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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta ой 11
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.

 

ANTONI ANDRZEJEWSKI
opatrzony Sw. Sakramentami, po długich | ciężkich cierpieniach

zmarł dnia 26 kwietnia 1982 r. w wieku lat 83

Nabożeństwe żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej

na Rossie dn. 80 e godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na tymże

cmentarzu.

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
Żona, Córka I Syn.   

Min Zaleski u ambasadora Japońskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zwróciło powszechną uwagę to,
po powrocie do Warszawy i po wizycie w Belwederze był na obie-
dzie u ambadora japońskiego,

że min. Zaleski

Premjer Prystor na Zamku.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoiaj po południu premjer Prystor udał się na
Zemek, gdzie konferował z p. Prezydentem.

Bytność Prystora na Zamku pozostaje w
p. Józefa Piłsudskiego.|

Rewelacje prasy żydowskiej o
konferencji premjerów.

Redukcja budżetu i dalsza obniżka poborów przedmie-
tem narady.

(Telefonem od własn. korespondenta]

WARSZAWA. Prasa żydowska donosi, iż publiczną taje-

mnicą jest że treścią konferencji premjerów m. in. była sprawa

redukcji budżetu o 500 miijonów złotych, tudzież ponownego

obniżenia poborów urzędniczych.

Jeszcze jedna rada.
(Tdlefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA, Obiegają pogłoski, że miebawem zostanie powo-

łana do życia osobna instytucja—Rada Gospodarcza, da której

związku z wizytą

"wchodzić będą byli premierzy.

Przedstawiciełstwo tej rady ma objąć prof. Barte|.

Komisja rozjemcza.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W czasie swego pobytu w Łodzi główny inspektor

pracy p. Klott miał oświadczyć, że rząd opracowuje rozporządzenie

o komisjach rozjemczych w przemyśle. Rozporządzenie to ma być

wydane w formie dekretu Prezydenta Rzplitej.

Komunikacja lotnicza Warszawa — Ryga.
RYGA (Pat.) Przedstawiciele munikacji umowę o nawiązaniu

towarzystwa lotniczego podpisali stałej komunikacji lotniczej na

z łotewskiem ministerstwem ko- linji Warszawa-Ryga.

Nowe statki polskie.

GDYNIA. (Pat). Jutro w stocz- skiego Towarzystwa Okrętowego.

ni Helsingór odbędzie się spu- W tej samej stoczni w najbliż-

szczenie na wodę statku Lwów,

zamówionego dla Polsko-Brytyj-

Drukarnia i arsenał komunistyczny.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

LWÓW. Policja lwowska wykryła w mieszkaniu Edki Lwów przy

ul. Gródeckiej trzy cyklostyle i wydrukowane ulotki komunistyczne.

W czasie rewizjijzastano u niej studenta politechniki, Marguljesa. Prze-

prowadzono rewizję u niego i znaleziono gumowe kastety, pałki

i boksery. Oboje aresztowano. :

Stracenie żony Wojewódzkiego.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA, Z Moskwy donoszą, że oprócz b. posła Weje-

wódzkiego na skutek uchwały kolegium G, P. O. została także roz-

strzelana jego żona, która uprzednio przez dłuższy czas przebywała

w zakladzie dla umysłowo chorych.
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STRONNICTWO NARODOWE

urządza we wtorek dnia 3 maja o godz. 1-ej po poł. przy
ulicy ORZESZKOWEJ11

UROCZYSTY OBCHÓD

ŚWIĘTA NARODOWEGO
na którem D-r. Władysław Konopczyński profesor Uniwersytetu

Jagiellońskiego wygłosi odczyt p. t.:

Główne idee Trzeciego Maja
oraz przemawiać będzie „r STANISŁAW RYMAR

na temat:

Trzeci Maja a chwila obecna.

 

dokona odbioru statku Lublin.

 

Wstęp wolny.

 

O godz. 6-ej pop. w tymże lokalu tu uczćzeniu Święta Nare-

dowego odbędzie się obchód, urządzony staraniem Klubu Młodych

I Obozu W. P.
W programie:

1) Chór Drukarzy pod batutą p. Mołodeckiego wykona hymn

narodowy i pieśni patrjotyczne.
2) Przemówienie Posła Rymara o Konstytucji 3 maja.

3) Sekcja Sceniczna Klubu Młodych odegra sztukę Edmunda

Libańskiego „W Katordze".
4) Deklamacje.
Wstęp1 zł. Całkowity dochód przeznacza się na Polską

Macierz Szkolną Ziem Wschodnich

Pe EAL ORDEŽin ai

KOMUNIKAT

Sekcja Sceniczna Klubu Młodych S. N. i 0. W. P.
zaprasza wszystkich członków i sympatyków na

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

Wstęp tyiko za zaproszeniami, które można otrzymać codziennie w Sekre-

arjącie Klubu (Orzeszkowej 11) od godz. 6—8. — Bufet własny. — Do tańca

trzygrywa plerwszorzędny kwartet. — Początek o godz. 9-tej.

Telefon Redakcji»

szych dniach specjalna komisja

do 16iod
 

 

     

30-40kwietnia 1932 r.

(ena camera 20 II.

Nr. 99,

 

 

PROCES GORGONOWEJ.
LWÓW. (Pat). W 6-ym dniu

procesu  Giorgonowej pierwszy
zeznawał Świadek nadkomisarz
P. P. Frankiewicz, który krytycz-
nej nocy, po zawiadomieniu władz
bezpieczeństwa 0 morderstwie,
prowadził pierwsze dochodzenie
wstępne. Świadek ten zeznaje
obciążająco dla oskarżonej, stwier-
dzejąc, że władze policyjne, po
zbadaniu wszystkich ewentualnych *
możliwości ustaliły na miejscu
na podstawie zebranych poszlak
i dowodów, że sprawczynią mor-
derstwa mogła być jedynie Gor-
gonowa. W czasie zeznań tego
świadka doszło do kilkakrotnych
incydentów między  przewodni-
czącym a obrońcą na tle inter-
pretacji przepisów procedury, w

 

m których przewodniczący
udzielił obrońcy upomnienia. W
odpowiedzi na to obrońca odwo-
łał się do trybunału  Przewodni-
<czący zarządził przerwę, po któ-
tej ogłosił uchwałę trybunału,
zatwierdzejącą stanowisko prze-
wodniczącego w tej sprawie. Na-
zz: przesłuchano świadka

ją Opiełową, która zobrazowa-
ła stosunki rodzinne, panujące
wdomu Zarembów. Zkolei skła-
dał zeznania komisarz pollcji
Respond, który wraz z nadkomi-
sarzem Frankiewiczem brał udział
w dochodzeniu wstępnem. Zezna-
"nia jego pokrywają się mniej
więcej z zeznaniami komisarza
Frankiewicza.

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

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

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

Terminy

OSTATNIE USTAWY.
Dzien. Ust. R. P. w ostatnch

zeszytach, nr. 30 do 34, ogłasza
sporą liczbę ustaw, dotyczących

stosunków prawnych w różnych
dziedzinach życia, a uchwalanych
pośpiesznie wostatniej sesji sej-

mowej.
Ziemia

Ustawa z 18. III. 1932 (Dz. U.

nr. 30 poz. 307) o wykupie grun-

tów, podlegających ustawie w

przedmiocie ochrony drobnych

dzierżawców, rolnych (ust. z 31.
VIL 1924), nadaje dzierżawcom

prawo nabywania gruntów wraz z

zabudowaniami bądź w drodze u-

mowy, bądź w trybie postępowa-
nia przymusowego (art. 6).

Ustawa z 18. III. 1932 (Dz. Ust.
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Na Dalekim Wschodzie.
Możliwości nowych komplikacji pod Szanghajem.

Zamach na generalicję japońską
w Szanghaju.

LONDYN (Pat.) Sytuacja w
Szanghaja uległa silnemu za0-

strzeniu, wskutek rzucenia

przez jakiegoś Koreańczyka

bomby w parku Hong-Kew w

czasie japońskiej parady woj-

skowej.

Bombę rzucono w miejscu:

w którem stała generalicja ja

pońska, przyjmująca defiladę,

w oteczeniu przedstawicieli

władz japońskich. Poseł ja-
poński w Charbinie Chigemitsu
został bardzo ciężko zraniony

Istan jego budzi poważne о-

bawy. Generałowie Shirokawa

i Ujeda ulegli również ciężkie-

mu poranieniu. Także konsul

generainy Japonji w Szanghaju

i szereg inny.h oficjalnych

przedstawicieli odnieśli rany.

ADMIRAŁ NOMURA RANNY.

SZANGHAJ (Pat). 'W uzupel-

nieniu wiadomości o zamachu

bombowym w Szanghaju, donoszą,

że wśród rannych znajduje się

admirał Nomura. Wojsko japoń-

skie otoczyło natychmiast kordo-

nem park Hong-Kew i dokonało

rewizji wśród publiczności. Po

pewnym czasie aresztowanoosob-

nika, podejrzanego o dokonanie

zamachu oraz siedmiu Chińczy-

ków. Wojsko z trudem zdołało

przeszkodzić zlinczowaniu przez

SZCZEGÓŁY

SZANGHAJ (Pat). Korespon-
dent Reutera, który w czasie wy-

buchu bomby znajdował się obok
generałów japońskich i cudem tyl-

ko uniknął śmierci, podaje, że mi-

nister Shigemitsu porwany został
siłą wybuchu w górę. Gdy po

upadku ńa ziemię nadbiegła po-

moc, Shigemitsu  broczył : cały
krwią. Twarz konsula generalne-
go Murai była zmasakrowana tak,
iż trudno go było rozpoznać. Sa-
nitarjusze japońscy z podziwu go-

- Fakt,
. Szanghaju w chwili, gdy istniała

«zburzony tłum sprawcy zama-

chu. Wypadek ten poważnie wpły-

mie na perspektywy pokoju na

Dalekim Wschodzie, chociaż wy-

wołany został przez Koreańczyka.
że zbrodni dokonano w

nadzieja, że dojdzie do zawiesze-

nia broni, może w wysokim stop-

niu podniecić japońskie koła woj-

skowe. Obawiają się, że reakcja

japońska będzie gwałtowna.

ZAMACHU.

dną krwią, torowali sobie drogę

wśród 20-tysięcznego tłumu wi-

„.dzów, opanowanych paniką. Oban-

dażowali oni natychmiast nogi po-

sła Shigemitsu celem zapobieżenia

zbyt wielkiemu upływowi krwi.

Admirał Nomura utracił oko. Le-

karze obawiają się, że posłowi

Shigemitsu trzeba będzie ampu-

tować nogę. W szpitalup
nie on około 4 miesięcy. Stracono

nadzieję na uratowanie Kawabaty,

wybitnej osobistości japońskiej.

ARESZTOWANIE SPRAWCY
STAN RANNYCH.

LONDYN (Pat). 7 Szanghaju

nadchodzą dalsze szczegóły za-

machu bombowego. Jako sprawcę
aresztowano młodego Koreańczy*

ka Yunhokitsu, liczącego lat 25, —

Aresztowano również siedmiu

Chińczyków, jako rzekomych jego

wspólników. Wszyscy aresztowani

trzymani są w japońskiej głównej

kwaterze wojskowej, gdzie pro-

Z PRZESZŁOŚCI

SZANGHAJ (Pat). Sprawca

zamachu na generalicję japońską .

Yunhokitsu przybył do Szanghaju

przed 8 miesiącami z Mandżurji.

Pracował on w pralni chińskiej w

wadzone jest śledztwo, +

Stan niektėrych ofiar jest bar-
dzo ciężki, zwłaszcza posła Shige-

mitsu, który ma jedną nogę. zupeł-

nie zdruzgotaną i generała Shiro-

kawy, który jest bardzo poważnie

ranny w głowę. Pozatem gen.

Ujeda ranny jest w nogę, a admi-

ra! Nomura lekko ranny w głowę.

YUNHOKITSU.

koncesji francuskiej, W pobliżu

miejsca zamachu żołnierze japoń-
scy znaleźli drugą bombę, któr
nie eksplodowała. ы

KTO BYŁ INICJATOREM ZAMACHU?

PARYŻ (Pat). W/g ostatnich in-

formacyj, zaaresztowany w Szan$-
haju sprawca dzisiejszego zama-

chu bombowego jest członkiem

partji niezawisłości Korei. Przy
aresztowanym znaleziono drugą

bombę, której nie zdążył jeszcze

rzucić, będąc zmuszony ratować

się ucieczką. Na terenie koncesji

trancuskiej aresztowano drugie-

go Koreańczyka, podejrzanego o

współudział w zamachu. Właści-
wym inicjatorem zamachu, które-

go władze policyjne skrupulatnie

poszukują, jest członek tymcza-

sowego rządu koreańskiego Liu-

Pei, zamieszkały vw koncesji
francuskiej. Wśród ciężko ran-

nych znajdują się również prezes

związku rezydentów japońskich w

Szanghaju Kawabata oraz sekre-

tarz tego związku.

 

źacięte walki japończyków z powstańcami
LONDYN (Pat). Dziś dopiero

nadchodzą wiadomości o zaciętej

bitwie, jaką w ciągu całej środy

prowadziło wojsko mów prze-

ciwko powstańcom chińskim, ope-

rującym pomiędzy Charbinem a

stacją Pograniczna blisko granicy

syberyjskiej. Powstańcy, nieuzna-

jący nowego rządu mandżurskiego,

zajęli „miasto Hajlin i przerwali

w tem miejscu linję kolejową. Po-
wstańcy liczyłi 6 tys. ludzi, dosko-
nale wyekwipowanych, posiada-
jących tanki i aparaty do gazów
trujących. Japończycy odnieśli
kompletne zwycięstwo, zajmując
zpowrotem Hajlin. Powstańcy wy-
cofali się w popłochu, pozostawia-
jąc na miejscu 200 zabitych oraz
pociąg pancerny,

WZBURZENIE W JAPONII.

TOKIO (Pat). Wiadomość o

zamachu w Szanghaju wywołała

w całym kraju niebywałe wzbu-

rzenie. Spodziewane w dniu ju-

trzejszym wznowienie układów
rozjemczych ulegnie w związku
z zamachem opóźnieniu.

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ.

