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Rok XIX Wilno, Wtorek 4 Czerwca 1935 r.

przemówienie min. Hkaróu Zawadzkiego
WARSZAWA (Patj. № dniu 3

b. m. o godz. li-ej odbyta się w
wielkiej sali konierencyjnej mini-
sterstwa skarbu konierencja praso-
wa, na której minisier skarbu poin-
iormował przedstawicieli prasy O
wynikach subskrypcji 5 proc. prem- Szym ciągu Końtynuowana,

Vo-; znaczeniujowej pożyczki inwestycyjnej.

lityki walutowej on nie zmieni, Spo- becnie wprowadzone będą pewne
ieczenstwo udziaiem w”subskrypcji nieistoine zmiany i w dniach naj-
daig peiny wyrąz zaulania do tej bliższych zapadną ostateczne de-
polityki. Na zautanie w0 odpowia-|cyzje rządu w tej materji.
uami najkategoryczniej, iz taka jedy- W końcu minister podziękował
nie polityka walutowa będzie waai- dziennikarzom za przybycie i wyra-

U prze- zii uznąnie za ich życzliwą i rze-
w akcji subskryp-pozyczki inweslycyjnej| czową pomoc

tychczas ustalono, że ogoina kwota: minisier wskaza Juz w przemowie-| cyjnej..

subskrypcji wynosi zł. 264.031.000,niu przed akcją subskrypcyjną, ©- ь 4

z tego zi. /5,049%,000 pokryte zostaio
obligacjami pożyczki narodowej,
Zi. 100,4U1,50U zadekiaiowano w$0-
tiowiznie. duma ta będzie prawuo-

podobnie większa po naaejsciu dal-
szych sprawozdań, ale avpiero za

|
а !чаа

|- am.|
į

|
i

ki” Widacki

Pienarne posiedzenie.Sejmu
WARSZAWA (Pai). Pan marsza- narne posiedzenie Sejmu na dzień

iek dejmu Switalski wyznaczył ple-|6 bm. na godz. 16-tą,
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LAURA z ŚWIĘTORZECKICH

BAYKOWSKA

w smutku

Nr. 152

 

po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakra-

mentami, zmarła dnia 2-go czerwca 1935 rokuprzeżywszy
lat 71.

O czem zawiadamia krewnych i znajomych pogrążona

RODZINAkiika tygodni ostateczne dane będą|
$gotowe 1 statystycznie opracowane. i

Już obecnie mozna stwierdzićprze- | Nowy rząd w

możny udziąi w subskrypcji pracow-|

ników, którzy jako iuazie o siaiem:  FRAUA -(Fatj. Wedie prywat-
uposażeniu w peinem, zrozumieniu nych iniormacyj prezydent republiki

spoiecznego poūkiadu pożyczki jak, zaapropowai listę nowego gabinetu.

i interesu wiasnego i ich rodzin,sta-Nomunacja mMiaiady nastąpić juiro.

Czechosłowacji
dowa — Machnik (agrarjusz), spra-
wy wewnętrzne — Uzesny (agrar-

jusz), sprawiedliwość — Szramek,
unitikącja Derer, oświata

 

 

a. 33 LOTERJA PAŃSTWOWA
IWNA WYGRANA

1.000.000 złnęli w pierwszych szeregach sub- rrzypuszczalny skiad bęazie aastę-
skrybentow. Wybitny
dziai w subskrypcji wziąż handel.
Na trzeciem wreszcie miejscu wybi-
jają się osoby, które w statystyce.

urzędowej iigurować będą jako roż-

mi, a więc drobni kapitalisci i ciuła-
cze, którzy uważają nabycie pożycz-
ki inwestycyjnej za wiaściwe skiero-
wanie swych oszczędności. Po raz
pierwszy jako zorganizowany syn-

 dykat w akcji subskrypcyjnej papie-
row państwowych wziąi udziai syn-
dykat spółdzielczy, rozporządzający
$ęsią siecią placowek i zda nale-

zycie egzamin sprawności, źbierając

deklaracyj na zi. 10.000.000.
Midziaiem w prasie notatki, že;

banki rzekomo biorą za maiy udziai
w subskrybowaniu pożyczki inwe-
stycyjnej. Nie jest to zarzutwłaści-

wy, gdyż przeznaczeniem banków
jes. lokować pieniądze na krótki

termin Czasu a nie unieruchamiać
ich w diugoierminowych  pożycz-
kąch, Banki powinny skierowywać
wkiądców do brania udziału w po-
życzkach długoterminowych i banki

spełnity w czasie ostatniej subskryp-
cji swe zadanie, Jak wynika z po-
danych wyżej cyłr, kwota pożyczki
przekroczyja sumę ustaloną rozpo-

rządzeniem, Nadwyżka zostanie

zwrócona subskrybentom, „Kepar-

tycja obejmie dwie grupy. Pierwsza
grupa to instytucje o charakterze
publiczno-prawnym, których woine

kapitały przeznaczone są na ie sa-

me lub podobne cele co i pożyczka
inwestycyjna, le zwrócone sumy

przyczynią się również do wzmoże-

nia tętna gospodarczego w Polsce.

Do drugiej grupy należą pracownicy
państwowi, samorządowi i prywatni,
których uposażenie (wynagrodzenie)
nie przekrącza sumy zł, 150 mie-
sięcznie. :
15. VL. zažądač zwrotu deklaracji i
zapłaconej raty pożyczki. :

Wyniki pożyczki pozwalają mi

Ci pracownicy mogą do) świadectw szkolnych, które następ-

|
|

 

rownież u- pujący: Fremjer — Malypetr (agrar-
juszj, sprawy zagraniczne — benesz
(naroaow y SOCjanstaj,

irzęsienie zi
LONDYN (Pat). Według ostatnio

oirzymanych z (Queity wiadomości,
odczuwa się tam w dalszym ciągu
wstrząsy podziemne. Wczoraj w
(żuetie obsunęia się góra, która na
szczęście nie pociągnęta za sobą
otiar.

Liczbę zabitych Hindusów, wsku-
tek ostatniego irzęsienia ziemi, Obli-
czają na ŻU tys. lysiące trupów już
   

 

SZCZAWNICKA JÓZEFINA i
uśmierza kaszel.

 

Wielka proces komunistyczny w Kownie
_ RYGA (Pat). Z Kowńa donoszą:
Prokuratura sądu wojennego przy-
gotowuje akt oskarżenia w wielkim
procesie komunistycznym, który ma dzieży szkolnej.
objąć około 90 zwolenników ruchu! wana będzie w sądzie wojennym.
komunistycznego z powiatu uciań-| >

Zyon Ś. p. Leona Plucińskiego
POZNAŃ (Pat). W Swadzimiu,

pod Poznaniem, zmarł Leon Pluciń-
ski, właściciel ziemski, były podse-
kretarz stanu wbyłem ministerstwie

 

Fałszerze Świadectw szkolnych
przea SąQem '

Wydział śledczy P. P. natrafił w
| sierpniu roku ubiegłego na ślad ban-
dy, trudniącej się fałszowaniem

nie! sprzedawała podołicerom miej-
scowego i zamiejscowych garnizo-
nów. W wyniku śledztwa ustalono,

obrona na J-

Kreczmarz, handel — Neumann,

rolnictwo — Hodża, roboty publicz-
ne — Dostalek, poczta — Franke. S. 60
emi w Indjach
pochowano lub spalono. MW obawie
przed epidemją zabroniono wstępu
do miasta, W. niektórych miejscach
wydobywa się z rozwartych szczelin
woda, kióra zalewa ruiny miasta.
Setki rannych, znajdujących się pod

„gruzami, zginęło wskutek zatopie-
| nia, rociągi z przepełnionymi, pozo-
| stałymi przy życiu mieszkańcami,
udają się do miejsc bardziej bez-,
piecznych.

Liczba ofiar trzęsienia ziemi oby-
wateli brytyjskich wynosi 200 zabi-
tych i tyluż rann

Dnia 1 czerwca br. minister
spraw wewnętrznych Kościałkowski
w. towarzystwie wojewody Jaszczoł-
ta dokonał inspekcji urzędu staro-
ścińskiego, wydziału powiatowego i
kasy komunalnej w Oszmianie. P.|

 

SŁONIM; (Pat). _ Dzielnica Ka-
poka miasteczka pa, e

ь S . |słonimskiego, została prawie do-skiego. Wiśród oskarżonych znaj-;Š ; :
dują się; przedstawiciele. Kół robot. |szczęnie „Zalazczona przez pożar
"niczych, włościańskich oraz mie: ORCO ONY OZNACZ

Sprawa rozpatry-  ŚWIĘCIANY. W. dniu 25 z. m.
| we wsi Starłygi, gm. szemietowskiej,
| Stasiaława Surbiłowa i służąca Ja-
dwiga Hrynkiewiczowa zostały za-
sypane ziemią podczas wybierania
ziemniaków z dołu. Surbilową wy-

dzielnicy pruskiej, były komisarz
generalny Kzeczypospoliiej w Gdań-
sku, były poseł i wicemarszałek.
Sejmu Kzplitej, przeżywszy lat 60.!

SŁONIM (Pat). Na terenie śmi-
ny miżewickiej, we wsi Łopuchwie,
dwie kobiety, Apanazja Żołudź i Te-
kla Sawicz wszczęły między sobą

ski przedstawiał się jako inspektor
szkolny, natorniast Aleksander Ści-
bło występował w charakterze se-
kretarza Kuratorjum Okręgu Szkol-
nego Wileńskiego.

Dzięki sprawności władz wydzia-
łu śledczego ujawniono nazwiska

GRODNO (Pat). Na szlaku Wil-

no — Grodno na 268 km. znaleziono

na torze kolejowym 12-letniego|
raz jeszcze, z większą niż poprze- ;, są ło mieszlikacy Wilna Włady: SA 5 i sobie |chło Kazimierza  Dosińskiego,|z ! że : % ńcy Wilna: ady- podoficerów, którzy nabyli sobie |chiopca, Aa : .

Še = dan sław Zacharzewski, Zygmunt Brzo-, shłeżowdńe świadectwa | szkolne.|zam. w Wilnie, dającegosłabe ozna.|
ustosunkow się sp zowski, Steian Jankowski i stojący Jednocześnie więc przed Sądem
dla podjętych przez rząd inwestycyj,
które poza zatrudnieniem większej
ilości rąk roboczych posłużą bez-
względnie do ożywienia obrotów
gospodarczych i podniesienia docho-
du społeczeństwa. Pozwala mi to
na wysnucie dalszych wniosków co

do właściwego zrozumienia przez

społeczeństwo całej polityki gospo-
darczej rządu, w tem i walutowej,

która nie zna załamań i wahań, kon-
sekwentnie utrzymując stałość i nie-
naruszalność naszej waluty,
łości tej nie naruszyły ani nie naru-
szą eksperymenty ani wstrząsy w

Sia-,

dziedzinie walutowej, które zacho-|
dzą lub zajść mogą w niektórych
państwach, nieraz silniejszych od
nas ekonomicznie. Jeżeli o tem mó-
wię, to nie dlatego, abym taki
wstrząs przypuszczał, czy uważał za

na czele bandy, jej główny organiza-'
tor Aleksander Scibio. |

W] dniu wczorajszym zasiedli oni!
na ławie oskarżonych w Sądzie.
Okręgowym.

W, czasie przewodu sądowego:
wyjaśniło się, iż oskarżeni sprzeda-
wali fałszywe świadectwa podofice-
rom służby czynnej po cenie od 150
do 300 złotych. Dla nadania aferze
większej powagi, Zygmunt Brzozow-

Zdarzenie taksówki z rowerzystą
„na ul. Antokolskiej.

W dniu wczorajszym na ul. An-
tokolskiej taksówka zderzyła się z
rówerzystą funkcjonarjuszem policji
śledczej Wiktorem Osiadaczem (An-
tokolska 56). Skutkiem zderzenia
Osiadacz wypadł na chodnik, odno-

Wojskowym stanęło 12 podoficerów.|
Sąd Okręgowy, po rozpatrzeniu

sprawy, która wskutek wielkiej ilo-
ści świadków i olbrzymiego materja-
łu obciążającego ciągnęła się przez
cały dzień, skazał: Aleksandra Ści-
bło na osadzenie w więzieniu na
przeciąg 2 i pół lat, Władysława Za-
charzewskiego na 2 lata, Zygmunta
Brzozowskiego i Stefana Jankow-
skiego na 1 rok więzienia.

wacz Bronisław Filipowicz, eskor-
towany do aresztu sądowego wWil-
nie, uciec mimo zakucia go w kaj-;
danki Filipowicz zasypał oczy żył

toniem st. post, Stanisławowi Ko-

Ze Smorgoń donoszą, iż w dniu
wczorajszym we wsi Świdorowicze,
niedaleko Smorgoń, wydarzył się
wstrząsający wypadek, który pocią-

(Sosnowa 7) i kierowca maszyny. |śnął za sobą śmierć trojga osób oraz

Taksówka uległa rozbiciu. poranienia 5 młodocianych  chłop-|
Na miejsce wypadku przybyła|ców.

rzucając na bruk trzy osoby. Cięż-
kie pokaleczenia odnieśli J. Łowce-
wicz (Składowa 3), Z. Steczkowski  prawdopodobny, ale chcę zaznaczyć,

że, gdyby nawet nastąpił wbrew sząc pokaleczenia, zaś taksówka komisja śledczo-lekarska. Grupa chłopców znalazła wpolu

spodziewaniom, to jednaknaszej po-| wpadła na słup telegraficzny, wy-| SOW granat i przyniosła go do wsi, gdzie

Lcsy do nabycia « najstarszej kolekturze

RZUCHOWSKIEJ
ZAMKOWA 9

> Ч, losu 10 zł, !|, 20/zi., cely los 40 zł.
W zeszł”j oterji padło 100C0 >1, I viele inrych wygranych

Min. spr. wewnętrznych w Oszmianie
minister przyjął delegację ludności

powiatu aaśakiejo, z którą od-

był dłuższą rozmowę. Tego dnia

wieczorem p. minister Kościałkow-

ski powrócił do Wilna.

 

Pożar w Dereczynie
kalnych i gospdarczych. Straty są
znaczne. Akcja ratownicza była u-
trudniona z powodu silnego wichru.
Przyczyny pożaru nie zdołano do-
tychczas ustalić.

Zasypane ziemią
dobyto już martwą, natomiast Hryn-
kiewiczową obecny we wsi lekarz
Kozłowski uratował przez zastoso-
wanie sztucznego oddychania i za-
strzyków. Zwłoki Surbiłowej po-
grzebano.

„Walka kobiet na noże
bójkę na noże. Żołudź doznała ran
tak ciężkich, że w parę godzin póź-
niej zmarła.  Zabójczynię areszto-
wano,

W obawie przed kontrolą — wyskoczy
z pociągu

ъ

ki lžycia. 7 zeznań jego wynika, że
w obawie przed kontrolą wyskoczył
z pociągu osobowego, którym jechał
z Wilna.

Usiłowanie ucieczki
WILNO-TROKI. W, dniu i b. m. walskiemu z posterunku P, P. w

o godz. 18,45 zdołał znany włamy-|Rudominie, a następnie usiłował
zbiedz. Za uciekającym oddał st.
post. Kowalski dwa strzały karabi-
nowe, lecz chybił. Wkrótce potem
jednak zdołał uciekającego ująć.

