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ROZOOŻANIA 
VOLDEMARAS 

Gdzie jest prof. Voldemaras? — 
Okazało się, że nie uciekł zagranicę i 
nie jest wmieszany w żadną nową a- 
terę polityczną. Prof. Vołdemaras nie 
przekroczył też linji administracyjnej i 
nie znajduje się u swego brata w 
Święciańskiem, ani w Wilnie, jak to 
podawaliśmy na prima aprilis. Siedzi 
sobie spokojnie w Jeziorosach, ocze- 
kując dalszych wypadków. 

Voldemaras był pierwszym w obec- 
nej Litwie, który po dojściu do wła- 
dzy nie uląkł się publicznego oświad- 
czenia, że podda rewizji dotychczaso- 
we stosunki polsko - litewskie. Po- 
głoski i komentarze zalały w pierw- 
szych dniach po przewrocie grudnio- 
wym państwa bałtyckie. Poczęły do- 
cierać w głąb Europy, zaniepokoiły 
Niemcy. — Nic z tego nie wyszło. — 

°° Voldemaras jest zdania, že Litwa 
winna opierać się albo na Niemczech, 
albo na Polsce. W Rosji nigdy miru 
nie miał, a jego pierwszy minister 
wojny, Daukantas, rozstrzelał więcej 

bolszewików w ciągu miesiąca, niż 0- 

becne sądy doraźne na Wileńszczyź- 
nie. — Voldemaras napisał też dzieło 
na temat orjentacji litewskiej pro-pol- 
skiej lub pro-niemieckiej i dzieło to 
jest znamienne w danej chwili. 

PRZYPUŚĆMY... 

Na temat tej „danej chwili* pisze 

się dziś po obu stronach linji admini- 
stracyjnej. Cytowaliśmy już różne gło- 
sy. Z pośród głosów litewskich były i 
takie, które powracały do projektu 

Hymansa i mówiły 0  kantonalnem 

„„ «me. Mówiły nieśmiało o tem „przy 

szłem Wilnie”, w idealnych stosun- 
kach,. związanem, .inkorporowanem do 
Kepubuxi Litewskiej. Naógół jednak 
w tej dzieazinie panuje w Kownie 
chaos, Przyszłości nie chcą zaglądać w 

oczy, tak się nam przynajmniej zdaje, 

i tak sąazimy na podstawie skąpych 

relacyj z Kowna. Ten brak szczerości 

jest równie znamienny, jak niepokoją- 
cy. Niektórzy mogą słusznie sądzić, że 
Litwa nie posiada konkretnej, wyraź- 
nej, rzetelnej polityn., realnej i świa- 
domej celu, a tylko hasta, nalepki, de- 
moństracje, znaczki i „paszporty wi- 
lenskie“. 

«rzypusemy więc... oawróćmy kar- 
tę i postawmy się w płaszczyźnie ro- 
zumowałńr utewskiej.. racji stanu. za- 
równo prasa litewska, jak enuncjacje 
rządowe nigdy nie powiedziały, że 
chcą wałczyć z Polską, że nie chcą z 
Potską dobrych, sąsiedzkich stosun-. 
ków. Nie. Litwie chodzi o odzyskanie 
Wilna i terenów. Pozatem ogromna 
większość przyznaje, że z chwilą o- 
siągnięcia tego idealnego celu, Litwa 
z natury rzeczy powróci do dziejowej 
sytuacji historjograticznej w sojuszu z 
Polską, wobec ewentualnego, równie 
dziejowego nacisku  imperjalizmow 
Niemiec i Rosji.. Litwa tembardziej 
będzie musiała szukać oparcia w Poi- 
sce, o iłe nieproporcjonalnie większy 
będzie na nią ten napór, wypływający 
ze stosunków geograficznych. Z jed- 
nej strony wiszące nad głową Prusy, 
z drugiej miażdżący wpływ B.S.S.R. i 
komunizmu na białoruską ludność Wi- 
leńszczyzny. W tego rodzaju kle- 
szczach politycznych, utrzymanie rów- 
nowagi państwowej będzie wymagało 
od Litwy nadludzkiej odporności. Nie 
wiadomo, czy na tego rodzaju odpor- 
ność zdobędzie się młoda państwo- 
wość Litwy samoistnie. —- Nawet po- 
litycy litewscy, odpowiadać zdają się 
na to pytania: nie. Sojusz - z- Polska, 
naturalny dziejowy Sojusz Polski z 
Litwą o stolicy w Wilnie ma tę od- 
porność cementować. — Jaką z tego 

wyciągamy konkluzję? 
W myśl koncepcji Wilno przesta- 

nie odegrywać rolę kości niezgody, 
przeciwnie, stanie się kamieniem wę- 

gielnym pokoju, zgody, braterstwa i 

sojuszu. Czy tak jednak będzie, czy 
tak wogóle być może, a jeżeli może, 
to w jakich warunkach i czy sobie 
o tem zdają sprawę w Kownie? To są 
pytania, które nas w Wilnie intereso- 
wać mogą, chociażby narazie teore- 
tycznie: : 

Przypuśćmy więc... przypuśćmy, że 

Wilno oddane zostało Republice Li- 
tewskiej, jako warunek dła obu stron 
koniecznej zgody, obopólnego sojuszu, 
jako zastaw porozumienia. —Czem ma 
być od tej chwili Wilno? Stolicą — 
pięknie. Autonomja? Ale Kłajpeda ma 
też swą autonomję i cóż się dzieje! 

Nie jest nietylko pomostem pomiędzy 
Litwą i Niemcami, ale wprost prze- 

  

  

  

   

teoretyczne 
ciwnie, stała się przyczyną kłótni! 
Jeżeli zatem opieramy Się na prze- 
słance, że Kłajpeda pokłóciła dwa za- 
przyjaźnione państwa, czy miożemy 
stąd wyciągać wniosek, że Wilno po- 
godzi dwa pokłócone? 

Zdawałoby się — nie. Wilno, w 
razie uzyskania od Litwy podobnej 
Kłajpedzie autonomji, raczej  rozpali 
jeszcze bardziej wzajemne przeciwno- 
Ści. 

Przypuśćmy dalej... Wolne miasto 
i stolica zarazem? — To coś bardzo 
niekonsekwentnego. — Kanton? ale 
jaki, o ile realna będzie tego kantonu 
wolna ręka polityczna, o iłe rzetelny 
będzie stosunek państwa do tego kan- 
tonu i do ludzi?... — Kiedyś jeden z 
polityków litewskich określił szłachtę 
litewską, jako: „od swoich odstał i k 
czużim: nie pristał'. Otóż jedną z tych 
tragedyj jest właśnie. ta, że ogromna 
część ludności b. W.' Ks. Litewskiego, 
tracąc w wielu wypadkach materjalny 
dach nad głową, straciła go również 
w sensie moralnym i _ politycznym. 
Jeżeli Wilno ma być według koncepcji 
kowieńskiej stolicą Republiki Litew- 
skiej, musi nią być w istocie, musi się 

czuć u siebie w domu. Jeżeli ma być 
nietylko lojalne, ale.i twórcze dla 
państwowości litewskiej, musi razem 
rządzić i gospodarować, a nie zostać 
zepchnięte do roli obywatela drugie; 
kategorji, który oczekuje w przedpo- 
koju urzędu administracyjnego na za- 
łatwienie petycji, często w języku, któ 

rego sam nie rozumie, jak to było w 

r. 1920. 
W Wilnie istnieje głęboko zakorze- 

niony separatyzm w stosunku do War 
szawy, nietylko uczuciowy, kultural- 
ny, tradycyjny, ale i polityczny i po 
prostu materjalny. Separatyzm ten jest 
większy, niż się nam może zdaje i 
nie podważą go i nie zatuszują żad- 

ne importowane — urzędowe „regjo- 
nalizmy* z jednej i administracyjny 
centralizm z drugiej strony. Separa- 

tyzm ten istnieje nietylko na papierze, 

w teoretycznych inwektywach, wśród 

elity, szlachty rodowej czy inteligen- 

ckiej demokraji, ale głęboko, materjal- 

nie zakorzeniony i w chłopstwie i w 

mieszczaństwie. 
Przepraszam za intermezzo i 

kład: wypadkowo jednego i tego si 

dnia rozmawiałem z kelnerem i z dorożka- 
rzem w jakże charakterystycznie identyc.- 

nym temacie: obydwaj ojcowie rodzin,, je- 
den. ma córkę, drugi dwóch synów. Przeż 
całe życie zbierali swe oszczędności i 

1 ałcili dzieci. Chcieli, iżby cos iepszcyo z 

nich wyszło. Dzieci te ukończyły gimnazja, 

jedno szkołę handlową, зейло buchalterje. 

— Tiu! — powiada jeden . siragim, 16:02 

najechało z Warszawy 1 Krakowa różnych 

„prochodimców”, a nas dzieciom roto- 

ty niema! — owie kt kryzys, że nad- 
produkcja intehgencji? — le me w 
Wilnie, gdzie od r. 1910 przy: wynosi 16 
tysięcy, a biurokratyzm * szkoinictwo wzro- 
sło 10-krotnie! 

Tak jest. I wcale ta nienawiść do 
„galileuszow“ nie jest taka platoniczna 
ni powierzchowna, jak się nam nieraz 
wydaje. Ludzie w Wilnie nie czują się 
często u siebie w domu... 

Przypuśćmy jednak... Przypuśćmy 
że Wilno w tych co obecnie warun- 
kach znalazło się w obrębie Republi- 
ki Litewskiej. Tej republiki rządzonej 
najczystszej wody centralizmem nacjo 
nalistycznym. Zachodzi teraz wielkie 
pytanie, czy panowie z Kowna potra- 
fią wytworzyć warunki, w których ten, 
wspomniany wyżej, naturalny separa- 
tyzm* Wilna, znajdzie swe zaspokojc- 
nie, czy potrafią, innemi słowy, ten se- 

paratyzm przeciwko  „galileuszom“ 

podsycić, czy — odwrotnie, skierują 

go przeciwko sobie samym?... 

Litwini powiadają: lud wileński jest 

psychologicznie i etnicznie bardziej 
zbliżony do Kowna, niż Warszawy. 
Słusznie. Ale wyłania się kwestja po- 

lityczna, mająca za podstawę odmien- 
ny język. Ten właśnie język, który, 
zdaniem nacjonalistów litewskich, zu- 
nifikować winien całe państwo, stanie 
się niewątpliwie większą barjerą, niż 
psychologiczno - etniczna różnica po- 
między Wilnem i Warszawą. 

Czy w takim wypadku ten sam uo- 
rożkarz i kelner nie będą się bardziej 

obawiali dla swoich dzieci konkuren- 
cji, masowo produkowanej w Kownie 
młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, 

niż przybywających do nas ze Lwowa, 
Krakowa, i Warszawy? — A nad rem 

wszystkiem skutki górującej od 10 lat 

nieszczęsnej przepaści, która nas 

dzieli i oddala. Brak stosunków, brak 

porozumienia, wymiany myśli i po- 

glądów!. 

W takich więc warunkach Wiino 
łacniej się stać może drugą Kłajpedą, 

mały    

     
    

   

  

    

    
   

   

ZREDUKOWANY URZĘDNIK 

zabójcą dyrektora Zakładów Żyrardowskich 
  

WARSZAWA. (tel. wł.). Na ulicy 
Mazowieckiej w pobliżu domu nr. 10, 
o godz. 1-szej min. 30 dokonano mor- 
derstwa. Chodnikiem po stronie nume- 
rów parzystych szedł w stronę „Zie- 
miaūskieį“ dyrektor zakładów Żyrar- 
dowskich Gustaw Keller, zamieszkały 
przy ul. Wiejskiej 11. — W pewnym 
momencie przez całą szerokość jezdni, 
z drugiej strony chodnika padły dwa 
strzały. już po pierwszym strzale dy- 
rektor Kelier zwalił się na chodnik. Na 
ulicy wytworzyła się nieopisana pani- 
ka. Przechodnie poczęli się kryć do 
bram. Jedynie jakiś odważny mężczy- 
zna dobył rewolweru i rzucił się w po- 
goń za uciekającym mordercą. Po krót 
kim pościgu zdołano go ująć. 

Jak się okazało, mordercą jest zre- 
dukowany urzędnik Zakładów Żyrar- 
dowskich, Juljan Błochowski, iat 45, 
zamieszkały w Warszawie przy ul. Kę- 
pna 4. Natychmiast odprowadzono g0 
do I-go komisarjatu policji, gdzie też 
zaraz zjechały władze śledcze. jedno 
cześnie wezwano pogotowie ratunko- 
we do dyr. Kellera. Przybyły lekarz 

  

stwierdził śmierć. jedna z kul trafiła 
w serce. Zabity był z pochodzenia 
trancuzem. W Polsce przebywał od 
lat 6-ciu. Dyrektor Keller był mężem 
zauiania przemysłu francuskiego w 
Polsce. 

Konterencja rozbrojeniowa 
Zawieszenie prac komisji głównej 

GENEWA. PAT. — Komisja głów- 
na konferencji rozbrojeniowej odbyła 
w dniu 26 bm. krótkie posiedzenie, na 
którem aprobowała propozycje prezy- 
djum, dotyczące zawieszenia jej prac aż 

SEJM PRUSKI ZBIERZE SIĘ 24 MAJA 
BERLIN. PAT. — Rząd pruski u- 

chwalił zwołać nowowybrany sejm na 
24 maja br. Na tem posiedzeniu ple- 
narneni rząd Brauna, zgodnie z prze- 
pisami konstytucji pruskiej, zgłosi swa 

dymisję. Do chwili obrania nowego 
premjera i przyjęcia przez nowy gabi- 
net agend, rząd obecny, w myśl art. 49 
konstytucji, będzie sprawował urząd. 

  

Konferencja reparacyjna rozpocznie się 16.VI 
BERLIN. AT. — Biuro Conti dono- 

si: W dniu wczorajszym ambasador 
brytyjski w Berlinie, zgodnie z uchwa- 
ła 6 mocarstw, wręczył w urzędzie 
spraw zagranicznych notę z zapyta- 
iiermi, czy rząd Rzeszy zgodzi się na 
zwołanie konierencji reparacyjnej na 

dzień 16 czerwca. 

Równobrziniące noty wręczone z0- 
stały przez przedstawicieli dyploma- 
tycznych Wielkiej Brytanji w Paryżu, 
Rzymie, Brukseli i Tokjo. W politycz- 
nych kołach niemieckich uważają za 
rzecz pewną, że rząd niemiecki wyrazi 
zgodę na ten termin. 
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Obrady samorządu gospodarczego 
  

PIERWSZY ZJAZD IZB HANDLOWO-PRZEMYSŁOWYCH, ROLNICZYCH 

WARSZAWA. PAT. — Dziś przed połud- 
niem w sali Senatu rozpoczęły się obrady 
pierwszego zjazdu samorządu gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd zaszczycił 
swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej w otoczeniu członków domu cywiłne- 
go i wojskowego, przedstawiciele rządu z p. 
prezesem Rady Ministrów Prystorem na cze- 
le, marszałkowie Sejmu Świtalski i Senatu 
Raczkiewicz, przedstawiciele Świata gospo- 
darczego, oraz delegaci, przybyli z różnych 
części kraju. 

Zjazd zagaił w imieniu komitetu prezes 
Izby Rolniczej w Toruniu p. Esden-Tempski, 
witając Pana Prezydenta Rzeczpospolitej 0- 
raz przedstawicieli władz. Przewodnictwo 
zjazdu objęli sen. Wiechowicz, prezes Klar- 
ner i prezes Esden-Tempski. 

PRZEMÓWIENIE MIN. ZAWADZKIEGO. 

W imieniu rządu powitał zjazd p. min. 
Zawadzki, podkreślając znaczenie obrad, ja- 
kie obecnością swą zadokumentowały naj- 
wyższe władze. państwowe. Zaznaczywszy, 
że wśród zebranych brak jest jeszcze bardzo 
ważnego czynnika świata pracy, p. minister 
Zawadzki oświadczył, iż ocenia wielkie ko- 
rzyści, które praca od wewnątrz i organiza- 
cja może dać gospodarce społecznej. Zda- 
niem p. ministra wśród kierowników życia 
gospodarczego panuje nietylko zrozumienie, 
że w naszej mocy jest przezwyciężenie prze- 
ciwności, ale i wola walki z psychozą nega- 
cji i deietyzmu gospodarczego. Rząd potra- 
fil zastosować szereg środków, aby zacho- 
wać nienaruszone podstawy gospodarcze: 
równowagę budżetową i zdrowy. pieniądz. 
Rząd ma nadzieję, iż znajdzie u zebranych 
współdziałanie i twórczą współpracę w dzie- 
dzinie ożywienia życia gospodarczego. 

W końcu p. minister złożył życzenia 0- 
wocnej pracy. 

Po przemówieniu p. ministra Zawadzkie- 
go zjazd witali: w imieniu Związku Organi- 
zacyj Rolniczych R. P. prezes Fudakowski, 
w imieniu Centralnego Związku Polskiego 
Przemysłu, Handlu, Finansów i Górnictwa 
naczelny dyrektor Andrzej Wierzbicki, w i- 
mieniu handłu polskiego prezes Bogusław 
Herse, w imieniu rzemiosła polskiego prezes 
Karol Wend, w imieniu kupiectwa żydowskie 
go prezes pos. Wiślicki, w imieniu rzemieśl- 
ników żydowskich prezes Steiner. Wszyscy 

1 RZEMIEŚLNICZYCH 
mówcy w powitalnych przemówieniach pod- 
kreślali historyczną wagę dzisiejszego zjaz- 
du, oceniając go jako etap wstąpienia społe- 
ęeństwa polskiego na drogę właściwego do- 
teniania roli życia gospodarczego w życiu 
państwa. Pozatem mówcy zwrócili uwagę na 
konieczność skrystalizowania się w naszej 
opinji publicznej zasadniczej linji polityki go 
spodarczej, wyrażającej się przedewszyst- 
kiem w popieraniu wszystkich produktyw- 
nych ośrodków gospodarczych. Po przemó- 
wieniach powitalnych zebrał głos inż. Czes- 
ław Klarner, prezes Związku Izb Przemysło- 
wo - Handlowych, wygłaszając referat ge- 
neralny na temat zadań i wytycznych pań- 
stwowej polityki gospodarczej. 