PARYŻ (Pat). W paryskich
sterach politycznych tematem oży-

wionych rozmów jest dziś zamach,
dokonany w Szanghaju, którego

ofiarą padło kilku przedstawicieli

wyższych władz _ japońskich.
Szczególne wrażenie sprawiła wia-

domość, że główny negocjator ro-

zejmu ze strony japońskiej Shige-

mitsu jest ciężko ranny. Już sam
ten fakt może wpłynąć na zerwa-
nie rokowań, Jak wiadomo, =
newska delegacja Japonji zatele-
a wczoraj wieczorem do

okio treść rezolucji, wprowadza-
jącej na żądanie Japonii pora

w warunki rozejmu. ezolucja

ta nie jest więc nieprzychylna dla

Japonji. Zamach w Szanghaju mo-

że jednak skomplikować kwestję

rozejmu oraz postawić Ligę Naro-
dów wobec nowych trudności. Tu-
tejsza ambasada japońska ograni-
cza się do oficjalnego oświadcze-
nia, że zamach w Szanghaju nie

powinien wpłynąć na zerwanie ro-

kowań rozejmowych, jednak dła
wszystkich jest jasnem, że sytu-
acja może ulec poważnej zmianie.

WRAŻENIE W LONDYNIE.

LONDYN (Pat). Zamach bom-
bowy w Szanghaju wywołał w
Londynie wielkie wrażenie. W ko-
łach politycznych wskazują na
fakt, że zmachowcy czekali z rzu-
ceniem bomby na chwilę, w której,
pod koniec defilady, obcy dyplo-
maci i zagraniczni attachės woj-
skowi opuścili trybunę i pozostali
na niej sami tylko dygnitarze ja-
pońscy. Dowodzi Юю -— zdaniem
kół politycznych w Londynie —
że zamach był celową akcją poli-
tyczną, przygotowaną wyłącznie
przeciwko Japonji, z uniknięciem
konfliktu z innemi mocarstwami.
W Londynie obawiają się, że

nadzieje. na rozejm obecnie są
rozchwiane i że Szanghaj będzie
terenem nowych komplikacyj.

biA 2

Stan zdrowia
Tardieu.

PARYŻ (Pat.) W stanie zdro-
„wia Tardieu zmiany niema. Nao-
gół stan jest zadawalający. W
ciągu dnia dzisiejszego po połu-
dniu  Tardieu pracował jak
zwykle.

nr. 308) o uregulowaniu prawa
własności gruntów, oddanych w
drodze parcelacji w posiadanie na-
bywców na obszarze województw
środkowychi wschodnich ustala
szczegółowo tryb postępowania.

Ustawa z 14. III. 1932 (Dz. U.
nr. 32 poz. 335) uzupełnia przepisy
o nadaniu ziemi żołnierzom о-
ska Polskiego w ten sposėb, že u-
prawnia ministra rolnictwa i re-
torm rolnych wraz z ministrem
spraw wojskowych do nadania
działek z gruntów państwowych
żołnierzom bezpłatnie (art. 1) oraz
wobec żołnierzy, którzy nabyli
poprzednio działki, do zwolnienia
ze spłaty reszty należności, a
zmiany dzierżawy na własność
(art. 2).

Skarb
Ustawa z 10. III. 1932 (Dz. Ust.

nr. 32 poz. 328) ustala wyłączność
przeprowadzenia egzekucji admi-
nistracyjnej jedynie przez władze
skarbowe, wraz z ustaleniem nie-
których zasad postępowania egze-
kucyjnego, a z pozostawieniem
wydania przepisów dokładnych
Radzie Ministrów.

Ustawa z 18. III. 1932 (Dz. Ust.
nr. 32 poz. 340) zmienia ustawę z
1. VII. 1926 o opłatach stemplo-
wych, znacznie je podwyższając w
licznych i obszernych dodatkach
do poprzedniej ustawy.

Ustawa z 18. III. 1932 Dz, Ust.
nr. 34 poz. 355) jest bardzo obszer-
ną (23 stronic Dz. Ust.) ustawą
karną skarbową, wprowadzającą
kary majątkowe, pieniężne, konfi-
skaty i ograniczenie wolności za
naruszenie przepisów celnych i o
obrocie z zagranicą, o monopolu
tytuniowym, spirytusowym, sol-
nym, zapałczanym, o loterji, o po-
datku od piwa, wina, miodu,
węgla, kart do gry, przepisów o
patentach akcyzowych i o obrocie
towarowym z W. M. Gdańskiem,
jakoteż ustalającą całe postępo-
wanie,

Rozporządzenie ministra skar-
bu z 9. IV, 1932 (Dz. Ust. nr. 34
poz. 356), jako wykonawcze do u-
stawy z 10. III, 1932 o spłacie za-
ległości podatkowych, wprowadza
ulgi w spłacie zaległości w pań-
stwowym podatku przemysłowym,
mianowicie: płatnikom, którzy za-
płacili zaległoścni powstałe po 31
marca 1931, a uskutecznią do 31
sierpnia 1932 wpłaty na poczet
dawniejszych zaległości z przed 1.
IV. 1931, bonifikuje się 50 proc.
przy wpłacie do 31. V. 1932, 35
proc. do 31. VII. 1932, a 25 proc.
do 31. VIII. 1932, bez liczenia kar
za zwłokę i odsetków za odrocze-
nie (art. 1), oraz wstrzymuje się
szoe płatnikom, którzy o-
płacą do 31. VIII. 1932 zaległości
powstałe od 1. IV. 31, do 31 III.
1932, uiszczać będą bieżące należ-
ności, oraz wpłacać będą część
"sum za dawniejsze zaległości.

Do spraw skarbowych również
ustawa z 10. III. 1932 o udzieleniu
poręki państwowej za zobowiąza-
nia banków państwowych, przed-
siębiorstw państwowych, związ-
ków komunalnych itd., do wyso-
kości 1 miljarda 500 miljonów zł.,
zamiast dotychczasowej ustawy z
r. 1925,

Pracownicy ‹

Ustawa z 15. III. 1932 (Dz. Ust.
nr. 33 poz. 345), zmieniając rozpo-
rządzenie Prez. Rzplitej z 30. XII.
1924, wprowadza dla członków
zarządu i pracowników związków
komunalnych takiesame zasady
płac, jak dla urzędników państwo-
wych, znosząc dodatki, poza pew-
nemi dodatkami dla prezydentów
i burmistrzów miast od 15 proc. do
35 proc. płac.

Ustawa z 17. III. 1923 (Dz. Ust.
nr. 32 poz. 338) reguluje stosunki
służbowe pracowników instytucji
ubezpieczeń społecznych.

NASTNIN IGN T EsRE RKKI SS

Wznowienie narad 5-iu mocarstw.
GENEWA (Pat). Delegacja bry-

'tyjska ogłosiła komunikat nastę-
pującej treści:

Dziśpe poludniu w Bessinges,
w siedzibie genewskiej Stimsona,
miała miejsce pod przewodni-
stwem Mac Donalda rozmowa po-
między głównymi, przebywającymi
w Genewie delegatami rządów
amerykańskiego, brytyjskiego,
francuskiego i włoskiego. Uznano

za pilne wznowienie rozmów już
nawiązanych pomiędzy szefami
delegacyj, rozmów, które rozwija-
ły się pomyślnie, lecz które mu-
siały być przerwane ze względu
na niemożliwość powrotu do Ge-
newy w t tygodniu premjera
Tardieu. Projektuje się wznowie-
nie tych narad za 15 dni. Ścisła
data wyznaczona zostanie w ciągu
48 godzin.

 

Walki przedwyborcze w Kłajpedzie.
RYGA (Pat.) Donoszą z Kłaj-

pedy, iż Niemcy w przededniu
wyborów zaczęli stosować teror
i groźby w stosunku do lojałnie

usposobionych Niemców, którzy
wystawili swe kandydatury na li-
stach filolitewskich.
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PRZED WYBORAMI
WE FRANCJI.

Jutro więc, w niedzielę, 1-go

maja, odbędą się wybory we

Francji.
O znaczeniu ich, nietylko dla

spraw wewnętrznych Francji, ale

przedewszystkiem dla stosunków

międzynarodowych, nie potrzebu-

jemy rozpisywać się. Zwłaszcza

dla nas, dla Polski, posiadają wy-

bory te olbrzymie wprost zna-

czenie, gdyż od ich wyniku zależy

przedłużenie sojuszu naszego z

Francją lub jego zerwanie.

Nie należy jednak spodziewać
się od wyborów jutrzejszych wy-

niku decydującego. Zgodnie z or-
"dynacją, obowiązującą we Francji,
rezultat wyłoni się dopiero po
wyborach šcišlejįszych, których

termin wyznaczony został za ty-

dzień, t. j. na niedzielę dn. 8 maja.

We Francji, jak zresztą w

olbrzymiej większości państw, nie

wyłączając Polski, do wyborów

staje ogromna ilość stronnictw.

Różnice pomiędzy niektóremi z

tych stronnictw są minimalne.

Często chodzi jedynie o ambicje

personalne. Nazwy tych stron-

nictw są bardzo zwodnicze i zro-

zumiałe tylko dla rdzennego Fran-

cuza, zawodowego polityka, gdyż
najbardziej umiarkowane  stron-

nictwa wywieszają szyłd jaskrawo

republikański i radykalny. Po wy-
borach, pomniejsze stronnictwa

łączą się w większe grupy, któ-
rych naliczyć można cztery: pra-

wicę, centrum, radykałów i socja-

listów.

W dzisiejszych warunkach cen-
trum idzie bezwzględnie z pra-
wicą, tak że sprawa bardziej jesz-

cze się upraszcza: prawica, rady--

kali i socjalistyczna lewica. Rzecz
jasna, że radykali stanowią ów

przysłowiowy języczek u wagi:

z kim pójdą w niedzielę, dn. 8

maja, przy wyborach ściślejszych

— ten zwycięży.

Otóż, jeżeli chodzi o politykę

zewnętrzną Francji, poniekąd na-

wet .o jej wewnętrzne sprawy g0-

spodarcze, przekonania radykałów

skłaniają się niewątpliwie ku pra-

wicy. Jest jednak mur „chiński,

który dzieli radykałów od pra-
wicy i centrum — to stosunek do

Kościoła: radykali są pod prze-
ważnym wpływem masonerji, pod-
czas gdy prawica i centrum, bądź
to stoją pod sztandarami katoli-

cyzmu, bądź też życzliwie, albo

przynajmniej tolerancyjnie uspo-

sobione są wobec Kościoła.

Wybory obecne odbędą się
pod dwojakiem hasłem: polityki

zagranicznej i wewnętrznej, prze-

dewszystkiem gospodarczej.
Co się tyczy polityki zewnętrz-

nej, to rozróżnić należy dwa prą-

dy: prawicowy, stojący nieza-
chwianie na stanowisku traktatu

wersalskiego, oraz lewicowy, dą-

żący do porozumienia z Niemcami,
Zaznaczmy, że ten właśnie prąd
popierany jest czynnie ż zewnątrz,

przez Anglję, Stany Zjednoczone
i Włochy, nie licząc oczywiście
'Niemiec. Polityka prawicy opie-
rała się dotąd .przedewszystkiem

na sojuszu z Polską, jednakże wo-

bec wielkich pod tym względem
rozczarowań,  ostatniemi czasy
mocno została zachwiana.

Co się tyczy spraw wewnętrz-
nych, to miarodajne są tu prze-
dewszystkiem sprawy gospodar-

, cze. Ze wszystkich państw świata
kulturalnego Francja dotychczas
najmniej dotknięta została kryzy-
sem gospodarczym, mimo to było-
ny błędem twierdzić, że nie zo-
stała wcale dotknięta tym kry-

zysem. Francja odczuwa go rów-
nież, i odczuwa go przedewszyst-
kiem dzięki obłędnej polityce
swych socjalistów, którzy, będąc
w mniejszości, niejednokrotnie po-
trafli narzucić wolę swoją rządzą-
eemu kartelowi prawicowo-cen-
trowemu.- Rezultatem takiej poli-

tyki był przerost tak zw. „świad-

czeń socjalnych”, które, kładąc się

ciężkiem brzemieniem na prze-

myśle krajowym, rujnują go i
wprowadzają Francję w orbitę

tego kryzysu, który przechodzi

świat cały. {
/Zdawałoby się, že to odstra-

szyć musi wyborców od lewicy.
W rzeczywistości jednak dzieje
się wprost przeciwnie. Lewica,
spowodowawszy kryzys, dzięki
metodom demagogicznym, potrafi

w obliczu bezkrytycznych mas
zrzucić winę za to na „buržu-

azyjną“ prawicę. Tak było w
Anglji, za co zapłaciła ona czę-

ściową ruiną i upadkiem funta.

Szczęściem Anglji było, iż opa-
miętała się w porę.

z prasy
Kryzys wolności.

Władysław Folkierski zamiesz-
cza na łamach najświeższego
(19-go) numeru „Myśli Narodowej''
głębokie studjum o kryzysie wol-
ności we współczesnem życiu spo-
łecznem.

Wywołuje go
„przejawienie się od dość dawna

czegoś w rodzaju zakapturzonej tyranii,
od osłoną domniemanej wolności par-
amentarnej. Na terenie Izb woraz wy-
raźniej widać skutki podziemnego dzia-
łania tajnych stowarzyszeń. Z tych
„klubów” najpotężniejszym i prawdopo-
dobnie centralnym jest masonerja, bez
której wogóle niewieleby się dało wyro-
zumieć w funkcjonowaniu polityki współ-
czesnej. Mamy tu do czynienia z cieka-
wym paradoksem: o masonerji pozornie
wiadomo tak mało, że dla niektórych jest
nierealnym wytworem wyobraźni... Ale
okazuje się, że bez niej wogóle całe
funkcjonowanie organizmu politycznego
pewnego obozu stałoby się właśnie fan-
tastyczne. Dla zrozumienia tego, trzeba

"wyodrębnić w nim pewne deus ex ma-
china, która zresztą z Panem Bogiem nie-
wiele ma wspólnego...

Drugiem narzędziem ukrylego tėr-
roru jest występująca znów pod kaptu-
rem instytucji. wolnościowej, wolności
druku, współczesna skartelowana prasa.
Prasa ta wszelkie artykuły ideowe trak-
tuje jak malum necessarium, a łamy swoje
zapycha i szpikuje sensacjamii, kroniką,
mordami i skandalami. Brukowiec nie
tylko zabija pismo ideowe, ale pomału
dostaje się też do twierdzy przeciwnika
i pisma ideowe od wewnątrz rozsadza.
Jeśli się tak dzieje, to także ! dlatego,
że komuś na tem zależy. Ukryte kierow-
nictwa „klubėw“, masonerji i last not
least, finansjery, centralizują pewne „na-
miastki“ programów i myśli, które podają
czytelnikom w  dozach wymierzonych,
bacząc by ten czytelnik przypadkiem nie
dowiedział się za wiele i nie zaczął
myśleć... Naogół biorąc, należy stwier-
dzić głośno i dobitnie,  rozwiewając
wszelkie złudzenia, trącące konserwa-
tywnem przywiązaniem do tego, co kie-
dyś było i dawno minęło, że prasa współ-
czesna jest narzędziem obskurantyzmu i
ogłupiania czytelnika”,

Te uwagi politycznego pisarza
narodowego wyjaśniają nam wiele
zagadek życia współczesnego...