Katastrofalny wybuch granatu
w gm. smorgońskiej

na jednem z podwórzy poczęli ma-
nipulować przy pocisku. W; pewnej
chwili nastąpił wybuch. Odłamkami
granatu 8 chłopców odniosło ciężkie
rany. W drodze do szpitala 3 chłop-
ców zmarło. Resztę w stanie cięż-
kim umieszczono w szpitalu wSmoc-
goniach * Molodecznie,



 

Hitler ma w Niemczech taką władzę

jakiej nie miał zaden monarcha
BERLIN, 2-6 PAT. Na zebraniu

kierowników politycznych organizacji
narodowo - socjalistycznej w Erfur-
cie min. Frick wystąpił z doniosłą
mową, w której oświadczył m. in., że
największym sukcesem polityki na-
rodowo - socjalistycznej jest odzyska-
nie niezależności i swobody zbroje-
niowej Niemiec. Po ostatniej mowie
Hitlera inne mocarstwa mają do wy-
boru, czy chcą przyjąć wyciągniętą
dłoń pokojową, czy nie. Minister o-
czekuje, że w najbliższym czasie na-
stąpią konkretne posunięcia w tym
kierunku.
W drugiej części przemówienia min.

Frick z niezwykłą stanowczością wy-
stąpił przeciwko radykalnym kołom
narodowo - socjalistycznym, niezado-
wolonym z dotychczasowego tempa
rewolucji hitlerowskiej, oświadczając:
„Twierdzę, że ci ludzie przedstawiają
wielkie niebezpieczeństwo i sabotują
rewolucję narodowo - socjalistyczną.
My sami wiemy, że pozostały jeszcze

° @о rozwiązania wielkie zagadnienia,
alr wszak i Rzym nie w jednym dniu
został zbudowany.
Podobnie jak nie można rozwiązać

kwestji żydowskiej przez wybijanie
szyb, tak samo i pałki policjantów
nie rozwiążą konfliktu kościelnego.
Do wszysktich tych spraw potrzebu-
jemy czasu”, O stosunku państwa do
kościoła minister oświadczył: Partja
i państwo nie wtrącają się do spo-
rów religijnych, ale strzec będziemy
bacznie, aby kościół nie wykraczał

 

 

poza swój teren. Zadaniem kościo!a
jest duszpasterstwo, a nie polityka, i
tu będziemy bezwzślędni.

Minister dodał: Nie było w Niem-
czech cesarza ani króla, któryby w
swoich rękach skupiał taką władzę,
jaką posiada otecnie Hitler. Od tysią-
ca lat nie było też rządu, któryby tak
bezwzględnie, jak rząd Hitlera, uczy-
nił z narodu niemieckiego wyłącznie
punk wyjścia swojej polityki.

Na kopa'ni „Wawel“

wydobyto tylko zwloki

W wyniku kilkudniowej akcji bry-
gady ratowniczej na kopalni „Wolf-
gang-Wawel*”, nawiedzonej ostatnio
katastrofą, wydobyto wczoraj wieczo-
rem zwłoki jednego z zasypanych gór-
ników, Adolfa Pradelskiego.

W dniu dzisiejszym o godz. 14-ej
kolumna ratunkowa dotarła do zwłok
drugiej ofiary katastrofy, Jana Byr-
ka. W dalszym ciągu trwa akcja ce-
> wydobycia dwu pozostałych о-
iar.

Dlaczego w Anglji zmienia się rząd?
Ciekawy komentarz „Observera

LONDYN, 2-6 PAT. Omawiając za-
powiedzianą pod koniec bieżącego ty-
godnia rekonstrukcję gabinetu brytyj-
skiego, publicysta Garvin twierdzi na
łamach „Observer'a”', że przyczyną
rekonstrukcji gabinetu nie jest bynaj-,
mniej stan zdrowia Mac Donalda,
Zmiana następuje zdaniem

Garvina — by umożliwić sharmonizo-
wanie władzy z odpowiedzialnością.
Dotychczasowa sytuacja rządu naro-
dowego była taka, że premier, nie bę-
dąc przywódcą największego stron-
nictwa większości rządowej, nie po-
siadał pełni władzy, a leader najwięk-
szego stronnictwa rządowego nie po-
nosił pełni odpowiedzialności,
Wprowadzenie Baldwina na urząd

premjera oznacza skoncentrowanie
pełni władzy i pełni odpowiedzialno-
ści w,jednej osobie.

—

Popłoch w Gdańsku
Obawiano się nowej dewaluacji guldena |

GDAŃSK, 2. 6. (PAT.). Dziś w
Gdańsku powstał nieuzasadniony
niepokój, spowodowany pogłoskami
o zamierzonej jakoby nowej dewalua-
cji guldena,. Pojawił się masowy po-
 

Kronika telegraficzna
— W ramach obchodu rocznicy nadania

konstytucji król Wiktor Emanuel III przy-
jął 2 b. m. na Vie del Impero wielką rewję

wojskową, w której wzięło udział 25,000

żołnierzy, 120 armat i 80 aut pancernych.

— Z końcem kwietnia liczba bezrobot-
nych w Hiszpanji wynosiła 732,034 osób. W
liczbie tej znajdowało się 469,101 zupełnych

bezrobotnych i 262,933 częściowo bezrobot-

nych. Bezrobocie najbardziej dotknęło

przemysł rolny, leśny i budowlany.

— W czasie niedzielnych uroczystości ku

czci Joanny d'Arc w Rouen komuniści usi-

łowali kilkakrotnie zakłócić przebieg ob-
chodu. Odziały komunistyczne ustawiły się

nawprost pomnika Jaonny d'Arc i powita-
ły maszerujące oddziały wojskowe obraźli-

wemi okrzykami. W chwili rozpoczęcia

uroczystości komuniści zaintonowali mię-

dzynarodówkę. Policja zdołała przywrócić

spokój.

— Korespondent dyplomatyczny „Obser-

ver'a" donosi, iż rząd brytyjski ma zamiar

zaproponować konsultację pomiędzy Fran-

cją, Włochami, Niemcami i W. Brytanią,

bądź na konferencji specjalnej, bądź w dro-

dze dyplomatycznej, w sprawie praktycz-

nego urzeczywistnienia konwencji lotniczej.

— Pod Le Bourget nastąpiło zderzenie

samochodu osobowego z ciężarowym. 3 oso-

by zostały zabite, a 2 odniosły ciężkie ra-

ny.
— Członkowie włosko-abisyńskiej komi-

sji pojednawczej zbiorą się w tym tygodniu

w; Medjolanie.

— W miejscowości Mauer pod Wiedniem

samochód zderzył się z tramwajem. Jest 5

zabitych i 4 rannych  

pyt na waluty zagraniczne, a przede-
wszystkiem nazłotego polskiego.
W kantorach wymiany spowodu

niedzieli zabrakło złotych polskich.
Publiczność, pragnąca wyzbyć się
guldenów, nadawała w urzędach po-
cztowych przekazy pieniężne do in-
nych krajów, a głównie do Polski. Jak
wiadomo, nadawane sumy przyjmo-
wane są w Gdańsku w guldenach, a
wypłacane w walucie kraju przezna-
czenia, Na głównej poczcie w Gdań-
sku liczba nadających przekazy do
Polski zwiększyła się do tego stopnia,
że oczekujący tłum stał na ulicy.

Czynniki kompetentne Wolnego
miasta zapewniają, iż obawy co do
ponownej dewaluacji guldena są naj-
zupełniej bezpodstawne. Dyrekcja
Banku gdańskiego zaprzecza również,
jakoby kwestja ponownej dewaluacji
śuldena była brana w rachubę.
Bank gdański czyni obecnie starania,
aby w ciąsu naibliższych godzin do-
starczyć do Gdańska złote polskie
oraz inne waluty obce, które mają być
sprzedawane po niezmienionym kur-
sie sobotnim.

Śnieg w Leningradz.e
LENINGRAD, 2.VI (PAT.). W o-

statnich dwuch dniach w Leningradzie
i okolicy spadł śnieg, co o tej porze
roku jest zjawiskiem rzadkiem.

Złoto w St. Zjednoczonyth
NOWY JORK, 2.VI (A. T. E.). Za-

pas złota amerykańskiego departamen-
tu skarbu wynosił w końcu maja b. r.
8.635.040.000 dolarów, osiągając naj-
wyższy stan w ciągu ostatnich dziesię-
cioleci.

 

Wyzwanie Gómbósa na pojedynek
przez b. sojusznika Eckhardta

BUDAPESZT — 26 (ATE) — Sen-
sacją dnia stało się wyzwanie na poje-

dynek premjera Goemboesa przez

rzywódcę partji drobnych rolników

Tibor Eckahrdta. Tło sprawy jest na-

stępujące: Z okazji pogodzenia sięTi-

bor Eckhardta z b. premjere hr. Beth-

lenem ten ostatni wystosował do Ti -

bor Eckhardta list z przeproszeniem, w

którym wycofuje cały szereg swych

napaści na Tibor Eckhardta, podkre-

ślając, że oparte one były na infor -

macjach, uzyskanych od premjera

Goemboesa. Wobec tego Tibor Eck-
hardt postanowił zażądać satysfakcji i

w łał 40 premjera Goemboesa swych

sekundantów w osobach posła Kleina i

 

sekretarza partji drobnych rolników,
Szentivanyi'ego. Ponieważ Goemboes
bawi poza Budapesztem w swej posia-
dłości ziemskiej, sekundanci Tibor
Eckhardta żądanie udzielenia saty-
sfakcji przedstawili sekretarzowi pry-
watnemu premjera z prośbą o natych -
mastowe doręczenie  Goemboesowi.
Akcja Tibor Eckhardta wywołała w
kołach politycznych dość przykre zdzi-
wienie, ponieważ Tibor Eckhardt do
chwili rozwiązania poprzedniego par-
lamentu na wiosnę stał całkowicie po
stronie rządu Goemboesa, stając się
m. in. również jednym z głównych

'| rzeczników kampanji przeciwko hr.
Bethlenowi.  

WYNOS ZEE "17M

Autor artykułu występuje jako go-
rący zwolennik rozszerzenia platfor-
my obecnego rządu przez powołanie
doń Lloyd George'a i Churchilla, przy
czem zaleca oddanie w ręce Lloyd
George'a całej akcji gospodarczej, a
w ręce Churchilla całokształtu dzia-
łalności rządu w dziedzinie obrony
narodowej,
Zdaniem Garvina, rekonstrukcja

gabinetu dokonywa się w chwili, któ-
ra z punktu widzenia międzynarodo-
wego przedstawia więcej trudności,
aniżeli sutacja w r. 1931, gdy rząd
narodowy powstawał. Dlatego Bald-
win powinien skorzystać z okoliczno-
ści, by rozszerzyć platformę rządu na-
rodowego.

 

Wielkie manewry we Francji
w dniach 4—9 czerwca

PARYŻ 2, 6. (PAT.) W dniach/od
4 do 9 czerwca odbędą się w rejonie
Hiort-Saintes-Angouleme _ manewry,
któremi kierować będzie szef sztabu
generalnego, gen. Gamelin : gen.
Georges.
Dwie armje, biorące udział w ma-

newrach, znajdować się będą pod ko-
mendą generalėw Billiote i Heringa,

 

którzy wchodzą w skład wyższej rady
wojennej.
Na manewrach tych będą obecni

również generalny inspektor armji
czechosłowackiej, Sirovy, szef sztabu
generalneśo armji rumuńskiej, gen.
Samsonovici, i szef sztabu generalne
pa armji jugosłowiańskiej, gen. Mar.
icz.

Czy poprawa finansowa
w Beloji?

PARYŻ, 2VI (A. T. E.). Z Brukseli
donoszą; Tygodniowy bilans belgij-
skiego Banku Narodowego wykazuje
znaczny przypływ złota, wartości
887.3 miljonów franków. Zapas złota
Banku Narodowego wynosi obecnie
17.058 miljonów franków. Pokrycie

złota pozostało niezmienione i osi
65,67 proc, та
Znaczny przypływ złota w ostat-

nim czasie komentowany jest w kołach
finansowych i gospodarczych, jako do-
wód przywrócenia pełnego zaufania
do waluty belgijskiej.

Dalsze ograniczenia handlu
we Włoszech

RZYM, 2.VI (A. T. E.). Nowomia-
nowany komisarz dewizowy, profesor
Guarnieri, wydał szereg zarządzeń
wprowadzających dalsze ograniczenia
w przywozie towarów. System kon-
tyngentów przywozowych na drugie
półrocze 1935 obejmuje szereg nowych
surowców i towarów, których przywóz

dozwolony będzie jedynie w wyjątko-
wych wypadkach.

Ograniczenia te dotyczą m. in. przy-
wozu masła, mięsa, kakao, win, tłusz-
czów i olejów, lnu, surowca i tkanin
jedwabnych, żelaza, stali, miedzi, ni-
klu, ołowiu, cyny, cynku oraz innych
metali, węgla, wszelkiego rodzaju na-
wozów sztucznych, skór, sumy i t. p.

 

Projekty ordynacyj wyborczych
uchwalone przez klub B. B.

Uchwalone na posiedzeniu klubu par-
lamentarnego BBWR. w.dn. 1-ym b. m.
projekty ordynacyj wyborczych do Sejmu
i Senatu, oparte na projektach przedło-
żonych w dn. 7-ym maja r. b. grupom
konstytucyjnym BBWR., zawierają w za-
sadniczych swych postanowieniach, co
następuje:

SEJM

Projekt ustanawia liczbę posłów na
208.
Czynne prawo wyborcze do Sejmu ma

każdy obywatel bez różnicy płci, który
przed dniem zarządzenia wyborów ukoń-
czył lat 24. Bierne prawo wyborcze (pra-
wo wybieralnošci) na całym obszarze
Państwa ma każdy obywatel, mający
praco wybierania, który przed dniem za-
rządzenia wyborów ukończył lat 30.
Nie mogą kandydować w okręgach wy-

borczych, w których pełnią stużbę: woje-
wodowie, oraz podlegli im urzędnicy,
prokuratorzy sądów powszechnych, z wy-
jątkiem prokuratorów sądu najwyższe-
go, kuratorzy okręgów szkolnych oraz
podlegli im naczelnicy wydziałów, wizy-
tatorzy i inspektorzy szkolni, dyrektorzy
izb skarbowych oraz podlegli im urzędni-
cy, ołicerowie i szeregowi policji pań-
stwowej,