PRZEMÓWIENIE INż. KLARNERA. 
WARSZAWA. PAT. — W przemówieniu, 

wygłoszonem na otwarciu samorządu gospo- 
darczego, prezes Związku łzb Przemysłowo- 
Handlowych, były minister inż. Klarner po- 
wiedział między innemi: 

Organizacja samorządu gospodarczego w 
Połsce nie została dotychczas zakończona— 
Niemniej Izby Przemysłowo - Handlowe, Rol 
nicze i Rzemieślnicze postanowiły odbyć 
zjazd i wypowiedzieć się zarówno w ogól- 
nych sprawach państwowej polityki ekono- 
micznej, jak w sprawach specjalnych, doty- 
czących wspólnie dziedzin życia gospodar- 
czego w lzbach zorganizowanych oraz w 
sprawach związanych z ustrojem i kompe- 
tencją samorządu gospodarczego w Polsce. 

Wobec zachwiania się w umysłach wielu 
pod wpływem klęsk gospodarczych wiary 
w obecny ustrój społeczno - gospodarczy, 
pragniemy dać wyraz niezłomnemu przeko- 
naniu, że ustrój, oparty o zasadę własności 
prywatnej i wolności gospodarczej stanowi 
podłoże, na którem wykształciły się cała kui- 
tura i cywilizacja naszej ery, oraz że jedynie 
ten ustrój i nadal zapewnić może ludzkości 
dalszy postęp, dobrobyt i spokojną ewolucję 
ku pomyślnej przyszłości. 

WALKI POLITYCZNE UTRUDNIAJĄ OPA- 
NOWANIE KRYZYSU. 

Nietylko jednak trudności gospodarcze 
stały się przyczyną szerzącej się niewiary w 
celowość utrzymania dotychczasowej struk- 
tury społeczno - gospodarczej. Błędy, popeł- 
nione przez politykę gospodarczą i socjalną 
licznych krajów, stały się jedną z najgłów- 

Dekretów gospodarczych nie będzie 
WARSZAWA (tel. wł.). W związ- 

ku z krążącemi pogłoskami na temat u 
kazania się w najbliższym czasie no- 
wych dekretów Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z mocą ustawy, ajencja „Iskra“ 

dowiaduje się, że w kołach gospodar- 
czych nie spodziewają się obecnie no- 
wych dekretów w sprawach gospodar- 
czych. Jak wiadomo, dotychczas uka- 
zały się dwa tylko dekrety, a miano- 
wicie w przedmiocie eksmisji bezro- 

botnych, oraz dekret normujący obrót 
węgla. Koła gospodarcze nie sądzą 
również, by w łonie rządu czynione by- 
ły jakoweś przygotowania do wydania 
nowych dekretów o charakterze ekono 
micznym. Natomiast niektóre koła, o- 
czekują, że dekrety takie mogą się u- 
kazać w dziedzinie usprawnienia i de- 
koncentracji administracji, jak również 
reorganizacji pewnych ministerstw. 

  

więcej, zarzewiem . nowych  dąsów, 
kłótni, ba, rewolucji i powstania woj 
ny, które doprowadzić mogą „do zguby 
„obojga narody*. 

Przypuśćmy po raz dziesiąty, że 
Wilno, incorporowane zostało do Lit- 
wy. To Wilno, dziś umierające, a nie- 
gdyś świetne, tęskniące niewątpliwie 
do swego stołecznego miana, do 
swych dziejowych praw, do swych 
ambicyj, do rozmachu, a przedewszy- 
stkiem do... swych ziem. Czy istnieje, 
tam, w Kownie, rzetelna świadomość 
własnej mocy i możliwości zaspoko- 
jenia wileńskich ambicyj nietylko ma- 

terjalnych, ale ksituralnych, polityc”- 
nych, psychologicznych? jeżeli istnie-- 
je, to czemu nikt tam się tem nie intere 
suje? Znany nam dotychczas nacjona- 
lizm litewski nie może, w żadnym wy- 
padku nie może, odpowiadać konstruk 
cji rozrzeszonego na Wilno państwa. 
— jeżeli zaś taka świadomość w Kow- 
nie nie istnieje, tedy, powtarzamy. 
Wilno może się stać nie węzłem, 13- 
czącym Litwę z Polską, ale niebez- 
piecznym i dla Polski i dla Litwy te- 
renem wypadowym sąsiedniego iiupe- 
rjalizmu. m. 

niejszych przyczyn przeciążenia organizmu 
gospodarczego świata. W Polsce, podobnie 
jak i w innych krajach, odrodzona państwo- 
wość poczyniła szereg poważnych błędów, 
szukając linij rozwojowych / gospodarstwa 
społecznego, często niezgodnie z zasadami 
społeczno - ustrojowemi. Konieczny jest sta- 
nowczy nawrót z niewłaściwych dróg, na 
które w wielu wypadkach wstąpiliśmy. Pra- 
gnąc skupienia wszystkich sił twórczych w 
pracy nad ratowaniem państwa, wypowiada- 
my pogląd, że wałki polityczne utrudniają 
opanowanie przesilenia i że stworzenie poro- 
zumienia między zwałczającemi się kierun- 
kami przyczyniłoby się znakomicie do zwal- 
czenia kryzysu. Poza nawiasem polityki 
współpracować pragniemy z rządem nad re- 
wizją zasadniczych czynników państwowej 
polityki gospodarczej. 

Pragnąc nawrotu z błędnych dróg i usta- 
bilizowania naszej polityki gospodarczej na 
linji ewolucyjnego rozwoju w ramach ustro- 
ju kapitalistycznego, w warunkach nieskrę- 
powanej inicjatywy indywidualnej i zbioro-* 
wej. Pragnęlibyśmy, by polityka gospodar- 
cza Polski wytrwale kroczyła po linji dąże- 
nia do stałego wzrostu dochodu społecznego, 
przy zachowaniu równowagi pomiędzy wy- 
twórczością a spożyciem. 

Naturalne uzupełnienie dla polityki popie- 
rania rozwoju dochodu społecznego, stanowi 
równowaga pomiędzy wytwórczością i spo- 
życiem. Brak równowagi jest cechą charak- 
terystyczną kryzysu. Brak ten uzewnętrznia 
się w braku równowagi cen. Polityka gospo- 
darcza państwa nie może bezpośrednio inge- 
rować w sierę kształtowania się cen. Obo- 
wiązkiem jej jest natomiast wpływanie ułat- 
wiające na przebieg procesów  przystoso- 
wawczych w zakresie cen. W tym kierunku 
obok państwa pracować winny wszystkie je- 
dnostki produkujące, Oraz ich zrzeszenia. Ce 
na — mówił dalej min. Kłarner — jest zja- 
wiskiem zewnętrznem. Jeśli Polska ma mieć 
ułatwioną ekspanzję na rynki obce, to musi 
być krajem niskich kosztów produkcji. Dla- 
tego rewizja obecnych kosztów produkcji i 
wymiany w celu obniżenia wszelkich ich 
składników odbyć się winna we wszystkich 
elementach składowych kalkulacji handłowej, 
bez uciekania się do nowych nakładów ka- 
pitału. 

STAŁOŚĆ WALUTY I REFORMA 
PODATKÓW. 

Z całym naciskiem zaznaczyć pragniemy, 
że nieodzownym czynnikiem racjonalnych 
poczynań w dziedzinie gospodarczej jest sta- 
łość waluty krajowej. Oceniamy z uznaniem 
politykę Banku Polskiego i podnosimy w 
sposób najbardziej kategoryczny konieczność 
zdecydowanego przeciwstawienia się każdej 
koncepcji inflacyjnej. 

Dalszym czynnikiem, od którego zależy 
zarówno pomyślny rozwój kapitalizacji, jak 
i obniżenie kosztów produkcji, jest właściwa 
konstrukcja systemu podatkowego. Obowią- 
zujący system podatkowy wymaga zasadni- 
czej retormy. Reforma ta nie ma być prze- 
prowadzona w okresie ostrego kryzysu, lecz 

podjęcie i przeprowadzenie już obecnie 
wszełkich prac przygotowawczych dla prze- 
budowy systemu podatkowego uważamy za 
nieodzowne i aktualne. Podobnie i obciążenia 
na rzecz samorządu terytorjalnego ulec mu- 
szą zasadniczej rewizji. Jako sprawę wielkiej 
doniosłości dla interesu publicznego traktuje- 

my również sprawę ubezpieczeń społecznych. 

Reforma ta iść winna w kierunku pełnego u- 
względnienia możliwości płatniczych życia 
gospodarczego i dostosowania do tych mo- 

żliwości i obowiązków zakładów wobec u- 
bezpieczonych. 

W walce o rynki zbytu Polska pozbawio- 
`па jest poważnego atutu, który posiada do 
dyspozycji produkcja zagraniczna — taniego 
kredytu. Wytrwała i ciągła polityka załatwia 
nia procesów kapitalistycznych doprowadzi 
stopniowo do samorzutnego obniżenia stopy 
procentowej w Polsce. Jednym z warunków 
tego jest należyty rozwój prywatnego apa- 
ratu bankowego. 

do przedstawienia przez trzy komisje 
techniczne raportu o broni oienzywnej. 

Przewodniczący podkreślił, że pre- 
zydjum uznało za wskazane odroczyć 
debaty komisji głównej nad dalszemi 
punktami porządku dziennego, gdyż 
raport może wywrzeć wpływ na deba- 
ty. Przewodniczący dodał, że w ciągu 
przerwy szefowie delegacyj mogliby 
odbyć rozmowy na temat problemów 
zasadniczych, związanych z art. 1 tak, 
by po wznowieniu prac w. komisji 
głównej dyskusja była ułatwiona. Paul- 
Boncour stwierdził, że komisja techni- 
czna nie mogła-powziąć żadnych de- 
cyzyj. Dopiero komisja główna roz- 
strzygnie sprawę, a będzie mogła to u 
czynić tylko wypowiadając się co do 
całokształtu propozycji francuskiej. Za- 
mykając posiedzenie, przewodniczący 
Henderson oświadczył, że zwoła komi- 
sję główną, gdy tylko komisje techni- 
czne wypracują swe raporty. 

SILVA RERUM 
Gazeta Polska (110) w artykule J. 

Kaden - Bandrowskiego porusza, w 
związku z konkursem  chopinowskim, 
— sprawę braku polskiej doktryny 
techniki tortepianowej: 

  

Panuje u nas anarchja, zaste niebywała. 
Uczniowie w czasie trwania nauki tracą co 
najmniej jedną czwartą całego okresu nau- 
czania na t. zw. przestawianie ręki. Każdy 
nauczyciel uczy inaczej. Przechodząc od pro 
desora do profesora uczeń, — niejednokrot- 
nie pół roku „przestawia* sobie rękę. 

Dzięki temu nieporządkowi, nonsensowi 
pedagogicznemu, niema mowy 0 ciągłości 
treningu technicznego artystycznego. 

Czy można taką wspólną doktrynę wy- 
pracować? Naturalnie, że można, trzeba jed 
nak kiedyś wreszcie o term pomyśleć. Mogą 
tu być dla osobliwych wypadków pewne mi 
nimalne odchylenia, niemniej przeto odchy- 
lenia te, ich możliwość — jeszcze silniej 
podkreśla potrzebę wspólnej łącznej meto- 
d. У. 

Metody takie istnieją wszędzie tam, gdzie 
istnieje organizacja nauczania pracy, nie 
zaś dyletanctwo prób oraz nieustannych wy 
nalazków. Znamy przecież — mogliśmy ją 
obserwować na konkursie — doktrynę tech 
niki fortepianowej rosyjskiej, niemieckiej, 
francuskiej, czy belgijskiej. 

Jak przy nich wygłądała nasza doktry- 
na? Nie wyglądała wcale, gdyż jej wogóle 
nie było. Nie było i niema. jeden profesor 
polski każe grać na „przygotowanych kla- 
wiszach*, drugi — wybierać kławisze z kla- 
wiatury, — jakby paciorki rozsypane po ak- 
„samicie, trzeci każe wciskać palce w kla- 
wisze itp. Wszystkie te nasze metody po- 
niosły na konkursie klęskę, okazało się bo- 
wiem, że nie dają naszym wykonawcom za- 
sadniczej postawy wobec instrumentu, t. i. 
technicznej pewności gry. 

Ale nasi pedagodzy odpowiadają zaraz: 
To wina nerwów ucznia. 

Sprawa polskiej doktryny techniki 
fortepianowej powinna zainteresować 
szersze grono muzyków. Warta jest u- 
wagi i zastanowienia się. 

Głos Narodu (106) donosi z Kra- 
kowa, iż w związku z ustąpieniem do- 
tychczasowego dyrektora teatrów kra- 
kowskich, p. T. Trzcińskiego: 

Prezydent miasta po porozumieniu się z 
komisją teatrałną powierzył dyrekcję teatru 
im. J. Słowackiego na sezon 1932 — 33 p. 
Juljuszowi Osterwie, zaś kierownictwo admi 
nistracyjne, p. Eugenjuszowi  Bujańskiemu. 
Równocześnie po przeprowadzeniu  odnoś- 
nych pertraktacyj prezydent miasta uzgod- 
nił stanowisko gminy m. Krakowa z zarzą 
dem gł. Związku Artystów Scen Polskich 
(ZASP.) w ramach budżetu. 

Rozgladnijmy się bez przesady dookoia, 
a chociaż dojrzymy jeszcze wiele braków, 
to jednak — będzie się i czem pocieszyć. 
Uniwersytet i inne szkoły akademickie 
lwowskie pracują rzetelnie i uczciwie, © 
czem świadczy zarówno dorobek lwowskich 
profesorów i docentów (wstydzić się go 
nie potrzebujemy!), jak i napływ młodzie- 
ży do tych uczelni, ilość patentów i dyplo- 
mów, wydawanych  corocznie—po dobrej 
rozwadze. 

Teatr lwowski, czy to za Szyllera czy 
dzisiaj za Horzycy, dorównywa znowu naj- 
lepszym scenom polskim. Powiodła się spra 
wa uruchomienia opery i operetki, a wy- 
Szła wyłącznie z inicjatywy Iwowskiej. 

„Towarzystwa naukowe Iwowskie nie 
wróciły jeszcze do dawnego tempa, ale bądź 
co bądź działają, obradują, publikują. 

. Dla szerokich ster inteligencji lwowskiej 
niemałe znaczenie ma ruchliwe i pełne ini- 
cjatywy „Kasyno i Koło literacko - arty- 
styczne", Działają z pożytkiem „Powszech- 
ne Wykłady Uniwersyteckie". 

Bilans — nawet najogólniejszy — wy- 
pada zatem dla Lwowa dodatnio. 

A więc — twórca „Reduty* bę- 

dzie dyrektorował w Krakowie! Oby 
się powiodło mu w Krakowie lepiej, 
niż w biednem Wilnie. ь : 

Gazeta Lwowska (90) robi prze- 
gląd žycia kulturalnego we Lwowie: 
wstawka Strzecia : 

Lector.
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W tej wielkiej akcji o odrodzenie 
życia ckonomicznego, muszą wziąć u- 
dział wszyscy obywatele bez różnicy 
narodowości i wyznania. Dla stanu 
kupieckiego ten okres, jako przejścio- 
wy, będzie ciężki, lecz tem większą 
będzie jego zasługa dla wspólnej spra 
wy. 

Rola organizacyj rolniczych stanie 
się niezmiernie doniosłą. Będą musia- 
ły opracować szczegółowo cały plan 
akcji i stanąć na czele jej wykona- 
nia. Frzema drogami pójdzie ich ini- 
cjatywa: 1) intensywna uprawa rolii 
roślin, oraz hodowla owiec; 2) kie- 
rownictwo akcją wyrobów domowych 
(chałupnictwo); 3) kontakt z instytu- 
cjami państwowemi i fabrykami w 
sprawie zbytu Inu i wyrobów domo- 
wych. 

Najważniejszym spożywcą i naj- 
wierniejszym przyjacielem własnych 
wyrobów stanie się wojsko. Już obec- 
nie widzimy, jak wyższe stery wojsko- 
we, z całem zrozumieniem  doniosło- 
ści tego zagadnienia, dążą do popiera 
nia tej akcji. Musimy dążyć do tego, 
ażeby i cała nasza armja i wszy- 
stkie magazyny MOB były obsłużone 
przez własne, czy to fabryczne, czy 
chałupnicze wyroby. 

To samo można powiedzieć o na- 
szem szpitalnictwie, górnictwie, kolej- 
mictwie, fabrykach nawozów sztucz- 
nych, cukrownictwie. W innych wos- 
kach, jak Iniane, nikt nic kupować nie 
będzie. 

Doniosłą rolę odegra samo spole- 
czeństwo. Trudno jest wymagać po- 
święcenia się od wszystkich. Lecz je- 
steśmy pewni, że znajdzie się dużo 
ludzi idei, którzy będą propagować 
największą powściągliwość w kupnie 
materji z obcych surowców. Tó zmu- 
si fabrykantów Łodzi, Żyrardowa, 
Bielska i Białegostoku przerabiać 
bawełniane wrzeciona na lniane i 
żywać własną wełnę. 

I kiedy to się stanie, Skarb Pań- 
stwa rocznie zaoszczędzi pół miljarda 
złotych, które pozostaną w kraju. — 
Wieś otrzyma olbrzymie obstalunki, 
na surowce i wyroby, zwiększy się 
spożycie rynku wewnętrznego, wzmoc 
nią się zdolności obronne kraju. A 
wszystko razem wzięte da możno 
naszej polityce kapitałowej oderwać 
się od zagranicy. 

Lecz pomimo zagadnień materjal- 
nych, możemy domyślać się tylko, ja- 
ki zbawczy wstrząs moralny otrzyma- 
łoby społeczeństwo, które własnoręcz- 
nie rozpoczęłoby budować swoją przy- 
szłość ekonomiczną. 

Wieczna prawda głosi: „,ziemia wy- 
żywia i odziewa człowieka”. Tak by- 
ło od początku świata, tak jest teraz, 
tak będzie.zawsze. 