Radosna grupka.
Jak już donosiliśmy organ ofi-

cjalny „Polska Gospodarcza” wy-
kazała — na podstawie obliczeń
pewnego, wyższego urzędnika
skarbowego — ze skutkiem spad-
ku dochodów zagraża nam deficyt
około 500 miljonów.

Zdaniem „Robotnika* (nr. 147).
„W tych warunkach każdy szanujący

się i sam siebie poważnie traktujący
człowiek, z obozu właśnie rządowego, nie
będzie za żadną nadrabiać „fan-
tazją”, lecz zdobędzie się na odwagę
przyznania całej prawdy, boć przecież
wszelkie dążenia do „naprawy” rozpo-
czynać się musi od należytego uprzy-
tomnienia sobie tego, co jest..."

Nie wszyscy jednak  uprzy-
tamniają to sobie, bo oto

„jest jednak „radosna” jeszcze grup-
ka,która z rzeczywistością ani rusz po-
godzić się nie chce i ciągle żyje nadzieją,
Że uda się jej „przelamač“ kryzys blagą”.

Jako przykład przytacza „Ro-
botnik”* ustęp z przemowy wy-
głoszonej przez p. Starzyńskiego
na Komisji podatkowej Warszaw-
skiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej:

„mimo przeżywanego kryzysu, poło-
żenie nasze odbija się korzystnie na tle
kryzysu światowego; wyrazem tego jest
stałość waluty wzrost wkładów oszczęd-
nościowych, stosunkowo nieznaczny w
porównaniu z innymi krajami deficyt
budżetowy; względną równoważę budże-
tową mamy do zawdzięczenia przede-
wszystkiem celowej i energicznej akcji
oszczędnościowej Rządu”.

W końcu swej przemowy ża-
powiedział p. Starzyński, że po-
datki „będą z całą bez-
względnością ściągane”.

Ztąd wnioskuje „Robotnik“, že
„na ogół dobrze jest w Polsce, tak

dobrze, że wystarczy już tylko „bez-
względnie" ściągać podatki, by kasy
państwowe napełnić.

ak to improwizował i... zapowiadał
p. Starzyński wobec przedstawicieli
„sfer gospodarczych". Co prawda, są to
ludzie, którzy „sanacji”* w pas się kłania-
ją i „obowiązkowo“ zawsze „chwalą”,
nie mniej jednak znają oni doskonale ca-
łą obecną, polską rzeczywistość” i zdają
sobie sprawę, czem ta rzeczywistość za-
koda

la każdego kraju jest kryzys stanem
ciężkim i bardziej lub mniej niebezpiecz-
nym, zależnie od różnych okoliczności.
Co do Polski jednak, to główne niebezpie-
czeństwo tkwi przedewszystkiem w tem,
że w „sferach miarodajnych* wodzą rej
i mają głos ludzie, którym — mimo to,
co dokoła nich się dzieje — wszystko
przedstawia się tak... pogodnie”.

Moralne znaczenie Brześcia.
Są sprawy, które tkwią w su-

mieniu ludzkiem, w sumieniu na-
rodów, niby cierń w nodze. Po-
wierzchownie zdaje się ranka się
zagoiła, ale cierń tkwi w głębi, by
przy lada a ostrym о-
dezwać się bólem, bryznąć cuchną
cą ropą. Snać głęboko cierń brze-
ski utkwił w sumieniu narodu,
skoro dziś oficjalny organ sanacji
„Gazeta Polska“ (nr. 118) bez wi-
docznego powodu, uważaza ko-
nieczne poświęcić tej sprawie ar-
tykuł wstępny, na temat „moral-
nego znaczenia Brześcia”. Posłu-
chajmy, co pisze publicysta sana-
cyjny. 4

„Ten tylko, kto w tym momencie,
jak ja, był na głębokiej prowincji, wie,
jakie potężne wrażenie wywarł na sze-
rokie masy marodu Brześć. Nareszcie —
oto tem jednem słowem można określić
głos ludu. „Vox populi — vox Dei“, —
mówi stare przysłowie ludzkości. Naresz-
cie. — mówił lud — nareszcie jest spra-
wiedliwość w Polsce, nareszcie są
wszyscy równi wobec prawa. Nikt nie-
ma prawa obrazić Polski i podnosić ręki
na Jej Majestat, — ani taki bogacz, jak.

Korfanty, ani taki potężny polityk, jak
Witos. 2

Brzešė stal się w psychėlogji szero-
kich mas ludowych synonimem surowej
lecz sprawiedliwej kary dla wszystkich,
kto prawo, autorytet państwa i moral-
ność publiczną obraża. Brześć dał ma-
som ludowym świadomość, że w pan-
stwie polskiem kara dosięgnie każdego,
że nikt nie może pozostać bezkarnym.
I tu tkwi moralne znaczenie Brześcia,
którego nie wolno zmarnować w powodzi
tanich oburzeń na takie czy inne trakto-
wanie więźniów.

Brześć pozostanie w pamięci narodu
polskiego na wieki, — w tem jego histo-
ryczne znaczenie. Ale pozostanie dlate-
go, że był właśnie takim, jakim był — to
znaczy surową, straszną karą”.

Komentarze zbyteczne.

Dowcipy na temat konierencji
zamkowej.

Prasa sanacyjna nie jest zgod-
ną w ocenie konferencji b. pre-
mjerów... „Il. Kurjer Codz.* przy-
wiązuje wielką wagę do udziału w
niej prof. Bartla i do nieobecności
p. m. Piłsudskiego. P. Bartel miał
mieć „trzygodzinną' rozmowę „w
4 oczy” z p. Prezydentem na te-
mat obecnej sytuacji państwa... In-
ne dzienniki sanacyjne bądź ke:
telizują konferencję, bądź sobie
nawet z niej pokpiwają. I tak sa-
nacyjny „Głos Poranny” (Łódź)
przytacza różne dowcipy na te-
mat.

„Mówiono — pisze ten dziennik —
że wpuszczano na naradę tylko za oka-
zaniem legitymacji  premjerowskiej, a
marszałek Piłsudski swoją legitymację
zostawił w Egipcie.

Następnie mówiono, że członkowie
narady korzystali z  pluralnego prawa
wyborczego (tyle głosów, ile razy byli
premjerami), a więc prof. Bartel miał
cztery głosy, a marszałek Piłsudski tylko
dwa — nie warto więc mu było chodzić
na naradę”.

Są to dowcipy, zresztą nie naj-
gorsze. Mają one za cel niewątpli-
wie zbagatelizować konferencję.
Komuż na tem zależy?

DZIENNIK WILEŃSKI

NIE
UNIKAJMY

Położenie na wsi.
Położenie wsi polskiej żywo

dziś wszystkich interesuje. : 7е
wszech stron dowiadujemy się O
rėžnych objawach skrajnej nędzy,
w jakiej żyją włościanie. „Gazeta
Warszawska”, nr. 126, zamieszcza
„List ze wsi”, w którym m. in. czy-
tamy:

„Instytut Naukowy w Puławach pro-
wadzi od kilku lat badania nad docho-
dowością gospodarstw chłopskich. Z ob-
liczeń wynika, że całodzienny zarobek
dorosłego członka rodziny wynosi:
W roku gospod. 1926-27 — 2. zł. 73 gr.
W roku gospod. 1927-28 — 3 zł. 15 gr.
W roku gospod. 1928-29 — 1 zł. 75 gr.
W roku gospod. 1929-30 — 0 zł. 12 gr.

Tyle wypada za cały dzień ciężkiej
racy od świtu do późnego wieczora

Uczeni ekonomiści twierdzą, że przemy-
wi europejskiemu grozi upadek z powodu
utraty rynków azjatyckich a to dlatego,
że robotnik chiński może pracować
dziennie za 70 groszy. Ow robotnik
chiński jest w szczęśliwszem położeniu,
niż chłop polski, otrzymujący za dzień
ciężkiej pracy 12 groszy.

Wobec ciężkich trudności finanso-
wych wieś polska znajduje sie w nad-
zwyczaj trudnem i ciężkiem położeniu.
Walka z temi trudnościami, jakie się
zwaliły całym ogromem w postaci niskich
cen płodów rolnych, zaległości podatko-
wych i różnych zobowiązań zmuszają do
obniżenia skali życia na wsi i robienia
oszczędności na wszystkiem”.

 

Posiedzenie Rady Miejskiej.
Stało się już zwyczajem w na- |

szej Radzie Miejskiej, że posie-
dzenia nigdy nie rozpoczynają się
punktualnie, co w konsekwencji
powoduje przeciąganie obrad do
późnej nocy, a niekiedy koniecz-
ność odłożenia części spraw -do
następnego posiedzenia. . Ostatnie,
czwartkowe posiedzenie Rady
Miejskiej rozpoczęło się z półtora-
godzinnem opóźnieniem, o godzi-
nie 9 min. 30 wiecz. Ustępujący
prezydent Folejewski nie był
obecny, przewodniczył wiceprezy-
dent Czyż.

Po odczytaniu porządku dzien-
nego, radny dr. Rafes (Bund) zwró-
cił uwagę, że na posiedzeniu Rady
Miejskiej, które odbyło się przgd
miesiącem, postanowiono, że na
porządku dziennym najbliższego
posiedzenia umieszczone będzie
sprawozdanie z wyników prac
komisji specjalnej dla zbadania
śospodarki kina miejskiego. Jak
wiadomo, sprawa ta ciągnie się
już zgórą pół roku. Okazało się,
że przewodniczący komisji p. Bo-
rowski jest nieobecny. jego za-
stępstwie p. Czernichow oświad-
czył, że sprawozdanie komisji jest
już gotowe i przyczyną zwłoki
jest tylko konieczność powielenia
sprawozdania w celu rozesłania
$o radnym. Będzie to uskutecz-
nione do następnego posiedzenia.

Następnie odczytano wniosek
nagły Bundu o niewybieranie ze
względów oszczędnościowych no-
wego ławnika na miejsce wybra-
nego na prezydenta dr. Maleszew-
skiego. Nagłości przeciwstawił się
prof. Komarnicki, motywując swe
stanowisko tem, że niewiadomo
jeszcze, czy p. Maleszewski będzie
na stanowisko prezydenta za-
twierdzony. W głosowaniu nagłość
wniosku upadła i będzie on skie-
rowany, jako wniosek zwykły, do
magistratu i odpowiedniej komisji.

Drugi wniosek nagły był zgło-
szony przez p. Zasztowta i był
skierowany przeciwko projekto-
wanemu przez magistrat potrąca-
niu od 1 maja zaliczki, wypłaconej
na święta w roku 1929 pracowni-
kom miejskim. Wniosek postano-
wiono skierować do komisji finan-
sowej.

Następnie magistrat udzielił
odpowiedzi na zgłoszoną na po-
przedniem posiedzeniu interpe-
lację w sprawie mianowania dele-
gata S ads do spraw finan-
sowych przy magistracie m. Wilna,
Sekretarz Rady Miejskiej odczytał
pismo Ministerstwa Skarbu, z któ-
rego wynika, że minister skarbu
w porozumieniu z ministrem spraw
wewnętrznych mianował p. Ada-
ma Piłsudskiego delegatem rzą-
dowym na podstawie art. 1 Roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dn. 22 grudnia 1924 r.

a zapytanie radnego Korolca,
które z wyszczególnionych w roz-
porządzeniu wykroczeń było przy-
czyną mianowania delegata, wice-
prezydent Czyż odpowiedział, że
nie jest to magistratowi wiadome.
Z dalszych wyjaśnień wynika, że
pobory delegata i utrzymanie
ewentualnego jego biura ponosi
magistrat. >

Czy sądzonem jest Francji, tego narodu, wykaże to zaś dzień
mimo tak przekonywujących przy-
kładów, uniknąć „śrypy” socjali-

stycznej, o tem zdecyduje wyro-
bienie szerokich mas wyborczych

jutrzejszy, 1-ga maja, przede-

wszystkiem żaś dzień wyborów
ściślejszych 8-go maja.

Sprawa mianowania delegata
wywołała obszerną i ożywioną
dyskusję. Z dyskusji tej widać,
że wszystkie ugrupowania opo-
zycyjne pragnęłyby jaknajrychlej-
szego rozwiązania Rady Miejskiej
i rozpisania nowych wyborów, na-
tomiast negatywnie ustosunkowują
się do mianowania delegata rzą-
dowego.

Profesor Komarnicki zaznaczył,
że mianowanie delegata jest votum
nieufności władz nadzorczych dla
magistratu, a w szczególności dla
szefa sekcji finansowej. Koło
chrześcijańsko - narodowe nieraz
wskazywało na braki w gospo-
darce miejskiej, Braki te rzeczy-
wiście były, ale nie jest prawdo-
podobne, żeby delegat rządowy
mógł wnieść jakąkolwiek popra-
wę. Mianowanie delegata jest
sprzeczne z zasadą samorządu
i jest bezcelowe. Jedynie racjo-
nalnem posunięciem w obecnej sy-
tuacji byłoby rozwiązanie Rady
i nowe wybory.

Bardzo ostro przemawiał przy-
wódca P. P. S., radny Stąžowski.
Podkreślił on, że zwyczaj wpro-
wadzania luzów do budżetu przy-
szedł z góry. Na mianowanie de-
legata samorząd powinien ostro
zareagować. Trzeba się zastano-
wić, czy nie byłoby właściwem,
żeby Rada Miejska złożyła man-
daty.