Wybory odbywają się w niedzielę, O-
kres wyborczy, t. zn. okres od zarządze-
nia wyborów do dnia głosowania wynosić
będzie nie mniej niż 54 i nie więcej, niż
60 dni,
Do przeprowadzenia wyborów będą

powołani: generalny komisarz wyborczy
oraz okręgowe i obwodowe komisje wy -
borcze.
Cały obszar państwa ma być podzielo-

ny na 104 okręgi wyborcze, na każdy о-

kręg przypadać będą dwa mandaty ро-
selskie,

Listę kandydatów na posłów ustalać
hędzie w każdym okręgu „zśromadzenie
okręgowe” pod przewodnictwem okrę-
gowego komisarza wyborczego.
Zgromadzenie okręśowe wedłuś pro-

jektu ma się składać: a) z delegatów sa-
morządu  terytorjalnego, wybranych:
przez rady powiatowe (po 1 delegacie na
-20.000 mieszkańców danego powiatu);
przez rady gminne (po 2 delegatów na
$manę, liczącą ponad 6.000 mieszkańców,
a po | delegacie w pozostałych śminach);
przez rady miejskie (po 1 delegacie na
4.000 mieszkańców miasta wydzielonego
z powiatowego związku samorządowego,
a na 6.000 mieszkańców w pozostałych
miastachj; b) z delegatów samorządu $o-
spodarczego i or$anizacyj zawodowych,
wybrunych: przez izbę przemysłowo-han-
dlową (po 1 delegacie na 500 wyborców
do izby); przez izbę rzemieślniczą (po 1
delegacie na 500 wyborców do izby);
przez izbę rolniczą (po 1 delegacie na
każdych dwóch delegatów rad powiato-
wych); przez zarządy pracowniczych or-
ganizacji zawodowych, działających na
obszarze okręgu conajmniej 3 lata przed
zarządzeniem wyborów do Sejmu (po 1  

de'egacie na 500 członków tych organi.
zacji), Poza wyżej wymienionemi, w o-
$acyj. Poza wyżej wymienionemi, у о-
miejskiej, wchodzą w skład zgromadze -
nia okręgowego: delegaci samorządu za-
wodowego, wybrani przez izbę lekarską
(3 delegatów na okręś), przez izbę adwo-
kacką (po 2 delegatów na okręś), przez
izbę notarjalną (po 1 delegacie na okręg),
delegaci Polskiego Związku Zrzeszeń
Technicznych (po 3 delegatów na okręg)
i delegatki organizacyj kobiecych (po 5
delegatek na okręg).
W skład zgromadzenia okręgowego

wchodzą pozatem delegaci zgłoszeni po
jednym conajmniej przez 500 wyborców,
zamieszkałych w okręgu wyborczym.
Podpisy na zgłoszeniu muszą być uwie -
rzytelnione przez notarjusza za opłatą 10
gr. od podpisu.
W okręgach wreszcie, na których ob-

szarze znajduje się szkoła akademicka,
wchodzą do zgromadzenia okręgowego
celegaci szkół akademickich (po 3 dele-
gatów na szkołę wielowydziatową i 1 de-
legat na szkołę jednowydziatową).
Prawo zgłaszania kandydatów na ро-

słów ma każdy uczestnik zgromadzenia
okręgowego. Na podstawie zgłoszeń u-
czestników przewodniczący ustala wykaz
zgłoszonych kandydatów. Jeżeli zgłoszo-
ne zostaną tylko cztery kandydatury, to
wszyscy zgłoszeni zostają wpisani na li-
stę. Jeżeli zgłoszonych zostanie więcej,
niż czterech, to odbywa się głosowanie,
w wyniku którego zostają wpisani na li-
stę kandydatów ci wszyscy, którzy uzy-
skali głosy conajmniej jednej czwartej
głosujących.

Po ustaleniu listy kandydatów na po -
słów zgromadzenie okręgowe w podobny
sposób ustala listę zastępców kandyda -

tów na posłów.
Każdy kandydat może kandydować

tylko w jednym okręgu wyborczym.
W wyniku głosowania otrzymują man.

daty poselskie dwaj kandydaci, którzy о-
trzymali największe ilości głosów, nie-
mniej jednak, niż 10.000 głosów.

Głosowanie odbywa się w ten sposób,
że każdy wyborca otrzymuje w lokalu
urzędową kartę do głosowania z wydru-
kowaną listą kandydatów i na tej karcie
oznacza nazwiska dwóch kandydatów, na
których pragnie oddać głos.

SENAT
Projekt ustanawia liczbę senatorów na

96, z których jedna trzecia będzie powo-

ływana przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej, a dwie trzecie wojewódzkie kolegja
wyborcze, złożone z delegatów, wybra -
nych przez obywateli, posiadających pra-
wo wybierania do Senatu z tytułu zasłu-
gi osobistej, wykształcenia, lub zaufania
do nich obywateli.
Prawo wybierania do Senatu będą mie-

li: —z tytułu zasługi osobi-
s t e j — obywatele, odznaczeni orderem
Orła Białego, orderem Virtuti Militari,
Krzyżem lub Medalem Niepodległości,
„Krzyżem Walecznych, orderem Odrodze-  

nia Polski, lub Krzyżem Zasługi; z t7-
tułu wykształcenia:—a)oby-
watele, którzy ukończyli szkołę wyższą
lub zawodową typu licealnego (liceum
pedagogiczne itp.), albo szkołę oficerską
lub szkołę podchorążych; b) obywatele,
którzy przed wprowadzeniem nowego u-
stroju szkolnego ukończyli jedną ze szkół
równorzędnych z wymienionemi powy-
żej, albo posiadają stopień oficerski; z

tytułu zasługi obywateli:
—a) obywatele piastujący stanowiska z
wyboru w samorządzie terytorjalnym, a
mianowicie członkowie rad wojewódz-
kich, powiatowych, śminnych i miejskich
oraz członkowie zarządów miejskich; b)
obywatele piastujący stanowiska z wybo-
ru w samorządzie gospodarczym oraz w

zarządach zrzeszeń gospodarczych z tym
samorządem związanych, a mianowicie
radcowie izb rolniczych, przemysłowo-
handlowych i rzemieślniczych, przewod-
niczący zarządów zrzeszeń przemysło-
wych, cechów, rzemieślniczych związków
gospodarczych, oraz organizacji i kółek
rolniczych; c) przewodniczący zarządów
pracowniczych organizacji zawodowych;
d) przewodniczący kół miejscowych sto-
warzyszeń wyższej użyteczności; e)
członkowie zarządów wyższych szczebli
organizacyjnych zrzeszeń powyżej okre -
ślonych.

Prawo wybierania nie służy jednak tym
obywatelom, którzy nie ukończyli lat 30.
Prawo wybieralności do Senatu służy

natomiast każdemu obywatelowi, mają-
cemu prawo wybierania do Sejmu, który
przed dniem zarządzenia wyborów ukoń-
czyt lat 40.

Kandydować można tylko w jednem
województwie,
Każdy powiat dzieli się na obwody wy-

borcze, liczące około 120 do 150 wybor-
ców do Senatu. Każdy obwód taki wy-
biera jednego delegata do wojewódzkie-
go kolegjum wyborczego. Wybór delega -
tów odbywa się na dwa tygodnie przed
dniem głosowania do Sejmu na zebra-
niach obwodowych. Delegaci zbierają się
na zebraniach w następną niedzielę po
dniu głosowania do Sejmu,
Kolegjum wyborcze wyłania listę kan-

dydatów, poczem przeprowadza gloso-
wanie w ten sposób, że każdy delegat ma
prawo oddać głos na tylu kandydatów,
ilu senatorów wybiera dane wojewódz-
two.
Z ogólnej liczby 64 senatorów, powoła-

nyr: w ten sposób przypada: na m. st.
Warszawę oraz woj. kieleckie i lwow-
skie — po 6 senatorów, na woj. warszaw-
skie i łódzkie — po 5 senatorów, na woj.
lubelskie, wołyńskie, krakowskie, po-
znańskie — po 4 senatorów, na woj. wi-
leńskie, białostockie, tarnopolskie i ślą-
skie — po 3 senatorów, na woj. pomor -
skie, nowogródzkie, poleskie, stanisła-
wowskie — po 2 senatorów.
Po ogłoszeniu wyniku wyborów do Se-

natu nastąpi w ciągu dni 7 powołanie po-
zostałych 32 senatorów przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej,
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Osobliwa „Poreka“ w magistracie

Urzednika nazwano szpiegiem
Dwa procesy sądowe wyjaśniają rolę pp. Maliszewskiego i Desza

' Sprawa pozornie błaha, jakich wiele
na wokandach sądowych: Wacław Ma-
linowski (Miodowa 23) skarży” kilki
zwolnionych z warszawskiego magi-
stratu urzędników o zniesławienie.
Tło jednak tej sprawy jest niezwykle
charakterystyczne.
W marcu ub. roku na terenie wy-

działu tinansowego magistratu została
założona spółdzielnia „Poręka”,  któ-
rej zadaniem jest udzielanie gwaran-
cyj za członków, pracujących w  cha-
rakterze egzekutorów, inkasentów i t.

p. Warunki przystąpienia do spółdziel-
ni są niezwykłe jak na obecnie ciężkie
czasy. Każdy, chcący zostać członkiem
„Poręki*”, wpłaca 25 zł, tytułem wpi-
sowego, 100 zł. na fundusz  dyspozy-
cyjny prezesa oraz 1000 zł.(!) jako u-
dział, Miesięczna składka członkowska
wynosi 5 zł. ‚

Osoby dobrze wypłacające się spół-
dzielni, mają posady gwarantowane. Ci
zaś urzędnicy, którzy odmówili podpisa-
nia deklaracyj i wpłacenia gotówki, dzi-
wiym zbiegiem okoliczności są reduko-
wani. W ten sposób „Poręka”* uznana
jest faktycznie za tę instytucję, która
rozdaje i odbiera posady egzekutorów w
magistracie stolicy.

Dygnitarzami w „Poręce“ zmuszający-
mi urzędników do podpisywania dekla-
-racyj oraz wpłacania udziałów są pp.
Desz i Maliszewski, Jak dalece „Porę-
ka” wpływała na los urzędników świad-
czy fakt, że nawet już zredukowanym u-
rzędnikom proponowano posady wza-
mian za wpłacenie udziałów, a Mali-
szewski ulokował w ten sposób w magi-
stracie kilkanaście osób. Wytworzyła
się więc paradoksalna sytuacja, że Ma-
liszewski, będąc tylko inkasentem, chciał
odgrywać kierownika personalnego.

Przebrała się jednak miarka, Na po-
czątku bież. roku prezydentowi miasta
został złożony obszerny memorjał, obra-
zujący działalność Maliszewskiego i jego
towarzyszy. Do memorjału dołączono
między innemi dowody, że jeden z kie-
rowników spółdzielni Desz był szpiegiem
niemieckim w pow. błońskim w latach

Z kroniki wypadków

KRWAWE ZAJŚCIE
Z MARYNARZAMI

W Ogrodzie Saskim, nieznany osob-
nik napadł na 2i-letniego Stanisława
Kantona, marynarza (Targówek, Skła-
dowska 35) i zadał mu cios nożem w le-
wy bok. Gdy w obronie napadniętego
stanął kolega, 24-letni Stanisław  Kra-
jewski, również został zraniony nożem
w klatkę piersiową. Obydwóch zaprowa-
dzono do bramy domu Marszałkowska
153, gdzie zostali opatrzeni przez Pogo-
towie. Kóntona w stanie ciężkim prze-
wieziono do szpitala Dz. Jezus.

NAPAD NOŻOWCA

Przed domem Krochmalna 24, niezna-
ny sprawca napadł na Władysława Pol-
kowskiego, piekarza (Wołyńska 23) za-

dając mu cios nożem. Na wszczęty przez
przechodniów alarm — sprawca zbiegł.

Rannym zajął się policjant wzywającPo-

gotowie. Lekarz stwierdził poważnie za-
grażającą życiu ranę kłutą brzucha ł, po

opatrunku, przewiózł Polkowskiego do
szpitala na Czystem.

OBLAŁA MĘŻA WRZĄTKIEM

Przy ul. Rybaki 12, wynikła w miesz-

kaniu sprzeczka pomiędzy Józefem Świ-

derskim, robotnikiem, a żoną jego Mar-

ją. W pewnym momencie, Świderska

chwyciła imbryk z ukropem i oblała mę-

ża. Opatrzył go lekarz Pogotowia. |

OFIARY RUCHU KOŁOWEGO

Samochód potrącił na rogu ul. Nowo-

miejskiej i Rynku Starego Miasta 28-

letniego Leonarda Borkowskiego, mon-

tera (Mostowa 8), który doznał potłu-

czenia lewego kolana.

— Rower najechał na pl.

skim na 15-letniego Lejbę

przy siostrze.

Muranow-
Gurfinkla, 

1916 — 18. Ponieważ biuro dochodzeń
dyscyplinarnych magistratu nie kwapiło
się zawiesić Maliszewskiego i Desza w
czynnościach, jeden z urzędników p. K.
zmuszony był do czynnego wystąpienia i
publicznego nazwania Desza niemiec-
kim szpiegiem. Desz oskarżył p. K. o
zniesławienie, a rozprawa, wyznaczona
na początek maja b. r., została odroczo-
na. Wyroku w tej sprawie oczekuje o-
gół urzędników magistrackich z wiel-
kiem zainteresowaniem.
Sprawa „Poręki”, będąca dotychczas

przedmiotem poufnych rozmów magi-
strackich urzędników, przedostała się
jednak na forum publiczne. Oto Mali-
szewski i Desz wystąpili do sądu pań-

stwowego przeciwko autorom memorjału
ze skargą o zniesławienie. W jaki spo-
sób oskarżający ich memorjał, który po-
winien być podstawą energicznie i szyb-
ko prowadzonego śledztwa, przede-
wszystkiem dostał się do rąk Maliszew-
skiego i Desza — pozostanie tajemnicą
zakamarków warszawskiego ratusza.
Na rozprawie sądowej omówiono już

częściowo rolę dotkniętych na czci pp.
Maliszewskiego i Desza. Proces jednak
został przerwany w celu zbadania no-
wych świadków. .
Dodać tu jeszcze należy, że p. Mali-

szewski jest wybitnym działaczem „usa-
nowanego' Związku pracowników samo-
rządowych. \

„Utatwienia“ w urzedzie budowlanym
Wystrzegač się ustužnycn „pošrednikėw“

W lipcu 1934 roku właściciel posiadło-
ści przy ul. Puławskiej w Wierzbnie, Ka-
zimierz Kałęcki, zamierzał wybudować
dwupiętrową kamienicę frontową. Po-
siadał stary plan budowy, który pragnął
zamienić na nowy, nieco zmieniony i w
tym celu udał się do urzędu miejskiego
inspekcyjno - budowlanego. Wskutek
nawału interesantów Kałęcki nie zdołał
jednak nic tego dnia załatwić. W kilka
dni później do mieszkania Kałęckiego
przyszło 2-ch mężczyzn, z których jeden

przedstawił się jako technik budowlany,

Władysław żychliński (Wspólna 9), dru-

gi zaś jako jego siostrzeniec, Zezon Ży-

chliński. Przybyli oświadczyli Kałęckie.

mu, że ułatwią mu otrzymanie nowych

planów, których koszta, wraz ze wszel-

kiemi opłatami wyniosą razem 400 zł. K.  

zgodził się. W ciągu następnych kilku
tygodni do K. przychodził Zenon Ż., o-
trzymując w trzech ratach razem 300

zł, pozostałą sumę K. miał doręczyć z
chwilą otrzymania gotowegą nowego
planu. Tymczasem upływały miesiące i
planu nie było. Jednocześnie znikł Ze-
non Ż., a Władysław zapytywany przez
Kałęckiego oświadczył mu z oburzeniem
że siostrzeniec go oszukał, gdyż on ani
grosza nie otrzymał z wpłaconych pie-
niędzy. Na tem jednak nie skończyło się.
Łatwowierny Kałęcki w dalszym ciągu
korzystał z usług, tym razem Władysła-
wa Žychliūskiego z tym skutkiem, że
stracił jeszcze 265 złotych a planu dotąd
nie otrzymał. Wreszcie zameldował o
wszystkiem policji, która wszczęła
śledztwo.  

