeszcze rozgryw-
ka o złoty zegarek, za jeden złotył

Itakcodniatargowego,icodnia
powszedniego przed miejskiemi halami...

Co na to policja?

Bo przecież jest to rozbój na równej
drodze! M. Junosza.

Na wczorajszem posiedzeniu
Rady Miejskiej usłyszeliśmy. wre-
szcie komunikat magistratu o
mianowaniu delegata rządowego
de spraw finansowych przy sa-
morządzie wileńskim. Sprawa ta
wywołała bardzo obszerną dy-
skusję i zajęła większą część po-
siedzenia. Po ożywionej dyskusji
Rada Miejska powzięła na wnio-
sek posła prof. Komarnickiego
większością 20 głosów przeciwko
7 głosom sanacji i żydów nastę-
pującą uchwałę:

„Rada „ela zakłada pro-
test przeciwko mianowaniu
delegata rządowego
gistracie m. Wilna,
zarządzenie za godzące w I-
stotne uprawnienia samorządu
I nieprowadzące do uzdrowie-

 

nia stanu flnansowego .mia- |
sta“.

Pewne ožywienie wniosla tež
sprawa wysłania przez miasto
elegata na międzynarodowy

zjazd miast w Londynie. Na de-
legata wybrano radnego mece-
nasa Jundziłła.

Przewodniczył Radzie Miejskiej
wice-prezydent miasta p. Czyż.
Posiedzenie zamknięto o godz.
12 w nocy.

Wobec spóźnionej pory, szcze-
gółowe sprawozdanie z przebiegu
posiedzenia odkładamy do jutra.
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Uniwersytet pod kuratelą.
Ministerstwo oświaty rozesłało

do rektoratów wyższych uczelni
w Polsce okólniki w sprawie kre-
owania po uniwersytetach przez
Ministerstwo urzędników dla
spraw personalnych ciała uniwer-
syteckiego. ;

Ministerstwo proponuje rekto-
ratom ustanowienie specjalnego
urzędnika ministerjalnego, któryby
prowadził. wszelkie a ewi-
dencje, zmiany osobowe, wyciągi
ersonalne ze stanu osobowego
ancelarji uniwersyteckiej itd., do-

tyczące zarówno profesorów, do-
centów, lektorów i asystentów,
jak również urzędników i służby
uniwersyteckiej. Charakter służ-
bowy takiej nowej siły nie został
ściśle określony w okólniku mini-
sterjalnym: niewiadomo, czy miał-
by to być urzędnik wyłącznie kan-
celaryjny, czy też zarazem i kon-

trolny i w jakim kierunku miałaby
iść ta jego kontrola.

Nie przesądzając uchwały Se-
natów akademickich, należy wnio-
skować, że ma się tu do czynienia
z wyraźną tendencją roztoczenia
pewnej kontroli przez czynniki
rządowe nad wewnętrznem życiem
uniwersytetów, względnie nad ich
gospodarką, prowadzoną dotąd
włada w ramach autonomii
uniwersyteckiej, Na tę tendencję
najwyższych władz szkolnych
wskazywałby, również i ten fakt,
że Ministerstwo, stawiając propo-
zycję kreowania salia eta-
tów po uniwersytetach, nie pozo-
stawia im wolnej ręki w doborze
odpowiednich sił, ale wprost pro-
ponuje rektoratom. siły specjalnie
w tym kierunku kwalifikowane
przez Ministerstwo.

+

ECHA 19 MARCA.
PRZYSIĘGA NA RYNKU...
Pod powyższym tytułem znajdu

jemy w „Robotniku” opis następu-
jącego zdarzenia.

Nie jest tajemnicą, w jaki spo-

sób organizowane były „obchody
imieninowe“ w dn. 19 marca. Mię-

dzy innemi opowiadają nam o na-

stępującym fakcie:

W jednym z powiatów woj. kie
leckiego werbowano ludzi na
śwałt do „Strzelca* płacąc koszta
przewozu, utrzymanie prze 3 dni
i jeszcze po 10 złotych na rękę —

byleby tylko wzięli udział w wiel-
kiej „uroczystości.

No, i zorganizowano taką „uro-

czystość” w miasteczku powiato-
wem na Rynku...

Aliści, gdy przyszło do składa-
nia przysięgi (na wiernośći t. p.) z
pośród kilkuset „Strzelców” wy-
stąpiło 30,

Inni patrzyli po sobie, nic nie ro

zumiejąc, boć nie mówiono im przy

angażowaniu, że i to należy do ich
obowiązków...

Charakterystyczny obrazek!
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„Przybyłą,. naonczas
ssię-nazwiskiem Sierakowski, jako- 

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

—Przesunięciapoznana. Na
mocy zarządzenia J. E. ks. Arcy-
biskupa Metropolity, w składzie
osobistym duchowieństwa zaszły
następujące zmiany: ks. Franci-
szek Hrynkiewicz, prefekt eme-

rył., został mianowany na kape-

lana S. S. Nazaretanek w Grodnie;
ks. Michał Sawlewicz, wikary w

Sokółce, na prefekta szkół po-

wszechnych w Sokółce; ks. Jan

Krukowski, pref. szkół w Sokółce,
przeszedł w stan odpoczynku; ks.

Stanisław Janczaruk, proboszcz z

Klimówki, na proboszcza @о №-
wego Dworu; ks. Edward Waj-

ciedrowski, prob. w Szudziałowie,
na proboszcza do Klimėwki; ks.
Ignacy Treska, prob. w Brzozowej,
"na proboszcza do Szudziałowa; ks.

Antoni Chomski został mianowany
na wikarego do Dąbrowy koło
Grodna.
— Wizytacja kanoniczna. W

dniu 25 kwietnia wyjechał na wi-

zytację kanoniczną kościołów ar-

chidiecezji wileńskiej J. E. ks.
Arcybiskup-Metropolita. Z wizy-
tacii tej wróci Arcypasterz dziś

w nocy.
SPRAWY MIEJSKIE

— Magistrat rozpatruje oiertę
warszawskiej firmy. Magistrat m.

Wilna rozpatruje obecnie ofertę

znanej w Polsce firmy impreśna-

cyjnej budowlanej „Polskie Zakła-
dy Impregnacyjne S. A.“ Firma ta
zaproponowala miastu na dogod-

nych warunkach wykonanie jezdni
z kostki rg m p ma

rzystąpić do ułożenia kostki ty-

tułech próby na odcinku ul.Wi
leńskiej.

Z MIASTA.

— Pierwszomajowe pochody.
Jak już donosiliśmy, w rb. w dniu

1 maja odbędą się w Wilnie dwa

pochody. Jeden zorganizowany
przez Oregonų Komitet P. P. S.
i Okręgową Komisję związków

zawodowych klasowych, oraz dru-

gi pochód sanacyjnych związków
zawodowych z d-rem Brokowskim
na czele.

Bund przyłącza się do pierw-
szego pochodu. P. P. S. urządza

wiec w sali miejskiej przy ul.

Ostrobramskiej, natomiast bun-

dowski wiec odbędzie się w sali
przy ul. Końskiej, я
Po zakończeniu wieców P.P.S.

i Bund urządzają wspólny pochód
rzez ul. Wielką, Mickiewicza,

oziellodska, Zawalną i Kijowską,
gdzie nastąpi rozwiązanie po-

chodu.
Okręgowy Komitet P. P. S.

urządza pochody. również w Świę-
cianach i Lidzie.
W N. Wilejce w r. b. pochodu

nie będzie, ponieważ robotnicy
z N. Wilejki przyjadą do Wilna

i wezmą udział w pochodzie P.P.S.