Przedstawiciel Bundu, radny
Rafes, wskazywał, że nominacja
delegata nie jest spowodowana
względami - rzeczowemi. Jest to
tylko posunięcie polityczne. Cho-
dziło o postawienie samorządu na
kolana. Rząd dąży do opanowa-
nia samorządu, przy jednoczesnem
pozostawieniu możności zwalania
odpowiedzialności na Radę Miej-
ską. Mówca zgadza się z twier-
dzeniem, że Radę Miejską trzeba
rozwiązać,
W obronie nominacji delegata

wystąpił profesor Staniewicz (sa-
nacja). Zadeklarował się on, jako
samorządowiec i zwolennik parla-
mentaryzmu, mimo to jednak
twierdził, że nominacja delegata
jest słuszna i celowa. Ma to być,
zdaniem mówcy, sanacja w sto-
sunku do magistratu,
wana niewykonywaniem przez
magistrat uchwał Rady Miejskiej,
zmierzających do uporządkowania
gospodarki budżetowej. Radę
Miejską, zdaniem mówcy, należało
rozwiązać w listopadzie 1930 roku,
wtedy przyjaciele polityczni prof.
Staniewicza  uzyskaliby  wiek-
szość (!?) i wszystko byłoby w
porządku. Dziś, według mówcy,
rozwiązywać Radę nie można, bo
niedalej, jak w,ciągu roku będzie
uchwalona nowa ustawa samo-
rządowa.

Po. przerwie Rada Miejska
uchwaliła zaprojektowaną przez
prof. Komarnickiego rezolucję,
protestującą przeciwko nominacji
delegata. Tekst rezolucji podaliś-
my w numerze wczorajszym.

Nie chcąc dopuścić do przyję-
cia rezolucji, prof. Staniewicz za-
żądał sprawdzenia quorum. Oka-
zało się jednak, że quorum było.
Oprócz sanacji, przeciwko rezo-
lucji głosowali żydzi z ósemki.
W dalszym ciągu posiedzenia

wiceprezydent Czyż zakomuniko-
wał, że magistrat zaskarżył do
M. S. Wewn. decyzję Wojewódz-
twa, zakazującą udźwiękowienie
kina miejskiego.

SŁOŃCA
== OD PIEGOW

UCHRONI NAS KREM
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O chrześcijańskie zasady życia państwowego.

LIST PASTERSKI

|. En. . оее Prymaga Paski.
nawoływał obywateli do poszano-Boski Zbawiciel nie poprzestał

na objawieniu nowej religji, jake
zbioru prawd dogmatycznych i mo
ralnych zasad, ale powierzył je
ściśle określonemu stróżowi i sze-
rzycielowi, mianowicie Kościołowi
swojemu, który w tym celu zało-
żył, opatrzył w organizację i wła-
dzę, wyposażył w posłannictwo i
prawa.Nie zamknął więc Chrystus
swoich nauk w duszach i sumie-
niach ludzkich, ale uczynił z nich
wieczne i boskie posłannictwo
swego Kościoła, a to w tym celu,
by je ustrzedz od niszczenia przez
dowolne wykładnie i by je w nie-
naruszonej treści uprzystępnić ca-
łej ludzkości,

Na mocy ustanowienia boskie-
go Kościół nie podlega władzy
państwowej i nie wywodzi z pra-
wa państwowego ani swego bytu,
ani swych uprawnień.

Istnieje zatem ścisłe rozgrani-
czenie zadań Kościoła od państwa:
zadaniem państwa są doczesne
sprawy obywateli, zadaniem zaś
Kościoła troska o dobra duchowne
i o wieczne cele ludzkości, Nie-
słusznie twierdzi się o Kościele,
że jest „państwem w państwie".
Bo jakkolwiek katolicy, należąc
równocześnie do kościoła i do
państwa, podlegają i kościelnej i
państwowej władzy, to jednak w
jednych sprawach zależą od jednej,
a w innych od drugiej zwierzchno-
ści i inne funkcje pełni w stosunku
do nich państwo, a inne Kościół,
Niema więc „państwa w państwie”
lecz obok suwerennego państwa
o pewnym zakresie celów istnieje
niezależny Kościół o innych zada-
niach.

Na fatalnem nieporozumieniu
polega zdanie jakoby państwoi
Kościół z natury rzeczy skazane
były na walkę z sobą.

Krótkie zestawienie obustron-
nych uprawnień i obowiązków wy-
jaśni dokładniej naukę Kościoła o
stosunku do obu władz.

a) Nie jest rzeczą Kościoła dą-
żyć do władzy politycznej, spra-
wować rządy w państwie i doma-
gač się udziału w jego admini-
stracji. Ta dziedzina podlega cał-
kowicie władzy państwowej, do
której należą również zagadnienia
polityki ekonomicznej, przemy-
słowej, wojskowości, bezpieczeń-
stwa i t. d.

Gdy atoli w tych dziedzinach
wyłaniają się zagadnienia moralne
i gdy sprawy państwowe wkracza-
ją w sferę sumienia, a zwłaszcza
gdy o ich rozwiązanie zwracają się
do Kościoła władze lub obywatele,
wtedy Kościół ma prawo a nieraz
i obowiązek zajęcia się etyczną
stroną wydarzeń politycznych. Je-
żeli więc w ważnych rzeczach na-
rusza się powagę władzy państwo-
wej iład publiczny, to Kościół
może wzywać do karności obywa-
telskiej, wołając z Chrystusem:
„Oddajcież tedy, co jest cesar-
skiego, cesarzowi”. Gdy zaś wła-
dza państwowa ustawami niespra-
wiedliwemi, krzywdzącemi zarzą-
dzeniami i niesłusznem postępowa
niem naruszyła przyrodzone pra-
wa obywateli i rodzin, gdyby de-
ptała moralność publiczną, lub po-
niewierała wiarę i prawo boże,
mógłby się Kościół do niej zwró-
cić z Chrzcicielowym zakazem:
„nie godzi się!'*

Zadanie stróża zasad moralnych
także w życiu publicznem spełnia
Kościół nie w służbie jednej czy
drugiej strony, lecz jedynie z swe-
go apostolskiego urzędu, dla dobra
całości życia państwowego. Z tą
samą powagą i śmiałością będzie

ATRTE

Z wažniejszych spraw zalatwio-
na była dalej kwestja odroczenia
terminu płatności tku inwe-
stycyjn na budowę dróg od
przemysłu i handlu. Magistrat
roponował odroczenie do 1 lipca.
adny Gołębiowski (koło chrześc.-

nar.) sprzeciwił się temu, gdyż jest
to termin dla kupiectwa nie-
dogodny. Na wniosek p. Gołę-
biowskiego, poparty przez prezesa
sekcji jA orolca,

 

fimansowej p.
uchwalono termin płatności odro-
czyć do 1 października,

końcu posiedzenia doko-
nano wyborów uzupełniających do
komisyj. Do komisyj rewizyjnej i
ogrodniczej wybrano p. lżyckie-
go — Hermana, do technicznej
i sanitarnej — dr. Safarewicza.

Wreszcie postanowiono wyde-
legować na międzynarodowy zjazd
miast w Londynie, który się odbę-
dzie od 23 do 25 maja, radnego
mec. Jundziłła.

wania władzy i prawa i bronił ich
od swawoli, ucisku i śwałtu. Ani w
jednym ani w drugim wypadku nie
jest niczyjem narzędziem i nie
przeciwstawia się nikomu, lecz
działa z obowiązku i z pełności
swej władzy. A czy przemawia do
sumienia katolickiego obywateli,
czy się do rządzących odwołuje,
czyni to z równą swobodą i w głę-
bokiem przeświadczeniu, że gło-
sząc moralność w polityce, nietyl-
ko nie podważa życia państwowe-
go, lecz je umacnia.

Nie zawsze jednak Kościół za-
biera publicznie głos, gdy się źle
dzieje, bo nie zawsze zachodzi po-
trzeba jawnego _ wystąpienia,
zwłaszcza gdy stanowisko Kościo-
ła co do bieżących wypadków jest
z natury rzeczy jasne. Nigdy więc
nie można uważać milczenia Ko-
ścioła za przyzwolenie na niemo-
ralne czyny, '

b) Skoro państwo wkracza w
zakres spraw religijnych i kościel-
nych, wtedy Kościół może i powi-
nien ująć się za sprawami wiary i
za prawami swojemi.

c) W tak zwanych sprawach
mieszanych, które należą pod je-
dnym względem do zakresu wła-
dzy kościelnej a pod innym do wła-
dzy państwowej, oba czynniki dą-
żyć powinny doasposo
bu współpracy. Takiemi zagadnie-
niami są sprawy małżeństwa, szko
ły, dobroczynności, opieki społe-
cznej, cmentarzy, szpitalnictwa i t.
p. Prowadzi więc Kościół z rząda-
mi układy, w których niekiedy ze
względu na ważniejsze  inte-
resy czyni pewne ustępstwa w
rzeczach doczesnych i osobistych,
nie ustępując natomiast nigdy bo
ustąpić nie może, gdy chodzi o
prawo boże, o zbawienie dusz i
prawa Kościoła.

d). Normalnym stosunkiem mię-
dzy Kościołem a państwem jest
zgoda i współpraca, Niczem nie
można uzasadnić poglądu, jakoby
paz nowoczesne nie mogło
ez upokorzenia utrzymywać po-
prawnych stosunków zKodótościa:
Konkordaty zawarte po. wojnie
światowej, świadczą o tem, że do-
bry stosunek jest także w chwili
dzisiejszej teoretycznie i prakty-
cznie możliwy i że nieporozumie-
nia nie wynikają z konieczności
państwowej ani z natury, lecz z
przyczyn przygodnych,

Spełnia zaś Kościół swoje po-
słannictwo tem skuteczniej, im jest
swobodniejszy. Ilekroćby się Ko-
ściół miał uzależniać od państwa
i jego wpływów, tylekroć obniża-
łaby się powaga jego i słabłoby
jego oddziaływanie moralne. Ko-
ściół poniżony do rzędu stowarzy-
szeń, istniejących na prawie cywil-
nem, byłby Kościołem w ucisku.
Kościół dworski, czy rządowy sta-
je się narzędziem zamysłów ludz-
kich i sługą ziemskich celów a tem
samem sprzeniewierza się swej mi-
sji, traci wpływ i powagę a wtedy,
jak o tem dzieje świadczą, i pań-
stwo na tem źle wychodzi.

Psuje się ten dobry stosunek,
gdy państwo ogranicza swobodę

ościoła i utrudnia mu jego po-
słannictwo. Nigdy to korzyści pań
stwu nie przysparza. Ileż przy-
krych doświadczeńw tym wzglę-
dzie przeszedł już Kościół w róż-
nych krajach. Podejrzenia, utru-
dnianie pracy, podkopywanie po-
wagi, intrygi, nadzór policyjny i ty-
le innych, nieraz mało szlachet-
nych sposobów  przeszkadzania
pracy Kościoła — to nierzadko pra
ktyki tych kół wolnomyślnych i wo
Inomularskich, które, powodowane
chorobliwą nienawiścią do Kościo
ła, gotowe poświęcić nawet bardzo
wielkie wartości moralne narodu
i kraju, byle kłócić państwo z Ko-
ściołem i podrywać pracę ducho-
wieństwa. Następstwa takiej poli-
tyki ponosi państwo, któremu la-
icyzm żadną miarą nie wynagro-
dzi szkód, wynikających z umniej-
czenia moralnych wpływów Ko-
ścioła.

Ustaje ten dobry stosunek
pass zupełne zerwanie spójni czy-
i przez tak zwany rozdział pań-
stwa od Kościoła. Jest to stan a*
normalny. Ilekroć aczona myśl
ppm doprowadza do tego

ędu w krajach katolickich, pada-
ją mroki w życie państwowe a w
sumienia obywateli wstępuje roz*
terka i niepokój. Kościół każde
takie bolesne przesilenie przetrwa
bez szkody dla swego ducha i bez
uszczerbku powagi, ale nie państ-
wo.

(Dalszy ciąg nastąpi.) ч
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KRONIKA,
Posiedzenie Komisji Technicznej,Komitetu

Ratowania Bazyliki Wileńskiei.
Wczoraj w południe odbyło się

posiedzenie Komisji Technicznej
Komitetu Ratowania Bazyliki Wi-
leńskiej pod przewodnictwem dy-
rektora Okręgowej Dyrekcji Ro-
bót Publicznych p. Zubelewicza.

Na wstępie p. prof, Kłos
szczegółowo zreferował sprawo-
zdanie Komisji Technicznej z cało-
kształtu robót, prowadzonych
przez tę komisję, w czasie od 1
sierpnia 1932 roku do dnia dzi-
siejszego.
Po przyjęciu sprawozdania przy-

stąpiono do omawiania projektu
zabezpieczenia i wzmocnienia

pęknięteśo fundamentu pod dru-
$im południowym filarem. Posta-
nowiono w najbliższych dniach
przystąpić do wzmacniania iza-
bezpieczenia pękniętego funda-
mentu, przez opasanie go żelazne-
mi pasami i zalanie szczelin ce-
mentem.

W. końcu omawiano sprawę
wiercenia studzienek i badania
stanu i kierunku wód podskór-
nych, przyczem wyjaśniono, że
trzy razy dziennie komisja bada
stan wód w studzienkach. Dotych-
czas wykopano 9 studzienek.

Dziś ostatni dzień składania zeznań
o dochodzie,

Dziś mija ostatni termin skła-
dania zeznań o dochodzie za rok
ubiegły kalendarzowy. Składanie
zeznań pociąga za sobą płacenie
połowy podatku przypadającego z
tytułu złożonego zeznania.

Osoby, które do dnia 30 bm.
włącznie nie złożą zeznań, wpadną
w zaoczność, czyli stracą prawo
współdziałania przy wymiarze po-
datku. Zaoczność pociąga za sobą
bardzo poważne konsekwencje.

Wobec tego, iż poważny od-
setek płatników nie posiada fun-
duszów niezbędnych na wpłacenie
połowy przypadającego podatku,

SPRAWY MIEJSKIE
— Pan sędzia Fulejewski

przestaje urzędować w Magi--
stracie.  Ustępujący prezydent
Folejewski przekazuje, jak się do-
wiadujemy,-z dniem dzisiejszym
urzędowanie na ręce wiceprezy-
denta Czyża, który funkcje te
pełnić będzie aż do czasu obję-
cia tego stanowiska przez nowe-
go prezydenta miasta.
— Magistrat upiera się przy

udźwiękowieniu kina. Magistrat
m. Wilna złożył do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych rekurs prze-
ciwko władzom wojewódzkim,
które nie zatwierdziły uchwały
Rady Miejskiej o udźwiękowieniu
kina miejskiego. Magistrat wy-
chodzi z założenia, że decyzja
władz nadzorczych nie posiada
dostatecznych podstaw prawnych.
— Uporządkowanie skwe-

rów | ogrodów. Władze miej-
skie rozpoczęły roboty nad upo-
rządkowaniem wszystkich skwe-
rów i ogrodów publicznych na
terenie miasta. Po zakończeniu
tych prac zostanie zadrzewiona
część Fltarji -w ekolicach Anto-

— Szoterzy  „Spėtdzleini“
domagają się zatrudnienia w
„Arbonie“. Onegdaj wiceprezy-
dent Czyż przyjął delegację szo-
ferów b, „Spółdzielni*, która po-
wołując się na umowę miasta z

„Arbonem* prosiła o zatrudnie-
nie bezrobotnych -szoferów. Wice-
prezydent Czyż wyjaśnił delega-
cji, że sprawa angażowania per-
sonelu przez „Arbon“ jest obecnie
przedmiotem mas: as

" powolanei do tego ceiu Komisji.