GINĄ SPIEWAKI BOŻE
w stołecznych parkach

Jeszcze przed paru laty w miejskich
parkach i ogrodach w Warszawie, w ma-
ju i na początku czerwca, słyszało się
miłe głosy słowików. Duża ilość tych
śpiewaków gnieździła się zwłaszcza w
parku Paderewskiego, gdzie nieomal w
każdej grupie drzew lub krzewów prze-
bywał słowik, a spacerowicze mieli moż-
ność nietylko słuchać jego pięknego
śpiewu, ale i oglądać tego szarego i nie-
pozornego ptaka podczas zawodzenia
trelów. Nawet w parku Praskim gniež-
dziły się słowiki, skąd wypłoszyły je do-
piero hałas i huk rakiet oraz fajerwer-
ków, puszczanych w pobliskim Luna-
Parku,
Mimo; że w parku Paderewskiego

drzewa i krzewy rozrastają się coraz
bardziej, stanowiąc skuteczną ochronę
dla słowików, jednak w parku tym bo-
żych śpiewaków jest coraz mniej. Jed-
ną z najważniejszych przyczyn zmniej-
szania się liczby słowików jest nadmier-
na ilość zdziczałych kotów, które włó-
czą się po parkach i ogrodach. Nie
mniejszą szkodę w stanie ilościowym
ptactwa wyrządzają i koty domowe, dla
których mięso ptasie jest prawdziwym
przysmakiem.
Walka z kotami w ogrodach jest b.

trudna, gdyż do specjalnych pułapek
wchodzą one niechętnie nawet głodne, a
będąc najedzonemi dosyta, omijają pu-
łapki zdaleka. Wypłoszenie kotów z o-
grodów również nie odnosi pożądanych
skutków, gdyż wypłoszone z jednego
miejsca, kryją się w innem, nie opusz-

czając ogrodu.
Jeżeli nie zostaną przedsięwzięte ja-

kieś radykalne środki celem wytępienia
w parkach i ogrodach miejskich włóczą-
cych się samopas kotów, w stołecznych
ogrodach znikną nietylko słowiki, ale
wszelkie śpiewające ptactwo. Publicz-
ność zostanie pozbawiona rozkoszy słu-

 

Sanacyjni „opiekunowie domowi”
Po co ich ustanowiono?

Rozporządzeniem P. Prezydenta Rzpli-

tej z dn. 6 marca 1928 r. powołano do ży-

cia instytucję opiekunów społecznych,

mającą na celu współdziałanie z organa-

mi gminnemi w zakresie wykonywanis

opieki społecznej. Między innemi do obo-

wiązków opiekunów społecznych należy

badanie z własnej inicjatywy, względnie

na żądanie zarządu gminy, osobistych i

majątkowych stosunków osób, korzysta-

jących lub mających korzystać z opieki

 RUWETTITPAIKAOTOZOWAACARRAZZCETEKZA BOT

„Wyrok śmierci
na konfidenta"

Wczoraj w sprawozdaniu sądowem

pod tym tytułem wkradła się w drugiej

szpalcie, trzeci wiersz od dołuomyłka.

Konfidentem policyjnym jest Więcław-

ski, a nie Dzięgielewski, jak to zresztą

wyraźnie z pozostałej treści sprawozda-

nia wynika.

Głośne nadużycia
przed sądem

Do wydziału VIII karnego Sądu Okrę-

gowego w Warszawie wpłynął w ostat-

nich dniach akt oskarżenia w wielkiej a-

ferze korupcyjnej przy budowie b. wy-

twórni aparatów telefonicznych i tele-

graficznych na Grochowie. Po 6-letnim

śledztwie zasiądą na ławie oskarżonych

kierownicy budowy inż. Łopuszański,

Jędrzejewski i Wachniewski, oraz do-

stawcy: Goldblum i Długokęcki. Obszer-

ny akt oskarżenia spisany jest na bli-

sko 100 stronach pisma maszynowego.

Na rozprawę powołano 230 świadków

i biegłych księgowych. Skarb Państwa

wniósł powództwo cywilne w wysokości

328.000 złotych. Afera znajdzie się na

wokandzie po ferjach sądowych, jesienią

r. b. Ze względu na ogrom zebranego ma-

terjału dowodowego, jak i charakter pro-

cesu oskarżać w nim będą dwaj prokutra-

torzy. (i)

a

Tajemnica lekarska zagrożona
Żądania władz skarbowych

Ministerstwo skarbu wyjaśnia, żeksię-

gi przychodu i rozchodu lekarzy nie mo-

gą być uważane za prawidłowe w tym

wypadku, o ile nie zawierają nazwisk pa-

cjentów.

Z drugiej strony lekarze zwracają u-

wagę. że ujawnianie nazwisk sprzeczne

jest często z zasadami tajemnicy lekar-

skiej. Zatem dostęp urzędnika skarbo-

wego do ksiąg lekarskich z wykazami

pacjentów byłby zdradą tajemnicy za-

wodowej. Pozatem lekarz nie jest w sta-

nie kontrolować czy pacjent podał praw-

dziwe nazwisko, a znów. gdyby władze

skarbowe dowiodły lekarzowi, że noto-

wał nazwiska fikcyjne, lekarz jako płat-

nik, byłby ukarany. Z tej trudnej i para-

doksalnej sytuacji powinno się znaleźć

| wyjscie, któreby pogodziło potrzeby fi-

skalne z uzasadnionemi postulatami le-

karzy (om).  

społecznej w celu ustalenia ich prawa do
opieki, oraz rodzaju i rozmiarów nie-

zbędnej pomocy. -
Wobec powyższych kompetencyj opie-

kuna społecznego za zasadę należałoby
przyjąć, że godność tę pełnić winni lu-
dzie apolityczni, którzy dawaliby gwa-
rancję, że w pełnieniu swoich obowiaz-
ków nie będą się kierować jakiemikul-
wiek względami. Niestety rady gminne
(miejskie), które opiekunów tych wybie-
rają, opanowane znanemi sposobami
przez sanację, dalekie były od tej zasa-
dy, i częstokroć na stanowiska te powo-
ływały ludzi mało mających wspólnego
z opieką, a dużo zato z polityką. Stara-
no się w ten sposób uzależnić od siebie
szerokie rzesze tych, których warunki
materjalne zmuszają do korzystania z o-
pieki społecznej samorządów.

Obecnie, prawdopodobnie w związku
ze zbliżającemi się wyborami, władze B.
B. W. R., chcąc jeszcze bardziej nzależ-
nić od siebie opiekę społeczną, ustana-
wiają t. ”w. „opiekunów domowych”,
współpracujących z opiekunami społecz-
nemi.
Jak głosi specjalnie wydana przez Se-

kretarjat stołeczny B. B. W. R. (28.II.
1935 r.) instrukcja, jednym z obowiązków

takiego, mianowanego przez władze B.

B. „opiekuna domowego”, jest utrzyma-

nie łączności między. kołem  dzielnico-
wem B. B. W. R, a wszystkiemi mie.
szkańcami danego domu. O tem, że do o:
bowiązków takiego „opiekuna” należy
nietylko opieka społeczna, świadczy
rozdz. VIII (punkt d) wspomnianej in-
strukcji, omawiający obowiązki kiero-
wnika koła dzielnicowego B. B., który
mówi, że do obowiązków jego, jako bez-

pośredniego zwierzchnika „opiekunów

domowych”, należy orzekanie „czy spra-

wy, zgłaszane przez „opiekunów domo-

wych”, a wychodzące poza zakres opieki

społecznej, mogą być przedmiotem inter-

 

„Związek choreografów"
w opałach

Naskutek skargi, złożonej do staro-
stwa śródmiejskiego, przeprowadzana
jest kontrola działalności Polskiego
Związku Pedagogów Choreograłów.
Skarga zarzuca związkowi, że jest on fix-
cją, że faktycznie pod firmą związku

występuje zwykłe przestępstwo zarob-
kowe, należące do Stanisława Drobec-

kiego. Związek liczy 15 członków, z któ-

rych 8 należy do rodzinyDrobeckiego.

Prezesem jest Drobecki, wice-prezesem

żona jego, Zołja Pilanc-Drobecka, skarb-

nikiem brat p. Drobeckiej, a członkami

zarządu dzieci państwa Drobeckich,

Związkowi grozi likwidacja. Nawiasem

należy dodać, że p. Drobecki jest z po-

chodzenia Żydem. (Om)-  

wencji B. B. W. R. Sprawom, zakwali-
fikowanym pozytywnie dawać bez-

'| zwłocznie bieg, przekazując je komiteto-
wi obwodowemu B. B. W. R.".
Dla tych wszystkich, którym znane są

metody sanacyjne jasne jest, że sanacja
ma tu na celu:

a) zupełne uzależnienie opieki spo-
łecznej, udzielanej przez samorządy od
siebie, by w ten sposób zdobywać sobie
zwolenników w czasie nadchodzących

wyborów;
b) stworzenie gęstej sieci agitatorów,

którzy pod płaszczykiem „opiekuna do-
mowego” ułatwią jej pracę przedwy-

borczą;
c) przeprowadzenie wywiadu o na-

strojach politycznych, panujących w da-

nym domu, stwierdzenie, kto z pośród
lokatorów należy do „niebłagonadzio-

żnych”, i jeżeli korzysta z opieki spo-

łecznej, uniemożliwić mu dalszą pomoc,

(i.P-)
л-——-

Kto staje dziś do poboru?
Dziś dn. 3 bm. stawić się mają do po-

boru do komisji Nr. 1 zamieszkali na te-
renie komis. 3 w dz. 11 i 12, do komisji
Nr. 2 zamieszkali na terenie komis, 22
i 21 w dz. 1 i 4, do komisji Nr. 3 zamiesz-
kali na terenie komis. 24 w dz. 6 i 25
w dz. 1, do komisji Nr, 4 zamieszkali na

terenie komis. 8 w dz. 11 i 12. Wszyst-

kie komisje mieszczą się w lokalu przy

  ul. Stalowej 73.

coraz mniej słowików

chania ptasich koncertów, a ogrodnic-
two miejskie będzie narażone na dot-
kliwe straty. Gdy bowiem zabraknie
ptaków, W ogrodach rozmnożą się nad-
mierne ilości szkodliwych owadów, któ-
re zniszczą drzewa, krzewy, rośliny i
kwiaty,

——--—Uałi

Kalendarzyk
Dziś: Erazma.

Wschód słońca 3,23, zachód 7,46.

Wschód księżyca 4,42, zachód 10,03.

Jutro: Franciszka Car.

PIM o pogodzie
Stan pogody w Polsce 2 bm. o godz.

14-ej; W całej Polsce w godzinach po-
południowych panowała pogoda  sło-
neczna o zachmurzeniu umiarkowanem,

a temperatura o godz. 14-ej wynosiła: 14
st. w Wilnie, Suwałkach, Pińsku i Tar-
nopolu, 15 stopni we Lwowie, Brześciu
n/Bugiem i Białymstoku, 16 stopni w Za-
kopanem, Kielcach i Lublinie, 17 st. w
Warszawie, Bydgoszczy i Gdyni, 18 st.
w Poznaniu, Krakowie i Przemyślu, 20
stopni w Kaliszu, 22 stopnie w Cieszy-
nie.
Przewidywany przebieg pogody do“

wieczora dnia 3 bm.: Po przejściowym
wzroście zachmurzenia pogoda naogół
słoneczna o zachmurzeniu umiarkowa-
nem. Dniem temperatura około 20 st.
Słabe wiatry z kierunków południowych.
Skłonność do burz i przelotnych desz-

czów,

Podatek od zbytku
mieszkaniowego

Zgodnie z orzeczeniem N. T. A. komu-
nalny podatek od zbytku mieszkaniowe-
go może być pobierany tylko od osób,
które lokal, zawierający części miesz-
kalne, uznane za zbędne, rzeczywiście
zajmują, nie zaś od właściciela domu na-
wet w tym wypadku, gdy nie wynajął
mieszkania, którego sam nie zajmuje.

Szczegółowo sprawa podatku od zbyt-

ku mieszkaniowego regulowana jest
przez władze samorządowe:
O ile w konkretnym wypadku lokator

zajmuje mieszkanie w domu należącym

do jego ojca, nawet bezpłatnie, płaci po-

datek od zbytku, jeżeli ilość izb jest
większa niż to przewiduje ustawa.

Świder przeciw Otwockowi
Sprawa przyłączenia Świdra do О-

twocka jest wciąż aktualna. Otwock dą-

ży do rozszerzenia swych wpływów na
najbliżej położone letnisko, gdyż w ten

sposób mógłby pobierać taksę kuracyj-
ną od letników, wynajmujących letnie
mieszkania w Świdrze. Właściciele willi
w Świdrze sprzeciwiają się temu pro-

jektowi, uważając, że Świder powinien
być samodzielną jednostką gospodarczą
i administracyjną niezależną od Otwoc-
ka. .

Adresy mieszkańców
Warszawy

Biuro adresowe, jako oddzielna je-
dnostka, będzie z dniem 1 lipca skaso-
wane. Wszystkie agendy przejmuje
sekcja rejestru mieszkańców, która na-
dal udzielać będzie informacyj w tym sa-
mym stopniu, co dotąd, biuro adresowe.

 

Krwawy zatarg 6 narzeczoną
Zabójstwo na Targówku

Wczoraj w nocy przy ul. Remiszew-

skiej 15 na Targówku wynikło krwawe

zajście, które zakończyło się zabój-

stwem.
Do mieszkania właściciela domu Józe-

fa Króla przyszedł Wacław Święcicki
(robotnik zamieszkały przy ul. Radzy-
mińskiej 95) pragnąc zobaczyć się z na-

rzeczoną — córką Króla Leokadją. Po-
nieważ Święcicki był pijany, a pora bar-
dzo spóźniona, minęła już bowiem pół-
noc, w dodatku od dłuższego czasu Król
nieprzychylnie trakiował narzeczonego
swej córki, wizyta nie spotkała się z
życzliwem przyjęciem. Poprostu Świę-
cickiego wyrzucono za drzwi.
W czasie szamotania, Święcicki zaczął

wzywać pomocy przyjaciół, którzy wi-

dać przybyli z nim razem, gdyż zjawi

się natychmiast i stanęli w obronie Świę-

cickiego. Wynikła bójka na ulicy koło

wejścia do parterowego domu Króla. W  pewnej chwili padły strzały rewolwero-

we. Wśród uczestników bójki upadł na /

bruk śmiertelnie ranny jeden z przyja-
ciół Święcickiego 22-letni Marjan Wró-
blewski (stolarz, zamieszkały przy ul.
Ks. Piotra Skargi 35). Wszyscy rozbiegli
się.
Niebawem wezwano policję i Pogoto-

wie, Wróblewski już nie żył. Prócz nie-
go padł ofiarą zajścia Święcicki, ranny
poważnie przez Króla podczas bójki mo-
tyką w głowę. Przewieziono go do szpi-
tala Przemienienia Pańskiego.

Policja zajęła się ustaleniem, kto
strzelał. Przeprowadzono przedewszyst-
kiem dokładną rewizję w mieszkaniu
Króla, lecz rewolweru nie znaleziono.
Według zeznań świadków zabójstwa,
strzały miały paść od strony ulicy Pra-
tulińskiego z pobliskiego ogrodu owoco*
wego. Istotnie, w ogrodzie znaleziono
łuski po wystrzelonych nabojach rewol-
werowych. Króla jednak aresztowano i
odstawiono do więzienia-

Dalsze śledztwo w toku.

m  



   

ODEZWA P.P.S.
Polska Partja Socjalistyczna (C. K.

IW.) zwróciła się niedawno z odezwą
do „łudu pracującego miast i wsi".

Podtytuł odezwy brzmi: „Robotni-
cy! Chłopi! Ludzie pracy umysłowej!
Młodzi!'*. A więc P.P.S. nie zwraca

się już wyłącznie do chłopów i robo-

tników. Chce stworzyć szeroki front,
obejmujący także i „ludzi pracy umy-
słowej'. Osobne wezwanie, choć na

ostatku, otrzymali „młodzi”; niewia-

domo, czy także i młodzi kapitaliści.