W związku z 1 maja Wileński
Komitet Partji Komunistycznej
wydał odezwę, w której proponuje
nie brać udziału w sanacyjnym
i pepesowskim pochodach i zaleca
urządzić własny pochód.
— Rejestracja Sprowadzo-

nego do m. Wiina mieka. Cen-
tralne Biuro Statystyczne Magi-
strata m. Wilna przeprowadziło
w dniach 13 i 14 b. m. jedno-
"dniowy (od godz. 17-ej dn. 13 do
godz 17-ej dn. 14 b. m) spis
sprowadzonego do m. Wilha mle-
ka dla ustaienia ilości przypada-
jącej na jedną osobę. W tym ce-
łu ważniejsze punkty miasta, prze-
ważnie na krańcach zostały ob-
sadzone przez specjalnie przygo*
towanych komisarzy spisowych,
zwpetwach w _ odpowiednie
druki oraz przyrządy do mierze-
nia. Na 25 takich punktach za-
trudnionych było około:200 ludzi
z pośród bezrobotnych praco-
wników umysłowych, studentów
oraz uczniów Szkoły Ogrodniczej,
pełniących swe funkcje hono-.
rowo.

Rejestracja dała wyniki
stępujące: i ;

Ogółem sprowadzono z poza
granic Wielkiego m. Wilna 27,291
litrów, w tem dworskiego 12,686
litrów i włościańskiego 14,605 li-
trów, sprowadzono mleka pieszo
10,300 litr., końmi 11,517 lite.,
oraz koleją 5.480 litr. Do mie-
szkań prywatnych dostarczono
6,679 litr, do sklepów spożyw-
czych 4,768 litr., do mleczarń
4,976 litr., do instytucyj 4,758 litr.,

 

Geneza scoutingu
w Polsce I w Wilnie.
(Garść wspomnień na podstawie
pamiętnika z tego czasu),

i * [hr naht euch wieder,
Schwankende Gestalten!
„„Und mich ergreift ein
langst entwOhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten
Geisterreich....

Goethe.

Pomiędzy 12 a 30 czerwcem
1911 r. przebywałem we Lwowie,
mieszkając ze swymi przyjaciółmi,
Tadeuszem Strumiłłą, obecnie pro
fesorem w Instytucie Pedagogicz-
nym w Katowicach, oraż z Janem

osługującym

że był dezerterem ż armji pru-
skiej. Był to robotnik ze Śląska,
który przeszedł kursy robotnicze
w Krakowie, zorganizowane przez
Wincentego Lutosławskiego. Trze
ba bowiem wiedzieć, że wszyscy

le widziani.

_ dość liczne. Należeli do ich:

na ulicach i rynkach rozprzeda-
no 6,110 litrów.

Ponadto w obrębie m. Wilna
produkcja dzienna (w dniu spisu)
wynosi 1,744 litry, zatem kon-
sumcja łącznie daje 29,035 litrów.

Przyjmując pod uwagę ogól-
ną ilość mieszkańców m. Wilna
wynoszącą około 193 ge wypada
na osobę dziennie 0,15 litra.

SPRAWY SANITARNE,
— Zmiana rozporządzenia 0

sztucznych środkach słodzących.
W ostatnich dniach weszła w życie
ustawa, zmieniająca rozporządze-

nie Prezydenta Rzeczypospolitej o

sztuczn. środkach słodzących w

sensie zaostrzenia sankcyj karnych

za sprzedaż i niedozwolone używa
nie tych środków.
Ustawa ta przewiduje m. in. że win
ni niedozwolonego użycia sztucz-

nych środków słodzących w przed

siębiorstwach wyrabiających arty-

kuły żywności, a uprawnionych do

posiadania tych środków, ulegają

karze pieniężnej od 200 do 2000 zł,,

karze konfiskaty wytworzonych ar

tykułów żywności, a nadto karze

aresztu od 2 tygndni do 3 miesięcy.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Kolejowe przedsiębiorstwo

dowozowe. Na stacjach kolejo-
wych w Warszawie, Łodzi i Wilnie
uruchomione zostają kolejowe
przedsiębiorstwa dowozowe, które

przewozić będą drobne przesyłki

kolejowe z lokalu nadawcy na sta-
cję, oraz przesyłki pomo.
pociągiem ze stacji do: mieszkań,

przedsiębiorstw handlowych i t. p.
Za czynności swe kolejowe

przedsiębiorstwa dowozowe pobie
rać będą opłaty według taksy, za-

twierdzonej przez okręgową dyrek
cję kolejową.

Kolejowe przedsiębiorstwo do-
wozowe na stacji Warszawa —
Główna zostało już uruchomione,

na stacji, Warszawa Wschodnia u-
ruchomione będzie w dniu 2 maja,

na stacjach Warszawa Gdańska,

Warszawą Wileńska i Warszawa
Praga w dniu 12 maja, na stacji

Łódź Fabryczna zostało już urucho

mione w dniu 25 bm., Łódź Kali-

ska — w dniu 28 bm., wreszcie w
Wilnie w dniu 6 maja br.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z Wydz. Hum. Uniwersy-

tetu Stefana Batorego. W so-
botę 30 b. m. o godz. 12 m. 30
w Auli Kolumnowej odbędzie się
promocja p. Marji Łowmiańskiej

na stopień doktora filozofii.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Akad. Koła Misyjnego.

Dnia 1 maja b. r. o godz. 8 ra-
no w kaplicy oo. Jezuitów (Wiel--
ka 64) zostanie odprawioną Msza
św. miesięczna i Komunja św.na
intencję misyj. Kazanie wygłosi
ks. dr. Kazimierz Kucharski T. J.

Po Mszy św. odbędzie się
wspólne śniadanie i zebranie ogól-
ne, na którem wygłosi referat
delegat Związku p. Mgr. Kapitań-
czyk p. t. „Wyższe szkolnictwo
w Chinach*. Obecność członków
obowiązująca.
—Społ. Biuro Pośr. gp Š

Stow. Bratn. Pomocy P. M.
U. S. B. poleca rutynowanych
„korepetytorów w zakresie wszyst-
kich klas szkół średnich, oraz
kwalifikowane siły biurowe. Ofer-
ty uprasza się zgłaszać: Bratnia
Pomoc P. M. A. U. S. B. (Wiel-
ka 24).
— ZkKoła Polonistów. W pią-

tek w lokalu Seminarjum Polo-
nistyeznego odbędzie się zebra-
nie Sekcji Dramatycznej, poświę-
conedyskusji o „Carze Leninie*
Porchć'go. Dyskusję zagają kol.
kol. Folejewski i Rodziewicz. Po-
czątek o godz. 17 (5 pp.) Goście
mile widziani. —*
Wsobotę w lokalu Koła Po-

lonistów (Zamkowa 11—8) zebra-
nie Sekcji literatury współczesnej
z referatem kol. J. Tyszkówny
p. t „Buddenbrokowie* $. Manna.
Początek o godz. 12. Goście mi-

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Wst eksportu rę-

kawiczek dońskich do Anglii i
Niemiec. Wobec wysokich ceł, na-
łożonych na towary eksportowe
w Anglji i Niemczech w ostatnich
czasach, wstrzymany został kom-
pletnie eksport rękawiczek wileń-
skich do tych państw. Obecnie
przedstawiciele handlu rękawi-

trzej byliśmy wtedy Elsami, t. zn.
członkami związku Eleusis, mają-
cym na celu odrodzenie Polski
przez moralne podniesienie mło-
dzieży. ;

Do Lwowa przyjechałem z Wil-
na, gdzie już od kilku miesięcy by-
łem nauczycielem języka polskie-
go; Strumiłło, zwany przez przy-
jaciół Dębem, po dłuższych stud-
jach w Krakowie, we Włoszech i
Londynie, uzupełniał jeszcze swą
wiedzę filozoficzną pod kierun-
kiem prof. Twardowskiego, zaś Sie
rakowski był instruktorem młe-
czarstwa przy Tow. Rolniczem we
Lwowie.