Życie 'się skomplikówało. -Powstat 
cały szereg innych, zdawałoby się, — 
sprzecznych teoryj. Lecz jak w czasie 
wielkich bitew, tak i w czasie wiel- 
kich konfliktów ekonomicznych ' i po- 
lityczńych, wieczne prawdy powstają 
przed oczyma ludzi zawsze młode, za- 
wsze pełne nieprzedawnionej treści. 
Dostosowując tę prawdę -do naszych 
warunków, musimy sobie powiedzieć: 

, „Polska ziemia musi nas wyżywić i 
odziać''. , 

`- Та zasada winna się stać progra- 
mem naszego rolnictwa. SJ 

'_ Ekonomiści mogą być zgorszeni na 

u- 

      

samą myśł, o takiej zasadzie. Zaprze- | 
czą jej i odmówią racji, przeciwsta= 
wiając mnóstwo ustalonych teoryj, — 
które zupełnie na innych podstawach 
budują życie ekonomiczne narodów. 
Odegrywają tam główną rolę libera- 
lizm państwowy, jak największy wy- 
wóz i przywóz towarów, jak najwięk 
sze zaangażowanie obcych kapitałów, 
jak największy obrót handlowy z za- 
granicą. Wszystkie te, jakoby bez- 
sprzeczne prawdy, kończą się zwykle 
refrenem: „Jak w Anglji, jak we Fran- 
cji, jak w Niemczech, jak w Amery- 
YA ! 

Ekonomiści zapominają, że nie 

przemysł i handel, a rolnictwo jest 
podstawą bytu ekonomicznego Pol- 
ski. Że nie państwa przemysłowe, a 
rolnicze muszą być nam wzorem. Że 
handel zagraniczny, który ongiś był 
synonimem kultury i postępu, w o- 
becnym okresie historycznym nie jest 
uważany za dobrodziejstwo nawet 
przez egzotyczne narody. że obce ka- 
pitały, jak to widzimy z ostatniej poii- 
tyki Niemiec, a także z danych roczni- 
ka statystycznego — mają najmniej 
na celu nas uszczęśliwić. że obroto- 
wi handlowemu z zagranicą chwila 
dziejowa przeciwstawia inny ideał e- 
konomiczny, który nosi miano samo- 
wystarczalności. 

Mamy wszystko, ażemy się obejść 
bez cudzej pomocy,. 

ZAKOŃCZENIE 

Gdy mówimy o rolnictwie i "wsi, 
w umysłach ludzi miasta powstaje wi- 
cja prymitywizmu, brudnych chat i 
wiejskiej nędzy. To odstrasza ludzi. I 
zaczynają wtedy w pojęciu „postęp” i 
„kultura” szukać przeciwwagi, udając 
że walczą o uszczęśliwienie ludzkości, 
że się stają obrońcami cywilizacji i 
rzecznikami taczności z uajbardziej 
kulturalnemi narodami. 

Kultura! Lecz o jakąż kulturę cho- 
dzi? Bo wszak nie o kulturę ducha, 
nie o kulturę wewnętrzną człowieka, — 
która gdzież jak nie w pobliżu przyro- 
dy może nabrać najgiębszej swej tre- 
ści! 

A więc chodzi o kulturę zewnętrze 
na, kulturę materji. 

Nie jest to rzecz błaha. Któż nie 
docenia zdobyczy pracy i , pomysło- 
wości ludzkiej. —  Któżby nie chciał 
jej rozwinąć i dostosować do życia 
„najszerszych „warstw ludności? 

Lecz czyż nie byłoby najszkodliw- 
szą utopją marzyć o tem w chwili, — 
gdy najbogatsze narody, pod naci - 
skiem konieczności, zawracają z obra- 
nej drogi, aby niezamożny naród pol- 
ski za wszelką cenę piął się do tych 
fantastycznych miraży! 

I w imię jakich haseł...? Któż sko- 
rzysta z tej zewnętrznej kultury, gdy- 
by nawet za wszelką cenę nam się u- 
dało ją przenieść do siebie i utrzy- 
mać? Znikoma ilość mieszkańców 
wielkich miast. Nawet nie kilkanaście, 
a kilka procent ludności dla złudnej 
iikcji i wygody  nielicznego odłamu 
społeczeństwa! 

"To, co obecnie: nazywamy prymi- 
tywizem wsi, być może przyszła histo 
rja nazwie wiełką koniecznością dzie- 

jową. Uzna go za bastjony,. na któ- 
„tych obronił się instynkt samozacho- 
"wawczy narodu rolniczego. Idąc razein 
z przemysłem i , handlem, po złote ru- 
no zagranicę, nie obwarowaliśmy tych 
bastjonów. A gdy widzimy teraz, że 
wycieczka się nie udała, i wrócić mu 
simy na wyjściowe pozycje, łamiemy 
ręce, czując wyrzuty sumienia. A .jed- 
nakże tylko na nich. możemy się о- 

przeć. Pociechą niech będzie to, że na 
nich znajdziemy 34 narodu. 

A .co na to powie. nasza nauka, 
sztuka, literatura? Jak się te świeczni- 
ki postępu ustosunkują” do zmienio- 
nych form życia, nagiętych do idea- 
łów narodu rolniczego? — Sądzę, że 
osiągną wielkie korzyści moralne, jak 
się to dzieje'zawsze, gdy się zrywa 
ze sztuczną, fałszywą sytuacją. 

„Dziś i one są oderwane od życia 
większości narodu, zmuszone służyć 
tylko wybrańcom losu. Nauki ekono- 
miczne żyją przebrzmiałemi  teorjami 
przeszłości i .cudzem doświadczeniem 
bogatych narodów. Komuż, jak nie im 
zawdzięczamy nasz bezbrzeżny teore- 
tyzm i oderwanie się od rzeczywisto- 
ści? Sztuka w ciągu 10 lat wysiłków 
nie może się zdobyć na godny pomnik 
Adama Mickiewicza w Wilnie. A wiel 
ki poeta wsi Rejmont nie ma i nie 
mioże mieć naśladowców. Dzięki lite- 
raturze i prasie wiemy dokładnie, co 
się dzieje na Riwjerze, wiemy szcze- 
góły z życia gwiazd filmowych, lub 

KROCIUTKA HISTORJA BIBLIOTEKI 
Na stanowisku dyrektora Bibljote- 

ki Państwowej im. Wróblewskich, na- 

stąpiła zmiana: miejsce dotychczaso- 
wego jej kierownika d-ra Stefana Ry- 
gła zajął dr. Koschmieder. 

Na marginesie (tak zwykło się mó- 
wić), na. marginesie tego zarządzenia 
„odnośnych władz” napiszmy króciut- 
ką historję Bibljoteki. 

Jaką była rola i znaczenie Tadeu- 
sza Wróblewskiego w życiu kultural- 
nem i intelektualnem Wilna — niema 
potrzeby rozwodzić się. Nie jėstėm zre 
sztą do tego powołany. Są w Wilnie 
ludzie, którzy znali Tadeusza Wróblew 
skiego od wczesnej jego młodości. Ci 
mogliby pisać o nim. г ! 

Podobno Tadeusz Wróblewski był 
wrogiem Uniwersytetu Stefana Batore- 
go. Podobno dlatego, że Uniwersytet 
nie chciał ofiarować mu katedry. Po- 
dobno Uniwersytet nie ofiarował Ta- 
deuszowi Wróblewskiemu katedry dla= 
tego, że był on litwomanem. Jednak- 
że, mimo nieprzyjazne stosunki pomię 
dzy Uniwersytetem a T. Wróblewskim, 
niektórzy profesorowie przychodzili 
do niego niedzielami o 1-szej w połud- 
nie na czarną kawę. Podobno niektó- 

rzy przychodzili chyłkiem. 
Bibljoteka i zbiory Tadeusza Wró- 

blewskiego były niezmiernie cen- 
ne. Ostatni ich spis, sporządzony 
dnia I stycznia 1925 roku, przez sa- 
mego Wróbiewskiego, zawierał nastę- 

pujące pozycje: żaka: 
" druków 80,534, ulotek 17,867, ex- 

librisów 212, 'map 14,74, rękopisów 
2956,, listów 7626, aktów 17099, per 
gaminów 24, rycin' 10534, obrazów i 
rysunków 267, rzeźb 87, medali i me- 

daljonów 202, fotografij 2472. Do te- 
go dochodzi nieskatalogowana wów- 
czas kolekcja monet, orderów, osobli- 

wości i pamiątek, wreszcie kolekcja 
masońska, licząca kilkaset okazów. 

Tadeusz Wróblewski litwoman, o- 
braził się na Uniwersytet. Mógł sobie 
na to pozwolić. : 

Ale zachodziła obawa, że ten 
niezwykły człowiek pod wpływem 
urazy, na złość Uniwersytetowi prze- 
każe swe zbiory Litwinom. Trzeba je 

ło ratować dla państwa i dla Polski. 
Dyrektor  bibljoteki  uniwersytec- 

kiej dr. Stefan Rygiel i naczelnik wy- 
działu bibljotek w Ministerstwie oświe 
cenia p. Stefan Demby, postanowili w 

„о ы е WO" 

Tajemnica willi w Brzuchowicac 
PROCES RITY GORGONOWEJ 

ZEZNANIA GŁÓWNYCH ŚWIADKÓW 
OSKARŻENIA. 

LWÓW. PAT. — Dnia 26 bm., w drugim 
dniu rozprawy przeciwko Gorgonowej prze- 
wodniczący otworzy: postępowanie dowo- 
dowe. 

Jako pierwszy zeznawał syn architekia 
Zaremby Stanisław, lat 14, uczeń 5-tej klasy 
gimnazjalnej, brat zamordowanej Elżbiety. 
jest to świadek główny, który w śledztwie 
stwierdził, że w postaci kobiety, zauważonej 
przez niego krytycznej nocy, rozpoznał Gor- 
gonowąa, a obecnie swe zeznania potwierdza. 

Drugi zkołei świadek, Henryk Zaremba, 
architekt, ojciec zamordowanej, potwierdza 
swoje zeznania, złożone w śledztwie. Pytania 
prokuratora i obrońcy oraz odpowiedzi 
świadków nie wnoszą do rozprawy nowyci: 
faktów, któreby mogły niezbicie wyjaśnić ta 
jemnicę nocy grudniowej. 

Następnie zaczęła składać zeznania Św. 
Marja Lucht. Na tem rozprawę odroczono do 
środy. 

Poszlaki, choć w swych zeznaniach po- 
twierdzają główni świadkowie oskarżenia, 
są bardzo pobieżne. 

CHUSTECZKA. 
M. in. w piwnicy koło piecyka znaleziono 

ukrytą, zwiniętą w kłębek chusteczkę do no- 
sa, która była zupełnie mokra i nosiła wyra- 
źne ślady świeżo wypranej z niej krwi. Chu- 
steczka niewątpliwie stanowiła wiasność 
Gorgonowej. 

BIAŁA CZY KOLOROWA. 
Prowadzący dochodzenia funkcjońarjusze 

policyjni zastałi Gorgonową w białej, czystej 
koszuli nocnej. Staś Zaremba zeznaje jednak, 
że na niej widział koszulę nocną kolorową. 
Bezpośrednio po mordzie Zdzisław Czajkow- 
ski widział dokładnie, jak z pod futra, które 
      

     

lu jest w Wilnie bezrobotnych? 
— Sześć tysięcy. 
Tylu oficjalnie zarejestrował Wojewódz- 

ki Komitet do spraw bezrobocia. Dużo czy 
mało? ы 

Ktoś, kto stoi blisko zawiiego problemu 
bezrobocia w Wilnie, utrzymuje, že 6000 mo- 
żnaby bez bółu zredukować niemal 'do po- 
łowy. Przypuśćmy, że jest. w ten troc 
przesady, ale w każdym razie ze dwa tysi: 
ce od sześciu tysięcy można odjąć bez ga- 
dania 

Należy zastanowić się, skąd wzięła się 
liczba 6000. Wypłynęła ona niespodziewanie 
w jesieni roku 1931, gdy dokonywano reje- 
stracji bezrobotnych. . Komitet zastanawiał 
się wówczas nad systemem wspomagania 
bezrobotnym i doszedł do wniosku, że nale- 
ży puścić w ruch dwie sekcje: pracy i po- 
mocy w naturze. Pierwsza miała dostarczać 

  

  

     
   

   bezrobotnym pracy, opłacanej z fundus 
Komitetu; druga — obiadów, żywności i 
odzieży. 

Na co położyć większy nacisk? Na odży- 
wianie, czy na zatrudnianie? — oto pyta 
Komitęt. zastanawiał się nad niem i zadecy- 
dował wreszcie tak: 

Cały system ratowania bezrobotnych 0- 
przeć na udzielaniu pomocy w naturze. 

I oto, co z tego wynikło: o pomoc žali 
ubiegać się ci, którzy normalnie korzystali 
z opieki społecznej, z dobroczynności. , Cho- 
rzy, kalecy, starcy etc. pielgrzymowali do 

biura Komitetu, meldując się jako bezrobot- 
ni. Niejeden żebrak, w żwykłych, warunkach 
urzędujący na skwerku katedralnym, wcią- 
gnął się na listę pozbawionych pracy; nie- 
jeden ptak niebieski, który w zwykłych wa- 
runkach żył z łatwowierności bliźnich, zna- 
lązł się również w kolejce zupnej, czy karto- 

flanej. ‚ ž 
Dlatego też nagle wyrosla grožna, 
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ma ciastka i łakocie 

    

   

narzuciła na siebie oskarżona, wystawała no- 
cna koszuła koloru seledynowego. Niewatpli- 
wie w tej koszuli Gorgonowa mordowała i 
na niej musiały się znajdować ślady krwi 
nieszczęśliwej ofiary. : 

Niestety koszuli tej nie znaleziono. Naj- 
prawdopodobniej Gorgonowa spaliła ją, w 
pobliżu bowiem pieca znałeziono ślady roz- 
lanej naity, przyczem podejrzany wydaje się 
fakt, iż Gorgonowa mimo wielkiego ciepła, 
panującego w mieszkaniu, kazała ciągle do 
pieców dokładać paliwa. 

KREW. 
Na podszewce bronzowego futra, w któ- 

re odziana była owej nocy Gorgonowa, 
stwierdzono ślady, krwi. Zarówno krew de- 
natki, jak i oskarżonej poddano ścisłemu 
badaniu naukowemi metodami. 

Jak wiadomo, nauka uznaje kilka grup 
krwi. Stwierdzono niezbicie, że krew Lusi 
Zarembianki należy do grupy pierwszej, krew 
oskarżonej zaś do grupy czwartej. Ślady 
krwi znaiezione na futrze Gorgonowej wyka- 
zały przynależność do grupy pierwszej. 

Stwierdzono, że krew tę starał się ktoś 
przez wycieranie z futra usunąć, co się jed- 
nak nie udało. 

W pokoju zamordowanej znaleziono śla- 
dy reakcji fizjologicznej, które musiał pozo- 
stąwić morderca. I oto druzgocąca poszlaka: 
Ślady takie znaleziono również na ciele o- 
skarżonej. 

Wezwana na świadka Marcelina Tobiasz 
zeznala, že Gorgonowa, kiedy ktoś zauważył 
ślady, prowadzące do basenu, w którym póź 
niej znaleziono dżagan — rarędzie zbrodni 
— zawołała: „Boże, Bože, co ja zrobiiam“. 

POGRÓŻKI GORGONOWEJ. 
Ustalono, że między Gorgonową a zamor 

dowana Elżbietą stosunki były bardzo na- 
prężone. 8 

mujaca liczba: 6000. Dlatego też zaczęto na- 
gwałr układać ratownicze abecadła: 

ciastka i: łakocie? 
i na bezrobocie. 

nie spada manna z nieba. 
Dajcie bezrobotnym chleba. 

Dlatego też rozpoczęła się intensywna 
sprzedaż baloników i doraźna pomo 
ngowa. Na miły Bóg, rodacy! S; 
jęcy rąk bez „pracy! Sześć tysięcy rąk wo- 

ła, błaga o pracę. 
Wobec tych gorących prośb, Komitetowi 

nie pozostawało nic innego, jak proponować 
bezrobotnym zajęcie. 

Zdrowemu człowiekowi przykro jest Ży 
z jałmużny; zdrowy człowiek woli kami 
nie tłuc, niż być na czyjejś łasce. Tak ro- 
zumiał Komitet, i dlatego zwracał się do 
osób, otrzymujących zasiłki w naturze, z 
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Z 
' grzecznem zapytaniem: 

— Czy wzamian za zasiłek 
służyć panu jakąś robota? 

Ż sześciu tysięcy trzy tysiące kategorycz 

moglibyšmy 

. nie odmówiło. Stąd też Komitet dość szybko 
i logicznie wywnioskował, że' sprawdzianem 
bezrobocia jest zaproponowanie: bezrobotne- 
mu pracy i ‚ й 

W lutym r. 1932,..po pięciu. miesiącach 
owocnej „działalności, Komitet stanąt wresz- 
cie ,w obliczu powyższej prawdy. .Postano- 
wił więc zmienić dotychczasową taktykę. 
Już od tej. chwili nie. będziem żyli radosnem 
życiem ptaków. i motyli. z 

— Czas do pracy, czas! Zabawili nas! 
‚ Z ochoczą pieśnią na :ustąch liczne rze- 
sze bezrobotnych stanęły do pracy. 

„ „| wyszlą.na jaw rzecz zdumiewająca, nie- 
wiarogodna, niedopomyślenia:. praca znala- 
zła się naprawdę. : 

| Кю ją znalazi? 
Nie: Uniwersytet, który od paru lat medy- 

  

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

„Rosja sowiecka w polityce światowej" 
CENA 8 ZŁ. STR. 196. 

ZAWADZKIEGO 
  

życia bandytów. Wiemy, jakie nowe 
melodje murzyńskie wprowadzone z0- 
stały na dancingi, lecz nie wiemy, ja- 
kie tragedje przeżywają obecnie tysią- 
ce rodzin rolników, którym gminny 
sekwestrator sprzedaje za Бехсеп о- 
statnią krowę. bis | 

Czy trzeba się dziwić, žė w tych 
warunkach czują się w próżni i .nie 
mają gruntu pod nogami? 