Że taka odezwa zawiera zwyczajny
program socjalistyczny, że wzywa do
wprowadzenia gospodarki planowej,

to rzecz zrozumiała, zwyczajna w ta-

kich proklamacjach. Również do sta-
łego inwetatza socjalistycznego nale-

żą hasła pacyfistyczne: „szaleństwom
wyścigu zbrojeń i przygotowań wo-

jennych przeciwstawiamy zasadę bra-
terstwa wolnych i samorządnych lu-

dów”. To zawsze było, już przed woj-
ną, nie robi więc na nikim specjalne-

$o wrażenia.

Ale do nowych rzeczy należy walka

z „faszystami”, z hasłami „nienawiści

narodowej i rasowej”. P.P.S. alarmuje

z powodu postępów „faszyzmu w Pol-
-. sce. „Faszyzm, jak wielka fala, zalewa

świat. Ta fala płynie i przez Polskę.

Coraz szybciej, coraz bezwzględniei

popychany jest kraj w jej objęcia”.

W tym kierunku, zdaniem P.P.S., pro-
wadzi także propaganda obozu naro-
dowego. „Wraz z posiewem haseł hi-
tlerowskich, z szerzeniem nienawiści

narodowej i rasowej; hitleryzm, jako

metoda rządzenia, jest tu ideałem".

P.P.S, używa terminologji między-

narodowej, wspólnej socjalistom i ko-

munistom. Wszelkie prądy narodowe,
dochodzące w różnych państwach do
głosu, obejmuje jedne mianem faszy-

zmu. Pozatem twierdzi, że dla obozu

narodowego ideałem jest hitleryzm.

Nie mamy pretensji do P.P.S., jeżeli

walcząc z nami, ułatwia sobie zada-
nie przez ogólne formułki, które nie-

wiele mówią. Ruch narodowy w Pol-

sce od dziesiątków lat ma swoją fi-

' zjognomję; wysunął pewne hasła i

idee na długo jeszcze przed powsta-

niem hitleryzmu. Ale możnaby posta-
wić sprawę wyraźniej, powiedzieć

wprost, o co tu chodzi.

Odezwa P.P.S. potępia we wznio-

słych słowach „hasła nienawiści na-
rodowej i rasowej". Dla P.P.S. nie-

nawiść klasowa jest twórczą, nato-

miast „narodowa” czynnikiem rozkła-

du i wstecznictwa. Ale dlaczego P.P.S.
nie napisze wyraźnie, że ma na myśli

walkę obozu narodowego z żywiołem
żydowskim. Dlaczego w tej odezwie

nie użyto wyrazu „Żyd”, i nie ujęto

się za biednymi Żydami, których nie-
nawidzi „obóz narodowy”? Bynaj-
mniej nie obrazilibyśmy się o takie

zarzuty, poco używać osłonek?
Oto dzieje się tak z bardzo proste-

go powodu. P.P.S. tworzy wspólny
front polskiego i żydowskiego prole-
tarjatu. Maszerują razem w obocho-

dach pierwszomajowych robotnicy

polscy i żydowscy. Ale ci pierwsi idą

niechętnie. Łączność z „„Bundem” nie
wyszła na dobre P.P.S. I na tej łącz-
ności socjalizm polski będzie coraz

gorzej wychodził.

Jeżeli P.P.S. wzywa do solidarnoś-

ci robotnika polskiego z robotnikiem
żydowskim, to rzuca już mocno prze-

brzmiałe hasło, Szerzące się wśród

polskich robotników nastroje anty-

żydowskie P.P.S. przypisuje „propa-
gandzie”, Ale najlepszą propagandą

jest życie, są fakta, Świadomość roli

Żydów w Polsce, ich wpływu i zna-
czenia przenika najszersze masy na-
rodu. Trafia wszędzie, nawet bez żad-

nej propagandy, Trafia nawet do ro-

botników socjalistów, albo tych któ-
rzy niedawno jeszcze byli socjalista-
mi.
Przyszły takie czasy, że robotnik

czuje się solidarnym z całym narodem
w walce o narodowe gospodarstwo i
państwa, Nie chce mieć Żydów wzśglę-

dnie tych, którzy z Żydami idą, za
przewodników i nauczycieli. Marks
nie jest już bóstwem polskiego robot-

nika i już niem nie będzie. I dlatego

też straszaki „hitleryzmu” w Polsce

nie robią na nikim wrażenia,
*

 

Bezpieczeństwo Litwy
Ku porozumieniu z Polską

Minister spraw zagranicznych Lit-
wy Lozorajtis wygłosił w kowień-
skim klubie oficerskim odczyt o poli-
tyce zagranicznej, który był odpowie-
dzią na ostatnią mowę Hitlera.
Myślą przewodnią odczytu było

twierdzenie, iż głównem zagadnie-
niem dzisiejszej polityki zagranicznej
jest kwestja bezpieczeństwa, która
wiąże się ściśle z istnieniem i dzia-
łalnością Ligi Narodów wzmocnionej
ostatnio przystąpieniem do niej
Sowieckiej Rosji. Z natury rzeczy,
min. Lozorajtis poświęcił wiele uwagi
państwom bałtyckim, uważając, iż
wobec niepodzielności pokoju euro-
peiskiego, kwestja bezpieczeństwa
nie może być rozpatrywana bez ich
udziału. Powołał się przytem na dru-
gą konferencję bałtycką, która posta-
nowiła występować w tej sprawie soli-
darnie. Słowa min. Lozorajtisa stają się
zrozumiałe na tle ostatnich posunięć
polityki niemieckiej. Niemcy nie u-
krywają zamiaru wykluczenia Litwy
z projektowanego przez siebie syste-
mu bezpieczeństwa, Litwa, która od
swojego powstania szukała wytrwale
szerszego związku z Rzeszą, którą
w ciąsu dlugich lat bardzo głęboko
przesiąknięta była  politycznemi
wpływami niemieckiemi i  obiecy-
wała sobie wiele po protekcji Berli-
na, dziś zaczyna rozumieć, jaką rolę
przeznaczali jej Niemcy w swoich
dalszych planach, Otrzeźwienie przy-
szło naskutek zaostrzenia się kwestji
Kłajpedy, ale kwestja ta jest tylko
zewnętrzną przyczyną wyjaśniającą
głębsze powody istotnego stosunku

TETRCZIYUJYASAJ

Wiktor Hugo w życiu prywatnem
W 50-tą rocznicę jego zgonu

W związku z 50-tą rocznicą zgonu
wielkiego poety, która przypadła
22-go maja r. b., pisma francuskie
przepełnione są szczegółami i doku -
mentami z jego życia.

POMYSŁOWE DZIECKO

Wiktor Hugo, podobnie jak jego
dwaj starsi bracia, wychowywał się
pod niemal wyłączną opieką matki,
gdyż ojcie, jako generał armji napo-
leońskiej, nie cieszący się zresztą ła-
skami cesarza, przebywał przeważnie
poza krajem, a potem nastąpiło cał-
kowite rozstanie się państwa Hugo.
przypieczętowane dnia 3 lutego 1818
roku formalną separacją sądową.

Jako małe dziecko, przyszły poeta
odznaczał się niezwykle bujnym tem-
peramentem. . Walne bitwy pomiędzy
jego 6-letnimi rówieśnikami kończyły
się zawsze potężnemi guzami i jesz-
cze większemi dziurami w długich
według mody spodeńkach. Żadne
sukno ani najgrubsze płótno nie mo-
gło oprzeć się zapędom wojowników.
Pani Zofja Hugo rzucała gromy na wi-
nowajców, lecz nie wzruszało to ich
zbytnio. Pewnego dnia doprowadzona
do rozpaczy, zagroziła synom, że
sprawi im spodnie takie, jakie noszą
dragoni.

Nazajutrz po tej groźbie Wiktor
wychodząc ze szkoły, ujrzał bajecz-
nych rycerzy na koniach.
— Kto to jest, Ernestyno — spytał

służącej.
— Któżby miał być? Poprostu dra-

goni.

 

 

Niemiec do Litwy.
Jak wiadomo dalsze plany polityki

niemieckiej wiążą się ściśle z zamia-
rem skierowania ekspansji ku obsza-
rom Rosji. W tym celu Niemcy mu-
szą ułożyć tak stosunki polityczne,
aby uzyskać most do Rosji, czyli mó-
wiąc inaczej, poddać pod decydujące
wpływy te terytorja, które odśradza-
ją je od państwa Sowietów. Pierw-
szym etapem na tej drodze jest Litwa,
która ponadto posiada dla Niemiec
ważne strategiczne znaczenie ze
względu na bezpieczeństwo Prus
Wschodnich.

Obecnie, kiedy Niemcy są już u-
zbrojone i wielkiemi krokami zmie-
rzają do odbudowania swojej dominu-
jącej pozycji w Europie, kwestja ich
stosunku do Litwy nabiera coraz
bardziej zdecydowanego wyrazu. W
związku z tem położenie Litwy staje
6ię bardzo trudne. Sytuację kompli-
kuje jeszcze i ta okoliczność, iż rząd
kowieński oraz część opinii litewskiej
nie chce porzucić swojego nieprzeje-
dnanego stanowiska w sprawie Wilna
i uważa, iż Litwa jest „na stopie wo-
jennej' z Polską.
Wskutek tego Litwie brak jest re-

alnego oparcia, tembardziej iż pakt
wschodni oraz inne pomysły regjonal-
nych porozumień, zapewniających
bezpieczeństwo i pokój są jeszcze w
dziedzinie projektów. W każdym ra-
zie trudno dziś jeszcze opierać na
nich politykę zewnętrzną narodu i je-
60 bezpieczeństwo. Naszem zdaniem,
przed Litwą, dość podobnie jak w
XIV i XV wieku, staje szerokie za-

 

Po powrocie do domu malec prze-
żuwał w milczeniu jakieś tajemnicze
zamiary. Zaniepokojona niesamowitą
ciszą matka wyszła poszukać go w
ogrodzie. Ukryty w zaroślach z no-
życzkami w ręku przyszły autor
„Nędzników” okrawywał artystycz-
nie dolną część swego ubrania. Pani
Hugo, ujrzawszy to, stanęła jak wry-
ta, nie mogąc wyrzec słowa z obu-
rzenia, Wiktor podniósł rozwichrzoną
główkę i z niewinną miną wyjaśnił:
— To dlatego, żeby były jak u dra-

gonów.

NA WIZYCIE
Jako młodzieniec 16-letni, towarzy-

szył wraz z bratem matce, gdy odwie-
dzała swoich przyjaciół, a przyszłych
teściów Wiktora, państwa Foucher.
Wizyty owe nie były zbyt urozmai-
cone, jak świadczy następujący opis
w pamiętnikach współczesnych Wik-
torowi Hugo:
„wW każdy niemal wieczór okresu

zimowego w r. 1818 — 19 portjer tu
oglądał Eugenjusza i Wiktora, wcho-
dzących pod ramię, a ża nimi ich
matkę z torbą w ręce, odzianą w
suknię z amarantowego merinosu i
żółty kaszmirowy szal.

Pani Foucher przebywała w swej
sypialni, dużym pokoju o obszernej
alkowie.
Wieczory upływały w milczeniu.

Stan zdrowia pana domu nie sprzyjał
ożywieniu ani rozmowom. Pani Fou-
cher była małomówna z natury i przez
wzgląd na męża. Eugenjusz i Wiktor
również dyscyplinowani w życiu co-
dziennem, jak swobodni w umysło-

 

Jak głosowano na Słowaczyźnie?
W wyborach do reprezentacji kra-

jowej w Słowacji uzyskały poszcze -

Słowackie Stronnictwo Ludowe
Stronnictwo agrarne
Połączone stron. węgierskie i niemieck.
Komuniści
Stronnictwo soc.-demokratyczne
Stronnictwo narodowo - socjalistyczne
Słowackie stronnictwo narodowe
Żydzi
Str. drobnych kupców i przemysł.
Zjednoczenie narodowe (Kramarz)
Niezawisłe stron. narodowe (opozycja

Słow. Stronnictwa Narodowego)
Czeskosłowackie stronnictwo ludowe

Wyniki wyborów do reprezentacji
krajowej odpowiadają mniej-więcej
wynikom wyborów do sejmu i senatu.
Zwraca uwagę znaczny przyrost gło-
sów Słowackiego Stronnictwa Ludo-
wego, które uzyskało dwa nowe man-
daty. Stronnictwo agrarne utrzymało
dawną ilość mandatów jedynie dzięki
temu, że przypadły mu głosy czesko-
skowackich ludowców, którzy tym ra-
zem wyszli bez mandatu. Stronnic-

| gólne stronnictwa następujące wy -
niki:

W 1928 R.
głosów mandatów głosów mandatów
430.880 11 325.477 w
285.672 8 271.060 8
225.407 5 239.134 6
184.494 5 190.597 5
148.984 4 96.838 3
45,134 1 36.108 1
40.965 1 31.739 1
36.340 — 45.239 Ak
31.641 1 15,394 0
18.579 — 26.296 1

5.302 — — —
30.563 — 43.682 1

twa węgierskie straciły jeden mandat,
podobnie jak narodowa demokracja,
która obecnie nie będzie posiadać
przedstawiciela w reprezentacji kra-
jowej. Głosy Żydów, którzy również
nie uzyskali mandatu, przypadły so-
cjalistom, którzy dzięki temu mają o
jeden mandat więcej. Oprócz 36 po-
słów krajowych, pochodzących z wy-
so władze mianują jeszcze 18 po-
słów.

kasas ai

 

także „swojego Żyda” w osobie Ale- 

gadnienie ułożenia ścisłych stosun-
ków z Polską i oparcia na tych sto-
sunkach dalszego swojego rozwoju.
Innego wyjścia dla Litwy niema i

sądzimy, iż życie coraz częściej po-e
twierdza słuszność tego poglądu.
Zrozumienie tej prawdy, potwier-

dzonej przez dzieje i narzucającej się
każdemu, kto zdaje sobie sprawę z
warunków  geo-politycznych Litwy,
zaczyna powoli przenikać do świado-
mości patrjotów litewskich.
Próby porozumienia z Polską po-

dejmowane jeszcze za życia marszął-
ka Piłsudskiego, poprzedzone próba-
mi przełamania wrogich Polsce na-
strojów przez grono światłych oby-
wateli litewskich, wreszcie ostatnie
słowa min. Lozorajtisa wskazują na
pewne otrzeźwienie w Kownie.

Min. Lozorajtis oświadczył miano-
wicie, że Litwa pragnie dobrych są-
siedzkich stosunków również i z Pol-
ską. Takie publiczne oświadczenie
urzędowej osobistości w śronie wyż-
szych oficerów jeszcze do niedawna

byłoby chyba niemożliwe. Sądzimy,
że z bieśiem czasu oświadczeń takich
bedzie więcej, a myśl porozumienia z
Polską oraz poniechania nierealnych
i szkodliwych fantasmagoryj wileń-
skich będzie zdobywała sobie coraz
to więcej zwolenników.