Grono Elsów we Lwowie bylo
„Ja-

recka, siostra Szczepanowskiego,
p. p. Krasuska i Burczykowa, gwa*
rne grono panien, oraz kilka rze-
czywiście wybitnych postaci mę-
skich. Przedewszystkiem więc wy
mienię Jurka Grodyńskiego słu-

czek w Wilnie prowadzą pertrak-
tacje z kupcami rumuńskimi na
dostarczenie 10.000 par rękawi-
czek do Rumunii.
— Biuro kolejowe przy Izbie

Przemysłowo - Handlowej. Izba
Przemysłowo-Handlowa w Wilnie
przystąpiła do wstępnych prac
organizacyjnych nad tworzeniem
Biura Kolejowego. Nowozorgani-
zowane biuro będzie załatwiało
wszelkie czynności związane z
przewozami, wywozami kolejowe-
mi, taryfami, stawkami ulgowemi
na kolejach i t. p.

SPRAWY ROBOTNICZE.
Zgromadzenie  rzeźników.

W dniu 4 maja r. b. odbędzie się

w lokalu przy ul. Metropolitalnej 1

o godz. 7 wiecz. walne zgromadze-

nie członków Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego handlarzy
mięsnych i wędliniarzy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Polska Macierz Szkolną

do Szanownego nauczycielstwa
m. Wilna. Zarząd Centralny Pol-
skiej Macierzy Szkolnej zwycza-

jem dorocznym zwraca się do
Szan. Nauczycielstwa m. Wilna z
uprzejmą prośbą o łaskawą po-

moc w zbiórce 3-go Maja. Prosi-
my o zachęcanie dzieci szkol-
nych, by w dniu Oświaty i Świę-
ta Narodowego zechciały złożyć
drobny datek na cele oświaty.
Pan Minister W.R.iO.P. pismem
z dn. 22.IV r. b. Nr. 2521 zezwo-
li! na urządzenie na cel Macierzy
zbiórki w szkołach.
— Walne Zebranie Stow.

Absolwentów Instytutu Nauk
Handlowo - Gospodarczych w
Wilnie odbędzie się dnia 30-g0

kwietnia 1932 r. o godz. 17.30 w
pierwszym, a o godz. 18-ej w

drugim terminie w lokalu Insty-

tutu przy ul Mickiewicza 18,
gmach B-ci Jabłkowskich.
— Komunikat Zw. Pań Do-

mu. Dnia 29 kwietnia w piątek
w sali gimnazjum Lelewela o

godz. 6-ej wiecz. odbędzie się

zebranie Zw. Pań Domu, na któ-
rem wygłoszone będą odczyty:

p. dyr. Krauzego p. t. „Zdobni-

ctwo kwiatowe ogrodėw i balko-

nów* I p. Dziewanowskiej „Ho-

dowla roślin doniczkowych”.
Wstęp dla członkiń RZE

Goście (za opłatą 50 gr.) mile
widziani. я
—3 Maja o godz. 7 — pierwsze

przedstawienie sekcji scenicznej

Klubu Młodych S. N. i 0. W. P.
na dochód Polskiej Macierzy
Szkolnej. — W programie: śpiew,

deklamacja i sztuka Edmunda Li-
baūskiego „W Katordze“.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Posiedzenie sekcji I Tow.

Przyj. Nauk odbędzie się w
Dziekanacie Sztuki (U. S. B. w so-
hotę 30 go kwietnia b. r. o godz.
19-ej minut 30. Na porządku
dziennym komunikaty prof. Jana

Oki o Seminarjum Groddka, oraz
dr. St. Cywińskiego o zagadnie-
niu podziału literatury polskiej
na okresy. Wstęp wolny. Goście
mile widziani.

Teatr | Muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś sztuka Fran-

ciszka Porchć „Car Lenin".
Jutro — „Car Lenin".
— Ostatni koncert A. Unińskiego.

Dziś o godz. 8 wiecz. ostatni występ

Aleksandra Unińskiego w fenomenalnym
recitalu fortepianowym. Na program
złożą się: Chopin, Beethoven, Strawiński

"EE" POPOŁUDNIÓWKI.
— Na Pohulance w niedzielę o godz.

4 popoł. sztuka istvana Mihaly „Mam
lat 26“.

PREMJERY.
— W Teatrze Lutnia, Jutro — pre-

mjera wesołej komedji „Dama w jedwa-
biach*, którą reżyseruje Karol Wyrwicz.
— Na Poh ce. We wlcrek o go-

dzinie 8 wiecz. premjera sztuki Rostwo-
rowskiego „Niespodzianka”. z udziałem
i w reżyserji Stanisławy Wysockiej. Jest
to wieczór pożegnalny St. Wysockiej,
która opuszcza już Wilno.

— By DĄ kn Lopka Krukow-
kiego w Lutni. dniu 5 maia o godz.
8 m. 30 wiecz. odbędzie się jeden tylko
występ niezrównanego humorysty i pio-
senkarza Lopka Krukowskiego.

—Jubileusz 25-lecia Teatru Polskie-
p w Wilnie. W dniu 7 maja Teatr na
ohulance święcić będzie 25 lecie istnie-

nia Teatru Polskiego w Wilnie Na uro-
czystość tę wystawiona zostanie świetna
komedja AL-Fredry „Zemsta', z założy-
cielką polskiego teatru w Wilnie, Nuną
Młodziejowską w roli „Podstoliny”. Za-

oszenia Komitetu za pośrednictwem
eatru.
— Koncert Chóru „Echo* — na Po-

hulance. W dniu 2 maja odbędzie się
a” koncert zespołu  $piewaczego
„Echo“,

chacza Politechniki, wyjątkowo
kochanego przez nas wszystkich
(poległ E obronie Lwowa w r.
1918). Wybitną postacią byt Igna-
cy Kozielewski, inaczej Isławi Ma-
hatma, poeta i pisarz, dziś prof.
gimn. o. o. Marjanów na Bielanach
pod Warszawą. Natenczas był przy
wódcą młodzieży narodowej, od
jesieni r. 1911 redagował pismo
„Skaut”, Dwaj młodzi  Elsowie,
słuchacze Politechniki, Czaczkow-
ski i Pększyc, mieszkali ' rezem.
Ten drugi zginął później w Legjo-
nach, pod imieniem Grudzińskiego
(W „Pamietniku“, wydanym po
śmierci przez Kaden - Bandrow-
skiego, sporo pisze o Elsach, jed-
nak wydawca przeważnie to pomi-
ja, pragnąc snadź utaić źródło tę-
żyzny moralnej ś. p. Franka). Po-
dobny doń nieco Józef Komenda

***był najmłodszym Elsem, bo dopie-
ro maturzystą. (Później długole-
tni pracownik naukowy w Rapper

__DZIENNIK WILEŃSKI

PSRZAPOZEPOOWÓOWWITA —

[i P. STANISŁAW MEC |
Wczoraj wywieszoae na$gma-

chu sądów żałobne flagi oznej-
miły, iż znowu śmierć skosila
życie kogoś z członków sądow-
nictwa.