Jedynie nawrót do ideałów włas- 
nej ziemi, do jej trosk i jej szczęścia, 
napełni ich nową treścią i natchnie- 
niową twórczością. | 

Mówiąc to, nie chcę powiedzieć, 
że tylko jedno rolnictwo musi skupić 
na sobie całą naszą uwagę. Historja 

roku 1925, na krótko przed śmiercią 
Tadeusza Wróblewskiego, pozyskać 
go. Rozpoczęły się pertraktacje. Spi- 
sano nawet prowizoryczną umowę. 
Zanim rokowania dobiegły końca, Wró 
blewski umarł w r. 1925. Na szczęście 
nie zostawił testamentu. 

Podjęto więc rozmowy z tą insty- 
tucją, którą Wróblewski powołał był 
jeszcze w r. 1906. Było to Towarzy- 
stwo Pomocy Naukowej im. Wróblew- 
skich, na którego czele stał organ wy- 
konawczy zwany Komitetem. Preze- 
sem jego był Marjan  Zdziechowski. 

P. Stefan Demby i dr. Stefan Ry- 
giel doprowadzili pertraktacje do po- 
myślnego końca: dnia 1 lutego 1925 
roku podpisana została umowa Mini- 
sterstwa z Towarzystwem, które prze- 
kazało państwu zbiory i bibljotekę w 
wieczysty depozyt pod warunkiem, że 
nie zostaną one nigdy wywiezione z 
Wilna i będą się mieściły w specjal- 
nym gmachu. Na ten cel upatrzyło 
Ministerstwo pałac potyszkiewiczow- 
ski przy ul. Zygmuntowskiej i zakupi- 
ło go za 50.000 dolarów. : 

Dr. St. Rygiel miał wówczas pewną 
myśl: chciał w jedńym wspaniałym 
gmachu umieścić obydwie bibljoteki: 
uniwersytecką i Wróblewskich,' i stwo 
rzyć w ten sposób wielki księgo- 

nas uczy, jaką czujnością musimy o- 
toczyć wszystko, co zdąża do utrwale- 
nia naszej mocy państwowej. Mówiąc 
to, chciałem powiedzieć, że utrwala- 
jąc podstawy życia ekonomicznego — 
byłiśśmy zbyt zapatrzeni na bogata 
cywilizację zachodu, że rozbudowując 
luksusowo  przemyst,. zaniedbaliśmy 
rolnictwo, że w pogoni za rynkiem ob- 
cym — zaniedbaliśmy rynek wiasny, 
że w ciągłem poszukiwaniu obcej wa- 
luty — zaniedbaliśmy wieś, że zbyt 
zapatrzeni na materję — Zaniechali- 
śmy ducha czasu, że w wyścigu 0 
maszynę — zapominamy o człowieku. 

Lucjan Żeligowski. 
  

zbiór, godny uniwersyteckiego miasta 
i urządzony według wszelkich wyma- 
gań techniki bibljotekarskiej. Stary 
gmach bibljoteki uniwersyteckiej jest 
ciasny, niewygodny i nie odpowiada 
dzisiejszym potrzebom. Była to myśl 
godna uznania i poparcia. 

Na przeszkodzie do jej urzeczywi- 
stnienia stanął Uniwersytet, któremu 
podówczas rektorował prof. St. Pigon. 
Uniwersytet ujawnił władcze instynkty. 
Żądał, aby pałac potyszkiewiczowski 
przeszedł w jego wyłączną administra- 
cję. Aby na gmachu umieścić jeden tyl- 
ko napis: Bibljoteka U.S.B. 

Warunki te sprzeciwiały się umo- 
wie. Piękny projekt upadł. 

Tymczasem dokonywała się prze- 
budowa pałacu: dr. Rygiel uzyskał na 
nią kredyty w wysokości 900.000 zł. 
Przebudowa trwała od roku 1927 da 
1931. Powstało nowoczesne, doskona- 

łe wnętrze bibljoteczne, ze wszelkiemi 
najnowszemi udogodnieniami, 

Ministerstwo, jako obecny posia- 
dacz bibljoteki, uczciło jej zmarłego 

twórcę. jedną salę parterową poświę- 

cono pamięci Wróblewskiego, rekon- 

struując w niej jego gabinet - pracow- 
nię. Znajduje się tutaj ogromne biur- 
ko i fotele, rozmieszczone tak, jak 
stały 'w mieszkaniu przy ul. Uniwersy- 

  

Dochodziło do tego, że Gorgonowa od- 
grażała się nieraz, że zabije zarówno Zarem- 
bę, jak i jego dzieci. 

Służąca Marcelina Tobiasz zeznała, że Lu 
sia raz zwróciła się do niej z prośbą, aby u- 
ważała, czy oskarżona nie wsypuje do jej je- 
dzenia trucizny. Gorgonowa wprost odgra- 
żała się Lusi, że ją zabije, bo łamie jej życie. 

Wstrząsające zeznanie złożył świadek An 
toni Halemba, detektyw prywatny. 

Oświadcza on, że na kilka miesięcy przed 
tragedją w willi Zarembów otrzymał list od 
Gorgonowej, wzywający go do Lwowa. Tu 
zaproponowała mu oskarżona, ażeby za od- 
powiednią opłatą zainscenizował scenę mi- 
łosną, któraby skompromitowała pewną mło- 
dą dziewczynę. 

Obrona Gorgonowej polega jedynie na 
negowaniu. Nietyłko nie przyznała się do 
czynu, ale przeczy wszystkim szczegółom, 
wyszłym na jaw w toku śledztwa. Z drugiej 
strony żadnego ze swych kroków nie umie 
należycie wytłómaczyć. 

Szczegół ciekawy. Obrońca oskarżonej, 
dr. Axer, domagał się, by jej posłano do wię 
zienia fryzjera, gdyż, niestrzyżona od paru 
miesięcy, okropnie wygląda. Żądaniu temu 
nie uczyniono zadość. 
EEE TIT UE STS TTT IAA TATSIA KITT BEN 

Bezrobocie maleje 
WARSZAWA. PAT. — Według danych 

statystycznych, iłość bezrobotnych na tere- 

nie małego państwa polskiego wynosiła w 

dniu 23 kwietnia r. b. 338.814 osób, co sta- 

nowi spadek w stosunku do tygodnia poprze 

dniego o 4.787 osób. 

  

tuje, jakby tu rozebrać strzelnicę na Zakre- 
cie; nie gmina żydowska, nie parafja kal- 
wińska, której domy i dziedzińce wymagają 
remontu; nie Izba  Przemysłowo-Handlowa, 

i s prezesuje również w Komitecie 
bezrobotnych. 

Pracę znalazł ten, kogo zwykliśmy stale 
oskarżać o nieróbstwo: Magistrat , miasta 
Wilna. Jest jednak pewna mistyka wydarzeń. 

Magistrat znalazł dwojaką pracę: fizycz 
ną i umysłową. | to nie jakąś ut aliquid fiat, 
ale prawdziwą, celową pracę. Fizyczną i u- 
mysłową. 

Fizyczna polega. na rozkopywaniu i upo- 
rządkowaniu Góry Bouffałowej. Z przytułku 

  

  

  

   

    

ć złodziejów i żulików, ze schroniska zakocha- 
nych — stanie się ona w najkrótszym cza- 
sie, wspaniałą promenadą. Proszę przejść 
się tam którego dnia i: przekonać się, jak pra 
ca wre. 

Równie intensywnie zatrudnia się bezro- 
botnych przy regulacji i umacnianiu brze- 
gów Wilji wzdłuż ulicy Zygmuntowsk 
Nadwerężone przez zeszłoroczną powó 
nietknięte w tym roku — wybrzeże  Wilji, 
zostało już zaopatrzone w odpowiednią ilość 
głazów kamiennych, z których powstanie 
niewzruszone ocembrowanie. ; 

W programie dalszych prac leży regula- 
cja i urządzenie wielkiego parku, najwięk- 
szego w Polsce i jednego z największych w 
Europie: będzie to mianowicie Altarja, która 
wchłonie górę Trzykrzyską, park Żeligow- 
skiego, ogród Bernardyński i Cielętnik. Pla- 
ny tego imponującego przedsięwzięcia są 
już dokładnie opracowane i niezadługo przy- 
stapi się. do ich urzeczywistnienia. 

Niniejszy artykulik, jak każdy dziennikar 
ski artykulik, musi być zakończony jakimś 
optymistycznym akordem,- jakimś krzepią- 
cym apelem. Naprzykład sex-appealem. 

Przeczytałem go właśnie prześlicznej: pan 
nie Zosi. й 

—-Fe, jaki pan niedobry, jaki pan 

cyniczny. Tak się naśmiewać z biednych bez 

robotnych. A ja właśnie... z 

I śliczna panna Zosia zrobiła podkówkę. 
— (o? co? droga panno Zosiu, co się 

stało? 
Panna Zosia mówiła prawie przez izy. 

— A ja właśnie... Wiem, że pan ma pe- 

wne stosunki... Chciałam się zwrócić do pa- 

na... Może jako pracowniczka umysłowa... 

Słyszałam, że pobierają one po 3.50 dzien- 

nie... 
— Tylko tyle, panno Zosiu?  Diobiazg. 4 

Zrobi się. Mam tam w Komitecie jednego 
znajomego. Zrobione. 

Panna Zosia wymanikiurowanemi palusz- 4 

kami ocierała łzy. ` : 

— Ale jeden warunek. Będzie pani na 
liście pracowników umysłowych. Kto wie 

jednak, czy wobec ciężkiej sytuacji ekono- 

micznej, nie czeka panią praca fizyczna. Na- 

przykład, przy... 
— Pfuj, jaki pan... nie... niex. 

Gdybym był romantyk, napisałbym, jak 

Dangel w Światowidzie, że pocałunek zią- 

czył nasze wargi. : 1 
Na pierwszego panna Zosia, z ci 

pracowanego zasiłku, kupuje sobie 

jedwabne pończochy. 

  

teckiej; wzdłuż ścian szaty i półki; 
stary dywan na posadzce, na ścianach 
wszystkie rodzinne fotografje. Jest to 
rodzaj muzeum osobistego ku uczcze- 
niu fundatora. : 

Czy państwo zwiedzali już ten 

gmach, aby się przekonać, jak powin- 

na być urządzona wzorowa bibljoteka? 

Urzędnicy Bibljoteki państw. im. Wró 
blewskich są uprzedzający i najchęt- 
niej oprowadzają od suteren do gór- 
nych magazynów, udzielając iacho- 
wych wyjaśnień. 

Od suteren... Niestety. Na wspania- 
ły gmach spadła klęska. Właściwie, 

dwie klęski. Jedna żywiołowa, druga 
ludzka. Pierwsza — to  zeszłoroczna 
powódź. Zniszczyła ona wykończone, 
wypieszczone magazyny, znajdujące 
się w podziemiach. 

Dziś nie są one do użytku, i kil- 

kadziesiąt tysięcy tomów trzeba było 
prowizorycznie umieścić w górnych 

piętrach, przeznaczonych zgodnie z pla 

neim na inne cele. Sutereny stoją pust- 

kami, świadcząc o katastrofie. Na od- 

restaurowanie ich niema pieniędzy: ze 

stutysięcznego budżetu, uzyskanego w 

swoim czasie przez dyr. Rygla, ucięto 
całe sześćdziesiąt tysięcy. Kryzys. 

Bibljoteka musi kurczyć się. Dopo- 
maga temu inna klęska: połowę gma- 

   
   
   

  

      
   

W WIRZE STOLICY. 
ATLECI NA DYWANIE 

Tegoroczny turniej atletów ma niebywa- 

le. powodzenie. Dzień w dzień cyrk wyprze- 
dany do ostatniego miejsca, a wyprzedany 

oznacza 10,000 zł. czystego zysku dła or- 

ganizatorów. 

Nieodzowni aktorzy byli: brutai, weso- 

łek, żyd, świetny technik, olbrzym, czarna 

maska. Postacie te są niezbędne na każdym 

turnieju, atleci odegrywają je kolejno, za- 

leżnie od okoliczności. | tak u nas bruta- 

lami są zawsze Niemcy, ewentualnie Mo- 

skale. Wiadoino dobrze, że taki  Pinecki, 

Badurski czy Smoła na turniejach w Berli- 

nie odegrywają rolę brutali. Musi być ktoś, 

w kogo publiczność rzuca zgniłemi kartoi- 
lami albo butelkami. 

Obecnie szwab Kornatz i mużyk Mar- 

tynoff byli wściekłemi bestjami., żyd Krau- 

zer wabił Nalewki. Orłow i Wittman roz- 
śmieszali salę, Kawan imponował ogromem. 

Cnoć rzeczywiście wszyscy są okazami — 

120 kilo ważą najlżejsi, lepsi po 150 — 160 

kilo. Kolosy o wielkich brzuszyskach, mię- 

śniach przykrytych grubą warstwą sadła. 

Po tylu latach szablonu, kiedy Stekker 

kładt wszystkich, kierownictwo wymyśliło 
nareszcie nowy trick: Portugalczyk Oliveira 
kładzie wszystkich. Więc naprzód wesoł- 

ków, potem Drutali, potem żyda, wreszcie 

Stekkera i Garkowienkę — pupilków War- 

szawy. 

ŻZdumienie, wściekłość widowni. Olivei- 

ra machnął Stekkera raz i drugi, Garkowien 

kę raz i drugi. Co jest? Trzecia decydują- 

ca: Stekker kładzie Oliveirę, czwarta decy- 

dująca — znowu Stekker zwycięża. 

Garkowienko też żąda. rewanżu, też 

gromi Oliveirę raz i drugi. Wzburzony Oli- 

veira demoluje stół, chce bić sędziów 1 

wožnych, zkolei żąda rewanżu. Przyznają 

mu go. 
Nic już nie wiadomo. Kto wygrał, ile ra- 

zy, co się liczy, co unieważnione — publicz 

ność dawno zagmatwala się.w tym labi- 
ryncie. O to właśnie chodzi. W zamiesza- 

niu i rozgardjaszu nagle Stekker zostanie 

mistrzem, Garkowienko uplasuje się na dru- 

giem miejscu. Ale trzeba turniej, przeciąg - 

nąć, wyżyłować publxzność, ile się da. 

Tylko naiwniaczek skończony może wie 
rzyć, by cośkołwiek w tych zapasach było 

prawdziwego, szczerego. Wszystko jest ob- 

myślone, wyreżyserowane do najmniejszych 

szczegółów. I to najwięcej imponuje: co za 

reżyserja! co za znajomość psychiki tłumu 

i umiejętność rozpalania zainteresowania. 

Karol. 

  

      

  

Losowanie książeczek prem- 
jowych P. K. O. 

Dnia 25 kwietnia 1932 r. odbyło się w Po- 
cztowej Kasie Oszczędności XIll z rzędu lo- 
sowanie książeczek premjowanych Serji Il. 

Premje w kwocie zł. 1000 — padły na 
następujące N-ry: 
50.155 50.547 50.793 51.058 
53.742 54.367 54.502 54603 
55.171 55.986 56.353 57,076 
51.725 57983 58.636 59.466 
60.935 61.738 63.978 64.118 
66.966 68.987 68.118 68.083 
70.843 71.297 73.158 73.263 
74.518 74.794 74.748 15.009 
78.210 78.349 78.429 79.266 
79.976 80.048 80.059. 80.372 
81.500 81.884 82.111 82.294 
83.637 83.838 83.937 84.166 
85.435 86.001 86.718 87.248 
88.012 88.205 88.342 88.898 - 
89.674 89.703 90.55 90.357 
91,317 91.394 91.866 92.278 
92.602 93.033 93.255 94.348 
95.364 95.624 95.941 97.598 
99.242 99.594 99.601 99.670 
99.924 100.184 101.081 
101.718 102.435 102.491 
102.631 102.636 103.538 
104.408 104.575 104.607 
105.551 105.824  106,817 
108.345 108.382 ' 109.021 

51476 
54.911 

57.243 
50.557 
64.605 
70.264 
73.421 
77.685 
79.427 
81.057 
82.500 
84.247 
87.664 
89.483 
90.553 
92536 
94.805 
98.413 
99.788 

101.293 
102.530 
103.976 
104.768 
107.497 
109.259 

53.142 
55.098 
57.675 
59.954 
64.623 
70.398 
73.424 
17.833 
79.495 
81.089 
83.569 
34.460 
87.744 
89.633 
91.109 
92590 
94.886 
98.394 
99.871 

101.710 
102.622 
104.065 
104.888 
108.167 
111.022 
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chu zajął Instytut Naukowy do Badań 
Europy Wschodniej. Bibljoteka udzie- 
liła mu w swoim czasie gościny, za- 
kład ten bowiem nie miał własnego lo- 
kalu, nie miał gdzie umieścić swoich 
kilku fakultetów i bibljoteki, składają- 
cej się z kilkuset tomów i kilkunastu 
map. ‚ 

Instytut rozrasta się szybko, zagar- 
niając coraz więcej sal, albowiem księ- 
gozbiór jego powiększył się o kilka- 
dziesiąt tomów. Instytut ma rozmach, 
i może z'czasem wyprze z gmachu 
całą bibljotekę, która gościnnie go nieg 

dyś przyjęła. A może ją zaanektuje i 

zwiększy swój księgozbiór o kilkadzie- 
siąt tysięcy tomów. : 1 

W każdym razie współżycie tych 
dwóch instytucyj nie jest zgodne i 
nie świeci przykładem. Tak, jak to 
bywa zwykle pomiędzy współlokato- 
rami. Tak przynajmniej gadają: ludzie. 

Tymczasem na stanowisku dyrekto 
ra Bibljoteki Państwowej im. Wróblew 
skich nastąpiła zmiana: ustąpił dr. Ste 
fan Rygiel. Miejsce jego zajął dr. 
Koschmieder. Dr. Stefan Rygieł pospo- 
łu z p. Stefanem Demby, był, zdaje się, 
współtwórcą tej instytucji, jako facho- 
wiec w rzeczach bibljotekarstwa. 

Dr. Koschmieder jest znakomity: 
Wysz. | lingwistą. 
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Folejewskiego, stanu prowizorjum 

Jak Wilno wybierało 
nowego Prezydenta? 

Porządek dzienny poniedziałkowe- 
go posiedzenia Rady Miejskiej zapo- 
wiadał 2 sprawy: uchwalenie 20-let- 
niej pożyczki na rozbudowę kanaliza- 
cji, wodociągów i elektrowni w Zakł. 
Ubezp. Prac. Umysł. w wysokości 150 
tys. złotych w złocie i wybory Pre- 
zydenta Miasta. 