Р — 130-lecie rosy”IKT
stražy požarnej. Dnia26 maja r. b.
w Vale obchcdzony będzie 130-
letni jubileusz straży ogniowej. W
związku z tym jubileuszem w Wil-
nie odbędzie się walny zjazd dele-
gatów wszystkich straży ośnio-
wych Rzeczypospolitej. Wileńska
straż ogniowa w dniu jubileuszu
otrzyma piękny sztandar od związ-
ków straży pożarnych ziemi Wi-
leńskiej. Obecnie wyłonił się Ko-
mitet obchodu, który czyni już

| przygotowania do jubileuszu.
— Zamknięcie ruchu na ul.

Bakszta. W dniu wczorajszym zo-
stał zamknięty ruch kołowy na ul.
Bakszta na odcinku od ul. Sawicz
do ul. Subocz.

Zamknięcie nastąpiło w związ-
ku z przeprowadzanemi tam robo-
tami kanalizacyjnemi.
. Z MIASTA.
— Na dzień 3 Maja.

Wszelkie materjały do W. Kwe-
sty na 3 Maja jak nalepki,
chorągiewki, znaczki do rachun-

'| kėw i t. p. są do nabycia wBiu-
[me Centralnego Zarządu Polskiej
Macierzy Szkolnej ul. Wileń-
ska 23—9. Biuro czynne od godz.
a tej rano do 3ej p. p. i od 5-ej
do 7-ej wiecz.
— Niefortunne proby de-

Mmonstracji komunistycznych.
ze zbliżaniem sięzwiązku

ierwszego maja miejscowi ko-
Mmuniści tradycyjnym swym zwy-

_ Geneza scoutingu
W Polsce I w Wilnie,

(Dokończenie).

| Otóż wtedy to w Sokolem. Ju-
ek Grodyński prowadził dla nie-
wielkiej grupy ochotnikėw pierw-

wogėle w Polsce metodyczny
®) “га PE. do którego oczy-
'|Wiście należałem.

W dn, 13i 14 sierpnia odby-
śmy całą naszą paczką dwudnio-
Ą wycieczkę do Truskawca i

||ustanowic, gdzie spędziliśmy
|"wie noce pod gołem niebem.

„Po powrocie do Wilna, przy-
Ózłszy ze sobą egzemplarz

  

 

        

  

  

 

zachodzi obawa, iż wielu płatni-
ków znajdzie się w r. b. w stanie
zaoczności. Interwencje u władz
w kierunku przedłużenia terminu
składania zeznań nie odnoszą
skutku,

Lokalne władze skarbowe do-
skonale zdają sobie sprawę, iż
ściąganie podatku dochodowego
w r. b. będzie wyjątkowo trudne,
gdyż podczas wyjątkowej depresji
i spadku dochodów płatnicy mają
pokrywać dochód uzyskany w ro-
ku poprzednim, kiedy sytuacja
była lepsza.

czajem rozpoczęli usiloą agitację
celem urządzenia w dniu tym
ulicznych wystąpień antypaństwo-
wych. W. dniu wczosajszym jeden
z policjantów, przechodząc obok
Ratusza, zauważył jakiegoś pk-
dejrzanego rozlepiacza plakatów,
który jednocześnie z plakatami
legalnemi kolportował i rozlepiał
ulatki komunistyczne. Na widok
policjanta kolporter komunistycz-
ny porzucił ulotki i zaczął ucie-
kać w kierunku ulicy Wielkiej.
Policjant zaczął go ścigać i
wkrótce zatrzymał. Podczas bada-
nia kolporter komunistyczny ze-
znał, że ulotki otrzymał od jakie-
goś nieznanego mu bliżej oso-
bnika, który mu to sowicie wy-
nagrodził.

Przedwczoraj grupka wyrost-
ków komunistycznych urządziła
nagle masówkę przy zbiegu ulic
Wileńskiej i Poznańskiej wznosząc
okrzyki antypaństwowe i rożrzu-
cając kilka ulotek komunistycz-
nych. Na widok zbliżającego się
policjanta „młodzież komunistycz-
na* „bohatersko” uciekła w naj-
rozmaitsze strony, Dwóch za-
trzymano i odstawiono do are-
sztu centralnego.
W związku ze wzmożoną

pierwszomajową agitacją komu-
nistyczną na terenie powiatów
województwa wileńskiego, policja
z polecania władz sądowo-śled-
czych przeprowadzjła szereg re-
wizyj i aresztowań. Zatrzymano
kilku wywrotowców i agentów
komunistycznych z literaturą wy-
wrotową. Zostali oni osadzeni w
więzieniu do dyspozycji prokura-
tury. 5

SPRAWY PODATK
— Posiedzenie wojewódzkiej

komisji podatkowej. W dniu 28
b. m. odbyło się w Urzędzie Wo-
jewódzkim pod przewodnictwem
p. wojewody Beczkowicza posie-
dzenie komisji podatkowej, wyło-
nionej przez Wojewódzki Komitet
do Spraw Finansowo-Rolnych. Na
„posiedzeniu tem rozpatrzono w
szczegółach szereg spraw, związa-
nych z udzieleniem rolnikom ulg
przy spłacie zaległości podatko-
wych po dniu 30 września 1931 ro-
ku. Pozatem omówiono sprawę
popularyzacji ulgowego ustawo-
dawstwa, oraz organizowania po-
rady dla szerokich sfer rolniczych.
Wreszcie rozpatrzono i postano-
wiono przedłożyć za pošredni-
ctwem Centralnego Komitetu do

- Spraw Finansowo-Rolnych kilka
podań indywidualnych właściwym
ministerstwom.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Delegacja 11 pułku uła-

nów w Wiinie. W dniu wczo-
"ajszym do Wilna przybyła dele-
gacja 11 pułku ułanów i zostaia
przyjęta przez prezydjum Magi-
stratu. Delegacja zaprosiła przed-
stawicieli miasta na święto puł-
kowe, które odbędzie się w dniu
15 maja w Ciechanowie, gdzie
pułk ten obecnie stacjonuje. Ma-
gistrat zaproszenie to przyjął i
obiecał do Ciechanowa delego-
wać swego przedstawiciela.

„Scoutingu' Małkowskiego, za-
cząłem propagować jego ideę, naj-
pierw, oczywiście w gronie Elsów
wileńskich, do których należał
wówczas, jedyny śród nas w wieku
szkolnym, Bonifacy Jacewicz, u-
czeń szkoły chemiko-technicznej.

Niestety, w końcu września za-
chorował on na tyfus plamisty, co
odwlekło na jakiś czas praktyczną
realizację skautingu, gdyż ja się
ograniczałem jedynie do jego pro-
pagandy teoretycznej. Więc np.
26 września st. st. miałem poga-
dankę w kole nauczycielskiem o
ruchu śród młodzieży w Galicji,
Mówiłem o skautingu i o Związku
Nadziei, dwóch  ugrupowaniach,

DZIENNIK WILEŃSKI

Władze nadzorcze nie zatwierdziły
d-ra Maleszewskiego na stanowisku prezydenta m. Wilna.

Dowiadujemy się, że urząd wojewódzki, mając wątpliwości
co do prawomecności wyborów d-ra Maleszewskiego na stanowi-
sko prezydenta m. Wilna, wstrzymał się z zatwierdzeniem jego
wyboru I odniósł się w tej sprawie do ministerstwa spraw
wewnętrznych.

Krążą uporczywe pogłoski, że dr. Maleszewski, wobec
tego rodzaju dwuznacznej sytuacji, nosi się z zamiarem nie
przyjęcia wyboru na stanowisko prezydenta.

Wilno — Moniuszce.
W dniu 4 czerwca b. r. upłynie

60 lat od chwili zgonu Stanisława
Moniuszki (zmarł 4 czerwca 1872),
Jak wiadomo, Zrzeszenie Związ-
ków Śpiewaczych Rzeczypospoli-
tej organizuje w całej Polsce uro-
czyste obchody ku czci Moniusz-
ki. Również w Wilnie odbędzie
się w dniach 4 i 5 czerwca br. ob-
chód ku czci Moniuszki. Społe-
czeństwo nasze z tem większym
pietyzmem złoży hołd pamięci
wielkiego kompozytora, iż Мо-
niuszko 18 lat swego życia spędził
w Wilnie w latach od 1840—1858,
w którym to czasie zamieszkiwał
w domu przy ul. Niemieckiej Nr. 3
i tutaj skomponował większą część
swych pieśni i „Halkę', Dom przy
ul. Niemieckiej Nr. 3 był własno-
ścią państwa Miillerów, z których
córką ożenił się Moniuszko w ro-
ku 1840 i od tego czasu osiadł w

Wilnie,
Z inicjatywy Wileńskiego Zwią-

zku Towarzystw Śpiewaczych po-
wstał w Wilnie komitet organiza-
cyjny obchodu ku czci Moniuszki.
a przewodniczącego komitetu za-

proszono p. wojewodę Beczkowi-
cza. W skład komitetu wykonaw-
czego weszli przedstawiciele m.
Wilna, tutejszego świata arty-
stycznego, muzycznego, wojsko-
wości, duchowieństwa, prasy .i
szkolnictwa. Na posiedzeniu ko-
mitetu w dniu 28 b. m. ułożono w
zarysach program obchodu. Na
obchód złożą się koncerty, w cza-
sie których wykonane będą utwo-
ry Moniuszki, wyjątki z jego oper
it. d. Równocześnie odbędzie się
w Wilnie wystawa pamiątek mo-
niuszkowskich. Z okazji obchodu
odnowiony będzie pomnik Mo-
niuszki na placu św. Katarzyny.

XV Ogólnopolski Zjazd Delegatów
Bratnich Pomocy w Wilnie.

W dniach 3, 4 i 5 maja 32 r. ze
wszystkich polskich środowisk
akademickich przybędą do Wilna
delegaci Bratnich Pomocy, aby na
XV zwyczajnej Sesji Rady Delega-
tów poruszyć najdonioślejsze i
najbardziej żywotne sprawy życia
akademickiego.

Między innemi rozpatrywane
będą: sprawa pomocy zdrowotnej

i kolonij letnich; sprawa domów
akademickich; sprawa racjonalnej
kontroli w organizacjach samopo-
mocowych; rola organizacyj samo"
pomocowych; stosunek do kół
prowincjonalnych.

Dzięki tak wielkiej doniosłości
powyższych kwestyj, Zjazd nabie:
ra dużego znaczenia dla ogólno:
polskiego życia akademickiego.

TTNNTTTTT STS IKI

Zaznaczyč naležy, že 11 pulk
ułanów w roku 1919 chlubnie
odznaczył się w walkach o Wil-
no, wydatnie przyczyniając się
krwią swych żołnierzy obficie
przelaną na ulicach naszego mia-
sta do wyzwolenia Wilna z pod
okupacji bolszewickiej. W uzna-
niu zasług pułku Wilno ufundo-
wało mu sztandar.

SPRAWY PRASOWE
— Z Syndykatu. Dziennikarzy,

Jutro, w niedzielę, o godz. 11 m. 30
w sali Tow. Śpiew. „Lutnia” (Mic-
kiewicza Nr. 6) odbędzie się wal-
ne zgromadzenie członków Syndy-
katu Dziennikarzy Wileńskich.

Porządek dzienny obejmuje:
1) zagajenie, 2) nowy statut Syn-
dykatu, 3) wybory komisji wery-
fikcyjnej i 4) wolne wnioski.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja gimnazjum pań-

stwowego Im. J. Słowackiego
przyjmuje od dnia 2 maja poda-
nia o przyjęcie do klas II — Vil
włącznie. Egzaminy wstępne od-
będą się w końcu czerwca r. b.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła ;Polonistów. W

niedzielę w lokalu Seminarjum
Polenistycznego odbędzie się o-
gólne, naukowe i nadzwyczajne
walne zebranie członków K. P.
Na porządku dziennym: 1. Refe-
rat p. dyr. Turkowskiego p. t.
„Wiadomości o materjałach histo-
ryczno-literackich ww archiwum
Zawadzkich*. 2. Wybór  delega-
tów na VI Zjazd Zw. Kół Pol. w
Wilnie. 3. Sprawa obchodu X-le-
cia i Zjazdu Kół Polonistycznych.
Początek o godz. 10.30. Goście
mile widziani. :
— Akademickie Koło о-

dzian U. $. B. W niedzielę dnia
1 maja b. r. o godz. 12-ej w lo-
kalu P. M. S$. przy ul. Wileń-
skiej 23 m. 9 odbędzie się pora-
nek dyskusyjny A. K. L, p. t.
„Organizacja i znaczenie wycie-
czek*. Obecność członków obo-
wiązkowa. Goście mile widziani.

—Społeczne Biuro Pośr. Pracy
Bratn. Pom. P. M. A. U. S. B. po-
daje do wiadomości, że wpłynęła
oferta korespondenta wileńskiego
— O. Z. A. K. N-u, poszukującego
agentów do rozsprzedaży „Roczni-
ka Prawa i Ekonomji*. Tytułem
wynagrodzenia agenci otrzymają
10%0 od ceny sprzedażnej (8 zł.).
Zgłasżać się: Bratn. Pom, (Wiel-
ka 24), w godz. urzędowania.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Komisja do notowań cen

trzody chlewnej, W Wilnie po-
wstaje specjalna komisja do noto-
wań cen trzody chlewnej. Komisja
ta będzie się składała z przedsta-
wicieli rolnictwa, handlu i prze-

- mysłu oraz Magistratu m. Wilna.

natenczas niemal całkowicie kie-
rowanych przez Elsów. Dn. 8
(21) października © tem samem
mówiłem. w kółku t. zw. postępo-
wej młodzieży, do której należeli:
mój brat cioteczny, Wacław Mon-
gird, Mek Niedziałkowski, Klodt,
obecnie inspektor pracy w War-
szawie, Gnoiński i in.