Okazało się, iż tym razem
śmierć zaskoczyła popularnego i
cenionego sędziego sądu okręgo-
wego Stanisława Milaszewicza,
który zmarł w Klinice Litewskiej
około północy dn. 28 b. m.

ek ry
S. p. Miłaszewicz w _ czasie

ostatniej sesji wyjazdowej sądu
okręgowego do Wilejki, przezię-
bił się, wskutek czego wywiązało
się zapalenie okestnej. Celem
uśmierzenia bólu, chory skorzy-
stał z zabiegu znieczulającego,
któremu poddał się u miejsco-
wej dentystki. Po zabiegu tym
stan chorego pogorszył się znacz-
nie i kiedy powrócił do Wilna.
co nastąpiło w sobotę dn. 23 b.
m., natychmiast udał się do den-
tysty. Okazało się, iż niezbędny
jest zabieg chirurgiczny, a wobec
tego chory poddał się operacji
w Klinice Litewskiej, którą doko-
nano we środę o godz. 7 wiecz.

Aczkolwiek samopoczucie cho-
rego narażie poprawiło się, to
jednak w ciągu kilku godzin na-
stępnych wskutek zakażenia, na-
stąpiła śmierć.

Ko
Sp; Stanisław*Miłaszewicz

urodził się dn. 26 października
1881 r. w Kownie. Studja uniwer-
syteckie ukończył w Petersburgu,
poświęcając się następnie karje-
rze sądowniczej, pełniąc odpo-
wiednie obowiązki na Syberji.

Po powrocie do Polski w
1925 r. objął stanowisko sędzie-
go śledczego w Wilnie, a prze-
chodząc dalsze etapy, w dniu
29 września 1928 r. mianowany
został członkiem sądu okręgowe-
go. Na tem stanowisku zaskoczy-
ła cenionego prawnika i sędziego
śmierć.

Zmarły pozostawił żonę.
Pogrzeb odbędzie się dziś.

RZEAEZTGRŁAEDE:BKGROSZE

Ze środy na środę.
Pożegnanie St, Wysockiej.

Kolejną środę literacką po-

święcono p. St. Wysockiej, która,

jak donosiliśmy, w najbliższym
czasie opuszcza teatry wileńskie.
A szkoda, wielka szkoda.
Program ostatniej środy wy-

pełnił referat p. T. Byrskiego p. t.

„Wysocka, a młode pokolenie
aktorskie. r

Było to studjum porównawcze

dwu pokoleń aktorskich: starsze-

go, który reprezentuje „Wysocka,

oraz młodego narybku sceny. Ci,
ze starszej generacji, są według
słów prelegenta, „żubrami w las-
ku Bielańskim, którym brak pu-

szczy wielkiego repertuaru”, wiel-
kiego słowa i wielkiego dramatu.
Nowe dzieła sceniczne, będące

niczem innem, jak reportażem sce-

nicznym, są za płytkie dla tych
wielkich ryb, a, niestety, dzisiej-

szy widz teatralny woli brodzić
tylko po płyci umysłowej.

Po prelekcji p. Byrskiego, od-
czytała p. St. Wysocka kilka-
naście utworów poetyckich: J.

Brauna, Iłłakowiczówny i Pawli-
kowskiej...

Po przerwie odegrano szkic
sceniczny B. Shava p. t. „Czarna
dama z sonetów”.

Udział brali pp.: Wyrwicz-
Wichrowski jako W. Szekspir,
Wysocka jako Królowa Elżbieta,

Kamińska jako Marja, Jaśkiewicz

jako gwardzista. Reżyserował p.
Radulski, który w słowie wstęp-
nem określił charakter teatru czy-
kad" Й

ależy przyklasnąć inowacji
wprowadzonej na „środach”, a
mianowicie urządzaniu scenarju-
szy czytanych.

Przypuszczamy, że prezydjum
„śród” umożliwi nam niejedno-
krotnie usłyszenie podobnie kul-
turalnego słuchowiska.

‚ Х2
 

Film I kino.
ais sraju.

10! — Puszcza.

Casino — Puszcza.
Pan — Noce kaukaskie.
Stylowy — Gehenna miłości,
Lux — Skąd niema powrotu.
Swiatowid — Odrodzenie.
Miejskie — Tajny Kurjer.

swilu, gdzie studjował zwłaszcza
rękopisy Goszczyńskiego. Zmarł
na suchoty w r. 1922). Jan Ja-

chowski, pracownik księgarski u
Altenberga, dziś w Poznaniu; Mi-
chał Affanasowicz, sł. politechniki
i in. !

Osobno wspomnę o parze na-
rzeczonych. Byli to Andrzej Mał-
kowski i Olga Drahanowska. On
był właściwym inicjatorem Scou-
tingu w Polsce. Wróciwszy z dłuż
szej wycieczki po Anglji, właśnie
przygotowywał pod tym tytułem
książkę. Pamiętam pierwszy jej
egzemplarz, który Andrzej przy-

niósł na jakieś posiedzenie w „So-
kole”, (Małkowski zginął w r. 1918
na statku wysadzonym przez minę
na Adrjatyku. Olga Dr., późniejsza
jego žona, byla kierowniczką pra-
cy harcerskiej śród dziewcząt).

Wtedy już, w czerwcu 1911 r.,
Małkowski powołał do życia, jeśli
się nie myłę, gztery drużyny skau-

3

MARLENA DIETRICH i Anna May Wong
w przeboju dźwiękowym

„SZANGHAJ - EXPRESS"
w tych dniach w kinie „HELIOS”.

 

Jeszcze dwaj studenci żydzi staną przed
sądem za udział w zajściach listopadowych.

Ostatnio ukończone zostało
śledztwo przeciwko 2 studentem

żydom Feldmenowi i Solcowi.
Obydwaj studenci są oskarżeni z
art. 122 k. k.

Akt oskarżenia zarzuca im
branie udziału w zbiegowisku w
znanych zajściach listopadowych
przy ul. Nowogródzkiej.

Początkowo władze śledcze

prowadziły dochodzenie przeciw-
ko studentom poszlakowanym o
branie udziału w zejściach, w
czasie których zginął š. p. St.
Wacławski. W delszym jednak
dochodzeniu okazało się, iż nie
meją oni nic wspólnego z tra-
giczną śmiercią WacławskiegoI
będą tylko odpowiadali za branie
udziału w zbiegowisku ulicznem

PROW ORA ii i a i a

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie mieszkania. Złodzieje,

zapomocą zerwania kłódki, dostali się do

mieszkania Piotra Kamilewicza (Szeptyc-
kiego 7) i skradli garderobę męską 1

damską wartości 750 zł. — Ustalono, że
kradzieży tej dokonali: Franciszek Zda-
nowicz, bez stałego miejsca zamieszka-
nia, i Kazimierz, Urbanowicz (Tatarska
11), których ze skradzioną garderobą za-
trzymano.

ZABAWY.
— Na obozy harcerskie. Już sam

tytuł wywołuje pogodny uśniiech na
naszych zmęczonych twarzach, a ocho-
cza, obfitująca w smaczne przekąski”
i wiele niespodzianek zabawa na dochód
obozów harcerskich (błękilnej jedynki
i liljowej dwójki) rozweseli napewno
wszystkich. Więc spieszmy w sobotę
30 kwietnia o godz. 21 na Dancing
Bridge do salonów Kasyna Oficerskiego
przy 3 pułku saperów, ul. Kościuszki 1,
wejście nawprost pomnika Mickiewicza.
Cena biletu 2 zł, akademicki 1 zi.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 29 kwietuia,

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr.
dzienny. 14.15: Świat w pieśni ludowe;
(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 niaturzystów
z Warsz. wygł. dr. W. Lipiński. 16.10:
Słuchowisko dla dzieci: „Św. Jerzy u
harcerzy” — pióra Wandy Klaczyńskiej.
16.40: Codzienny odcinek powieściowy.
16.55: Lekcja angielskiego z Warsz.
17,10: „Zygmunt Krasiński" (z powodu
120-lecia urodzin), odczyt ze Lwowa,
wygl. prof. T. Pini. 17.35: Utwory Leo-
polda Staffa w słowie i pieśni. Wyko-
nawcy: Zofja Wyleżyńska (sopran), Zbi-
Ba Śmiałowski (recytacje), alentyna
zuchowska (akomp.). 18.20: Witkow-

ski — „Moje jezioro” — poemat symfo-
niczny w wyk. Roberta Casadesus (for-
tepian) i ork. pod dyr. kompozytora
(p: yty). 18.50: Rezerwa. 19.00 Polakom
na owieńszczyźnie. 19.15: Przegląd
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej.
19.25: Felj. humorystyczny w wyk. Leona
Wołłejki. 19.40; Progr. na sobotę. 19.45:
Pras. dzien. radj. z Warsz. 20.00: Pogad.
muz. z Warsz. 20.15: Koncert symfonicz-
ny z Filharm. Warsz. 22.40: Kom. i muz.
tan. z Warsz.