Nie na pierwszej, rzecz 'prosta, ze 
spraw spaczywał punkt ciężkości po- 
siedzenia, leżał on w drug 

Wybory wymagały kwalifikowane- 
go quorum, wynoszącego dwie trze- 
cie liczby radnych, czyli, w naszych 
stosunkach, obecności 32 radnych. 

KULUARY 
Już dość wcze 

korytarz, przylegający do sali posie- 
dzeń, zaczął się wypełniać. Przyby- 
wali liczniej, niż zwykie, radni, przy- 
bywała publiczność. 

W gabinecie p. pr 
skiego zebrał się konwent senjorów, 
w sąsiednich pokojach  obradowaly 
koła: żydowskie i „,narodowe*. U p. 
Żejmy zebrali się pepeesi, zaś na 
dole, w Sekcji Zdrowia, radni grup 
Blokowych. 

Lista obecności wypełnia się stop- 
niowo. Każdy liczy podpisy obecnych. 
Jest tych podpisów trzydzieści kilka. 
Dopiero, gdy ich ilość dosięga cyiry 
40, wychodzi Mec. Folejewski i 
otwiera posiedzenie Rady. 

W międzyczasie mówi się w ku- 
luarach rozmaicie na temat wyborów 
Głowy Miasta. Ktoś miarodajny do- 
wodzi, że socjaliści mają wystąpić z 
Kandydaturą demonstracyjną, ktoś do- 
wodzi, że endecy knują coś w gabine- 

  

   

    

   
      

  

    

rd. Folejew- 

  

cie radcy prawnego, zechcą zerwać 
posiedzenie... — nikt temu'wiary nie 
daje. 

Poprostu przez głowę wilnian nie 
przechodzi, żeby w momencie ciężkim 
dla miasta miał znaleźć się klub, który 
świadomie dążyłby do utrzymania, 
wobec nieodwołalnej rezygnacji prez. 

w 
rządach miastem. Nikt, powtarzam, w 
podobnie .„warcholskie stanowisko nie 
wierzył. 

POCZĄTEK POSIEDZENIA 
Zaczyna się posiedzenie. Rada 

przez powstanie czci pamięć zmarłego 
b. p. radnego Benjamina Epsztejna i 
wita jego następcę r. Jakóba Szeskina. 

Sekretarz Rady odczytuje - jeden 
wniosek nagły PPS. w sprawie uzgod 
niania robót publicznych (nikła demon 
stracja) i interpelację tegoż klubu w 
sprawie nominacji delegata oszczęd- 
nościowego: Rządu przy Magistracie. 

Obie te sprawy znajdą oświetlenie, 
ze strony Magistratu, na najbliższem 
posiedzeniu Rady. i 

Przechodzi zkolei, bez dyskusji, 
sprawa pożyczki w Zakł. Ub. Prac. U- 
mys., którą Rada uchwala w myśl 
wniosku Magistratu. 

WARCHOLSTWO NA KOTURNACH 
Nastepnie p. przewodniczący zapo- 

wiada przystąpienie --do- następnego 
punktu porządku dziennego, t. į. do 
sprawy wyboru nowego prezydenta. 

W. tym momencie prosi o. głos r. 
prof. Wacław Komarnicki i odczytu- 
je deklarację Koła Chrześć. - Nar. 

Mówi się w niej o tem, że kaden- 
cja Rady dawno się skończyła, mówi 
się o tem, że Rada domagała się od 
władz jej rozwiązania, mówi się, że 
władze samorządowe Wilna. istnieją 
bez prawnej podstawy, zaś że obiór 
prezydenta byłby ze strony Rady u- 
sankcjonowaniem tego stanu rzeczy i 
byłby w sprzeczności z dawnemi jej 
w tej materji uchwałami. 

Obecna Rada, głosi deklaracja, nie 
reprezentuje opinji ludności Wilna, 
która obarcza ojców miasta odpowie- 
dzialnością za bezplanowość i nieo- 
ględną gospodarkę. 

. „Z tych względów, kończy swe »- 
świadczenie prof. Komarnicki, Chrz. - 
Nar. Koło Radnych, stojąc na stanowi- 
„sku konieczności najrychlejszego roz- 
wiązania obecnej Rady Miejskiej, w 

głosowaniu na prezyd. Miasta udziału 
nie weźmie. 

Po złożeniu tego oświadczenia 
prof. Komarnicki wraz z 10 radnymi 
posiedzenie Rady opuszcza. 

W tym momencie wstaje 
Stążowski i prosi 0 zarządzenie 
5-minutowej przerwy w celu zorjen- 
towania się w nowowytworzonej sy- 
tuacji. j Я 

PRZERWA. — „„WYJAšNIENIE -- 
3 SYTUACJI“. 

Przerwa zostaje zarządzona. Wy- 
jaśnienie sytuacji ustala przedewszy- 
stkiem, że, po wyjściu endeków, zo- 
staje na sali uprawnionych do głoso- 
wania, wraz z przewodniczącym, 30 
osób, Do guorum brak więc 2 rad- 
nych. Inaczej mówiąc, endecy świado- 

mie zerwali posiedzenie, chcąc nie do- 
puścić do wyborów prezydenta mia- 
sta. 3 

radny 

Jasńem się staje, że chodzi tu o 
deimonstrację polityczną wobec kan- 
dydatury d-ra Maleszewskiego. Prze- 
cież ci sami endecy na konwencie se- 
njorów wyrażali gotowość nieprzeszka 
dżania w obiorze innego kandydata 
przez te same grupy wysuniętego 

Więc gdyby chodziło o inną oso- 
bę, nie byłoby rozdzierania szat nad 
dziejącem się bezprawiem, więc inny 
popadał nie wywołałby opuszczania 
sali. 

| Miastu grozi bankructwo i intere- 

śnie, bo tuż po 8-ef' 

KRO 
     

Wscnód słońca g. 4 38 

Zachód słońca g. 19 19 

 BIRDGFAZEOSAAYIEW. 
spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 26 kwietnia 1932 © 

Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura średnia 

Temperatura najw 

    

Temperatura najniższa: +2. 

Opad w mm: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

NABOŻEŃSTWA 
— Konwent Batoria powiadamia, že dn. 

30 kwietnia rb. o godz. 9 rano w kościele 
O. O. Bonifratrów zostanie odprawione 
łobne nabożeństwo za duszę Ś.p. zmar- 
łych Filistrów Konwentu Batoria. 

URZĘDOWA 
— Składki na rzecz Kościoła. W ostatnim 

Dzienniku Ustaw zała się ustawa o skład 
kach na rzecz Kościoła Katolickiego, przewi- 

i ych na pokrycie wydatków na potrzeby 
elne parafij i 

Do płacenia składek obowiązani są kato- 
licy, zamieszkali w obrębie parafji, a opła- 
cajacy podatek dochodowy i gruntowy 

Opłaty te będą obowiązywały od 1 stycz- 
nia roku przyszłego. 

— Grzebanie zmarłych. Wydane zostało 
zarządzenie o czasie i sposobach grzebania 
zmarłych, z tem, że nowe przepisy będą о- 
bowiązywały dopiero za 6 mi У, poczy 
nając od 25 kwietnia br. W myśl tych prze- 
pisów, ciała zmarłych nie będą mogły być 
chowane przed upływem 24 godzin od chwi- 
li zgonu, natomiast po 72 godzinach zwłoki 
muszą być usunięte z domu i ewentualnie 
przeniesione do miejsc ku temu przeznac 

nych. Zmarłych na choroby zakażne można 
grzebać natychmiast po stwierdzeniu zgonu. 

Każdy zgon i jego przyczyny będą skru- 
pulatnie ustalane przez lekarza lub kon- 
syljum. 

MIEJSKA 
— Uchwała o wyborze nowego prezy- 

denta. Onegdajsza uchwała R. M. w sprawie 
wyboru prezydenta Maleszewskiego, zosta- 

nie dziś lub jutro przesłana władzom do za- 

twierdzenia. 

Po załatwieniu tych formalności p. Male- 

szewski przystąpi do objęcia swych funkcyj. 

— Kto będzie szefem sekcji zdro- 
wia? — W związku z wyborem p. dr. 
Maleszewskiego na prezydenta miasta 
—stanowisko szefa sekcji zdrowia za- 
wakowało. Wymieniani są dwaj kandy 
daci:. zasłużony działacz i lekarz dr. 
borowski oraz dr. Safarewicz. 

— Pomoc finansowa dła miasta. Sprawa 
udzielenia Wilnu znaczniejszej pożyczki pań- 
stwowej wkracza zdaje się na tory bardziej 

realne. у 
Z przyznaniem zapomogi liczyć się nale- 

ży tembardziej, że ostatnio ukazała się usta- 
wa.o funduszu pożyczkowym dla samorzą- 
dów, z którego Wilno będzie korzystało w 
pierwszym rzędzie. 

Fundusz jest przeznaczony właśnie dla 
samorządów, znajdujących: się w sytuacji 
krytycznej, a stan finansów Wilna jest właś- 
nie niesłychanie ciężki. 

Odnośne czynniki tak ze strony wiadz 
wojewódzkich, jak i miejskich czynią już w 
Warszawie odpowiednie starania w kierunku 
przyznania tej pomocy. 

     

    

  

    
  

  

           

    

W celu przeprowadzenia rozmów w spra 
wie pomocy dla miasta, wyjechał do War- 
szawy wice-prezydent miasta p. Czyż. 

— Zmiany w lzbie Rzemieślniczej. Dyrek 
tor biura łzby Rzemieślniczej w Wilnie ma 
ustąpić z dniem I maja z zajmowanego sta- 
nowiska i przechodzi do Izby Rzemieślniczej 
w Warszawie. 

— Studzienki koło Katedry. Od 2 dni 
trwają już roboty wiertnicze w ogródku 

> 1-01W 0 

przed Katedrą. Wykopane będą dwie stu- 

dzienki, potrzebne dla badań ruchu wód pod 

skórnych, przepływających pod placem Kate- 

dralnym. 

— Wobec zatwierdzenia przez Dyr. Dróg 
Wodnych planu magistrackiego, dotyczącego 
regulacji brzegów Wiiji, odpowiednie prace 
przy współudziale wojska rozpoczną się już 
w maju. Szczupłość kredytów pozwala je- 
dynie na uporządkowanie brzegów tylko w 
śródmieściu. 

— Rejestracja rowerów. Z dniem 29 bm. 
upływa termin zamiany starych znaków ro- 
werowych na nowe. Po tym terminie rowery 
niezaopatrzone w nowe znaki, będą zatrzy- 
mywane przez policję. 

— Delegaci na zjazd gospodarczy. — 
Na I zjazd samorządu gospodarczego w 
Warszawie wyjechali z ramienia Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie p. prezydent Włady- 
sław Szumański, p. wice-prezydent Łazarz 
Kruk i p. dyrektor Jan Łazarewicz. 

— Podwyżka dla szewców. W wyniku 
dłuższych narad, właściciele sklepów z obu- 
wiem zdecydowali się podwyższyć płace cha 

1 złoty na parze. Spodziewać się 
strajkujący szewcy zgodzą się na 

  
  

   

   

            

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiaj Środa pożegnalna St. Wysoc- 

kiej. Dziś w Związku Literatów znakomita 
tragiczka polska p. St. Wysocka, przed wy- 
jazdem z Wilna, daje swój wieczór. recyta- 

o - teatralny. Na wstępie p. T. Byrski 
ć będzie o „Wysockiej, młodem poko- 

leniu aktorskiem*, poczem nastąpią recyta- 
cje St. Wysockiej, niezrównanej mistrzyni 
słowa. W części drugiej wykonana będzie 
jednoaktówka Bernarda Shaw „Czarna da- 
ma z sonetów'* w następującej obsadzie: — 

  

     

  

Królowa Elżbieta — Wysocka, Szekspir — 
Wyrwicz - Wichrowski, Czarna dama — 
K ińska, Gwardzista — Jaśkiewicz, reży-     

  

informacje — Radulski. Będzie to 
niezwykła nowość w repertuarze Śród Lite- 
rackich. Początek o 8,30 wiecz. Wstęp bez- 
płatny, wprowadzeni goście płacą 1 zł. 

— Zarząd Koła Przyjaciół Akademika 
Polskiego w Wilnie prosi wszystkich człon- 
ków i sympatyków o przybycie na walne 
zebrania Koła, które się odbędzie w .dniu 
28 bm. w lokalu gimnazjum żeńskiego im. 
E. Orzeszkowej przy ul. Orzeszkowej 9 o 
godz. 19-ej. 

— Odczyt gen. Orlicz - Dreszera. — W 
dniu 5 maja o godz. 12 w południe odbę- 
dzie się w sali Kina Miejskiego odczyt pre- 
zesa zarządu głównego L. M. i K. genera- 
ła Orlicz - Dreszera na temat „Polacy w 
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie*, wra- 
żenia z podróży. 

Całkowity dochód przeznaczony jest na 
zasilenie funduszu kolonjalnego. Osoba pre- 
legenta daje zupełną gwarancję, iż w: od- 
czycie będą poruszone najaktualniejsze za- 
gadnienia naszego wychodżtwa.. 

Zarząd Ligi Mo ji Kolonjalneį pro- 
si o liczne przybycie. 

— Wileriskie Towarzystwo Lekarskie. — 
XIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się w 
środę dnia 27 kwietnia 1932 r. o godz. 20-ej 
w sali: własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 z 
nast. porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 2) Prof. Dr. M. Seńkowski: „Kultu- 
ry bakteryj ultrawidzialnych“. 3) Doc. Dr. S. 
Bagiński: 3 lata szczepień przeciwgruźliczych 
w Wilnie. 

— Posiedzenie Naukowe Wil. Т-ма Gi- 
nekologicznego odbędzie się we czwartek 
dnia 28 bm. o godz. 20 w lokalu Kliniki 
Położniczo - Ginekologicznej USB. (Bogu- 
stawska 3) z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Pokazy chorych i preparatów. -2) 

prof. Jakowicki — Kilka uwag w sprawie 
ropni cavum praevesicale Retzii po poro- 
dzie, 3) dr. Łuczyński — Historja položni- 
ctwa, 4) doc. W. Zaleski i dr. R. Łuczyń- 
ski — O mięsakach macicy pierwotnych i 
wtórnych. 

— Wilenski oddział T-wa Anatomiczno - 
Zoologicznego. — W piątek 22 bm. odbę- 
dzie się.o godz. 19 w Zakładzie. Histologji 
(Zakretowa 23) zebranie z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) prof. dr. S. Hiller „— „O parabiozie“, 
2) doc. dr. S. Bagiński — „Spodografja i 
jej zastosowanie w histologii“, 3) dr. J. 
Kruszyński — „Istota i funkcja jąderka w 
komórkach zwierzęcych ”., 

Odczyty ilustrowane będą demonstracja- 
mi mikroskopowemi. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 
29 kwietnia w piątek w Sali gimnazjum Le- 
lewela o godz. 6-tej wiecz. odbędzie się Ze- 
branie Zw. Pań Domu, na którem wygłoszo- 
ne będą odczyty: p. dyr. Krauzego p. t. 
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sy miejskie stoją fatalnie, w Magistra- 
«cie nastroje są niemal paniczne. Trze- 
ba ratować gospodarkę Wilna, trzeba 
przedsiębrać energiczną akcję przeciw 
temu stanowi rzeczy, i w tym momen- 
cie 11 rozpolitykowanych „patrjotow““, 

11 „rzeczników interesów  miasta“, 
idzie na destrukcyjną robotę sabota- 
żową. Wychodzi sobłe z sali. 

cień cienia odpowiedzialności nie 
tkwi w tym geście. To nie jest społecz 

nie, to nie jest takie: „mojej mamie na 
złość, niech mnie uszy marzną”, mó- 
wione przez ludzi dorosłych. 

Trzeba ten endecki manewrzyk za- 
pamiętać. 

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, 
czego od p. p. radnych z Chrz. - Nar. 
Koła można jeszcze oczekiwać i jak 
liczyć na nich można. 

A przytem hipokryzja, koturny — 
walka z bezprawiem.  Komedjanctwo. 

SZUKANIE RADNYCH 
Ponieważ większość Rady inaczej 

pojmowała swe obowiązki wobec mia- 

SLONCA 
== OD PIEGÓW 

REM 

„sta i ponieważ 
swe za samorząd, 

Folejewskiego, aby zarządził odpo- 
wiednie quorum przez wezwanie nie- 
obecnych z domu. 

W ciągu godziny zjawił się dr. Ra- 
fes, przyjechała też r. Hołowniowa. 
Można było wybierać Prezydenta Mia- 
sta. 

inne ustala poglądy 
skłoniono p. prez. 

WYBORY 
Na wstępie prez. Folejewski zło- 

żył oświadczenie, że wobec złego sta- 
nu zdrowia rezygnuje z piastowania 
godności, poczem przy stole prezy- 
ajalnym zasiedli obok Mec. Folejew- 
skiego dr. Wygodzki, jako najstarszy 
wiekiem radny i mec. Sukiennicka, 
jako najmłodszy. 

Sekretarz Rady p. Mec. Dziewicki, 
odczytał regulamin wyborów. 

ZA PANIĄ MATKĄ... 
. Pepesowcy zreflektowani deklara- 

cją endecką i przerwą oświadczyli 
wspólnie z Bundem, że i oni także 

‘ 

N I KA Wielki pro 
O godz. 9.40 Sąd przystępuje do badania 

świadków. 
Pierwszy zeznaje św. Kazimierz HAJDEL. 

Opowiada on o instrukcjach kolejowych, o 
czynnościach urzędników celnych, o sposo- 
bie przewożenia paczek ze stacji osobowej 
na st. towarową. 

Następny świadek Konstanty HOFFMAN, 
były naczelnik Wydz. Celn. w Dyrekcji Ceł 
w Wilnie nic nie słyszał o nadużyciach. 

POUFNE DOCHODZENIE. 
Przypomina jednak sobie, jak razu pew- 

nego Prezes Dyrekcji Ceł dał mu poufne zle- 
cenie przeprowadzenia dochodzenia, czy cza 
sami urzędnicy celni podczas zajęć służbo- 
wych nie wychodzą z biura, nie przebywają 
z prywatnemi osobami, lub nie przesiadują 
w pobliskich restauracjach. Dochodzenie nie 
dało żadnego wyniku, i nikt z urzędników 
nie był karany. 