Na samą Wilję Bożego Naro-
dzenia (st. st.) przyjechał do Wilna
wprost z Przemyśla, gdzie nastą-
piła fuzja Związku Nadziei ze
skautingiem. Dab, który zaba-
wiwszy tu pięć dni, wygłosił też
szereg pogadanek о skautach.
Niebawem w nr. 17 „Kurjera Wi-
leriskiego“  oglosilem artykuł o

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Po strajku szewców. Przez

cały wczorajszy dzień wydawano
skonfiskowane szewcom podczas
strajku obuwie.

ODCZYTY.
— Studjum Akcji Katolickiej

W niedzielę dniaj 1 maja b. r.
o godz. 13ej w sali Śniadec-
kich U. S. B odbędzie się szósty
odczyt, zorganizowany przez Stu-
djum Akcji Katolickiej przy Ar
chidiecezjalnym Instytucie Akcji
Katolickiej. Odczyt zostanie wy:
głoszony przez p.d-ra Kazimierza
Niżyńskiego na temat: „Kwestja
społeczna a Axeja Katolicka”.

р RÓŻNE.
— Podziękowanie. Wielce Czcigod-

nemu Panu Profesorowi Stanisławowi
Kościałkowskiemu za ofiarowane 200 zł.
(dwieście zł.) na rzecz niezamożnych
uczniów — Zarząd Bratniej ORLE
im. J. Lelewela składa gorące i serdecz-
ne Bóg zapłać.

NADESŁANE.
2 MIESIĄCE ARESZTU I 5000 ZŁ

ZA PODRABIANIE FIRMY.
Niedawno w Wydziale V Sądu Okrę-

gowego w Łodzi odbyła się rozprawa
przeciwko Abramowi Lewinowi, właści-
cielowi kilku kamienic i fabryki gilz
„Bristol”. Wedle aktu oskarżenia Lewin
umieszczał na swoich wyrobach nazwę
„Preparowatki“ zarejestrowaną w Urzę-
dzie on za przez znaną fabrykę
gilz „Sokół” i dotyczącą specjalnej fabry-
kacji gilz z watą, która neutralizuje wedłe
specjalnego patentu nikotynę.

o przesłuchaniu świadków i po wy-
wodach prokuratora i adw. Stan. Kaw-
czaka sąd skazał Lewina na 2miesiące
bezwzględnego aresztu i zasądził 5000 zł.
powództwa cywilnego, Surowy ten wy-
rok, skazujący kupca łódzkiego, obudził
wielkie zainteresowanie nietylko w ko-
łach handlowych ale i wśród szerokiej
BE która często pada ofiarą
bezwartościowych artykułów, podszywa-
jących się pod nazwy uznanych wy-
robów. 16803—0

DOBROCZYNNOŚĆ.
‚ — # Том. Św. Wincentego ś Paulo.

Dnia 2 maja, w poniedziałek, w kino
„Hollywood”, z wyświetlonego filmu
„Puszcza”, II-ga Konferencja Tow. Pań
Miłósierdzia Św. Wincentego 4 Paulo
otrzyma *%. Wszyscy, mający czułe serca
dla biednych, raczą w tym dniu zoba-
czyć ten niezrównany film i tym sposo-
bem przyczynić się, choćby w części, do
zmniejszenia nędzy u najbiedni<jszych. —
Bilety sprzedają się w cenie normalnej,

prosić

: KRONIKA POLICYJNA.
Pod ciężkiem oskarżeniem.
Do władz śledczych wpłynął

szereg skarg od rodziców nie-
letnich dziewcząt na pewnego u-
rzędnika jednej z instytucyj kul-
turalno-oświatowej w Wilnie, któ-
ry miał rzekomo uwieść zgórą
40 dziewcząt w wieku od lat
14—16.
— Kradzież wędlin. Nieznani spraw-

cy zapomocą wybicia szyby w oknie do-
stali się do sklepu masarskiego, naležą-
cego - do Stanisława Blachowskiego
(Ostrobramska 25) i skradli wędlin róż-
nego gatunku wart. 430 zł,

skautingu pt. Młodzież wGalicji,
zaś w nr, 84 „Gazety Codziennej''
pisałem o tem samem pt. „Ruch
etyczny w Polsce", odpowiadając
na szereg artykułów p. Emilji
Węsławskiej, która pisała o analo-
$gicznych ruchach na obczyźnie.
W połowie kwietnia Jacewicz

z zasiłku Wileńskiego Eleusis je-
dzie na tygodniowy kurs skautowy
do 0.którym kieruje Jur
Grodyński, ten sposób po po-
wrocie do Wilna Jacewicz, jako
już wykwalifikowany skaut, może
założyć tu pierwszy zastęp har-
cerski,
„Na Zielone Świątki tegoż roku

zjeżdża tu Stanisław Pigoń. który
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MARLENA DIETRICH i Anna May Wong
w przeboju dźwiękowym

„SZANGHAJ - EXPRESS"
Już wkrótce w kinie „HELIOS“.

PRERGZORIGACI RSIOAIWERDER DKS RINKINIAIA

«Afera filmowa» w Wilnie.
Przedsiębiorca „fiłlmowy* oszukał szereg osób na kilka

tysięcy złotych.

Policja śledcza miasta Wilna
prowadzi obecnie dochodzenie w
sprawie sprytnego oszustwa, ofia-
rą którego padło kilku łatwowier-
nych wilnian. Sprawa przedstawia
się następująco:

Przed niedawnym czasem przy-
był do Wilna niejaki Andryjano-
wicz, który podał się za przedsta-
wiciela większego biura filmowego
i oznajmił, że otwiera w Wilnie
filję biura i wobec tego ma zamiar
zaangażować kilku współpraco-
wników na stałe, bardzo dobrze

płatne posady. Ubiegających się
o te posady nie zabrakło. Zgła-
szali się oni wciąż do „pana dy-
rektora”, który wszystkich bardzo
uprzejmie przyjmował i obiecał
posady, oznajmiając, że kandyda-
tury ich wzięte będą pod uwagę
dopiero wówczas, jeżeli wpłacą na
jego konto bieżące w P. K, O.
pewną kaucję w wysokości kilku-
set zł. Po pewnym czasie, kiedy
kandydaci zgłosili się po odbiór,
kaucje były już podjęte.

BIRDASUSTSMAETISVIS KISSPSSE:KADAROKOOZOEKCE TOTOTOYSORDSZERA
TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— 25-lecie teatru polskiego w

Wilnie. 25-lecie wskrzeszenia te-
atru polskiego w Wilnie obchodzo-
ne będzie uroczyście w sobotę
dnia 7 maja b. r. Tegoż dnia o
godz. 10 rano odprawione będzie
nabożeństwo w kościele po-Ber-
nardyńskim. O godz. 8 wieczorem
w teatrze Miejskim na Pohulance
zx będzie „Zemsta”

redry, w której artystka scen
polskich p. Nuna Młodziejowska,
wskrzesicielka teatru polskiego w
Wilnie, odegra rolę Podstoliny.
Po przedstawieniu odbędzie się w
małej sali miejskiej raut, Na czele
komitetu obchodu stanęli: b. pre-
zydent m. Wilna mecenas Fole-
jewski i dyrektor teatrów miej-
skich M. Szpakiewicz. Zgłoszenia
uczestnictwa w obchodzie nadsy-
łać należy pod adresem sekretarza
komitetu dyr. Zbigniewa Śmia-
łowskiego (ul. Mickiewicza Nr. 6,
gdzie mieści się sekretarjat ko-
mitetu).

TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance. Dziś „Car Lenin"., Jutro — po południu „Mam lat 26“Wieczorem przedstawienie dln TUB
— W Lutni. Dziś o godz. 8 wiecz.po raz pierwszy weźmiemy udział w we-sołej komedji „Dama w jedwabiach”, któ-

ra humorem swym i wdziękiem rozpo-godzi lica najzaciętszego nawet melan-cholika. Czegóż nie potrafi zrobić i od-mienić kobieta, kobieta piękna, którejczar tak włada światem, rozprasza smut-ki, jest symbolem radości lub sieje zni-szczenie, wojny i niezgodę -— kobietazmienna i kapryśna a taka czarująca!
W komedji tej ukazuje nam właśnie autortaką kobietę. Rolę tytułową odtwarzap. Brenoczy. Dalszą obsadę stanowią:pp. Jasińska, Stanisławska, Zielińska,

yrwicz, Jaśkiewicz, Moranowicz i inni.
Jutro „Dama w jedwabiach”,

— stęp chėru „Echo“ — na Po-
hulance. poniedziałek o godz. 8 wiecz.
odbędzie się koncert w wykonaniu chóru
„Echo”. Zespół špiewaczy „Echo“ wy-
stąpi ze wspaniałym programem, wyko-
nując szereg cennych utworów. jak np.
„Lot Idzikowskiego“ — Nowowiejskiego,
„Kujawiak* — Nowowiejskiego, kantata
„Synkowie moi“ .— ks, Gruberskiego i
wiele innych. Chórem i orkiestrą symfo-
niczną dyryguje prof. Władvsław Kali-
nowski.

— Premjera sztuki Rostworowskiego
na Pohulance. We wtorek jedyne przed-
stawienie znanej sztuki Rostwcrowskiego
„Niespodzianka”, która w swoim czasie
wywołała wielkie poruszenie w Warsza-
wie, Krakowie i Poznaniu. W sztuce tej
wystąpi pożegnalnie Stanisława Wysocka
po raz ostatni przed wyjazdem z Wilna
na dłuższy okres czasu. Wilno zobaczy
p. Wysocką w roli Matki, z której stwa-
rza ona niezrównaną kreację.

_ — Kazimierz Krukowski w Lutni. W
najbliższych dniach przybywa do Wilna
siewca humoru — Kazimierz Krukowski,
który na wszystkie dolegliwości życiowe
i polityczne wynalazł prawdziwe anti-
dotum: „Jak się niema co się lubi, to się
lubi co się ma”. Kazimierz Krukowski
wystąpi w naszem mieście dn. 5 maja o
lodz. 8 m. 30 wiecz. w Teatrze Lutnia.
ilety już są do nabycia.

— Koncert Imre Ungara w Wilnie,
W dniu 5 maja w Teatrze na Pohulance
miłośnicy muzyki wezmą udział w ostat-
nim koncercie Imre Ungara. laureata
Międzynarodowego Konkursu im. Chopi-
na. Program tego wieczoru zapowiada
się niezwykle interesująco. Bilety już
są do nabycia.

— Wystawa obrazów (moty-
wów wileńskich), mieszcząca się
przy ul. Mickiewicza Nr. 6, została
przedłużona do dnia 8 maja br.
— Wystawy obrazów na pro-

wincji Zarząd Stałej Wystawy
Sztuki urządza w miesiącach let-
nich wystawę obrazów artystów
wileńskich kolejno — w Lidzie,
Nowogródku, Baranowiczach,
Wołkowysku i Druskienikach.

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

też pierwszy oficjalnie z ramienia
władz harcerskich lustruje ów
pierwszy zastęp harcerski,

Tenże Jacewicz jedzie w czerw-
cu, znowu ria koszt Eleusis do
Lwowa, gdzie się z nim spotyka-
my na Kongresie Abstynenckim,
potem zaś udaje się do Skolego na
kurs skautowy, wreszcie do Żół-
kowa pod Jasłem, gdzie od 12 lip-
ca 1912 do 7 sierpmia odbył się t.
zw. Sejm filarecki z liczbą uczest-
ników 110, gdzie pomiędzy in.
Małkowski, Grodyński, Strumiłło
i X. Kazimierz Lutosławski prowa-
dzili również kurs harcerski.

We wrześniu 1912 przyjeżdża
ze Lwowa do Wilna na parę dni

«iłość przez wielkie | małe M»
Odczyt Zdzisława Kleszczyńskiego.,
Sala „Lutni“.
Publiczność — elita Wilna, gdyż

Kleszczyński mówić będzie o miłości... o
zawsze nowym temacie dla ztłarych pań
i panów...

Ale i młodzieży jest sporo Tu i tam
czupurzy się jakaś złota główka, tu i tam
czarne czyjeś oczęta spoglądają ku
estradzie...

Miłość przez male „m“.
Wyłgana,  sprzedajna, dancingowa

bezpłodna zarażona szkorbutem wielkich
miast, anemiczne i efemeryczne zielsko,
wyrosłe na gnojowisku nędży, bastard
bez tradycji i indygenatu...

Przez małe „m“.
Niska przyziemnia, frymaicząca sobą,

a ponosząca się po świecie, po którym
pełza jak gad...

I miłość przez wielkie „M*”.
Święta, będąca spoiwem wieczystym,

brzemienna nadzieją tworzenia..
O miłości usłyszeliśmy od Kleszczyń-

skiego jakoś inaczej, niż to się słyszeć
zwykło co dnia: w kawiarni, teatrze, czy
klubie...

Świeży jakiś zew powiał po sali.
Z estrady padały słowa mądre i dobre,
orzeźwiające jak woda kryniczna. Wstę-
śą snuły się obserwacje świetnie po-
chwycone, błyskotliwe, jaskrawe, do-
wcipne...

Nie oszczędził Kleszczyński kobiet,
ale lancetem swego dowcipu ciął fąkże
serca mężczyzn. Wydobywał jego
śmiesznostki.i wady i wyśmiewał, by na-
uczyć i poprawić...

Należało słuchaczom zasugerowanym
odczytem pokazać typ stuprocentowego
mężczyzny (kobiety takiej w  annałach
historyczynch jakoś dobyć trudno było).

I nie mógł bardziej wspaniałą indy-
widualność pokazać...

Odczytał Kleszczyński listów parę,
które w 1796 roku z Lombardji pisał 27
letni imć generał Bonaparte do Józefiny...

Płomienne i pełne poezji, jak listy
gimnazjasty; zazdrości pełne, jak listy
młodzieniaszka. Wreszcie list „z roku
1809, z Schónbrunu, który może być wzó-
rem dła listów mężów swe ' żony zdra-
dzających. Pisze Cesarz list o treści obó-
jętnej dając Józefinie wskazówki w spra-
wie ukończenia interesów... a przy końcu
wspomina, iż „panie — wiederki siaduja
w teatrze zdala od niego... na parterze”

Może pisał Cesarz te słowa w jed-
nym z białych gabinetów Schónbrunu
przy którego kominie grzała się siedząca
w negliżu panna Stródlinger... primaba
lerina...

Nie wysnuwał Kleszczyński żadnych
wniosków, nie gromił jak kaznodzieja, nie
rozdzierał szał zrozpaczony nad upad-
kiem miłości przez wielkie „M“... tylko
wskazywał ścieżki, któremi należy ku
niej powrócić, tylko wskazywał miazmat
rozkładu miłości przez małe „m”.