Sobota, dnia 30 kwietnia,
11.58. Sygnał czasu. 12.10 Poranek

ze Lwowa. 14.10. Program dzienny.
14.15. Zapomniane płyty. 15.15 „Z życia
prowincji* — pog. wygł, Jan Hopko,
15.30. Aud. Konwentu „Batoria“. 15.40.
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10.
„Ziemia i ludność Polski współczesnej—
odczyt dla maturz. 16.30. Recital E. Ca-
ruso (płyty). 16.40. Codzienny odcinek
powieściowy. 16.50. Koncert życzeń (pły-
ty)» 17.10, „Zygmunt Ill Waza” — (w
300-lecie zgonu) odczyt z Krakowa.
17.35. Audyc. muzyczna z Warszawy.
18.05. Audycja dla dzieci: „Bitwa z ludo-
żercami”. 18.30, Koncert z Warszawy.
18.50. Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln.
19.15, Kwadrans akademicki. 19.30. Wiad.
sport. z Warsz. 19.35. Program na nie-
dzielę. 19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Feljeton z Warsz. 20.15. Wielki
konkurs muzyczny Rozgłośni Wileńskiej.
Wieczór V (ostatni) Muzyka dla młodzie-
ży. 20,45, Koncert życzeń (płyty) 21.55.
Feljeton z Warsz. 22.10. Koncert chopi-
nowski z Warsz, (Henryk Sztompka).
22.40. Kom. i muzyka tan. z Warsz. 23.00.
Aud. liter. — zradjof. sceny z „Ziemi O-
biecanej” — Wł. St Reymonta. 23.30.
Płyty.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Utwory Leopolda Stafia.

Dzisiaj o godz. 17,35 usłyszą radjo-
słuchacze urozmaiconą audycję, poświę-
coną twórczości jednego z najznako-
mitszych współczesnych poetów polskich
Leopolda Staffa. Pani Zofja Bortkiewicz-
Wyleżyńska odśpiewa z towarzyszeniem
fortepianu pieśni Waltera, Friemanna,
Wielhorskiego i Dziewulskiego do słów
Staffa, a p. Zbigniew Śmiałowski odczyta
szereg najcelniejszych liryków twórcy
„Ucha igielnego“.

Legenda o św. Jerzym.

O godz. 16,10 nadane zostanie ze
studja wileńskiego słuchowisko dla star-
szych dzieci p. t. „Święty Jerzy u harce-
rzy”, które przypomni młodym radjosłu-
chaczom piękną legendę o wielkim Pa-
tronie rycerstwa chrześcijańskiego.

Ballady bohaterskie.

W dzisiejszej audycji dla Polaków
na Kowieńszczyźnie (godz. 19) nadane
zostaną recytacje „Ballad bohaterskich
Kazimiery liłakowiczówny (m. in. ballada
o Generale Żeligowskim) oraz pogadanka
p. t. „Z zagadnień litewskich”.

towe. Pamiętam Zlot doraźny „So-
koła” w dn. 25 t. m., na łące pod
Lwowem, kiedy poraz pierwszy
zobaczyłem duży zastęp Skautów
pod wodzą Małkowskiego i Gro-
dyńskiego. (Później nakładem pi-
sma „Skaut”* wyszły odpowiednie
pocztówki z tego Zlotu, z których
jedną, z postaciami naczelnika So-
koła, dr. Kaz. Wyrzykowskiego,
oraz Małkowskiego i Grodyńskie-
go, mam dotychczas).

Po miesiącu (po wycieczce do
Szwajcarji i Włoch) znowu spędzi-
łem trzy dni ostatnie lipca we
Lwowie. Wtedy już ruch skauto-
wy pod opieką „Sokoła, bardzo
się rozwinął, Pamiętam np. cało-
nocną wycieczkę na Czartowską
Skałę, w której brałem udział.
Ostatniego lipca wyjechaliśmy do
Skolego, gdzie w dolinie koło
dworca kolejowego odbywał się
kurs „Sokoła”, W namiotach
gnieždzilo się około 120 uczestni-

ROZMAITOSCI.
ŹLE ZROZUMIANE SLUCHOWISKO
RADJOWE ZAALARMOWAŁO POLI-

CJĘ I MINISTERSTWO.

W tych dniach pewne słuchowisko
radjowe, a właściwie drobny tylko fra-
śgment słuchowiska zaalarmował niepo-
trzebnie władze francuskie. Rzecz miała
się tak:

Pewien radjoamator, skracający so-
bie czas „chwytaniem” stacyj, natrafił po
godzinie 10-tej na falę stacji Strassburga
i usłyszał następujące słowa: „ W małej
wiosce w Wogezach pewne dziecko u-
miera.. Jeśli do północy nie dostarczy się
miejscowemu lekarzowi surowicy przeciw
dyfterytowi, dziecka nie uda się już ura-
tować”. pierwszej chwili radjoamator
sądził, że źle słyszał. Ale głos mówił w
dalszym ciągu: „Jest to miejscowość Vi-
reuil w Wogezach, ulica Kościelna nu-
mer trzeci. Jeśli pomoc, nie nadejdzie do
północy, dziecko umrze”.

Nie miał więc żadnej wątpliwości, że !
air jest natychmiastowa pomoc.

iedne dziecko z Vireuil nie może zginąć
z winy władz sanitarnych, które nie za-
opatrzyły tamtejszej apteki w surowicę!
Dzielny radjoamator Kao ze swego
mieszkania przy bulwarze Magenta a że
deszcz lał jak z cebra, więc siadł do tak-
sówki i za chwilę znadował sie już w dy-
rekcji szpitala chorób zakaźnych.

Wzburzony w krótkich słowach
przedstawił całą sprawę, podkreślając, że
sam jest ojcem trojga dzieci i nie może
znieść myśli, aby gdzieś choćby w głuchej
wiosce umierało dziecko z powodu bra-
ku tak nieodzownej surowicy. W szpitalu
jednak nie uwierzono mu; Žaręczano, že
musiał paść ofiarą jakiejś omyłki, bo w
Vireuil istnieje apteka, a każda apteka
musi posiadać dostateczny zapas suro-
wicy.

Jednak radjoamator nie uspokoił się,
tylko pojechał do komisarjatu policji a
śdy i tam niczego nie wskórał, udał się
wprost do prezydjum policji. Urzędnik
inspekcyjny zatelefonował do odnośnego
oddziału ministerstwa, gdzie przypadko-
wo pracował jeszcze pewien urzędnik, od
niedawna dopiero znajdujący się w tym
dziale. Nie wiedząc co począć, kazał on
połączyć się z merem w Vireuil a tymcza-
sem upewnił się w państwowych składni-
cach środków leczniczych, czy będzie
można wysłoć do Vireuil peEa su-
rowicę.