ZEZNANIE SIGALA. 
Świadek Natan SIGAL, pracownik firmy 

„Hubert Mayer“ zeznaje, że zagranicą nigdy 
nie był, posyłek żadnych nie otrzymywał, a 
drugiej osoby tegoż nazwiska i imienia nie 
zna. jedwabiu również nie otrzymywai. 

Na pytania, czy Bytem rozmawiał w i- 
mieniu firmy teleionicznie, świadek odpowia- 
da przecząco. Rozmowy telefoniczne prowa- 
dził wyłącznie Morduch Arluk. 

DOBRZE SIĘ DZIAŁO BYTEMOWI. 
św. Abram SUSMAN, właściciel firmy 

ekspedycyjnej, przeważnie mówi o Bytemie. 
Zna go oddawna. Pamięta, gdy Bytem pra- 

Daw ano LASINO | 

Szósty dzień procesu 
cował w ekspedycyjnej firmie Pirackiego. — 
Powodziło mu się wówczas źle, lecz gdy 
przeniósł się do „Konk. Warsz.*, został wiel- 
kim panem: zawsze elegancko ubrany i z 
gotówką. 

SZEPSZEL ARLUK MIAŁ DOBRĄ OPINIĘ. 
Św. Chaim KRĘGEL zeznaje, że towarów 

z zagranicy nigdy nie otrzymywał, W „K. 
Warsz.* pracował przeszło 5 lat. Szepszel 
Arluk zawsze cieszył się dobrą opinią. 

A JEDNAK PRZEWOZILI NA WÓZKACH. 
Sw. Ignacy JARMOC, dozorca celny sta- 

nowczo twierdzi, że towary ze st. osobowej 
na towarową przewożono wózkeni, wozami 
prywatnemi, niekiedy nawet dorożką. 

Przewoził je za każdym razem inny ro- 
botnik w czapce kolejowej. Czy to był kole- 
jarz, świadek nie wie. 

CZY MOŻNA ZAMIENIĆ TOWAR? 
Świadek z ożywieniem opowiada w jaki 

sposób można zamienić towar, nie narusza- 
jac zabezpieczenia celnego i dodaje, że po- 
dobne próby były robione w magazynie cel- 
nym, lecz przez kogo — nie pamięta. 

CO ŚW. MówWI O OSKARŻONYCH. 
Oskarżonych św. zna. Pracował z nimi, 

zdaniem jego są to najlepsi pracownicy i ucz 
ciwi ludzie. 

JESZCZE O FURMANKACH 
PRYWATNYCH. 

św. Wacław WOJCIECHOWSKI, maga- 
zynier st. osobowej, również potwierdza fakt 
przewozu przesyłek furmankanń prywatne- 
mi. Dopiero w 1929 r. wydano w tej mierze 
surowy zakaz. 

wkrótce 

  

  

Dźwiękowe 

3 

ces 6 nadużycia celne 
W tem miejscu obrona powołuje się na: 

dokumerty, w których jest uwidoczniona nie 
jedna przesyłka, dokonana furmanką pry- 
watną. 

ŚWIADKOWIE OBRONY. 
Świadkowie obrony Jan MURASZKO, 

Antoni OSTASZEWSKI, Wirginja REMIGE- 
ROWA, Wałenty SEGLAREK i Kazimierz 
SZYMAŃSKI podobnie wyrażają się o oskar- 
żonych urzędnikach, gdyż z nisni wspólnie 
pracowali. Są to sumienni pracownicy i lu- 
dzie, do których można mieć zauianie. 

NIECO O WISZNIEWSKIM. 
Tylko p. Remigerowa zeznaje, že oskarž. 

Wiszniewski lubił się bawić i był wypadek, 
że razu pewnego przyszedł „wstawiony* do 
biura. Ale jako pracownik był dobry i ucz- 
ciwy. 

BIURO PODAŃ. 
Św. Abram FAJNSZTEJN ma biuro po- 

dań od 1916 r. Miał klijentów Arluków, lecz 
wśród nich klijenta imieniem  „Saszy“ nie 
było. świadek załatwiał korespondencję Mor 
ducha Arluka w języku niemieckim. Pisywał 
często do Berlina, lecz nie pamięta, czy pi- 
sał do firm łotewskich. 

DWÓCH ARLUKÓW. 
W toku pytań obrony i p. prokuratora, 

św. wyjaśnia, że miał klijenta Maksa Ariuka 
i pisał listy na błankietach nie Szepszela Ar- 
luka, a Maksa Ariuka. Szepszel nigdy do 
świadka nie przychodzi. 

Na tem zakończono szósty dzień procesu. 
Dziś dalsze badanie świadków. 

Hollywood kino 
Wyświetlany będzie najpiękniejszy polski film sezonu — pierwszy film Złotej Serji Polskiej p. t. 

PUSZCZA. 
scenarjusz w-g powieści Józefa Weyssenhaffa z udziałem najnowszych gwiazd polskiego ekranu Iny Benity, 

Niny Grudzińskiej i Jerzego Marra 

Wypadek samolotowy 
LOTNICY WYSZLA Z KATASTROFY CAŁO 

„Zdobnistwo kwiatowe ogrodów i balko- 
nów* i p. Dziewanowskiej „Hodowla roślin 
doniczkowych*, Wstęp dla czlonkiń bezpłat- 
ny. Goście (za opłatą 50 gr.), mile widziani. 

— Odczyt Z. Kleszczyńskiego w Lutni. 
— Jutro we czwartek 28 bm. o godz. 8 min. 
30 wiecz. odbędzie się niezmiernie interesu- 
jący odczyt Zdzisława Kleszczyńskiego, — 
znanego. poety i feljetonisty p.t. „Miłość 
przez małe i przez duże „M*; — o szpe- 
tocie dnia dzisiejszego i pięknie jutra oraz 
o kulturze miłości. Bilety już są do nabycia 
w kasie Lutni. 

WOJSKOWA 
— Zebranie u inwalidów. Ostatnio na te- 

renie Zarządu Wojewódzkiego Związku In- 
walidów -Wojennych R. P. w Wilnie, odbyło 
się plenarne zebranie, na którem prócz sze- 
regu spraw bieżących, uchwalono obniżyć 
wszystkim pracownikom Związku pobory o 
10 proc. Znamienne jest, że wniosek ten zło 
żyli sami pracownicy Zarządowi Wojewódz 
kiemu, matywując swą uchwałę tem, iż u- 
rzędnicy państwowi kilkakrotnie dotknięci 
zostali obniżką pensji, oni zaś różnicę od 
swoich dotychczasowych poborów, przezna- 
czają na cele samopomocowe. i kulturalna- 
oświatowe dla inwalidów. 

Pozatem zarząd uchwalił złożyć kwotę 
75.zł. na ceł ratowania Bazyliki wileńskiej. 

NASIONĄ 
WARZYW i KWIATÓW 

1 pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
bvraki, koniczyna tymotka, orsz różne 

- poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

RÓŻNE 
— Aż 76 na 326! W ciągu marca na te- 

renie Wilna specjalna komisja dokonała ba- 
dania 326 prób artykułów spożywczych. — 
2 wyniku badań zdołano ustalić, iż na ilość 
tę 76 próbek towarów jest fałszowana. Win- 

nych właścicieli sklepów pociągnięto do od- 

powiedzialności. 

— Ruch graniczny z Łotwą. Mały ruch 
graniczny polsko-łotewski z każdym dniem 
coraz bardziej rozwija się. W pierwszej po- 
łowie kwietnia r.b. do Łotwy udało się 156 
osób z towarem wartości 25 tys. złotych. W 

  

  

      

        

    

przeciągającej się 
oni muszą jakoś 

nie 

protestują przeciw 
kadencji Rady, że i 
to zaakcentować, więc wybierać 
będą. 

Ale z sali nie wyszli, co o niebo 
ich wyżej od endeków stawia. 

Skończyło się, jak to podawaliśmy 
wczoraj. Dr. Maleszewski otrzymał 23 
głosy, przy 9 głosach PPS. i Bundu 
wstrzymujących się. 

Na zapytanie przewodniczącego, 
czy wybór przyjmuje, dr. Maleszewski 
oświadczył: 

— Przyjmuję. 

Wywołało to oklaski wśród rad- 
nych, w imieniu których na zakończe- 
nie zabrał głos p. Zasztowt, aby wy- 
razić ustępującemu prez. Folejewskie- 
mu podziękowanie za jego długą i 0- 
fiarną pracę dla miasta. Kim. 

i MMA    
- SKŁADAJM 

` na Komitet 
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WILNO. Wczoraj w odległości Ł 
kim. od Turgiel, (pow. wiłeńsko-troc- 
ki), samolot aeroklubu wiłeńskiego, 
skutkiem defektu motoru opadł na pola 
uszkadzając śmigło. 

Łotnicy: piłot Tadeusz Żeligowski 
i obserwator Eugenjusz Meyer, szczęś- 
liwym zbiegiem okoliczności wyszii z 
katastrofy bez szwanku. 

Zamach na tor kolejowy pod Łunińcem 
W MIEJSCU, GDZIE PRZED 9 
WILNO. Nocy onegdajszej nieznani spra- 

wcy dopuścili się zbrodniczego rozkręcenia 

szyn kołejowych pod Łunińcem, chcąc naj- 

prawdopodobniej spowodować katastroię po 

ciągu. я 

Uszkodzenia w linji wczas zauważono i 

naprawiono. : 3 
Trzeba dodać, że zamachu dokonano w 

miejscu, gdzie przed 9 bez mała laty miał 

LATY OBRABOWANOG POCIĄG 
miejsce napad na pociąg przez jedną z gra- 

sujących na pograniczu band dywersyjnych. 
Napad ten głośnem echem odbił się w 

całej Polsce z tego powodu, że ofiarami je- 

go byli przedstawiciełe władź, wracający 

właśnie z miejsca innego napadu dywersyj- 
nego, a m. inn. woj. Darowski i komendant 
policji Niedźwiedzki. : 

Dalsza ucieczka fachowców z Sowietów 
WILNO. — Oregdaj przez stację Stolp- 

ce przejechało 11 fachowców - inżynierów 
niemieckich i czeskich, którzy po zerwaniu 
umów z rządem sowieckim opuścili Rosję. 
Podróżni opowiadają, iż w Rosji sowieckiej 
znajduje się jeszcze zgórą. 3 tys. fachowców 
zagranicznych,. Czynią oni starania o po- 
wrót do ojczyzny, lecz: władze sowieckie 
cełowo ich przytrzymują ze wzgłędu na roz 

poczęte wioserme inwestycje i prace w rol 
nictwie, przernyśle, górnictwie i  kolejni- 
ctwie. Fachowcy - uciekinierzy“ podkrešiają, 
iż cały przemysł techniczny i chemiczny 0- 
„raz górniczy trzyma się w Sowietach jedy- 
nie dzięki zagranicznym fachowcom. Diate- 
go też władze sowieckie niechętnie udzie-   
lają zezwoleń na opuszczenie Rosji. 

Tajemnica zaginionej paczki złota | 
WILNO. Przed kilku tygodniami pisalis- 

my o zagadkowej kradzieży z przesyłki ko- 

lejowej transportu złota, sprowadzonego do 

Wilna przez miejscowych giełdziarzy dła ce- 

łów spekulacyjnych. 

Kradzież była tembardziej zagadkowa, że 

tymże czasie do Polski przybyło 145 osób: z 
towarem „wartości 18 tys. zł Najwięcej przez 
granicę przewozi się soli, nafty, oliwy, zbo- 
ża, oraz przeprowadza się koni, bydła i nie- 
rogaciznę. Z Łotwy: najwięcej sprowadza się 
nabiału, skór i ryb. 

Równocześnie zwiększył się t. zw. rolni- 
czy ruch na granicy. Codziennie przekracza 
około 100 rolników. 

-— Walka z pornogratją. W sprzedaży u- 
licznej ukazały się lusterka, ozdobione porno 
graficznemi rysunkami. > 

W związku z tem policja zatrzymała kil- 
ku domokrążców i ustala obecnie źródła, 
skąd te lusterka sprowadzono. 

— Zapobieganie epidemji. W związku z 

epidemją tyfusu plamistego w pow. wołożyń- 

skim, w dniu wczorajszym na terenie gmin 

zagrożonych zarządzono energiczną akcję za 

pobiegawczą. Dwie kolumny przeciwtyfuso- 

we oraz delegat M. S. W. badają i izolują 

chorych. Na granicy pow. mołodeczańskiego 
urządzono kwarantannę. W miejscowościach 

granicznych, gdzie panuje epidemja tyfusu, 

lekarze K. O. P. z sanitarjuszami przystąpili 

do akcji zapobiegawczej. Ё 

TEATR I MUZYKA 
— Na Pohulance sztuka Franciszka 

Porche. — Dziś we środę 27 kwietnia o go- 
dzinie 8-ej wiecz. monumentaine _ dzieło 
Franciszka Porche „Car Lenin". Sztuka ta, 
ciesząca się ogromnem powodzeniem na 
scenie teatru Ateneum w Warszawie — iu 
nas zdobyła sobie wstępnym bojem publicz- 
ność wileńską. wróżąc jej długie i wyjaątko 
we powodzenie. ё 

Jutro, we czwartek 28 bm. o godz. 8-ej 
wiecz. „Car Lenin". 

— „The English Players“ w Wilnie. — 
Dziś 27 bm. w teatrze Lutnia zespół arty- 
stów angielskich z dyr. Edwardem Stirlin- 
giem na czele przybywa na jedyny gościn- 
ny występ do Wilna, na który, złoży się 
świetna, przez cały świat gorąco oklaskiwa 
na, komedja w 3-ch aktach Bernarda Sha- 
w'a „Candida”. . Sztuka ta posiada mnó- 
stwo ciekawych momentów  psychologicz- 
nych, odtworzonych z maestrją, na jaką tyl- 
ko zdobyć się może mistrz tej miary, co 
Bernard Shaw. Ponadto walory tej kome- 
dji podnosi artystyczne wykonanie. zespołu 
angielskiego. Sądząc z recenzyj, jakie. otrzy- 
maliśmy z szeregu różnych krajów, w któ- 

rych trupa ta gościła, należy się spodzie- 
u nas najwybredniejszemu na- 

przesyłkę zadeklarowano jako galanterię. — 

Ktoś widać wiedział, że ukryte tam jest zło- 
to i w odpowiednim momencie wykradł je. 

Sledztwo nie zdołało odnaleźć zaginione- 

go skarbu, o wykradzenie którego podejrza- 

ny jest nadal funkcjonarjusz kolejowy Żejmo. 

Dochodzenie przeciwko niemu zostało już 

ukończone i sprawę przekazano wczoraj Są- 
dowi. : 

Poszłakowany Żejmo pozostaje nadal w 
więzieniu. Niedaleka rozprawa sądowa wyja- 

śni naturalnie, czy jest on faktycznie winien. 
  

NARESZCIE 
W związku z naszemi wzmiankami 0- 

trzymaliśmy od p. A. Borowskiego powia- 
domienie, iż odczyt p. t. „Współczesne wii- 
nianki a warszawianki w świetle badań po- 
równawczych* zamierza on wygłosić w 
pierwszych dniach maja. Dokładny termin 
podany będzie później. 3 

Aczkolwiek nic konkretnego narazie nie 
wiemy, to jednak wyrazić naležy zadowole- 
nie, iż kołatania nasze odniosły chociaż taki 
skutek. Niech więc już nie martwią się ci, 
którzy posiadają bilety na wspomniany: od- 
czyt. Lepiej późno, niż nigdy. (c). 

wet widzowi widowisko to zapewni praw - 
dziwą sjestę artystyczną. 

— Drugi i ostatni recital Unińskiego— 
W piątek 29 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. 
w teatrze Lutnia odbędzie się drugi i o- 
statni recital fortepianowy Aleksandra Uniń 
skiego: Bilety już do nabycia. * s: 

— Najbliższa premjera w Lutni. — - w 
sobotę 30 kwietnia o godz. 8-ej wiecz:: pre- 
mjera arcywesołej komedji „Dama w jedwa 
biach“. Režyserja spoczywa w rękach Karo 
la Wyrwicz - Wichrowskiego. .' 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Noc w raju. : R 
Hollywood: Znajoma z ulicy. 
Casino: Odwieczna' pieśń. 

Pan: Noce kaukaskie. 
Stylowy: Gehenna miłości. 

Światowid: Odrodzenie. 
Lux: „Jej chłopczyk”. 
Ognisko: „W szponach djablicy". 

Miejskie: „Dama Kameljowa". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pod zarzutem oszustwa. W związku 

z niedawno ujawnioną aferą fałszerską z ksią 
żeczkami P. K. O., ostatnio. aresztowano m, 

inn. przodownika dozorców nocnych Cicho- 

niaka. iż Ё 

Poszlakowany “on jest 0 wspėludziai у 
ialsžowaniu pozycyj wkladow. | 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej). 

WŁ
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< ości 350 zł. 
— Zamach samobójczy. — W celu po- 

zbawienia -S Janina Rodziówna (Po- 2 
narska 63) a spirytusu skażonego. Lo 

karz pogotowi 

    

   

   

  

ratunkowego po udzieleniu 
/ odwiózł desperatkę w stanie nie- 

ąacym życiu do domu. Przyczyna — 

choroba serca. 
— DRZEWO URATOWAŁO GO. Pod: 

czas pracy na dachu posesji nr. 6 przy ulicy 

Zygmuntowskiej, spadł że znacznej wysokoś- 

ci robetnik Ant. Styczyński, Uniknął on nie- 

chybnej śraierci tylko dzięki temu, że pada- 

jac, natrafił na rozi ste drzewo. Ze ziama- 

i žebraini odwieziono go do szpitala ży- 

wskiego. 
p — AWANTURA W HRYBISZKACH. — 

Podczas zabawy w podmiejskiej wsi Hrybi- 

szii (2 komisariat), doszło do bójki, w trak- 

cie której 11 rz, i L. Ci 

sim, drugi zaś uczestnik bójki J. Stankiewicz 

doznai poważnych obrażeń głowy. Rannych 

odwieziono do szpitala. Kilku podejrzanych 

0 udzia w zajściu zatrzymano. MAS 

„ — Nie bylo porwania. Obecnie wy 

się, że 12-letni Ciesiui (Ułańska 6), o zaś 

nięciu którego noto' śmy w niedzielę, nie 

zostal porwany z oddalił się samowolnie 

z domu i przez dwa dni przebywał u krew- 

nych pod Mej 

  

  
    

    

     

  
     

      

      

    

   gołą. i : 

— Konie sowieckie. Na pograniczu poi- 

sko-sowieckiem w rejonieTurowszczyzna — 

Suchodowszczyzna na  terytorjum polskie 

przed kilku dniami przedostało się około 70 

koni, należących do stadniny wojskowej So- 

wieckiej. 