Polska niśdy nie miała wrogich u-
czuć wobec Litwy. Nasza opinja
zawsze wykazywała wiele wyrozu-
miałości i cierpliwości. Nie zapomnie-
liśmy bowiem, iż Litwini są narodem
z którym związani Unją, przeżyliś-
my kilka wieków chwały i klęsk.

wem, byli wdrożeni przez matkę do
tego, aby nie odzywali się nigdy nie-
pytani. Pani Hugo odrywała się
chwilami od igły, aby spozierać w
płonący na kominku ogień albo otwo-
rzyć tabakierkę, gdyż podobnie do
pana Foucher, zażywała tabaki. Po-
dawała tabakierkę panu Foucher,
proponując: „Może pan spróbuje mo-
jej.On odpowiadał tak lub nie i do
tego obok słów powitania i pożegna-
nia ograniczała się przeważnie cała
rozmowa”,

OŚWIADCZYNY

Podczas milczących wieczorów na-
rodziła się w sercu Wiktora Hugo
pierwsza miłość. Przedmiotem jej
stała się Adela Foucher, a dnia 26
kwietnia 1819 r. doszło do oświad-
czyn. On miał wówczas 17 lat, ona
16. Adela zauważyła melancholijne
milczenie swego towarzysza i rzekła
mu:
— Posiadasz zapewne swoje tajem-

nice. czy niema wśród nich takiej,
która byłaby największa ze wszyst -
kich?
Wiktor przyznał, że istotnie posia-

da wielką tajemnicę i stąd płynie je-
go smutek.
— To całkiem tak, jak ja — od-

parła dziewczynka, yznaj mi
swoją tajemnicę, a ja ci wyznam mo-

ją.
— Moją wileką tajemnicą jest, —

rzekł Wiktor — że cię kocham.
Adela zaś powtórzyła, jak echo:
— Moją wielką tajemnicą jest, —

cię kocham.
Tego rodzaju słowa, padające z ust

dzieci, zwykle pozostają bez poważ-
niejszych następstw. Tutaj stało się
inaczej. Po trzech przeszło latach
walk z różnemi przeciwnościami,
dnia 12 października 1822 r. odbył
się w kościele św. Sulpicjusza w Pa-
ryżu ślub Wiktora Hugo z Adelą Fou-
cher. Jako świadkowie figurowali
Alfred de Viśny i Aleksander Soumet.
Nowożeńcy nie mieli oboje razem

lat 40-tu.

WPŁYW PRZYJACIELA ŻYDA

O ile we wczesnej młodości Wiktor
Hugo odznaczał się stałością uczuć, o
tyle potem wykraczał w sposób wy-
jątkowo jaskrawy przeciw wierności
małżeńskiej, co nie obyło się oczywiś-
cie bez wpływu żydowskiego.
Twórca „Nędzników' miał bowiem

ksandra Weilla, który przybył z Al-
zacji do Paryża w r. 1836 i pozostał
serdecznym przyjacielem Wiktora
Hugo do chwili jeśo wygnania z kra-
ju przez Napoleona III-go w r. 1852.
Do wpływu w zakresie życia erotycz-
nego Weill sam się przyznaje, pisząc
w swych pamiętnikach:
„Gdy przytoczyłem mu pornogra-

ficzne nieco wiersze Goethego, krą-  żące po niemieckich knajpach stu-
denckich, jak również tajemne afo-

("SE WENA WE77UE Li a

Odpowiedź
min. Lozoraitisowi

BERLIN, 2.6 (PAT). Na mowę mi«
nistra Lozoraitisa odpowiada zarów*
no niemieckie biuro informacyjne, jak
i „Dipl. Polit. Korrespondenz“.
Niem, biuro informacyjne ošwial-

cza: Wywody Lozoraitisa о rzeko=
mem dotrzymaniu traktatów przez
Litwę nie wymagają nawet komenta-
rzy, Naruszenia traktatu kłajpedz
kiego są ogólnie znane. Niestety kro-
ki mocarstw - sygnatarjuszy pozosta-
ły dotychczas bez rezultatu Próba,
Lozoraitisa usprawiedliwienia aktów
śwałtu obalona została ostatecznie
przebiegiem procesu kowieńskiego.
Organ Wilhelmstrasse, „Diploma*

tisch Politische Korrespondenz“ od «
piera twierdzenia Lozoraitisa, že wi-
na złych stosunków niemiecko - li-
tewskich leży po stronie Niemiec. Ko-
respondencja polemizuje z min. Lozo-
raitisem, że walka na obszarze Kłaj-
pedy dotyczy „ruchów antypaństwo-
wych”. Oświadczenie Lozoraitisa, że
Litwa dotrzymywać będzie przyrze-
czeń miarodajnych instancyj między-
narodowych nie jest żadną rękojmią,
dotychczas bowiem nie uczyniła Litwa
nic, co mogłoby utwierdzić wiarę w
szczerość podobnych deklaracyj.

 WACZIKEE LOTTOYEOORPWYCENECOZRACYTEENZDECOT

ryzmy Kabały o kobiecie, udzielił mi
rad w sprawach miłosnych, które od-
znaczały się bystrą obserwacją i wiel-
ką oryginalnością',

Tajemnicą powodzenia Weilla u
Wiktora Hugo było nieznające granic
przypochlebianie Żyda poecie i płasz-
czenie się przed nim. Podsycając już i
tak wybujałą zarozumiałość Weill do-
prowadził Wiktora Hugo do megalo-
manji wręcz ośmieszającej. Pierwsze
skutki tego objawiły się właśnie w
dziedzinie erotycznej. Dowodemzno -
wu pamiętniki Weilla:

" „Hugo — pisze on — jak Ludwik
XIV miał wszędzie nieślubne dzieci,
Znałem młodą panienkę, późniejszą żo-
nę dziennikarza, która szczyciła się
nawet w moim salonie, że jest córką
wielkiego poety”.

(pisuje następnie swoje poznanie z
matką owej panny w pewnym pałacu.
W pałacu tym „Hugo czczono jak bó-
stwo, którem był względnie wierzył, że
jest. Zdrada małżeństwa nie wydawała
mu się wykroczeniem jak nie była niem
dla. Jowisza”.

Takie były początki owej megalo-
manji, która potem doprowadziła do
uważania się Wiktora Hugo za nowe-
go Mesjasza.

STOLIKI WIRUJĄCE
Wiarę tę utrwaliły w poecie. jego

praktyki spirytystyczne i uprawiane na
wyśnaniu w Jersey seanse ze stolika-
mi wirującymi. Ogłoszono niedawno we
Francji protokuły owych seansów, w
których duchy Shakaspońrcja. Molie-
re'a, Dantego mówią stylem. Wiktora
Hugo. Jeden z tych protokułów dato-
wany z 13 stycznia 1854, w którym u-
czestniczyli pani Hugo, syn poety Ka-
rol w roli medium, Wiktor. Hugo oraz
August Vacquerie zawiera obszerną
dysputę między poetą a duchem Sha-
kespeare'a na temat życia zagrobowe-
go.

OGLĄDANY OCZAMI WNUKA
Wizerunek Wiktora Bigo z lat póź-

niejszych znajdujemy w książce jego
wnuka Jerzego Wiktora Hugo p. t.
„Mój dziadek'.
„Rano miał on na sobie obszerny

szlafrok z szarego żołnierskiego sukna
bez kołnierza i z szerokiemi rękawami,
przepasany w pasie. Wkładał to na o-
dzież z czerwonej wełny. Z pod szla -
froka wyglądały czerwone spodnie i
czerwone pończochy. Bardzo rzadko
zdarzało się, aby zasiadał do stołu w
tym zaniedbanym stroju, ponieważ je-
dnak pracował tylko rano, popołudniu
nie napisał nigdy jednego słowa, przy-
chodził niekiedy tak ubrany na połud -
niowe śniadanie. Usprawiedliwiał się
zawsze z tego, gdyż lubił otaczać po-
siłki pewnego rodzaju ceremonjałem.
Zasiadał zawsze ostatni nawet po nas
czekając za krzesłem aż wszyscy, a
zwłaszcza panie, zajmą miejsca.  Jadł
bardzo starannie przeważnie zawsze te
same potrawy. Najulubieńszą z nich,
którą dzielił się z nami, była „gribo-
nillis" danie jego pomysłu, sporządza-
'ne własnoręcznie PE stole. Wkładał
w nie wszystko, co tylko podano: jaja,
mięsa, jarzyny, sosy, tworzył z tego
rodzaj, pasztetu, sieka! nožem i so:il
Eirpuigo zawartość całej solniczki.
Była to rzecz najsmaczniejsza pod
słońcem. Kiedy podano homara odry-
wał mu łapkę, miażdżył swemi żelaz-
nemi zębami i połykał całą z mięsem i
skorupą, wzbudzając nasz zachwyt,
a przerażenie matki, która obawiała
się, że zechcemy go naśladować. Tak
samo postępował z pomarańczami, któ-
re wkładał do ust całe nie obierając.
Podobny był wówczas do poczciwego
ludojada i uśmiechał się na widok zdu-

PAmienia, które widniało w naszych
trzeszczonych oczach”. (jg.?

 



Na betonowym torze stadjonu Wojska
Polskiego odbył się bardzo ciekawy mecz
motocyklowy pomiędzy reprezentacjami
Wiednia i Warszawy.
Mecz obudził wielkie zainteresowanie

i zgromadził zgórą 5000 widzów. Ku
wielkiej radości publiczności bezapela-
cyjne zwycięstwo odniosła drużyna war-
szawska, której zawodnicy na 9 biegów
wyśrali aż 8! Wszystkie biegi odbyły się
na dystansie 10 okrążeń toru (5.250 m.).
W pierwszym biegu zwyciężył Docha

w czasie 3:30,8 przed wiedeńczykiem

Walz o 0,2 sek., w drugim biegu Fran-
kowski w 3:22 przed wiedeńczykiem II-
lichmanem, w trzecim Langer 3:14,4 przed
Riedlem (Wiedeń). Czwarty bieg przy-
niósł zwycięstwo Frankowskiemu w
3:41,8 nad Walzem, piąty Langerowi w
3:28 nad Illichmanem. W szóstym Riedl
odniósł jedyne zwycięstwo dla Wiednia
w czasie 2:59,8 nad Dochą. Siódmy bieg
wygrał znowu Langer 3:44 przed Wal-
zem, ósmy Docha. Illichman na trzy о-
krążenia przed metą zaczepił podnóżkę
o tor i wywrócił się, odnosząc na szczę-

ście jedynie powierzchowne obrażenia.
Wreszcie w dziewiątym biegu Frankow-
ski uzyskał najlepszy czas dnia 2:44,6
(co wynosi 114,5 klm./godz.), bijąc Rie-

dla.
Bieg pocieszenia wygrał Kowalski w

czasie 2:52 przed Sikorskim, bieg gości
—Riedl, przyczem Walz nie ukończył
biegu.
W biegu najlepszych jeźdźców zawo-

dów zwyciężył Frankowski 'w czasie
2:45 przed Langerem i Dochą. Wyróż-
nił się brawurową jazdą Hrankowski.

I

WARSZAWSKI AZS

MISTRZEM POLSKI W SIATKOWCE

Mistrzostwo Polski w siatkėwce mę-
skiej zdobył warszawski AZS, bijąc w
finale AZS Wilno 2:0 (15:11, 15:9). Trze-
cie miejsce zajął Sokół toruński, a
czwarte — KPW Poznań. W zwycięskiej
drużynie wyróżnili się Wirszyłło i Lutz.
W zawodach nie brali udziału mistrzo-

wie Krakowa i Łodzi.  

SPO RT
P.ekne zwycięstwo naszych motocyklistów

Warszawa bije Wiedeń 17:8
Frankowski najlepszy!

Nadspodziewanie dobrym był również
Docha, który prowadził do ostatnich o-
krążeń.

Spotkanie powyższe zorganizowane
było dla uświetnienia święta motocyklo-
wego, połączonego ze zjazdem plakieto-

wym do Warszawy. Ogółem przybyło do
stolicy 87 maszyn z Gdańska, Byd$gosz-
czy, Gdyni, Łodzi i Starachowic. Po
przybyciu na metę na stadjonie Wojska
Polskiego, odbyła się defilada przez

miasto. е

 

 

ъ d m

Uczestnicy motocyklowego meczu Wied eń — Warszawa: Frankowski, Docha,
Langer, Walz, Illichmann i Riedl.  

Wojewódzcy mistrzowie kolarscy
Bober bije mistrzów stołecznych

Wyścig kolarski o tytuł mistrza woje-
wództwa warszawskiego na 150 klm.
zgromadził na starcie 50 zawodników.
Wyścig ukończyło 40, z których aż 10
zostało zdyskwalifikowanych za nieprze-
pisową jazdę.
Pierwsze miejsce i tytuł mistrza zdo-

był młody, nieznany dotychczas zawod-
nik Orkanu Bober w czasie 4:35:28, 2)
Zieliński (Skoda) 4:37:49, 3) Michalak

(Fort Bema) 4:40:08, 4) Mertz (Iskra)
4:42;15,6, 5)Konopczyński (Świt) 4:43:59,
6) Kudert (Skoda) 4:44:18,4, 7) Starzyń-
ski (Legja), 8) Kapiak (Prąd), 9) Olecki

Tydzień: sportu Akademika

(Iskra), 10) Ignaczak (Prąd).
Organizacja wyścigu przeprowadzona

została przez WOZK wzorowo.
Mistrzostwo województwa łódzkiego

zdobył Więcek w 4;48:03 przed Koło-
dziejczykiem o 6 m., województwa po-
morskiego Jamroga w rekordowym cza-
sie 5:17:26, krakowskiego — Duda w
4:55:15 przed Wandorem i Śmiechow-
skim, śląskiego — Rurański w 4:30:51
przed Majem; mistrzostwa wojewódz-
twa lwowskiego zostały unieważnione z
powodu zmylenia trasy przez wszyst

kich zawodników.

Na pierwszy ogień — sporty wodne

W niedzielę rozpoczął się Tydzień
sportu Akademika zawodami pływackie-
mi i wioślarskiemi regatami, Aczkol-
wiek do Tygodnia zgłosiło się około
1000 sportowców - studentów, jednak
pierwsze te zawody rozegrano przy na-
der nielicznym udziale zawodników.
Wyniki zawodów pływackich były na-

stępujące:
100 m. stylem dowolnym panów: Mu-

siatowicz (Politechnika) w czasie 1:17

 

SENSACJE LIGOWE
LEGJA BIJE WARSZAWIANKĘ 3:2

Na boisku Warszawianki w  Warsza-
wie w meczu o mistrzostwo Ligi, Legja
pokonała Warszawiankę w stosunku
3:2. Do przerwy prowadziła  Warsza-

wianka 1:0.
W pierwszej połowie zaznaczyła się

przewaga Legji, mimo to prowadzenie
zdobywa Święcki dla Warszawianki. Po
przerwie przewaga Legji wzrasta, War-
szawianka jednak broni się bardzo ład-

nie, a okresami przechodzi nawet do a-
taku. Poziom meczu był naogół niski.
Bramki dla Legji zdobyli: Przeździecki

II, i Rajdek, a dla Warszawianki —

Święcki przyczem obie drużyny straci-
ły po jednej bramce ze strzałów samo-

bójczych.

 

Legja zwycięża AZS
w lekkoatietycznych mistrzostwach Warszawy

Lekkoatletyczne spotkanie A.Z.,S. z

Legją o drużynowe mistrzostwo War-

szawy przyniosło niespodziewaną poraż-

kę A.Z,S.-u w stosunku 57:61.
Zawody miały zacięty przebieg i przy-

niosły szereg niezłych wyników:
Bieg 110 mir. p. pł.: Twardowski

(AZS) 16,2 sek., 2) Pławczyk (AZS)

16,6 sek., 3) Sulikowski (L) 17,4 sek.