Pan burmistrz miasteczka Vireuil znaj
dowal się wlašnie w knajpie, ale telefo-
nistka go odnalazta. Gdy przy telefonie
usłyszał, że mówi oddział ministerstwa
wziął to za żart, więc też kiedy go zapy-
tano o surowicę przeciw dyfterytowi, od-
powiedział bardzo nieparlamentarnie.

Prezydjum policji połączyło się tym-
czasem ze stacją radjową Strassburga i
zagadka wyjaśniła się, Radjoamator sły-
szał dobrze. Wiadomość o dziecku cho-
rem na dyfteryt i o braku surowicy była
częścią audycji zatytułowanej „Tragedja
dziecka”.

 

Kącik grafologiczny.
Orjon. Temperament saigwinistycz-

my. Bardzo dużo opanowania, nieco
skrytości. Rozwaga i rozum życiowy.
Pewna doza serca, czerpana w miarę
konieczności życiowych. Oscliłość, brak
ufności. Należy kształcić umysł, a serce
dobyć z ciasnych ramek konwenansu,

Optymista. Optymizm? owszem jest,
ale retuszowany mocno stoicyzmem i nie-
kiedy sarkazmem. Dużo wewnętrznej
kultury, gładkość i obycie życiowe.
Umysł bystry, elastyczny, inteligencja.
Protekcjonalne traktowanie życia i jego
przejawów. Spokój, rozwaga. Serce
trzymane na uwięzi.

Studentka Danka, Droga pani —
dziękuję za zaufanie w sprawie życio-
wych rad, zasięganych u mnie.. Nie na-
leży ludzi traktować jako wilków, źle
jest również „każdemu napotkanemu“
podawać braterską dłoń. Każde w życiu
napotkane indywiduum winno przejść
myślową naszą analizę i być przefiltro-
wane przez rozwagę. Ale o ile napotka-
my Człowieka (przez duże C), warto mu
być bratem.

Posiada pani umiejętność śmiania
i uśmiechania się w życiu — to bardzo
dobrze; nawet wtedy, gdy serce boli.
Jest pani potrosze pozytywistką i ro-
mantyczką zarazem — ot tak, jak każda
kobieta. Serce i rozum, ułożone na sza-
lach jakiejś wagi — kołyszą się i, zależ-
nie od wahania wag, kierują w życiu
panią.

Ž ogłoszeniem radzę poczekać. U
nas jeszcze się na niem nie poznają.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

ków kursu, którym przewodził dr.
ae naczelnik „Soko-
la“. Do „sztabu“ należeli dr. dr.
Wyrobek, Panek, Piasecki, oraz
Sikorski, instruktor „Sokoła”. Z
uczestników kursu pamiętam prof.
Wiktora Kratochwila, (ze Stryja),
prof. II gimn, w Baku, Wiktora
Grzybowskiego, prof. Niedojadłę z
Tarnopola bodaj, Biegów, ojcai
syna, Horaka itd. Do naszej naj-
bliższej mi paczki należeli: Dąb,
Stanisław Pigoń, Jur Grodyński,
Józeł Zmitrowicz, (b. poseł, obec-
nie adwokat w Wilnie, Komendo,
Mikołaj Skiba, późniejszy inten-
dent „Sokola“ we Lwowie, używa-
jący pseudonimu Marchewka, na-
danego mu przeze mnie, no i ja,

Stanisław Cywiński.

(D. c. n.) 4
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Z KRAJU.
Katastrofa kolejowa na stacji Brześć.

BRZEŚĆ n/B. (Pat.) Na st. Brześć—Centr. zdarzyła się kata

strofa kolejowa. Katastrofa miała przebieg następujący. Pociąg 0SO- Q„, ;9%X 1 kilm., który pržed kilku laty : Ašis : й : do spraw dzielnicy Wielkopolskie
i rzy przetaczaniu le na rasie Wilno — N. Wilej. Kowož nie mogą być uważane za styczniu 1928 i porównać ją z : DOBA

bowy, który przybył z Baranowicz do Brześcia, przy p Uao lands об ан руг.е'г:е]. właściwe lekarstwo leczące scho- różnicą ze stycznia 1932. Otóż lecz daje charakterystyczny obrad
rzemiosł w całem państwie i przez toru grajewskiego na tor warszawski z powodu szybkiego biegu

uderzył w stojące na torze wagony towarowe, skutkiem czego jeden

awraz > budką hamulcową, w której znajdował się konduktor

drużyn brzeskich Feliks Czarnecki, został zupełnie zdruzgotany. Czar-
Е stał W roku 1928: 1) Pogoń, 2) A. Z. S wości gospodarstw i wobec tego, zachodzi wtedy, я 6-2

necki ze śmierć OJeMteż dwu godzinach z0 W roku 1929: 1) 3 B. Sap., 2) Pogoń, nie mogą wywołać ani podniesie- kiedy przyjmujemy pod uwagę Ni coraz większy zanik siły nabyw
uprzątnięty. Przerwy w ko yo. 3) AE. 1990: 1) A. 2. 8. 43 Sap; nia cen na produkty rolnicze, ani ły szereg artykułów przemyslo- ee społeczeństwa , spowodowałd

Napad bandycki na zagrodę włościańską. 3) Sokół. > ; też przywrócenia wartości ziemi. wych, których ceny stosunkowo wytwórczości „zemieślniezcjr
; W roku 1931: 1) Sokół, 2) A. Z. $., niektórych sferach liczono, znacznie spadły, a które nie od- "7 k rczości rzemieślniczej ora

Ubiegłej nocy do zagrody mownikom 3 tys. zł. w gotówce — ) 3 B. Sap. że przystosowanie nakładów go- $rywają żadnej roli na wsi. Zasad- KE owy ruch cen wyrobów ręko
Piotra Kozaryna mieszkańca hu- : ‹ вОа аНН zielniczych. Rozpiętość zniżki

toru Grzywiszki, gm. piotrowskiej skich. Po dokonaniu rabunku ZAŚ na staręle zaoracne sza” warsztatów będzie czynnikiem nych rolników znajduje się 10 ty- produkcji sięga od 35 do... 90 pro
wdarło się trzech uzbrojonych bandyci zbiegli do pobliskiego *Kto zwycięży? Czyja dziesiątka” wystarczającym dla zapewnienia pów, które wynoszą 99,5 proc. a- OZ: zr. 1928. Zaś spa
osobników, którzy zrabowali do- lasu. nailapėss uzyska czas? odpowiedniego dochodu  neito. gółu wydatków na dyprze- SZA dokonał się głównie dziki zniżce cen surowców, obniżenit

i woreczek srebrnych rb. car-

Zagadkowy wypadek w zaścianku Pasieki, gm. turgielskiej.