X. Z.
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POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 30 kwietnia,

11.58. Sygnał czasu. 12.4) 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 wsp łczesnej"—
odczyt dla maturz. 16.30. Rerital E. Ca-
ruso (płyty). 16,40. Codzienny odcinek
powieściowy. 16.50. Koncert życzeń (pły-
ty). 1740. „Zygmunt III Waza* — (w
300-lecie zgonu) odczyt z Krakowa.
17.35. Audyc. muzyczna z Warszawy.
18.05. Audycja dla dzieci: „Bitwa z ludo-
žercami“. 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. Reymonia.

Niedziela, dnia 1 maja
9.00: Cicha msza z Ostrej Bramy z

muzyką organową. 9.50: Transmt nabo-
żeństwa z cerkwi wołoskiej we Lwowie.
11.58:Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor.
12.15:Poranek z Filharm. Warsz. 14.00:
„Pogadanka o łąkach”, 14.20: Aud. rol-
nicze z arsz. i muzyka ze Lwowa.
15,15: Aud. żołnierska z Warsz. 15.55:
Audycja dla dzieci z Warsz. 16.20: Au-
dycja dla wszystkich Nr. 5. 17.15: Poga-
danka gospodarcza z cyklu „Kobieta ma
głos”. 17,30: „Dar Narodowy 3-go Maja",
odczyt z Warsz. wygł, Wł. Śołtan. 17,45:
Koncert z Warszawy. 19.20: „Poradnia
wychowawcza Nr. 13', 19.40: Progr. na
poniedziałek. 19.45: Słuchowisko z War-
szawy. 20.15: Koncert z Warsz. 21,35:
Kwadr. liter. z Warsz. (Jerzy Ostrowski).
21.50: Recital wiolonczelowy Emanuela
Feuermanna (transm. z Warsz.). 22,40;
Kom. i muzyka taneczna z Warsz.
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Jadwiga Falkowska, która tu or-
ganizuje pewną skautową drużynę
żeńską, do której należy pomiędzy
innemi pp. Niekraszówna, Niemen-
towiczówna, Kijuciówna, Świdziń-
ska, Narkiewiczówna i in.Pierwsze
zebranie organizacyjne, na któ-
rem byłem obecny, odbyło się w
mieszkaniu dra Juljana Sumoroka,

Oto są pierwociny Skautingu
„w Polsce i Wilnie, jak to się dało
odtworzyć na podstawie dość
aktualnie prowadzonego mego
dziennika. ;

Stanisław Cywiński, -
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Z KRAJU.
Klęska pozarów.

WIELKI POŻAR W M. DZIEWIENISZKACH.

Z Oszmiany donoszą, iż w dniu

28 b. m. wieczorem w miasteczku

Dziewieniszkach wybuchł nagle
pożar. Ogień powstał z nieusta-

lonej przyczyny w domu braci

Minców, poczem przerzucił się na

sąsiednie budynki Galki, Piotro-

wicza, Szmeltera, braci Lewin,

Kuszela, Zyborta, Fryzela, Skalwy

iinnych. Płomienie poczęły obej-

mować coraz- to inne budynki

mieszkalne i ogień począł zagrażać

niebezpieczeństwem całemu mia-

steczku. Zaalarmowane straże po-

żarne przystąpiły z ludnością do

gaszenia ognia. Po parogodzinnej

akcji ratunkowej, pożar zdołano

umiejscowić. Mimo to pastwą pło-

mieni padło 10 budynków miesz-

kalnych i kilka sklepów. Straty

sięgają do 150 tys. złotych. Około

100 osób pozostało bez dachu nad

głową. Wszczęto dochodzenie w

kierunku ustalenia przyczyny po-

żaru.

POŻAR WE WSI KONIEWICZE.

ŚWIĘCIANY (Pat). W dniu

27 b. m. we wsi Koniewicze, gminy

komajskiej, podczas odbywającej

się uczty u mieszkańca tejże wsi

Bolesława  Iwatowicza powstał

pożar na skutek nieostrožnego

POŻAR

ŚWIĘCIANY (Pat). Na szlaku

kolejowym  Podbrodzie — Nowe

Święciany na 475 klm. z nieustalo-

nych dotychczas powodów wy-

obchodzenia się z ogniem. Spło-

nęły doszczętnie dwie stodoły

wraz ze zbiorami oraz czterema

końmi, należącemi do biesiadni-

ków. Łączne straty przekraczają

kwotę 4.000 zł.

LASU.

buchł pożar w lesie państwowym.

Władze bezpieczeństwa wydały

zarządzenia celem _ stłumienia

ognia.

Znowu samobójstwo roinika.

Rolnik Burak Włodzimierz lat

32 mieszkaniec wsi Miasota, gm.

kraśnieńskiej na podwórku swego

domu wystrzałem z obciętego

Dwaj chłopcy ponieśli

W rzece Kluszki w pobliżu wsi

Usowicze, gm. wisłockiej dwaj

chłopcy 17-letni Witold Hubny

i 12-letni Piotr Kozłowski w cza-

sie połowu ryb wypadli z łodzi

karabinu popełnił samobójstwo.

Przyczyna — ciężka sytuacja ma*

terjalna.

śmierć w nurtach rzeki.

do wody i porwani silnym prą-

dem utonęli. Wczoraj zwłoki 12-

letniego Kozłowskiego wyłowiono.

Zwłok Hubnego poszukują.

Zatrzymanie handlarza żywym towarem.

W rejonie Filipowa zatrzyma-

no podczas przekraczania granicy

trzech handlarzy żywym towarem

A. Kapłana, H. Andrzejewicza

i H. Jungera z Królewca, którzy

Nauczyciele w roli

Grodzieūskie „Nowe Žycie“ za-

mieściło następujący list otwarty

do Pana Ministra W. R. i O. P.
Dnia 21. IV. w Sądzie Grodz-

kim w Knyszynie komendant po-.

sterunku policji Kamiński zeznał

w sprawie mojej nr. 482/32: „za-

meldowały żona moja i Radjukie-

wiczowa”, że ksiądz proboszcz na

kazaniu wyraził się: „sądzili mnie

najgorsi sędziowie”. Ponieważ i

Kamińska i Radjukiewiczowa są

nauczycielkami szkoły powszech-

nej w Jesionówce pow. białostoc-
kiego, zapytuję publicznie, czy

usiłowali przemycić cztery młode

dziewczyny. Dziewczęta zostały

„zrekrutowane” rzekomo na ro-
boty rolne do Prus Wschodnich.

agentów tajnej policji.

wiadomo W. P. Ministrowi o tem

i odkąd to wolno nauczycielom,

pedagogom być agentami tajnej

policji i zajmować się „meldowa-

niem' wiadomości na posterun-

kach policji oraz jak wyglądają

świadkowie-nauczycielki, gdy ich

zeznaniom  zaprzeczyło sześciu

świadków. Przypominają się cza-

sy moskiewskie, gdy nauczyciel

„cerkowno - prychodzkich* szkół

był jednocześnie „syszczykiem“.

Ks. M. Małynicz-Malicki.
Jasionówka d. 21.IV. 1932.

 

Z pogr
Zatrzymanie defraudanta na gran'cy.

Na skurek listów gończych

onegdaj wieczorem w pobliżu

granicy sowieckiej w rejonie Mich-

niewicz aresztowany został de-

fraudant jednej z instytucyj war-

ROZMAITOSCI.
Król pertum Coty u progu ruiny.

Z Paryża donoszą! Sensacją dnia

jest niesłychanie ostry atak, z ja-

kim wystąpił naczelny redaktor

prawicowej „Libertć” Kamil Ay-

mard przeciwko Cot'yemu.

„Libertć' twierdzi, że znany

francuski król perfum i prasy, jest

w rzeczywistości czemś w rodzaju

Kreugera, gdyż doszedł do swego

olbrzymiego miljardowego mająt-
ku drogą spekulacyj giełdowych i

to na akcjach własnych towa-
rzystw.

Aymard twierdzi, że Coty, któ-

ry stracił ostatnio połowę swojego

majątku, jest bliskim upadku i

rzekomo ukrywa się przed wła-

dzami francuskiemi, gdyż udając

 

KLI P Fi = (ssus JĘ::

w rolach gł: Iwan Mozžuchin I Lil Dagower.
tą: M. Salniekiego. Początek seansów o

Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

 

AIESRY — RMEKATOGRAŁ
Ostrobramska 5.

 

©d wtorku
26 b. m.

anicza.
szawskich _ Adam Przewoźniak,

który usiłował nielegalnie prze-

dostać się do Rosji sowieckiej.

Defraudanta pod silną eskortą

odesłano do Warszawy.

RUDEGO A i

chorego, raz po raz zmienia miej-

sce zamieszkania.

Posiadał on mianowicie fabry-

ki perfum, zgrupowane w czterech

towarzystwach. Aby móc powięk-

szyć swój kapitał, Coty założył

towarzystwo w Szwajcarji pod

nazwą „Opil”, które miało na celu

handlować jedynie akcjami czte-

rech wyżej wymienionych towa-

rzystw Coty'ego.
Aymard zkolei wyjaśnia, w ja-

ki sposób Coty doszedł przed paru

laty do olbrzymiego majątku.
Amerykańskie towarzystwo

Coty'ego powinno było dać 10

proc. dochodu, t. j. 400 milj. Iran-

ków rocznie. W samej Francji za-

robił Coty 40 miljardów franków,

a obecnie stoi u progu ruiny finan-

sowej.

«TAJNY| KURJER»

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
oprawia cerę, usuwa

bodi: kurzajki i wą-
ŚrY- 1 o
szy"

Kupno ]
Sprzedaż
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bardze
tanio króliki rasowe. A-
dres: Wilno, ul. Mińska 3

pod batu!
w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr.

Jandchońy
osobowe, używane, tanio
moźna nabyć w Wilnie,
Lombard, ul. Biskupia 4,
tel. 14—10 następujących
marek: Ford torpedo |
landoletka, Buick torp.,
2 Fiat torp., Paige karet.,
Overland karet., Lorain-
Ditrich torp., Cottin land
1 Vauxhall-torpedo.
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DZIENNIK MILERSKI

KRYZYS SPÓŁDZIELCZOŚCI NA KRESACH.
il

„Przesilenie strukturalne” w spół. dzielniach rolniczo - handlowych.

Przyczyn „kryzysu struktural-

nego” spółdzielni rolniczo-handlo-

wych należy szukać przedewszyst

kiem w tem, iż organizowano je

nie pod kątem widzenia osiągnię-

cia głównego celu — usunięcia zbę

dnego pośrednictwa w handlu przy

zaopatrywaniu rolnika w niezbę-

dne towary — lecz wyłącznie pod

kątem widzenia zdobycia pewnych

wpływów (głównie politycznych)
na wsi. Ten cel przyświecał pierw
szym pjonierom spółdzielczości na
kresach, t. zn. wyzwołeńcom i ten
cel góruje ponad wszystkie w do-
bie obecnej, kiedy przez spółdziel-
nie wszystkich typów usiłuje się
u nas oddziaływać na ludność prze
dewszystkiem w kierunku szerze-
nia pewnej ściśle określonej „ide-
ologji* (Naturalnie ideologii w cu-
dzyslowie).

To tež organizowano i rozbudo
wywano u nas niektėre spėldziel-
nie nie na miarę potrzeb gospodar
czych danego rejonu czy miejsco-
wości lecz jedynie w stosunku do
uzyskiwanych kredytów z banków
państwowych no i energji czy to
kandydatów na posłów z listy nr.
1, czy to pp. starostów, ich zastęp-
ców lub kierowników wydziałów
powiatowych.

Znane są na terenie woje-
wództw Wileńskiego i Nowogródz
kiego wypadki, kiedy „obroty han
dlowe'' spółdzielni potrafiły wzro-
snąć z roku na rok z 800 tys. zło-
tych na 2 miljony, by następnie
spaść znowuż o przeszło miljon zł.
Spółdzielnie takie pracują fakty-
cznie od jednej dawki kredytów do
drugiej i bez ustawicznych zapo-
móg pod najrozmaitszemi, posta-
ciami wogóle istnieć nie są w 'sta-

nie.
Szczególnie jaskrawo wystę-

puje to w spółdzielniach przemy-
słowych, których powstało u nas
w dobie pomajowej sporo. Ale o
tem szczegółowo w przyszłości.
Teraz chodzi nam o spółdzielnie
rolniczo - przemysłowe.

Typowym przykładem może
być niemal każda ze spółdzielni
powiatowych noszących popularną
nazwę „Rolnik*. Na czele zarzą-
du najczęściej stoi ktoś z sejmiku
lub starosta. Czasem kierownik
biura sejmikowego, czasem inży-

nier drogowy, czasem agronom po-

wiatowy.
Jeżeli zdarzy się niekiedy jakiś

ziemianin, to najczęściej zadłużo-
ny po uszy w powiatowej kasie ko
munałnej, a więc całkowicie uzale
żniony od p. starosty.

Krótko mówiąc, alfą i omegą w
takim „Rolniku“ jest zazwyczaj
pan starosta.

Żaden z tych panów naczelni-
ków powiatów nie ma fachowego
wykształcenia handlowego, a je-
dyną kwalifikacją do kierowania
spółdzielnią jest możność dyspo-
nowania pewną ilością ludzi i zna-
czną sumą kredytów, bądź za po-
średnictwem Banku Rolnego bądź
za pośrednictwem sejmiku.

ieraz p. starosta upraszcza so-
bie pracę w ten sposób, że wyzna-

cza na „front gospodarczy” jakie-
goś domorosłego genjusza, który
walczy na tym odcinku jak umie i
może, aż pewnego dnia następuje
wsypa.

Tak właśnie się zdarzyło w
pow. Brasławskim, gdzie b. poste-
azrobiono prezesem za-

rządu „Rolnika”, członkiem rady
nadzorczej i zarządu szeregu in-
nych instytucyj, jak kasy komunal-
nej, cegielni, stolarni i t. d., przy-

czem jednocześnie na barkach te-
Kryzys spółdzielczości. 2
go genjusza, nazwiskiem Gork,
spoczywał ciężar polityki samorzą
dowej. е

Skończyło się naturalnie na u-
jawnieniu wielotysięcznych nadu-
żyć i deficytów, zaś p. Gork po-
szedł pod klucz.