5000 mir. Noji (L) 15:25,4, 2) Duplic-
ki (AZS) 16:01,6, 3) żak (AZS) 16:43,8,

Sztafeta 4 X 100 m. LegjaI 44,4 sek.,
2) AZS 44,9 sek. 4 X 400 m.: Legja 3:
32,4, 2) AZS I — 3:34. 3 X 1000 m.: Le-
gja 8:19,6, 2) "ZS I — 8: 20,2.
Skok w dal. Szczerbicki (L) 7.03 m.,

2) Twardowski (AZS) 6.92, 3) Pław-

 

czyk (AZS) 6.53. Wzwyż: Pławczyk

(AZS) 1.85 m. 2) Iwanowski (AZS) —

1.70, 3) Szczerbicki (L) 1.65 m. O tycz-

ce: Kluk (L) 3,60 m., 2) Pławczyk (AZS)

3,40, 3) Sokołowski (AZS) 3,20.
Rzut kulą: Siedlecki (L) 14.24,5 m., 2)

Pabis (AZS) 13.49, 3) Zieleniewski (AZS)

13.31. Dyskiem: Siedlecki (L) 41.49 m.,

2) Pławczyk (AZS) 40.20 m., 3) Miller

(AZS) 37.30.
Oszczepem: Siedlecki (L) 51.24 m.,

2) Szaliński (L) 49.85 m. 3) Pławczyk

(AZS). ‘
Warožniė trzeba wynik Szezerbickiego

w skoku w dal,Noji w biegu na 5000 "1.

i sztafety Legji 4 X 100 m.  

W' pierwszej połowie Przeździecki
zderzył się z Korngoldem tak nieszczę-
śliwie, że musiano go znieść, dopiero po
przerwie Przeździecki wrócił na boisko.
Winę za porażkę ponosi słaby atak

Warszawianki.

CRACOVIA REMISUJE Z RUCHEM

Mistrz Polski Ruch przeżywa obecnie
kryzys formy. Po nader, szczęśliwem
zwycięstwie odniesionem nad Polonią
znów dzięki szczęściu udało mu się u-
niknąć porażki, tym razem z Cracovią.
Wynik 0:0 krzywdził Cracovię, która
mimo, iż wystąpiła w  odmlodzonym
składzie, była drużyną lepszą, zwłasz-
cza w drugiej połowie gry. Ruch nato-
miast zaprezentował się słabo.
Do przerwy gra bardzo interesująca z

lekką przewagą Ruchu, którego napast-
ników prześladuje pech pod bramką. Po
przerwie Cracovia ustawicznie atakuje,

ale i jej napastnicy nie mogą zdobyć się
na skutechne strzały na bramkę, Na 10
minut przed końcem meczu sędzia usuwa
z boiska Peterka po trzykrótnem upom-
nieniu za grę faul. W tym czasie scho-
dzi również z boiska kontuzjonowany
Szeliga z Cracovi.
Zawody zgromadziły przeszło 5000 wi-

dzów.

KLĘSKA WARTY W ŁODZI

L. K. S. jest nie do zwycięženia na
swem boisku w Łodzi! Do serji sukce-
sów — ze zwycięstwem nad Ruchem na
czele — dorzucił Ł. K. S. jeszcze jeden
i to bardzo cenny, bo zwycięstwo nad
Wartą w stosunku 4:1.
Występ Warty wywołał olbrzymie za-

interesowanie i zgromadził przeszło  

6000 widzów. W pierwszej połowie gra
stała na bardzo wysokim poziomie, po
przerwie natomiast gracze Warty zaczę-

li grać ostro, co naturalnie odbiło się
na poziomie zawodów.
Bramki dla łodzian zdobyli Król (3) i

Miller (1). Jedyny punkt dla Warty zdo-
był Scherffke z rzutu karnego.

POGOŃ ZWYCIĘŻA WISŁĘ

We Lwowie Pogoń pokonała Wisłę
3:1.
Mecz byt bardzo ciekawy i stal na wy-

sokim poziomie. Przed przerwą gra bez
przewagi žadnej ze stron. Po przerwie
Wisła nie wytrzymała tempa, do głosu
dochodzi wówczas Pogoń, która przechy-
ła szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Bramki dla niej zdobyli Borowski (2) i
Nachaczewski, dla Wisły Chabowski.
Widzów 5000. е

į dy: Politechniki, 

przed Damszem (Pol.) i Złotkowskim.
100 m. klas.: Jastrzębski (Wawelberg)'

w czasie 1:34,7 przed Lepieszkiewiczem
i Brodzkim (Pol.).

100 m. grzbietowym: Jastrzębowski
(Waw.) w czasie 1:33,2 przed Damszem
i Wilczyńskim (wszyscy Politechnika).

100 m. dow. pań: Szczecińska (Pol)
w czasie 3 min.

100 m. klas.: Lehnwaldówna (S.G.H.)
— 1:57,2. :
We wszysklich konkurencjach pływace

kich zaznaczyła się zdecydowana prze-
waga politechniki, \
W popoludniowych zawodach wiošlar-

skich, rozegranych na przystani A.Z.S,
były wyniki:

Czwórki półwyścigowe wygrał Wawel-
berg w czesie 8:18,2 przed Uniwersytetem
i Politechniką. Przez cały czas biegu о-
sady Wawelberga i Politechniki idą rów-
no. dopiero przed samą metą Wawel-
berczycy wysuwają się o metr przed U-
niwersytetem, który zkolei zepchnął Po=
litechn'kę na trzecie miejsce.
W czwórkach treningowych wygrała

zdecydowanie Politechnika w czasie
6:24,4 przed Uniwersytetem.
W ósemkach pierwsza Politechnika w

czasie 6:33,8. Na starcie stanęły ćwie osa-
a druga mieszana z

wszystkich uczelni, Czas Politechniki nie-
zły.

Wioślarskie zawody zgromadziły bar-
dzo dużo publiczności, która brała żywy
udział w zawodach, zachęcając zawodni-
ków poszczególnych osad,

W obozie tenisistów
Przed spotkaniem z Południową Afryką

Podczas treningowych gier naszych
czołowych tenisistów przed spotkaniem
o puhar Davisa z Południową Afryką
walczyli ze sobą Hebda z Wittmannem
w „zadanem” z góry pięciosetowem spot-

kaniu. Chodziło tu kierownikom obozu
o zmuszenie zawodników do dłuższego
wysiłku. W tych warunkach uzyskany
wynik 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 7:5 dla Hebdy
nie jest wyrazem istotnego ustosunko-
wania się sił obu przeciwników.

Tenisiści południowo - afrykańscy
przyjechali już do Warszawy i w dn. 7,
8 i 9 czerwca rozegrają ćwierćfinałowe

cz EE II II

— Juž poinformowalam pana, že jestem panią
9)

P. G. WODEHOUSE

Malarz w kłopotach
Powieść humorystyczna

Instynkt samozachowawczy nie tylko zaostrza

umysł, ale jednocześnie przytępia wrażliwość mo-

ralną. Tak było i z panią Waddington. Jej bystra in-

teligencja spostrzegła błyskawicznie, że gdyby prze-

lazła przez okno, naprzeciw którego znajdowała się

w tej chwili, uchowałaby się całkowicie od ludzkich

spojrzeń, Jej przytępione poczucie moralne niechcia-

ło zwracać uwagi na takt, że tego rodzaju postępex.

będący w gruncie rzeczy — jak to określiłpolicjant

—. wiamaniem się i wdarciem do cudzego mieszka-

nia, jest w wysokim stopniu karygodny. Poza tem

pani Waddington tego wieczoru włamała się i wdar-

ła już raz do cudzego mieszkania,, apetyt zaś roś-

nie w miarę zaspakajania, Wskutek tego w dziesięć

sekund później pani Waddington omackiem w ciem-

nościach wędrowała po cudzem mieszkaniu.

Po bardzo wyraźnym zapachu tłuszczu. mo-

krych ścierek i starej kapusty odgadła, że znajduje

się w kuchni; ale ciemność była tak jednolita, że nie

mogła dojrzeć żadnego przedmiotu. e. pewna

tylko jednej rzeczy, a mianowicie, że w uchni jest

szczotka. Domyśliła się tego odrazu, stąpnęła bo-

wiem na jeden jej koniec, a drugi podniósł się mo-

mentalnie i trzasnął ją boleśnie w czoło. .

Och! — zawołała pani Waddington...

Nie zamierza komentować tego wypadku. albo-

wiem ci, którzy włóczą się w nocy po cudzych kuch-

niach muszą zachowywać się cicho, ostrożnie; nagły

 

 

jednak ból był tak ostry, że nie mogła się powstrzy-

mać od okrzyku. Ku swemu przerażeniu skonstan-

towała, że krzyk jej został usłyszany. Albowiemw

ciemnościach rozległ się trzask, podobnydo wycią-

gania korka z butelki i jakiś głos odezwał się:

— Kto tam?
Był to głos gardłowy, nieprzyjemny. Pani Wad-

dington stanęła jak wryta. W obecnych okoliczno-

ściach nie sprawiłby jej wybitnej przyjemności głos

najbardziej nawet muzykalny; ale miękka, współ-

czująca intonacja wywołałaby mniejszy niepokój

i strach. Głos ten był głosem bezlitosnym, nieludz-

kim, głosem drapiącym uszy, głosem złym, głosem,

który zmusił panią Waddington do konwulsyjnego

myślenia w nagłówkach: :
„Dama z towarzystwa zabita w kuchni"

— Kto tam?
„Ciało pokrajane i porozrzucane na podłodze”.

— Kto tam?
„Odcięta głowa znaleziona w śmietniku”.
— Kto tam?
Pani Waddington z trudem połknęła ślinę.

— Jestem pani Sigsbee H. Waddington —
szepnęła. :

Sigsbee H. Waddington, gdyby ją słyszał w tej
chwili, byłby zdumiony. że potrafi ona odzywać się
z tak ujmującą słodyczą.
— Kto tam?
— Pani Sigsbee H. Waddington. Mieszkam

przy 79 ulicy, obecnie w Hempstead, na Long
Island, Bardzo przepraszam za tak dziwne pozornie

wtargnięcie...
— Kto tam?
W duszy pani Waddington irytacja zaczęła

walczyć ze strachem. Głuche osoby zawsze ją iryto-

wały, jak wiele bowiem kobiet o niecierpliwym

i władczym temperamencie, była zawsze zdania, że

mogłyby one dobrze słyszeć, gdyby się postarały

podniosła więc głos i odpowiedziała dość sztywno:  

Sigsbee H. Waddington.
— Masz orzech — odezwał się głos, zmienia-

jąc temat.
Pani Waddington zgrzytnęła zębami, Wszystkie

wzruszenia, które dotąd ją dręczyły, ustąpiły nagle
miejsca chłodnej wściekłości, Mało rzeczy tak upo-
karza dumną kobietę, jak odkrycie, że traciła cenny
czas na rozmowę, pełną uszanowania i lęku — z pa-
pugą! I tylko wskutek tego, że nie umiała odgadnąć,
gdzie w tych przeklętych ciemnościach znajduje się
ów obrzydli tak, nie zrobiła dzikiej awantury.
Gdyby pani Waddinston mogła w tej chwili pochwy-
cić papugę, kto wie, czy nie ukręciłaby jej łebka.
— Brr! — zawołała, wyrażając w tem równie

wymowny sposób swoje oburzenie, Poczem. ignoru-
jąc żądanie ptaka—zupełnie niewłaściwe i głupie—
żeby podrapała go w głowę, ruszyła napizód w po-
szukiwaniu drzwi.

Uspokoiła się nieomal zupełnie. Strach, jaki ją
skuł przed paroma minutami, zniknął; poruszała się
teraz żwawo, ochoczo. Znalazła wreszcie drzwi
i otworzyła je. Poza niemi było jeszcze bardziej
ciemno, ale niezasłonięte okno w dalszym końcu po-
koju pozwoliło jej zorjentować się, że jest w bawial-
ni. W kącie pokoju stał duży fotel z wysokiem opar-
ciem. W drugim kącie stało biurko. Na miękkim dy-
wanie rozmieszczone były foteliki: na jednym z nich
pani Waddington z przyjemnością usiadłaby i odpo-
częła w innych okolicznościach.

Aczkolwiek jednak była na nogach od dłuż-
szego czasu i nie należała do kobiet, które lubią stać
ostrożność podszepnęła jej, by nie ulegała pokusie
odpoczynku. Czas był na akcję, nie na odpoczynek
Skierowała kroki do drzwi, które prowadziły praw-
dopodobnie do hallu, a stamtąd na schody, na swo-
bodę. Właśnie fe otwierała, kiedy rozległ się szczęk
klucza w zamku.

“ (C. d. n.)  

spotkania o puhar Davisa z Polską.
Skład reprezentacji Polski zostanie u-

stalony dziś po eliminacyjnem  spotka-
niu Tarłowski — Wittmann,

SPYCHAŁA ZWYCIĘŻA
W CHORZOWIE

W Chorzowie w finale turnieju teni-
sowego Spychała pokonał Bratka w 5-
setowem spotkaniu 5:7, 3:6, 8:6, 6:4, 7:5
W .mis*rzostwach pań wygrała Lilpo-

powna (Warszawa), bijąc Kremerową
6:4, 6:1.

RYGA BIJE WILNO

W międzymiastowym meczu teniso-
wym Ryga pokonała Wilno 6:1. Jedyne
zwycięstwo dla Wilnian odniósł Kewes,
bijąc Berzins - Bertina 6:4, 6:3, 2:6, 6:0.

MECZ JAPONJA — POLSKA

W dniach 18, 19 i 20 czerwca rozegra-
ny zostanie w Warszawie na kortach
Legji sensacyjny mecz tenisowy pomię- |
dzy Polską a Japonją. Mecz ten dojdzie
do skutku bez względu na wyniki spot-
kania Polski z Południową Afryką i Ja-
ponji z Czechosłowacją o puhar Davisa,
Zależnie tylko od wyników tych zawo-
dów, mecz będzie miał charakter towa-
rzyski, lub półfinałowej walki o puhar -
w strefie europejskiej. ;

PERRY BIJE GRAMMA

W finale międzynarodowych mistrzostw
tenisowych Francji Perry, (pogromca
(Crawforda) pokonał Gramma (zwycięz-
cę Austina) 6:3, 3:6, 6:1, 6:3. ”
W grze pojedyńczej pań finał wygrała

Sperling-Krahwinkel, bijąc Mathieu 6:2,
6:1.

Ze świata *
W meczu bokserskim 0 mistrzostwo

świata w wadze średniej Marcel Thil
(Francja) zgodnie z przewidywaniami
pokonał na punkty Hiszpana Ignacio A--
ra, zachowując w dalszym ciągu tytuł mi- |
strza świata. \
Jak donoszą z Ameryki, Walasiewi-

czówna popr.wiła ostatnio podczas za-
wodów w Cleveland dwa -ekcrdy am:-
rykańskie, a mianowicie, w biegu na “0
yardów (54.2 mtr.) 6.9 sek. i w biegu na
70 yardėw (64 mtr.) 8.2 sek, d
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Kronika wilefska, |„L
Strajk kuchmistrzów
Trwające od kilku tygodni kon-

ferencje między pracodawcami a
kuchmistrzami i kelnerami zakla-
dów gastronomiczno-restauracyjnych
w Wilnie, mające na celu unormo-
wanie warunków pracy i płacy, kon-
terencje, których celem było zawar-
cie układu zbiorowego — nie dały
pozytywnego rezultatu.