W dniu wczorajszym w zagad-
kowych okolicznościach wpadł
do studni 100 mtr. głębokości
80-letni Mikołaj Polito, mieszka-
niec Pasieki, gm. turgielskiej,
który poniósł natychmiastową

Jak już kilkakrotnie donosiliś-
my, na terenie powiatów północ-
no-wschodnich grasują jacyś po-
dejrzani osobnicy, którzy wśród
ludności rolniczej prowadzą usilną
agitację, naklaniającą  rolników-
włościan do wyjazdu na roboty
rolne do Rosji sowieckiej. Ostatnio
wśród agentów komunistycznych
pojawiło się mnóstwo różnego ro-
dzaju oszustów, którzy, żerując na
naiwności naszych włościan, po-
pełniają oszustwa. Onegdaj kilku
osobników na terenie pow. woło-
żyńskiego zwerbowało 11 włościan
na wyjazd do Rosji, od których
pobrali po 30 złotych na „nie-
zbędne koszta i formalności”, a
następnie ulotnili się. Onegdaj
również dwaj mieszkańcy gminy
nalibockiej Konstanty Suszko i
Juljan Warakso zrekrutowali 13
włościan rolników ze wsi Olchów-

zali im pewne wzniesienie, iż jest
to granica sowiecka. Gdy wieśnia-
cy zorjentowali się, iż padli ofiarą
oszustwa i' usiłowali odebrać

wypadku powiademił syn Polity,
który oświadczył, iż ojciec ре-
pełnił samobójstwo. Oświadczenie
to władzom śledczym wydało się
zbyt nieprawdopodobne i zarzą:
dzono dochodzenie.

oszustom pieniądze, zostali ste-
roryzowani rewolwerami. Oszuści
zbiegli. Włościanie po całogodzin-
nej tułaczce po puszczy dotarli
nareszcie do posterunku P. P. w
Nalibokach, gdzie złożyli skargę
na oszustów.

Również analogiczny wypadek
miał miejsce w zaścianku Harniń-
ce w rejonie Domaniewicz, gdzie
oszuści przyprowadzili 16 włościan
przed strażnicę K. O. P. i ošwiad-
czyli im, iż są na terytorjum so-
wieckiem.  Włościanie ci wpła-
cili oszustom po 25 zł. od osoby
za przeprowadzenie przez granicę.

Dnia 25 b. m. na jeziorze gra-
nicznem Linki w rejonie Sucho-
dowszczyzna zatrzymano w łodzi
5 włościan, którzy udawali się do
granicy sowieckiej. Jak się wy-
jaśniło, włościan tych zwerbował
pewien żyd, który pobrawszy od
osoby po 30 zł., dozkowadzii ich

padków podobnych w ostatnich
dniach zanotowano przeszło 20.
Władze K. O. P. i policja wyła-
pują oszustów i agentów.
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Dziś! Przebój
= HELI 0 S»|| wiosenny. Słodka tiglarna
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DZIENNIKMIZERSKI
Sprawa rentowności gospodarstw rolnych. Przemianysport.

Dzień 3 Maja zbliża się.

Weszło już w tradycję, że rok rocz-

nie w dniu Święta Narodowego odbywa-

ją się w całej Polsce liczne imprezy

sportowe.
U nas w Wilnie mamy bieg sztafeto*

siony do ogrodu Bernardyńskiego.

rzy okazji przypominamy sobie kto

zwyciężył w latach poprzednąch.
W roku 1927: 1) A. Z. $., 2) Sokół.

Bieg więc odbędzie się poraz szósty.

žo szans mają Sokoli, którzy zwy*

ciężyli w roku L kas Młoda Sekcja
Ogniska również mobilizuje się. Saperzy

mają szereg nieznanych sił i mogą w tym

roku zwyciężyć. Jakoby stactować mają

również uczniowie Szkoły Technicznej
zrzeszeni w klubie „Wiktor“.

W każdym bądź razie bięć zapowią-

da szereg sensacji.
Organizuje sztafetę 1 p. p. leg. Po-

czątek o godz. 12,

który odbędzie się 1 maja,
w wadze muszej Bagiński, w wadzę

Łukmia, w wadze piórkowej
Znamierowski, -« w wadze lekkiej Matiu-

kow, w wadze półśredniej Polikszą —

względnie Pilnik, w wadze średniej Wojt-

kiewicz i w wadze ciężkiej Konard.
Skład Łodzi już podaliśmy  po-

przednio.
Mecz odbędzie się w sali teatru Lu-

dowegó Ludwisarska 4. *

koguciej

Ognisko tworzy sekcję lekkoatletyczną.

Kolejowy klub sportowy, który z
każdym rokiem coraz lepiej się rozwija
postanowił w tym roku zorganizować
sekcję lekkontlętyczną.

ierownikiem organizacyjnym. sekcji
jest M. Nowicki. Sportowym zaś kierow-
nikiem jest W. Sidorowicz.

Zapisy do sekcji przyjmowane są
przez M. Nowickiego ne boisku w czasie
treningów lekkoatletycznych ma Pióro-
moncie, ;

„Lignopil“ robi łodzie. og

Powstała w Wilnie pierwsfiina Kre-
sach Wschodnich stocznia łodzi sporto-
wych. Lignopil jest firmą znaną wśród

Pierwsze wyroby Lignopiie ujrzymy
już niebawem, gdyż roboty nad wykoń-
czeniem dobiegają końca. Przypuszczać
należy, że fabrykacja łodzi sportowych
u nas, tu na miejscu przyczyni się znacz-
nie do zaspokojenia potrzeb turystów,

| |
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NAJPIĘKNIEJSZY POLSKI FILM
scenarjusz w-g. powieści Jórefa Weyssenho!ży SE RS zefaAi ffa z udziałem najnowszych gwiazd polskiego

kowe. Początek o godz. 4, 6, 8 | 10,15. Ceny w kinach „Casino”I„Hollywood” jednakowe.
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Szereg ostatnio wydanych
ustaw oraz akcja komitetów do
spraw finansowo-rolnych tworzą
jedynie warunki dla przetrzymania
óbecnego stadjum kryzysu rolne-
go dla warsztatów rolnych. Jedna-

rzały organizm polskiego rolni-
ctwa. Nie wpływają bowiem w ni-
czem na podniesienie dochodo-

spodarczych do  dochodowošci

Trzeba jednąk zwrócić uwagę, że
zmniejszać nakład gospodarczy
można tylko do pewnych granic,
gdyż w przeciwnym: razie" musi
upaść kultura roli, ilość i jąkość
produktów dostarczanych przez
dany warsztat ulegnie zmniejsze-
niu, co przy niskich cenach, oczy-
wiście uniemożliwi uzyskanie wy-

starczy doprowadzić do proporcji
między cenami na artykuły rolne
i na artykuły przemysłowe, ażek
rolnicy znaleźli się w znośn =
gospodarczo warunkach. Błąd w
tem rozumowaniu polega na pomi-
nięciu dwojakiego charakteru rol-
nika, Jest on mianowicie i pra-

. cownikiem i kapitalistą. Otóż je:
żeli równowaga między cenami
artykułów przemysłowych i rol-
nych sprawi, że rolnik za swe ar-
tykuły będzie mógi nabyć gdpo-
wiednią iłość artykułów przemy-
słowach, gdyż wszystkie ceny bę-
dą jednakowo niskie, to jednak ni-
skie eeny płodów rolnych nie po-
zwolą ani na amortyzącję majątku,
ani na oprocentowanie tkwiącego
w nim kapitału. Z tego punktu wi-
dzenia spadek сед na artykuły
rolne kryje w sobie wielkie nie-
bezpieczeństwo, ponieważ staje
się jednym z czynników obniżenia

a wobec

Z powyższego wynika, że ani
samo zmniejszanie nakładu, ani
zachowanie proporcji między се-
nami na artykuły rolne i artykuły
przemysłowe nie wystarczy dla
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SHOLLYWOOD"
Mickiewicza 22

ram: Atrakcje dźwię-
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mniej 3-letnią pra
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pogłębiających kryzys rolniczy, «
pośrednio i kryzys ogólny. Jak
dużą jest ta rozpiętość wystarczy
przypomnieć różnicę między
wskaźnikami cen na artykuły rol-
ne i przemysłowe, jaka istniała w

cztery lata temu różnica wynosiła
9,4, obecnie zaś 22,9. Dodać rów-
nocześnie należy, że różnica wy-
żej wymieniona