Wczoraj, po odbytej konferencji granicz- 

nej, zatrzymane konie zwrócono komisji s0- 

wieckiej. х 

KRADZIEŻ Z POCIĄGU. 
Onegdajszej nocy na szlaku kolejowym 

Dukszty — Brasław z wagonu Nr. 1374 po- 

ciągu Nr. 3453 w tajemniczy sposób: skra- 

dziono belę skóry wyrobionej, wagi 34 kg. 

'W wyniku przeprowadzonego dochodzenia 

ustalono, iż kradzież popełniona została mię- 
dzy stacją Grytunja a Trapsza. 

  

PRZEMYSŁOWA 
— Organizacja Gieldy Zbożowo - Towa- 

rowej i Lniarskiej w Wilnie. — W dniu 19 
bm. odbyło się w iokalu Izby Przemysłowo 

Handiowej w Wilnie posiedzenie komitetu 

organizacyjnego giełdy zbożowo - towaro- 

wej i lniarskiej z udziałem przedstawicieli 

sier handlowo - przemysłowych i  rolni- 

czych oraz przedstawicieli biura Izby —w 

sprawie niektórych poprawek w statucie 
giełdy, proponowanych przez Ministerstwo 
Rolnictwa. 

Po zaakceptowaniu zmian charakteru re- 
dakcyjnego poważne zastrzeżenie wywołało 

mienie par. 7 statutu, ustalającego nowy 
ad rady giełdowej, gdyż propozycja Mini 

sterstwa zmierzała do zwiększenia liczebne- 
go udziału reprezentantów rolnictwa, wbrew 
dotychczas d liberalnie ustalonej, za zgo 
dą zainteresowanych stron, ilośći jednej trze 
ciej całkowitego składu rady. 

Wobec tego, że stanowiska sfer prze 
slowo - handlowych i rolniczych w tej 
stji były już uprzednio uzgodnione, 
projekt Min. Rolnictwa w odniesieniu do par. 
37 dla przedsta eli przemysłu i handlu 
jest nie do przyjęcia, komitet wykonaw 
giełdy powziął uchwałę, która, stwierdzają 
aiemożność osiągnięcia porozumienia obu 
stron co do przyjęcia propozycji Min. Rol- 
"nictwa uważa, że ostatnie brzmienie par. 37 
statutu, zarówno * ierwotnej „redakcji, jak 
i tatnio przedstawionej — Ministerstwu 

już raz 
z! 

      

   

          

      
      

    

     

       

  

  

    

  

       handlu oraz rolnictwa 
dał utrzymane. W tym: stanie rzeczy posta- 
nowiono zakomunikow Min. Przem. i 
Handiu o wyniku posiedzenia komitetu orga 
nizacyjnego i prosić Ministerstwo o uzgod- 
nienie stanowisk w tej sprawie bezpośred- 
nio pomiedzy  zainteresowanemi /Minister- 
stwami. 

HARCERSKĄ 
— Walny zjazd oddziału wileńskiego . 

H. P. — Doro walny zjazd oddziału wi 
leńskiego Zw. Harc. Pol. odbędzie się w nie 
dziełę dnia 8-go niaja rb. w Wilnie. 

  

  

  

   

    
Porządek zjazdu: godz. 10 — msza 'św. 

godz. 10,30 — otwarcie zjazdu w I termi- 
nie, godz. 11 — otwarcie zjazdu w II ter 
ininie, 1) zagajenie, wybór prezydjum, prze 
inówienia powitalne, 2) odczytanie protokii- 
iu poprzedniego zjazdu wił. 3) odczytanie 
wniosków i odesłanie do Kom., 4) referat i 
dyskusja (temat zostanie podany później), 
5) sprawozdania: zarządu oddziału wił., ko: 
mendantki chor harcerek, komendanta chor. 
harcerzy, komisji rewizyjnej, 6) dyskusja: 
udziełenie absolutorjum, 7) wybory: zarządu 
oddziału, komisji rewizyjnej i sądu harcer: 
skiego, 8) prace komisyj. 9) sprawozdania 
i wnioski komisyj, 10) zakończenie zjazdu. 

Miejsce obrad zostanie podane w pierw- 
szych dniach maja rb. 

Zarząd oddziału wil. ZHP. przypomina, 
że termin składania wniosków na zjazd u- 
pływa dnia 27 kwietnia rb. 

Wszelkie zapytania, pisma itp. należy 

skierowywać do zarządu oddziału wil. ZHP. 
(Wilno, ul. W. Pohulanka 32, m. 2). 

Z życia Kolejarzy 
— Uruchomienie 1 powsz. Uniwecsytetu 

Kolejowego w Łapach w Il roku wykiado: 
wym. — Akademją w dniu 21 kwietnia rb. 
zostały zamknięte wykłady, prowadzone na 
1 powsz. Uniwersytecie Kol. w Łapach, uru- 
chomionym 23 października 1931 roku. 

Wykłady były prowadzone pod kierow- 
nictwem ks. dra Grunwalda Kazimierza — 
proboszcza tutejszej parafji. 

Na omawianym Uniwersytecie były uru- 
chomione następujące działy wiedzy: 

1) Cywilizacja powszechna — wykł. ks 
dr. Grunwald Kaz. 

2) Literatura polska — p. Borkowska 
Zofja (naucz. szkoły przemysł. żeńskiej w 
Białymstoku). a 

3) Nauka o Polsce współczesnej — p 
Januszewicz Antoni (kier. szkoły powszech- 
nej w Łapach). 

4) Medycyna — dr. Orzechowski Ed- 
ward (lekarz rejonowy w Łapach). 

Ognisko w Łapach otrzymało z Dyrekcji 

  

     

   

    

n nożem otrzymał Ant. Cie- | 

«re znikają z pamięci 

    

' inż. Falkowski, który się żywo 

nia ze strony jarzy w Łapach, jest о- 
wencja ) osób na 116 w 

od 50 do 350 osób na 1 wykiadzi 
iisko.kol. w Łapach, na czele którego 

p. inž. Blum Jan (naczel- 
tów) wytrwało do koń- 

echstronnego 

kote, 
   

   

      

    

ego Uniwer 
stkich ucze- 

Z. W. 
ogrodniczo - 
/-dniu 21 у 

      

Uruchomienie kursów 
hodowlanych w Łapach 
cznia rb. p t 

  

  

  

wy Dy 
chomione przy < 
sy ogrodr э - dzone 

ej w 
em p. dyrektora Ro- 

i które trwały do dnia 17 

ycieli z 

    
   

  

    

  

  

  

Na omawianych kursach były 
ne odczyty na następujące tematy 

1) „Uprawa roli i jej nawożenie” i 
„Estetyka osiedla“ — wykładowca p. dyrek 
tor Kraus Roman. a 

2) „Sadownictwo — wykł. p. Zembo- 
  

Stanisław. 
„Hodowla kwiatów pokojowych — 

wykł. p. Dziewaitowska Stan. 
„Warzywnictwo“ i  „Pszczelnictwo“ 

„| 

  

     

  

cze, umiejętnie prowadzo- 
go p. dyrektora Krau- 

sa, wywołały żywe zaciekawienie w środo- 
wisku stałych uczestn /„, kursów, gorą- 
cem pragnieniem których było w; 
przez nich życzenie ponownego uruchomie- 
nia tych kursów na jesieni w roku bieżącym 

Kursa były zakończone wędrówką ucze- 
stników kursów do ogródków i sadów, — 
gdzie na miejscu przez prelegentów — wy- 
kładowców były udzielane cenne praktyczne 
wskazówki racjonainego prowadzenia sa- 
dów i ogrodów. Z. W. 

    

      

Wirowki „BALTIC“ 

| 

różnej wielkcŚ:i 
oraz naczynia i przybory mleczarskie 

poleca 

ZYGMUNT 
NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA, Nr. 11-a 
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
PRZED „PUSZCZĄ* 

Poco widz idzie do kina? Rzecz 
sta, że dla rozrywki. N 
nie zbyt głębokich myśli, 

   

    

oczywi-      
  

bo film musi być 

  

      
      

dła: wszystkich zrozumiały. Raczej «pewna 
sani a, lub większa suma wzruszeń, pew- 

e doznania estety e, które pozostawią 
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pa sobie ślać aci zadowolenia — oto 
względy, dla których płacą ludzie złotówki 
za bilet na dwugodzinną obecność przed e- 
kranem. 

Oczywiście, są filmy gorsze i lepsze. Są 
takie, które się pamięta latami, są takie, któ 

po kiłku dniach. Od 
kiń wymaga publiczność pewnego wy- 
siłku. Chce (i słusznie), by chociaż czasem 
na szarem tle codziennem dyrekcja kina, 
szczególnie większego, lepszego -— dała film 
dobry, któryby pozostawił jakieś wrażenie. 

Od „Hollywoodu* można czegoś takiego 
wymagać. Programy jednakże w tem kinie 
są bardzo słabe. Żapowiedziany jest film 
polski „Puszcza”, który być może będzie lep 
szy od tego, co ogłądamy obecnie. Taki 
„Czar meksykański”, to amerykańska tande- 
ta w gorszym gatunku. Miała być niby re- 
wja motywów meksykańskich, spleciona zlek 
ka intrygą — porwaniem panny przez ban- 
dytów, ale wyszło z tego bardzo marne biaz- 
nowanie pary ekscentryków Wehlera iWool- 
scya na tle kilku przeciętnych scenek bale- 
towych i naiwnej mise-en-scene bandycko- 
meksykańskiej. Jedyny dobry moment był w 
parodji meksykańskich rewolucyj i zama- 
chów na prezydenta. Pozatem śmiecie, wy- 
sortowane i nic niewarte. s 

Dodatki nadprogramowe stare i w Wil- 
nie kilka już razy w tlane. 
„O. „Znajomej y“ nic lepszego po- 

wiedzieć nie można, więc lepiej zamilczeć 
całkiem! ю 

Nikt nie rzuca kamieni pod nogi dyrekcji 
„Hołlywoodu”, która ma niewątpliwie poważ 
ne trudności organizacyj nawet naj- 
dalej posunięta wyrozumiało: nie może po- 
minąć milczeniem fatalnie ciemnej lampy w 
aparacie i chronicznego braku dobrych fil- 
inów, ną któ koda oczu. Š - 

Również i „Casino* przed „Puszczą* po- 
starało się o marny i stary film p.t. „Od- 
wieczna pieśń*. Naiwny i mocno niepraw- 
dopodobny scenarjusz, nawet w ujęciu re- 
żyserskiem Duponta, nie dał żadnego efektu. 
Wszystko się rozkleja. Film nie ma kości. 
Henry Garat jest tu zaledwie cieniem dzi- 
siejszego. Jego patetyczny gest jest śmiesz- 
ny. 

Nad program blaga reklamowa, bo do- 
datki są „arcyciekawe“ tylko w anonsie, w 
rzeczywistości będąc szczytem nudy i 
marnotv. Na pociechę zapowiadają oba te 
kina „Puszczę* w-g Weyssenhofła. A no, 
zobaczymy. Tad. C. 
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ie szuka się na ekra- s 

  

- WARSZAWIANKA— MAKABI 6:2 
DRUGI MECZ DRUŻYNY LIGOWEJ 
Warszawianka znów była zespołem znacz 

i ym od drużyn i 

   

     

  

   

    

   

   

bytnio, uważając zr 
znie, że i bez tego wygrają. 
at Makabi miala też swoje moment 

początku mieczu po ileniu dru 
często gościła pod bram 

Pierwszy kwadrans meczu wygi 
jakby Makabi miała więcej z gry. Szwarc i 
Jałowcer wspomagani przez Birnbacha i 
Rywkinda, stwarzają sytuacje podbramko- 

niestety, niewykorzystane. Nie wykorzy 
ije też swoich Warszawianka i dopiero 

w 22.minucie Piliszek (gra na prawym łącz 
niku zamiast Makowskiego, który zamienii 
Gazura na centrze pomocy), strzela bram 
kę, a wkrótce drugą (wypracowaną przez 
Junga) i trzecią, Makabi, a raczej tylko 
młodsi jej grac s t wer 
wę. Po przerwie obecność Zajdla, witanego 
owacyjnie przez kibiców klubowych, podno- 
si znów ducha makabistów. Solowa akcja 
Zajdła przynosi honorową bramkę. Szcz 
w rożek był b. trudny do obrony i Keller 
nie ponosi zań winy. Makabi ma znów kil- 

sytuacyj i karnego, niewykorzystanego 
z Rywkinda. 
Po chwili Warszawianka znów góruje i 

trzy dalsze bramki (Pi 
i Kotkowski), nie li 

gu ostrych strzałów przytomnie wyłapanych 
przez Rutsztejna. 

W tym okresie gry atak Makabi jest zu- 
peinie zdezorjentowany. Antokolce traca 

sztki werwy. warc ciągle pozostaje w 
jdel inie wypady, lecz 

  

   

   

   

        

  

      

     

   

  

    

    

  

    

      

    

        

   
        

     

   

        
   bBirnbach, gorliwie pracujący dotąd. 

Pod koniec Makabi zdobywa jeszcze jed 
ną bramkę, z karnego, podyktowanego za 
niesportowe zachowanie się Kellera. Kopnął 
on Zajdla, nadbiegającego w chwili łapania 
piłki. Ligowcy są niezadowoleni z decyzji 
sędziego i buntują się. Keiler zostaje usu- 
nięty z boiska. Zastępuje go w bramce Kro- 
lewiecki. 

Atmosfera na boisku i 
się nieprzyjemną — na sz 
zapowiada koniec meczu. 
Warszawianki. 

Cóż można powiedzieć 0 obydwóch 
spotkaniach Warszawianki? Drużyna gra 
sympatycznie, ze zrozumieniem znaczenia 
gry zespołem, a nie jednostkami, jest lotna, 
dobrze przygotowana technicznie. Może być 
wzorem dla naszych. 

A wilnianie? Wojskowi nie byli zgrani—- 
natomiast pószczególni gracze pokazali się 
z dobrej strony — wróżącej, po zgraniu się 
ataku — dobre wyniki. Makabi jest znacz- 
nie lepiej zgranym zespołem, cóż, kiedy ma 
kilka pozycyj b. słabych Birnbach, Szwarc, 
Rywkind, Zajdel są niemal bez zarzutu, — 
reszta miernoty. W mistrzostwach zapewne 
ulegną legunom 

Mecz niedzielny sędziował p. Kostanow- 
ski. I trybuny i drużynowy nie byty z nie- 
go zadowolone (t) 

SKŁŻD I. K. P. 
1. MECZ BOKSERSKI Z wILNEM 

Wbrew pogłoskom, jakie rozeszty się w 

» o rzekomem odwołaniu meczu bok- 
ego LK.P. (Łódź) — Wilno niezwykle 

trybunach staje 
ście gwizdek 

na korzyść 
   

   

   

  

     
   sersk 

ciekawa ta impreza odbędzie sie. 
Łodzianie przyjęli warunki, proponowane 

przez Wil. Zw. Bokserski i 
skladzie następującym: 

przybywają 4 

        

     
    

Gra — m „ Spodenki —- 
kogucia, borek — piórkowa, I ак— 
lekka, Garnczarek — półśrednia, Stabl Il— 
średnia, i Konarzewski — ciężka. Skład 
więc mocny. ‚ 

Kto będzie z naszej strony — o tem je- 
szcze przedwcześnie mówić — do pierwsze- 
go maja jest czasu sporo 

Przedewszystkiem wysunięta została ko1 
cepcja zamiany wagi ciężkiej na półciężką, 
gdyż słusznie zauważono, że Konard - Po- 
nard, mimo ostatniego nokautu jest dla Ko- 
narzewskiego przeciwnikiem zbyt słabym.— 
Kwestja ta została wysunięta, ale nie zde- 
cydowana. 

Pozatem, niemalo będzie kłopotu z wy- 
stawieniem drużyny. 

Bagiński, *czy: Walter? Oto pierwsze py- 
tanie, Bagiński usunięty w cień wziął się e- 
nergicznie do roboty i podobno nauczyl 
się już punktować (czego dotąd nigdy nie 
robił, polując na nokaut). Jeżeli tak jest, to 
rzeczywiście byłby lepszy od Waltera. — 
Walka eliminacyjna rozstrzygnie. 

Pilnik jest jeszcze chory, a raczej bez 
formy. Pozatem musi wviechać ze swoim 
klubem do Warszawy. Czeka go walka z 
Brzózka. 

Woitkiewicz no ucieczce z ringu zepsuł 
sie nieco i jakoby odgraża się, że walczyć 
na hodzie aż do czasu 7apowiedzianego 
pojedynku na ringu z mistrzem Polski. 
 Żle robi. jeśli tak postanowił. Trening 

nie zawadzi. 
To sa nrzypuszczenia i pogłoski. Po u- 

staleniu składu nodamy go. 
Nastębna impreza bokserską bedą zawo- 

dy w dniu 8 maja na rzecz Polskiego Fun- 
dusz1 Olimpiiskiego. 

Program ich nie został jeszcze ustalony. 
Niezależnie od tego browadzone sa pertrak- 
tacie ze drużvną śląska — kombinowana -— 
która przeie: bedzie na tournee do kra 
jów bałtyckich i zawadzi o Wilno. (t). 

— Komunikat sportowy. Zarząd Poczto- 
wego Zw. Sportowego „Lauda* wzywa wszy 
stkich członków sekcji piłkarskiej do stawie- 
nia sie w poradni sportowej (Miejski Ośro- 
dek Zdrowia — Wielka 48), celem poddania 
się badaniom lekarskim. 

Poradnia sportowa przyjmować będzie 
członków „Laudy* w dniach: 27, 28 i 29 
bm. od 5—7 wieczór. Członkowie, którzy nie 
będą zbadani przez lekarza, nie będą dopusz 

    

    

    

  

czani do zawodów i treningów. 
RADARY TTT ТЕ 

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 
KOLEJOWEGO 1..0.Р.Р. 