 

A
warzyw | kwiatów
z  pierwszorzędnych
źródeł zagranicznych,
oraz nasiona roślin
pastewnych:  koni-
€zyna, tymotka | in-
ne o wypróbowanej si-
le kiełkowania poleca:
Zygmunt Nagrodzki

flno, ul. Zawalna 11-a
ządajcie cennika.
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Podobnież miała się rzecz z
„Rolnikiem” w Święcianach, gdzie
przy zmianie kierunku polityki da
łoby się może placówkę uratować,
ale to ńie dogadzało pewnym sie-
rom i dziś „Rolnik”* święciański li-
kwiduje się, przyczem sejmik za-
płaci 50.000 zł. z tytułu gwarancji
udzielanej spółdzielni (chyba, że
Bank Rolny zbonifikuje) zaś człon-
kowie „Rolnika“ nietylko stracili
to, co wpłacili na udziały, lecz po-
nadto będą musieli pokryć straty.

Nie znam bliżej przyczyn ban-
kructwa „Rolnika” w Słonimiu, ale
faktem jest, że i tam przemożny
wpływ na  spółdzielczość wy-
wierał w swoim czasie  sta-
rosta Henszel (dziś przeniesiony
gdzieś na Pomorze), znany ze
swych dyktatorskich metod, które
wywołały zatarg jego z potulnym
zazwyczaj sejmikiem. Straty „Rol-
nika” słonimskiego wyniosły oko-
ło 120.000 zł.

Nie ulega wątpliwości, że do-
póki spółdzielnie rolniczo-handlo-
we nie przestaną być jedynie eks-
pozyturami gospodaczemi czy to,
BB, czy to starostw, nie może być
mowy o ich uzdrowieniu.

Dziś, w dobie kryzysu, wystę-
puje to szczególnie jaskrawo.

Gdy spółdzielnie niezależne u-
ciekają się do środków, dostęp-
nych każdemu normalnemu przed-
siębiorstwu handlowemu, „Rolni-
ków”, ratuje się przez nowe zapo-

. mogi w postaci konwencji na sprze
daż soli lub tytoniu.

Jednocześnie jesteśmy świadka
mi niezdrowej i niemoralnej konku
rencji tych spółdzielni z podobne-
mi przedsiębiorstwami prywatne-
mi, lub chociażby tylko nie korzy-
stającemi z równych przywilejów.

Przykładem niech będzie Głę-
bokie.

W. swoim czasie „Rolnik” głę-
bocki prowadził ostrą walkę z od-
działem Wileńskiego Syndykatu
Rolniczego w dziedzinie sprzedaży
maszyn rolniczych i galanterji że-

CA $Ке tę dykat przegrał
i De. swój wGlębokiem zwi-
nąl.

Wówczas staliśmy się świadka
mi niebywałego zjawiska.

„Rolnik'” zawiera coś w rodzaju

układu z prywatnymi kupcami ży-

dowskimi, którym ustępuje cały

swój remanent maszyn i galante-
rji i całkiem zwija ten dział.
W ten sposób zamiast istnieją-

cych dotąd dwóch źródełpolskich

nabywania maszyn inarzędzirol-

niczych nie mamy dziś ani jednego.

Niedość tego, bo „Rolnik” głę-

bocki przerzucił się niemal wyłą-

cznie *handlu produktami spoży-

wczemi i wytwarza niezdrową kon

kurencję.w tej branży walcząc z

pozostającemi jeszcze przy życiu

nielicznemi sklepami polskiemi.

Tego rodzaju polityka musi się
"skończyć zgubnie, bo opieranie
handlu niemal wyłącznie na przy-
wilejach i zapomogach jest nie-
tylko dowodem braku zrozumie-
nia zasadniczych postulatów spół-
dzielczości, ale także karygodną
krótkowzrocznością, za którą z
chwilą, gdy zródło zapomóś i przy-
wilejów wyschnie, odpowiadają nie
stety ci, co najmniej zawinili:
członkowie spółdzielni i drobni
kupcy polscy. P. Kownacki,
—уе
m wm o ЫО ua
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Koncertewa orkiestra, 3
zinie4,6, 8 1 10 Ъ

Starsza osoba prosi o
posadę do dziecka cho-
rego, lub pilnować miesz-
kania Antokolskasg

©

 

Wykwalifikowana go-
spodyni z szyciem | de-
bremi świadectwami po-
szukuje posady. Воп!-
fraterska 8 m. 2.

8837—1

Potrzebny
©d zaraz pemocnik pisa-
rza oborowego—kawaler,
oferty pisemne do 5 ma-

 

Cztery sprawy doraźne w ciągu tygodnia.
Czterech szpiegów poniosło karę śmierci.

Sąd doraźny, po osądzeniu w
dn. 26 b.m. na sesji wyjazdowej
w Lidzie sprawy Józefa Trubacza
i Michała Czechowicza, których
za szpiegostwo skazano jak już
donosiliśmy, na karę śmierci
przez powieszenie, natychmiast
przyjechał do. Brasława, gdzie
wyznaczone były do rozpoznania
w trybie doraźnym dwie inne
rozprawy.

Jedna z tych, a mianowicie
Piotra Masło liczącego lat 25 o-

skaržonego © szpiegostwo na
rzecz wywiadu sowieckiego roz-
atrzona została we czwartek dn.

8 b. m.
W wyniku rezprawy, która

odbyła s'ę przy dzwiach zamknię-

tych sąd doraźny skazał osk.

Masło na karę śmierci.
Wobec tego, że P. Prezydent

Rzeczypospolitej nie skorzystał z

prawa łaski w stosunku do ska-

zanego wyrok został jeszcze te-

goż dnia o godz. 8 m. 20 wie-

 

SPORT.
Gry sportowe.

W. salach gimnastycznych staje się
już stanowczo za duszno, to też w naj-

bliższym czasie miłośnicy @е sporto-

wych rozpoczną szereg imprez na boisku

Piątego maja Wilnianie wyjeżdzają
do Białegostoku, by tam rozegrać mecz
piłki koszykowej i siatkowej.

Mistrzosttwa zaś Wilna rozpoczną

się 22 maja. Na pierwszy ogień pójdzie

siatkówka.
Ponadto W. O. Z. С. $

specjalny kurs dla sędziów.
Jest również projekt nawiązania bliż

szych.stosunków z naszą prowincją. Wil-
nianie w maju i w czerwcu niają zamiar

odwiedzić szereg miasteczek i miast po-
wiatowych.

organizuje

Uczczie się sędziować! 5

WiL Okr. Zw. Lekkoatletyczny or-
ganizuje kurs dla wszystkich sportow-
ców, którzy chcieliby zostać sędziami
lekkoatletycznymi. Kurs obejmować bę-
dzie zakres wiadomości teoretycznych i
praktycznych, a ponadto każdy sędzia
przed złożeniem egzaminu będzie mu-
siał przejść próbne'zawody, czyli na
własnej skórze odczuć wszystkie cechy
sędziowania i w ten sposób zapozna się
z psychołogją zawodnika.

a powyższy kurs zgłaszać się może
każdy sportsmen. Zgłoszenia przyjmuje
sekretarjat W. O. Zw. L. A. Koszary I

, p. p. leg. (por. Kobyliński).

Wil Klub Bokserski przestał istnieć.

Kilka lat istniał w Wilnie silny klub
bokserski, który w skrócie brzmiał „W.
K. B.*. Klub ten opierał się na kilku tyl-
ko jednostkach, które pracowały w pocie
czoła, wykazując dużo inicjatywy, ale gdy
RS tych zabrakło, podstawy „W.
„B.“ zaczęły chwiać się i któregoś pięk-

nego poranku rozpadły się w gruzy.
Dziś „W. K. B.* jest klubem tradycji.

Wyjechł z Wilna twórca tego klubu p.
Kłoczkowski i rozpadła się cała rodzina,
która znalazła opiekuńcze skrzydła w
jednym z najstarszych klubów Wileń-
skich „Pogoń”.

Sekcja Bokserska Pogoni zaopieko-
wała się bezdomnymi i dziś posiada do-
skonałych pięściarzy, tych wszystkich,
których oglądamy na każdych zawodach,
a którzy reprezentują barwy naszego
miasta.

Kierownikiem sekcji jest p. Rutkow-

ski, a kapitanem sportowym p. M. No-

wicki.

Otwarcie sezonu kolarskiego.

Tegoroczny sezon kolarski będzie

konkurować z imprezami motocyklowe-

mi, ale mamy nadzieję, iż szosy dla

wszystkich wystarczy i imprezy posypią

się jak z rogu obfitości, zwłaszcza, że oba

kierunki tego sportu należą całkowicie

do Wil. Tow. Cyk.. i Motocyklistów,

członkowie którego zgodnie piacują dla

sportu Wileńskiego.
Pierwszy raz ujrzymy zapewne na-

szych cyklistów w dniu święta Narodo-
wego, jak będą defilowali.

Piątego zaś maja będziemy świadka-
mi otwarcia sezonu.

W kościele św. Kazimierza o godz. 9

rano odbędzie się Msza Święta, a następ-
nie kolarze udadzą się na wycieczkę do
Landwarowa.

Zawody sportowe w Gimn. im. Kr. Zy-
fmunta Augusta.

W niedzielę od godz. li na boisku
przy Gimn. Zygm. Augusta odbędzie się
PS koszykowej i siatkowej.

rozgrywek zgłosiły swój udział 36,87'4.
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Sprzedam el
|35,5 „EB Sa.
od Wilna, 6 klm. od sta«
cj! kolejowej Stesiły, Bu*
dulec przygotowany na
wszystkie
gospodarcze: Cena: 6,000

dług Państw. Banku
Rołnego na 20 lat.
wiedzieć się;

czorem wykonany na dziedzińcu
więzienia.

Druga sprawa dotycząca Pio-
tra . Aniśkowicza oskarżonego
również o szpiegostwo weszła na
wokandę tegoż trybunału wczo-
raj.

Wobec trudnego połączenia z
Brasławiem, wiadomości o wyni-
ku tego procesu do późnego wie-
czora nie otrzymal śmy.

Wreszcie przed okręgowym
sądem wojskowym w Wilnie w
trybie doraźnym stanął szerego-
wiec pułku lotniczego w Lidzie,
Kuma, który brał udział w aferze
szpiegowskiej Trubacza i Czecho-
wicza powieszonych za tę zbrod-
nię, o czem piszemy wyżej.

Osk. Kuna przyznał się do
inkryminowanej mu zbrodni, wo-
bec czego sąd skazał go również
na śmierć.

Wyrok został zatwierdzony i
wykonany przez rozstrzelanie w
dniu wczorajszym. Kos.

wszystkie najlepsze zespoły szkolne, to
też turniej ten po zimowej Spiączce za-
powiada się interesująco. Rozśrywkom
przygrywać będzie orkiestra skolas —
Wstęp 20 gr.

: Łódź — Wilno.

Już jutro ujrzymy pierwszy raz u sie-
bie bokserów łódzkich, którzy przyjeż-
dżają do nas w najlepszym składzie.
Mecz budzi ogromne zainteresowanie,
gdyż pięściarze łódzcy są jakoby w do-
skonałej formie.

Najciekawiej zapowiada się walka:
Spodenkiewicz (Ł.) — Łukmia (W.).

Pilnik prawdopodobnie walczyć nie
będzie i zastąpi go młody, ale również
dobry bokser Poliksza.

Bardzo możliwe, że goście mecz ten
wygrają w znacznym stosunku

Ja. Nie.

"0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-
leńskiego” będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Maja

1932 roku.

 

Astateczna rehabilitacja
p. Hieronima Grzyba,

Przed paru dniami Sąd Naj-
wyższy rozpoznał odwołanie wi-
leńskiego urzędu prokuratorskie-
go, który założył kasację prze-
ciwko wyrokowi drugiej instancji
w procesie p. Hieronima Grzyba,
b. prezesa wileńskiego komitetu
akademickiego Sąd Najwyższy
kasację prokuratora oddalił.
ten sposób wyrok uniewinniający
p. Grzyba został ostatecznie za-
twierdzony.

' Ze strony p. Grzyba przed
Sądem Najwyższym wystąpił mec.
Błeksander Dębski, b. wojewoda
wołyński i b. więzień brzeski.

——

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 29 IV. 1932 r
Waluty i dewizy:

DolaryA.
Holandja 36',15—362,05— 1
Nowy York kabel £,909 —8,979—8,889.
Paryż 35,08—35,17—34,99.
Praga —26,43 —26,31.
Sztokhelm 164,75—165,57—163,93.
R) m 173,10--173,53 —172,67.

Włochy 45,90—46,13 —45,67.
Berlin w obrotach nieofie. 272,00.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe.
"4, pażyczka Inwestycyjna, 88,75.

Ta sama seryjna 96 4, delarowa 49—
48,25—48,40. 8”, L. Z. B. @& K. I B. R»
obligacje B. G.K. 74. Te same 7|, 83,25.
Ti, Stebllizecylna  51,37—53,:0—51,50.
74, L. Z. 2lemskie delarowe 55,25. 4',0/»
ziemskie 37—37,45—37,25 8% ziemskie
złotowe 50. 5, L. Z warszawskie 50.
8%, warszawskie 59,50- 60. Tendenejs
r pożyczki słabsza, na listy niejedno”

a.
Akcje:
Potski Bank 73, Os'rowiec s. B. 21

'erks'w Nowym
Dolarewa 55,50. Dillonewska 52,75 Sta”
bilizacyjna 49,59. Warszawska 38. Sląsk8
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Leśniczy znający się na
hedowli karpia | zakla-
daniu stawów, włada pol-

._ skim, niem. I ruskim
Pasakoja u 1-7 b. r.
csady.Na žądanle kauc

EAM Rofiektujo. również. Ją Służąca poszukuje po-
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Fryzjerka - maniklu-
rzystka poszukuje posa-
dy Holendernia 19, Ма-
drówna. 8830.
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KILO od 2 ZŁ. swąwiedzę! sady naŠios lub 5 ia

WĘDLINY wiejskie ceny Zamów teraz naszą bo- ście. Zgłosić się po In-
bardzo zniżone altą we wszystkie wla- formaćje Wilno, ul. Bi-MORZADUZEWEZRAZŻE IEC

M.A. Cymbler AKUSZERKA poleca ZWIEDRYŃSKI domości ksążkę. Pisz skupia Nr. 4—17 w godz.

Chor. WENERYCZNE i MARJA LAKNEROWA Wileńska 28, tel. 1224. zaraz: Kieszonkowa En- od 9 -12 r. I od 4 PP-

SKÓRNE. Tel. 15-64, przyjmuje od godz. 9 do 8833—4 cyklopedja Popularna”, St. Paszkiewiczówna. gr3
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