niczo bowiem w budżecie drob-

mysłu. Wśród nich zaś 8 artyku-
łów nalęży albo do zmonopolizo-
wanych ałbo do skartelizowanych,
a zatem do tych, które utrzymały
sztywne ceny nawet w dobie kry-
zysu. Wprowadzając wynikającą
stąd poprawkę, otrzymamy iż róż-
nica między cenami rolnemi a ce-
nami artykułów przemysłowych,

wystarcza do przedstawienia wła-
ściwego obrazu, albowiem przed-
stawia nam jedynie stosunki, jakie
panują między cenami giełdowemi
względnie istniejącemi w więk-
szych ośrodkach. Wiadomo zaś,
że ceny, jakie otrzymują  produ-
cenci rolni na miejscu, są znacznie
niższe, oraz, że różnica między ce-
nami giełdowemi i cenami otrzy-
mywanemi przez producentów rol-
nych pogłębia się w miarę trwania
kryzysu. W cyfrach absolutnych
wygląda to w ten sposób, że w
styczniu 1928 r. wspomniana róż-
nica dla pszenicy wynosiła 0,88 zł.,
a dla żyta 0,98zł. gdy w styczniu
1932 r. odpowiednie cyfry wyno-
szą; zł, 1,92 i 3,67. Jeżeli przed-
stawić te abśolutqe cyfry w for-
mie procentów, wówczas dla roku
1928 otrzymujemy 1,78 proc. i
2,45 proc, a dla roku 1932 — 7,39
proc. i 13,59 proc. po,

cenami na artykuły przemysłowe,
nie pozwoli na przywrócenie opła-
calności warsztatom rolnym i że
wobec tego doprowadzenie do od-
powiedniej równowagi między tę;
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ELEKTROMONTERSKIE
STOWARZYSZENIA

KÓW POLSKICH W WILNIE
8-0 miesięczne ul. Kopanica Nr. 5, tel. 17-11

Kursy przeznaczone są dla dokształcania elektromonterów, posiadających naj: |
pkn. Zapisy i informacje w kancelarji Kursów,
o rócz sobot od godz. 18 tej do 20-tej.
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Świeżo ukazało się  drukien
„Sprawozdanie o stanie rzemios
ac Izby rzemieślniczej”

prawoadanie to nie ogranicza sii

to zasługuje również na uwagę
naszych czytelników.

Przesilenie gospodarcze prze

się płacy czeladników oraz zarob
ków; niestety hamowała spade
cen .wyrobów —. rzemieślniczy:
sztywność cen kartelowych or
niezmienność świadczeń
nych.

Charakterystycznym objawef
kryzysu jest przedwczesne us

a więc po 3-letniej praktyce cze”
ladniczej, lecz dopiero po dł
szym okresie pracy zawodowej
Obecnie, nie znajdując zatrudnie!
nia w warsztacie względnie
łąbryce, rzemieślnik przyspič
sza swoje usamodzielnienie, be!
względu. na posiadane kwalifi
kacje. *

Coraz więcej zanikające
mówienia na wyroby rzemieślać
cze i ograniczenie się rzemio
do prac reparacyjnych spowod“
wały ujemne objawy przy naucj
terminatorów. Mistrz ksztalcąč
pe nie ma możności wszec!
stronnego zapoznania go z rzć
miosłem. Należy sięgEż oba!
wiać, że nabytek rzemiosła, któ!
ukończy swoją naukę w czasi
przesilenia gospodarczego, będzi!
znacznie słabszy, aniżeli z pó
przednich lat normalnych 3
*- Takie to są kłopoty, z którem

 

   

 

   Wszystkim naszym Prenumera-

torom którzy zalegają z opła-

tą prenumeraty „Dziennika Wi-
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Montwiłłewski zauł. Nr.21 mienna | uczciwa poszu- od_100 zi.Magistrat m. Wilna podaje de ogólnej wla- Ma wyjazd poszukuję po bieliżniarki od 50 Pukermonji | bogaty opracowan!

domości, że w dniu 4 maja r. b. o godz. 11 rano e posady pokojowej. Dobre ua Zaś ok. *plbliolacene od100 I K. WSKA przystępnie.  Żąć
odbędzie się licytacja przy ul. Szeptyckiego świadectwa. Mogę zająć komen. scje. Zauł Ber. Kredensy dębowe Ppezw: „klesz
Nr. l6-a 2 autobusów | 1l-go maja r. b. o godz. 2 pokoja się domem Kalwaryjska nardyńaki 9 m, 5, 42 od 125 zł. (F-ma istnieje od r. 1874, | kowa  Encyklopedj!
10 rano przy ul Trockiej Mr. 14 (mury po-Fran- lab jeden z wygedami, 4—11 „pokojewa”. у аВ Stoły rozsuwane ul. Niemiecka3m.1i| Populara",Kraków,Jó
ciszkańskie) sprzętów domowych, zasekwestro- osobnem wejściem do 48:8—0 Potrzebny od 40 zł 702—26 tow 10. 618—27

     

  

     
     

    

wanych u poszczególnych płatników za zaległe wynajęcia. Może być Blurka męskie od 120 2

 

 

 

а podatki. 183 wspólna kuchnia. Miekie- Pry; - maniklu- od zaraz pomocnik pisa- Oto l
Dbajcie.o |swoje zdrowieł Magistrat m. Wilna. wicza 44, m. 11 do 12-ej rzystka poszukuje pósa- "za oborowego—kawaler, Zdas zł, Cin ) ‘ AKUSZERKI

„Szwajcarskie Gorzkie Lola" Il od 4—6 pp. — 8825— A Holendernia 19,Ar Dsana!ma- Kozetki miękkieod 50 zl. zano ч :В —i m - "na. 8830— „B. = Toalety od 75 zł.(ma ką „Kogut”) są. stoso- NAUKA Mieszkania Pokój ed 1 Maja 5 Wuna, „Tartaki Nr: 28 Ložka metal-siatk. Vermouth AKUSERRKA
wane przy chorobachži ! je| ladnie umeblowany wej- Potrzebna dziewczyna m. Li. я pė Bl POLECA wа klszek, obstrukcji I R= ście: niekrępujące parter apakiet 8 'оіоі :ді'.‘д'." bezs Materace niiękkie, przyjmaje od godz.

pokojowe m rowskiego ledai. tris 25 zł. - Е w, Kasztanowa7Młoda nauczycielka Mieszkanie Zygmuntowska 20 m. 1 RZ Krzeżła mazyw. ek I. Sl. BIELIŃSKI : 0wych.
mSZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” poszukuje kondycji na z elektrycznością odre- cg 3—5 PP. 8832 M. 8 do 11-ej rane. жKupne Mickiewicza JR 26

 

   

 

     
1 mentowane do wynaję*

czającym,edek aedow|re z ka z cia Finna Śl. 04361 Wykokikówanć ge: | Sprzedaż| Krzesła Gedida sm tel. 1898. po Egzamin.
— ML ynizszyciem|de-—m— od 9zi. litewski tłusty < !.‚М"ш". TreJis asc. Potadne teferencja. Ре- Mieszk* Rzze „Miesz kanie bremi świadectwami pos DO Sprzedania „ Stoliki, etażerki od 15 : 465 zł 1,80 gr. kil. Mpa da.

apteczne. W.Z.P. Nr 10 о onesa A par UK Rotoboje ule „Dadana* Geny zniżone. 163—20 do spadku, co pan ró
  

 

elektryczność Antokol— je do wynajęcia. Wiado- fraterska 8 m.
glePak 5 09 Golębiej, 1 ność al a 185

— —

Il Polowa 5. —

8837—2 SL. Sawieki| 41-00 "Rrpmsz=na=zzeje |[JJAANNANNNANNANANNNI внакаоауай—В
Mostowa 1,

P
E

  
 

 

 

  
 