WE lokalu Ogniska Kolejowego odbyły 
się jednodniowe obrady zwyczajnego ogól- 
nego zgromadzenia sprawozdawczego kole- 
jowego komitetu L.O.P.P. 

Przybyli delegaci z Grodna, Białegosto- 
ku, Łap, Brześcia, Lidy, Królewszczyzny, 
Przewodniczył obradom p. Stryniewiecki z 
Łap, sekretarzował p. Dzięcioł z Brześcia 
oraz p. Markiewicz z Białegostoku. Przysłu- 
chiwał się obradom i zaczęcał do dalszych 
wysiłków organizacyjnych, dyrektor kolei 

: v interesuje 
przejawami społecznemi na terenie podległej 
mu dyrekcji. ' 

._ Ogólne zgromadzenie wysłuchało i przy- 
ięło do akceptującej wiadomości Sprawozda- nia z działalności Zarządu Komitetu za rok Wileńskiej PKP. 600 zł. subwencji, wyjed- 1931 

nanej w M. K. i przeznaczonej na bieżące 
potrzeby Uniwersytetu. 

dobrego prowadzenia 

zaciekawie- 

Potwierdzeniem 
wykładów na. Uniwersytecie i 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

  

W. dalszym ciągu rozpraw uzupełniono 
zarząd, z którego ustąpili inż. Budkiewicz, inż. Witort, i p. Romaszko, lecz zostali po- nownie wybrani, ponadto do Zarządu weszli: 

inż. Sznurowski, p. Adam 
Nowakowski. Komisja 
poprzednim składzie, a mianowicie p.p. Hry- 
niewiecki, Sadowski, Kuczyński. 

Delegatami na walne zgromadzenie LOPP 
Pe Re O Ki p.p. Niedziółka 
1 Komaszko, w charakterze zastępcó ы 
Wyszkowski i inż. Witort. 3 

W. dyskusji poszczególni przedstawiciele 
podnosili potrzebę akcji odczytowej o cha- 
1akterze propagandowo aktualnym, przy- 
czem słusznie zwracali uwagę na staranny 
dobór przezroczy i materjał ilustracyjny. 

Zastanowiono się również nad sposobeni i 
trybem organizacji lotnych kursów propagan 
dowych obrony przeciwgazowej i przeciw- 
łotniczej dla rodzin kolejarzy, a szczególnie 
kobiet. Wzmiankowane kursa cieszą Się za- 
interesowaniem, isą ważnym krokiem w 
dziedzinie przysposobienia obronnego lud- 
ności. cywilnej. 

Stankiewicz, p. 
rewizyjna została w 

  

Drukarnia „„Słowa* 

   
HELIOS 

ść 
w najpiękniejszym dźwiękowcu erotycznym „NOG w RAJU 

Na I-szy seans cenv zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie Świąt © godz 2-ej 
  

  

Dźwiękowe kino 

ROLLYWOCD 

Mickiewicza 22. 

rcl. gł. czarująca 
ps 8 ZAAIDAA dia ULICY BETTY COMPSON 

i uwodzicielski (WAN LEBIEDIEW, Film ten jest prawdziwą ucztą dla miłosników muzyka. 
Przepiękne melodje. Śpiewy w wyxonauiu solistów i największej orkiestry new-yorskiej. Nad program: Atrakcje 
cćżwiękow». Pocz. o g 2-ej, 4, 6 8 i 10. Następny program: Najnowszy szlagier Polski Puszcza w-g Weyssenhoffa 
  

  

DZ AIĘKOWE KINO 

GIING 
vi. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Gesialny 
Dziś! Monumentsluy arcytilm dź więkowy. Śwez0ODWIECZNA PIEŚŃ 
£oflirt miłości i rasy. « dw'eczna walka dwóch Światów. W rol. główn. łóary Glory, 

  twór króła reżyserów |» 
Wiełkie dźwięk 
arcydzieło dram. 

znakomita 
śpiewaczka „H+bimy* Merjam Elias, Mex Udien i Henryk Gerat. 
Nad progrsm: Arcyciekawe urozmaicenia dzwiękowe, Ceny normalne, 

Początek o grdz. 4, 6, 8 i 10 w dnie świąt. o godz. 2 ej. 
  

  

s Dziś! Wielka symfonja Śpiewu i tańca! Najpiękniejsze tańce gruzińskie! Wszechświalowy szłagier dźwiękowy 
Wyxoneny przez tzłonkÓów 

Dźwiękowe kino 

PAN 
Wielka 42, tel. 5-28. 

  

    

  

rodzimy cerskiej przebywającycii na wygnaniu w Paryżu 

uKasKie 
Dramat arystokracji rosyjskiej i gruzińskiej w emigracji, W rolach główaych GIXA MANES JACQUES CATELAIN 
Nad program: Aktuslne dudatki aźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny znižone, 
  

  

Dzwiękowy 

Kino-Teatr 

nSTYŁÓWY" 
Wielka 36 iwan Petrowicz. 

V ie i 

HER 
(W 1932 r. WYCHODZ 

Dla Członków Kclegjum 

KONTO „HEROLDA“ 
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AAAAALASAAAAAAASAAAAAAAAAMAAAA, 

Vivian Gibson i i 

MAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAALAAAA A, 

WYYYYYYTYYYYYYYYYVYTYYYYTYVYVYYVYYTYVYYY 

ORGAN KOLEGJUM 
HERALDYCZNEGO 

PRZEDPŁATA: Kwartalnie z przesyłką — zł. 9.-— 

э з ” 

Cena zeszytu zł. 3.— 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Dąbrowiecka 24, 

tel. 10 10 05. 

AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
J M I? 

TVYVVYVVVYVYVVYTYVTVYVVYTYYTYYYTI 

OLD 
I JAKO MIESIĘCZNIK) 

7.50 

W P. K. O. Nr. 22941, 
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AAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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LST. 
ki EZ, 

  

      
Świat — Nr. 17. Bardzo ciekawy artykuł 

p.t. „Nowy miernik wartości” zamieszcza St. 
Gas ski, który proponuje wprowadzenie 
nowej waluty („polonów*), oparty nie na 
zapasach złota, lecz na bogactwach natural- 
nych kraju. G. Olechowski w dalszym ciągu 
kreśli wrażenia z podróży do Kanady. O 
„krwawiącej granicy" — sowiecko-rumuń- 
skiej pisze And. Z okazji wystawienia w 
Teatrze Narodowym sztuki Mussoliniego i 

    

Forzano został wydrukowany 2-gi obraz aktu 
Il — „Stu dni". 

   

  

SIĄZKI 
Michał Rusinek. Burza nad brukiem. War 

szawa, 1932, str. 180. ы 
Michał Rusinek, którego powieść „Burza 

nad brukiem* ukazała się właśnie w druku, 
ma już za sobą tom poezyj i trzy tomy be- 
letrystyczne. Jest pisarzem żywym, pełnym 
wyobraźni artystycznej i temperamentu, kie- 
rowanego Świadomą siebie wolą pisarza. 
To. też obraz dziejów młodego chłopca, dzie- 
cko ulicy — rzucony w „Burzy nad bru- 
kiem”, na tło okresu rozbrajania  Austrja- 
ków w Krakowie w końcu wielkiej wojny— 
tętni pełnią życia i bogactwem żywych i 
gorących barw. 

Interesująca fabuła, liczne i bystre i do- 
skonale wyzyskane obserwacje obyczajowo- 
ści i przejawów życia tak niedawno minio- 
nych czasów, przekonywająco narysowana i 
rzetelnie sympatyczna sylwetka Piotra Oże- 
lucha, bohatera powieści — wszystko to 
Sprawia, że „Burza nad brukiem'* stanie się 
trwałą pozycją w dorobku naszej beletrysty- 
ki i silnym argumentem przeciw „kryzysowi 
twórczości" w Polsce, argumentem o wyso- 
kim poziomie literackim i niezawodnie sze- 
rokiej, zasłużonej poczytności. (Nakład Ge- 
bethnera i Wolifa, barwna okładka K. So- 
poćki. Cena zł. 5.50). 

Jerzy Kossowski. Biały folwark. Warsza- 
1932, str. 242. 

Dawno oczekiwana nowa powieść Jerze- 
go Kossowskiego p.t. „Biały folwark? uka- 
zała się w wydaniu książkowem. 

Czytelnicy odnajdą w niej starych, do- 
brych znajomych z „Ceglanego domu”, gdyż 
Biały folwark, stanowi sam w sobie zamknię 
tą całość, jest jednocześnie dawno zapowia- 
danem przez autora rozwinięciem  dziejó 
Józka Zameycia, Krystyny i obu Zameyció- 
wien. Dzieje te, będące treścią Białego fol- 
warku, układają się niezmiernie interesująco. 

Wysuwa się tu na czoło sprawa konfliktu 
małżeńskiego Józka i Krystyny — sięgające- 
go do najgłębszych podkładów psychiki oboj 
ga — i jako bohaterów powieści — i jako 
pewnych typów ludzkich. Konflikt ten, jego 
dzieje i narastanie, kreśli Kossowski pewną 
ręką, wykazując znajomość codziennej, zwy- 
kłej psychiki łudzkiej, jej zakamarków i u- 
czuciowych niekonsekwencyj, dając przez to 
swym bohaterom rumieńce prawdziwego ży- 
cia. 

  

wa, 

  

Bogactwo fabuły, bogactwo licznego sze 
regu występujących w Białym folwarku ty- 
pów, ujętych ciepło, a po męsku objek- 
tywnie — stanowią o wartości nowej powie 
ści Kossowskiego — której można wróżyć 
szeroką poczytność. (Nakład Gebethnera i 
Wolifa. Cena zł. 6.50). 

—— 
       

   
Zamkowa 2. 

    

Konferencje 
z Litwinami 

W ostatnim tygodniu na pograni- 
czu polsko - litewskiem odbyły się re- 
jonowe konterencje graniczne przy u- 
dziale: władz KOP. i  starościńskich 
ze strony polskiej oraz komendantów 
policji i naczelników powiatów ze 
strony litewskiej. Na konferencjach о- 
mawiano aktualne sprawy  rozszerze- 
t. zw. małego ruchu granicznego, u- 
stalania maksymalnego terminu rolni- 
kom przekraczającym granicę, prolon 
gowania przepustek sezonowych itp. 

Wobec mającej nastąpić umowy o 
rozszerzeniu małego ruchu graniczne- 
go między Polską a Litwą udzielane 
„olnikom obu państw zezwolenia na 
przenoszenie towarów przeprowadza 
nie koni, bydła, i nierogacizny oraz 
przewożenia zboża w większej ilości. 

Radio wileńskie 
ŚRODA, DNIA 27 KWIETNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 
14.15: 1) Pieśni hebrajskie, 2) wesołe pio 

senki (płyty) 
15.25: „Wojsko polskie pod sztandarami 

Napoleona* — odczyt dla maturzystów z 
Warszawy. 

15.50: „Stefan Żeromski” — odczyt dla 
maturzystów z Warszawy. 

16.20: „Garnki i nie-garnki* — wizyta 
mikrofonu w zakładzie ceramicznym Repor- 
taż prowadzi Halina Hohendlingerówna. 

16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17.10: „Krajobraz widziany przez soczew- 

kę (z wędrówek fotografa) odczyt wygłosi 
Jan Bułhak. Transm. na wszystkie stacje pol 
skie. 

19.00: Muzyka z płyt. 
19.20: „Co nas boli'*? -— przechadzki Mi- 

ka po mieście. 
20.00: „Chrońmy zabytki 

przeszłości'* — pogadanka. 
20.15: Wielki konkurs muzyczny Rozgło- 

ści wileńskiej. Wieczór IV. Muzyka polska. 
20,45 Paderewski na płytach. 
20.50: Kwadr. literacki z Warszawy 
21.05 Recital śpiewaczy z Warszawy (Ma 

tylda Polińska-Lewicka) 
21.35: Recital skrzypcowy z Warszawy 

.22.30: Komunikaty z Warszawy. 
22.45: Muzyka organowa (płyty). 
23.00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

ra 

Giełda warszawska 
z dnia 26 kwietnia 1932 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary: 8,89—8,91—8,87. 
Belgja: 124,85—125,16—124,54. 
Holandja: 361,00—361,90 —360,10. 
Londyn: 32,65 — 32,81 — 32,49. 
Nowy York: 8,903 8,923 — 8,883. 
Nowy York kabel: 8,908— 8,928—8,888. 
Paryż: 35,10 — 35,19 — 35,01. 
Praga: 26,37 — 26,43 — 26,41. 
Stockholm: 163,50 — 164,32 — 162,68. 
Szwajcarja: 173,25 — 173,68 — 172,82. 
Włochy: 45,90 — 46,13 — 45,67. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych: 211,40. 
Tendencja niejednolita. 

AKCJE: 
Bank Polski 78. Tendencja słabsza. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

najdawniejszej    

  

  

Dolarowa 56. Dillonowska 52. Stabiliza- 1 
cyjna 51,50. Warszawska 38,50. Śląska 39,25. 

  

Dzis! Oddawna zapowiedziane i oczekiwane najnowsze dzwiękowe wydźsnie arcywspaniaie aicyd.ieł _rosyjskie 

'. ARŁOWA -* GEHENNA MIŁOŚCI 
Przepiękny dzwiękowy dramat w 10 skt. emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików, 

Geora Aieksander. — Cyzsdskie romanse i pieśni w języku r: syjskim. 
W rol. gł: 

AAAAAMAAAAAASADAAA AS nm EIA 
KONGRSODOIREECENA LI) Francuska 

Lekarze rodowita, nie siara, po- 
triebna ma lato do 

  

  

n dwojga dzieci 8 lat 
Stachiewiczowa Wielka i 

BORIOR 231I p. 11—12. 
Blumowicz 

choroby weneryczne, inteligentna 
kórne i moszopłciowe wychowawczyni 

Wislka 21, zaająca freblow. met, 
tel. 921, od 9—1i3—8 poszuknie posady do 

d.teci, umie szyć, Mo- 
— = że się zająć domem, 
Br. Kenigsberg ae 2 AH те- 

erencje, i choroby skėrne, WENE- wymag, chęta edia 
ryczne i moczopłciowe jedzie. Adres Bakszta 
Mickiewicza 4 11, За ш. od3 do 7 w, 

tel. 10-90. r Przyjm. 2 3 -12 i 4-8 AAAAMKAAAAAK Aaaa AA 

Lokaie 
NWYYYYVYVYVYYPYYYYYV' оее А лан 

Kosmetyka V" MIESZKANIE | 
częściowo przerobione, 

  

  

  

UAdAAŁA: 

  

    

6 AB l N ET całkowicie cdremonto- 
5 wane, 7 pokoi wszel- 

Racjonalne] Ke WSO, pierwsze 
piętro. o wynajęcia. 

ко ni K Iileńska 25” Wiade: 
WILNO. mość w mieszk. Nr. 9. 

Micklewicza31—4 DO WYNAJĘCIA 
kobiecą 

Urod konserwa- 
je, doske- 

nali,* odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 

mieszkrie 4 eweniua!- 
nie 6 pok, z* wszyst. 
wygodami ul. + ilsud- 
skiego d. Nr. 20 m. 3. 

kosmetyczny twarzy. ZKA! у 
Masaž ciala, elektrycz- MIES NIE ay, wyszczuplający (pa- DO WYNAJĘCIA 
nie). Natryski „Fiormo- 4 pokoje ze 'wszelkie- 
na* według prot. Spuh- mi wygodami i ogród- 
la. Wypadanie w.osów, kiem w centrum  mia- 

  

  

łupież,  Imdywidnalne sta: Pańska 17, * 
dobieranie kosmetysów  - оаа 
do każdej cery. Ostai- 
nie zdobycie Kosmel- io nan 

kirai ej. 
Cubis, od g. 10—8 IKuPNo 

W.2.P: 48 1 SPRZEDAŻ 

GABINET 
Kosmetyki 
Leczniczej 

„Cedib“ 
J Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m;:9) , 

został przeni esiony 

  

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- sad Mickia letnia aa zł. 
1200. Kiiowska 4, Н, —————— Abelow, 

AAAALAA, Ž 

KUPIĘ 
Posady ośrodek lub maleńki 

VETETST EEE |с|агсгек 15—25 ha, 
s „, nad rzeczką, jeziorom. 

Akwizytorów zadnie zadrzewiony, Z 
kilku, energicznych, kiiku domem jmniej inteligentnych, solid- poksłówim AULA = 
nych, gruntownie ob-ką 25.000 zł. Białystok znajmionych z pracą Sk, 
zjednywania prenume- i gama Rasa ioks 3 
ratorów, poszukujemy. 
Wiadomość w admin. 

| AAA AAAAADAR NADA a „Słowa* od 10-tej do kana Arakis 
s» -_-. RÓŻNE 

  

        

Matura 
przygotowywanie ze”, 

mażacikfcją przedmio. Wdowie Н. 5. 
tów do egzaminów w hojnie wspartej przez 
Zakresie szkół średnich ogłoszenie brakuje je- 
Języki obce: francns- szcze 75 zł. na ostate- 
ki, niemiecki (konwer- czne opłacenie maszy- 
sacja) oraz łacina iny — Tow. Pań Miło- 
grecki, Lekcyj udziela- sierdzia św. Wincente- 
ją rutynowani korepe- go a Paulo uprzejmie 
torzy b. nauczyciele przeto prosi o pomoc, 
gimu. mag, filozotji iby zapewnić przysz- 
spec maternatyki, Zgł,łość biednej wdowy i 
do Adm. „Słowa* podjej córeczek, 
„Matura“, 

5 ŽĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

  

          

    LAK 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Bernardyńskiej 3 m. 3 zgodnie z art. 1030 

U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 6 maja 1932 roku o godzinie 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Wielkiej 30 m. 28, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do firmy „Narocz* Towarzystwo dla prze- 
twór. i importu win majątku ruchomego, 
składającego się z kasy - automatu, młynka 
do mielenia owoców, prasy do wyciskania 
soku owocowego i 150 butelek wina owo- 
cowego, oszacowanego na sumę złotych 

Komornik A. Rubom. 
   

Redaktor w z.: Witołd Tatarzyński. 
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