Ostatnio” pracodawcy wprost od-
mówili pertraktacyj na ten temat.
Dlatego związki zawodowe: Chrze-
ścijański Związek Zawodowy Kuch-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół pogoda słoneczna o za-

chmurzeniu umiarkowanem ze skłon-
nością do burz i przelotnych desz-
czów, głównie w zachodniej połowie
kraju.

Ciepło.
Słabe wiatry z południo-zachodu.

DYŻURY APTEK.
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); „Świętojańska” — Narbuta —
ul. Św. Jańska Nr. 2; Mańkowicza — ul.
Piłsudskiego Nr. 30 (tel. 18-83); Sokolow-
skiego — ul. Tyzenhauzowska Nr, 1; Szyr-
windta i Turgiela — ul. Niemiecka Nr. 15
(tel. 9-22), oraz wszystkie na przedmie-
ściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.'
— Msza żałobna za duszę ś. p.

Marszałka Józefa Piłsudskiego w
dniu 5 czerwca o godz. 9 rano od-
będzie się w kościele św. Kazimierza
przed Ołtarzem Kupieckim etara-
niem Stowarzyszenia Kupców i Prze-
mysłowców Chrześcijan w Wilnie.
— Nabożeństwo żałobne za du-

szę ś. p. por. pilota Stanisława Ła-
twisa, tragicznie zmarłego w dniu
29, V. 1935 r. w Dęblinie, odbędzie
się w środę, dn, 5. VL. b. r. o godz. 7
w kościele św. Michała, o czem ko-
legów Zmarłego, przyjaciół i znajo-
mych zawiadamia rodzina,

Z MIASTA.!
— Choroby zakaźne w Wilnie.

Wydział zdrowia zarządu m. Wilna
w ub. tygodniu zanotował następu-
jące choroby zakaźne: tyfus brzusz-
ny 4 osoby, płonica 5, ospa wietrzna
1, błonica 3, róża 4, gruźlica 11 (4
zgony), jaglica 1. Razem zanotowa-
no 29 zasłabnięć na choroby zakaź-
ne, w tem 4 zgony.

Zaznaczyć należy, iż stan chorób
zakaźnych w Wilnie, w porównaniu
z poprzednimi tygodniami, w ostat-
nim tygodniu uległ znacznemu
zmniejszeniu.

, Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Towarzystwo Krzewienia Kul-

tury Fizycznej Kobiet Oddział w
Wilnie powiadamia, iż odczyt dele-,

 

HELIOS|
SHIRLEY
 

oczarcje wszystkich
w najnowszej kreacji

 

TA, która zdołała zdobyć serca wszystkichl

ŻYWY ZASTAW
W Innych rolach Adoiphe Menjou, Charles Bięktford oraz Dorothy Dell.

Nadprogram: Kolorowa atrakcja „Zaczarowany młyn'* oraz aktualja i inne.

i kelnerów m. Wilna:
mistrzów m. Wilna, Chrześcijański
Związek Zawodowy Kenlnerów oraz
Związek Pracowników Przemysłu
Spożywczego w Polsce, oddział ga-
stronomiczno-hotelowy w Wilnie —
jak nam zakomunikował Sekretarjat

| Zw. Zawod. — mają zamiar w środę
15 b. m. ogłosić strajk kuchmistrzów
|i kelnerów w Wilnie.
! Ze względu na to, že wlašciciele
cukierni i kawiarni podpisali umowę
zbiorową, strajkiem objęte będą tyl-.
ko restauracje.
 

gatki Zarządu Głównego z Warsza-
wy, p. Tomrle p. t. „Kultura ii-
zyczna i jej znaczenie w życiu ko-
biety* (który był uprzednio odło-
żony z powodu żałoby narodowej)
odbędzie się w drugim terminie w
dniu 4 czerwca rb, we wtorek, o
godz. 19.30 w lokalu Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet przy ul. Ja-
giellońskiej 3/5, m. 3.

Odczyt ten będzie połączony z
pokazem ubiorów sportowych dla
pań. Wstęp dla członkiń i wprowa-
dzonych gości.

| Zaproszeń nie wysyłamy.
|  — Dn. 9 i 10 czerwca 1935 r.
odbędzie się w Kaliszu zjazd dele-
gatek Kół b, Wychowanek Nazaretu.

|  — Sekcja Naukowo - Społeczna
jKoła Medyków U.S.B. urządza sze-
|reg zebrań dyskusyjnych, poświęco-
jnych zagadnieniom wsi. Jedno z
jtych posiedzeń z odczytem p. dr.
Prażmowskiego p. t. „Zagadnienie
zdrowotności wsi wileńskiej' odbę-
dzie się w piątek, dnia 7 b. m, o
godz. 20-ej w lokalu Koła Medyków,
Zamkowa 24 (sala Seminarjum Hi-
storji i Filozofji Medycyny).

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Środa literacka. Najbliższa

środa poświęcona będzie litewskiej
literaturze odrodzeniowej. Udział
biorą pp. A. Valaitis, J. Cycenas,
J. Śródka i M. Krynicka.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie, Dziś, dnia 4 czerwca r.
odbędzie się w sali III Uniwersytetu
(ul. Ś-sto Jańska) odczyt Wł. Wiel-
horskiego, dyrektora Instytutu Nau-

| kowo - Badawczego Europy Wscho-
dniej, p. t.: Podsta
narodowego Litwy. Fizjograija i de-
mografja. Miasto i wieś. Główne
działy wytwórczości, z cyklu odczy-
tów pod ogólnym tytułem: „Współ-
czesne Państwo Litewskie”. Począ-
tek o godz. 19. Wstęp 20 gr. Mło-
dzież płaci 10 gr. Szatnia nie obo-
wiązuje,

gospodarstwa 
Dziś premjera!

TEMPLE

 

Najwybitniejszy
film produkcji Sowieckiej ,. ..
Petersburskie Noce

Ty!ko ha 3 dni w Wilnielil Szczegóły jutro!!!
 

17 Dziś ostatni dzień!
HELIOS | DAWNO w 4 o

PRZEDMIESCIE
w fenomenalnej obsadzie Pamiętnej pary „Czempa”

Wallace Beery i Jackie Cooper ... Fay Wray.
Nad program: Atrakcja kolorowa i aktualia.
 

 PA Rekordowy

JESTEM
Wzrestające z dnia na dzień powodzeniel

w nadprogramie.

Tylko w „CASINIE”
najpotężniejsza sensacja, najbardziej emocjonujący film tryskający

humorem

Tylko dziś

MimwzwPIZEZ dziurkę Od Klucza
warto podpatrzeć, choć to nieładnie, jak sie raduje świst. Rewja w 2 częściech i 20
obrazach z udziałem nowozaangażowanych J. SCIWIARSKIEGO, znakomitego humorysty,
KAZIMIERY NAŁECZ WNY świetnej wodewilistki, usobienia radości i beztroskiego

emnica

dało dziesiątki tysięcy widzów.

BIEGIEM
Zachwytl Kolorowy dodatek, Fox i inne

i werwą

EXPRESSU 

 

numer SZeŠč : tAt

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

„Morfium”. Ceny zniżone.
Jutro o godz. 8 m. 30 w. „Morfium”.
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
sztuka w 3-ch aktach p. t. „Tajemniczy
Džems“. Ceny znižone,

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Tajemni-
czy Džems“.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś uka-

že się op. O. Straussa „Ostatni Walc“. Ce-
ny propagandowe.
— „Baron Cygański* w „Lutni* War-

tościowy utwór muzyczny J. Straussa „Ba-
ron Cygański”, przygotowany z wielkim na-
kładem pracy i kosztów, wejdzie na reper-
tuar teatru „Lutnia” w piątek najbliższy.
Będzie to jednocześnie uroczysty wieczór z
okazji X-lecia pracy scenicznej Barbary

;,Halmirskiej, która wystąpi w przemiłej roli
| Arseny. Udział bierze cały zespół arty-
styczny pod reżyserją M. Domosławskiego.
Do operetki tej przygotowano nowe deko-
|racje i kostjumy. Począwszy od piątku, wi-
|dowiska wieczorne rozpoczyna! się będą o
| godz. 8.30 wiecz. Pozostałe bilety nabywać
można codziennie od 11—9 wiecz. bez
przerwy.

ł ®

| Z za kotar studjo.
i Polskie Radjo obchodzi 125-lecie urodzin

poety tonów Schumanna.

Poeta tonów... mało kto spośród kom-

pozytorów zasługuje tak bardzo na to mia-
no, jak Robert Schumann. W muzyce jego

wyrażają się bez reszty te najdelikatniej-

sze, najbardziej ukryte drgnienia duszy

ludzkiej, które nie dają się zwyczajnym ję-
zykiem wypowiedzieć, a chyba tylko w po-
ezji znajdują swój odpowiednik.

Romantyk nawskroś, opiera się Schu-

mann często w swych kompozycjach na

tekstach literackich z podobnego ducha
wyrosłych. „Manfred“ Byrona, ten nieza-

znający spokoju ani wyzwolenia bohater

romantyczny, natura faustowska, staje się

podłożem dzieła Schumanna pod tym sa-

RÓŻNE.
—Biuro Komitetu Uroczyst. Po-

śrzebowych. Biuro Prezydjum Ko-
mitetu Uroczystości Pogrzebowych i
Uwiecznienia Pamięci Marszałka
Piłsudskiego w Wilnie mieści się w
śmachu Urzędu Wojewódzkiego, po-
kój Nr. 26, tel. 700. Biuro jest otwar-
te codziennie od godz. 8 do 15-ej.
Ofiary na budowę pomnika Marszał-

b.|ka Piłsudskiego w Wilnie przysyłać
należy na konto Komitetu w PKO
Nr. 146.111.
— Zwiedzajcie Pośmiertną Wy-

stawę Obrazów ś.p. Janiny Dłuskiej,
Mickiewicza 22 6. kino ka ). —
Otwarta codz. od 10—7-ej w. tep
25 gr., ulg. 20 gr., wycieczki gimnazj.
10 gr., szkół powsz. 5 gr. Wystawa
potrwa tylko 2 tygodnie,

SPRAWY WOJSKOWE
— Komisja poborowa. W! dniu

dzisiejszym przed komisją poborową
winni stawić się wszyscy poborowi, 
 

 

mym tytułem, które Polskie Radjo transmi-

| tować będzie z Lipska. „Manfred“ — to
;zwierciadło duszy Schumanna, targanej
wiecznym niepokojem i tęsknotą.

Polskie Radjo uczci rocznicę urodzin

| wielkiego mistrza, tego Chopina Niemców,
| transmisją wieczoru, poświęconego jego

| twórczości dn. 4. VI. o godz. 20.12, w któ-
| rej obok „Manfreda* usłyszymy: „Z hisz-

pańskich pieśni” na sopran, alt, tenor, bas

i fortepian, oraz „Requiem na śmierć Mi-

gnon“ na chór, solo i orkiestrę.*

Ponadto w dzień urodzin Schumanna,

Ł j. dn. 8 czerwca — Polskie Radjo nadaje

o godz. 21.30 — koncert fortepianowy Schu-

manna w wykonaniu znakomitej pianistki

Zofji Rabcewiczowej.

Polskie Radjo Wilno

Wtorek, dnia 4 czerwca.

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50:
Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7.25: Mu-
zyka. 17,50: Chwiika spoieczna. 7.55: Gieł-
da rolnicza. 8.00: Audycja dia szkół. 8,05—
8.20: Audycja dla poborowych. 11.57: Czas.
12.03: Kom. met. 12.05: Orkiestra. 12.50:
Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik połu-
dniowy. 13.05: Płyty. 13,50: Z rynku pra-
cy. 13.00—14.00: Wiadomości o eksporcie
polskim. 15.35: Odcinek powieściowy. 15 45:
Koncert. 16.30: O Wielkim Biedaczynie —
felį, 16.45: Recital śpiewaczy Haliny Hra-
biówny. 17.00: Skrzynka P.K.O. 17.15: Or-
kiestra. 17,50: Szachy dawniej a dziś —
pog. 18.00: Płyty. 18.15: Po zamknięciu
sezonu teatralnego — rozmowa z kierow-
nictwem teatru na Pohulance. 18.30: Kon-
cert. 18.40: Žycie artystyczne i kuliuralne
miasta. 18.45: Płyty. 19.15: Ze spraw li-
tewskich. 19.25: Wiad. sportowe. 19.35;
Beethoven: Sonata as-dur op. 26 (fort.).
19.50: Dzieci ulicy — felg. 20.00: Płyty.
20,12: Koncert Schumannowsks. 21.00:
Dziennik wieczorny. 21.10: Po zjeździe Ligi
Morskiej w Gdańsku — report. 21.15: Kon-
cert kameralny. 21.45: Koncert. 22.30: Biu-
ro Studjów rozmawia ze słuchaczami P. R.
22.45: Płyty. 23.00: Kom. met. 23,.05—23.30:

„D. c. muzyki z płyt.
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których nazwiska rozpoczynają się
na literę „W”, zamieszkali w obrę-
bie komisarjatów P. P. II, III i IV.

Jutro, w dniu 5 bm. przed komisją
stają poborowi, których nazwiska
rozpoczynają się na literę „W”*, za-
mieszkali na terenie V i VI komi-
sarjatów P, P. i na litery „Z“ i „Ž“,
zamieszkali w obrębie wszystkich
komisarjatów P. P. m. Wilna.

SPRAWY ROBOTNICZE.

Walne zebranie Związków
Zawodowych drzewno-budowlanych.
W dniu 6 bm. o godz. 6 popoł. w lo-
kalu przy ul. Metropolitalnej Nr. 1
odbędzie się zebranie członków tego
związku dla zastanowienia się nad
sytuacją w związku z niedojściem
do skutku umowy zbiorowej.
W dniu 5-go b. m. o godz. 6-ej

wieczorem w tym samym lokalu od-
będzie się zebranie Związku cieśli,
oraz, malarzy, 

 

 

| Miejski Teatr Letni
„Tajemniczy Dżems*, sztuka w 3-ch

aktach z epilogiem Mirand'a i De-
ron'a. — Reż. Jan Bonecki.

Inauguracja sezonu. Taka sobie

amerykańska sztuczka z tych daw-

niejszej mody, które się „szerokiej

publiczności” podobają. Sensacyjna.

Ż nieuchwytnym, szlachetnym wła-

mywaczem, Zamiana ról: złodzie-

jaszki stali się uczciwymi ludžmį,a

siostrzeniec uczciwego minisira —

złodziejaszkiem. Córka ministra,

śliczna Jane, czując widać pismo

noskiem, niecierpi tego siostrzeńca-

narzeczonego i kocha się w szla-

chetnym włamywaczu, który przed

paru laty uratował jej życie, zgła-
dziwszy w jej obronie napastnika-
bandytę. Już, już zacny i dawno na-
wrócony ze złej drogi Dżems ma się
oddać dobrowolnie w ręce polujące-
go nań spryciarza detektywa, w
chwili, gdy ratując malutką Ketty,
siostrę swej bogdanki, zdradza się,
że jest istolnie Dżemsem — ale i
amerykański detektyw to nie jakiś
tam zwykły policaj, czy niuchacz.
Szlachetność nie jest obca jego ser-
cu, bijącemu pod amerykańską ka-
mizelką. Wobec wielkości serca
włamywacza Dżemsa-Simpsona, jak
jprawdziwy gentleman, zwraca mu
wolność, | wszysiko się dobrze koń-
czy, zwłaszcza że i pannie Jane nic
nie przeszkadza przeszłość pana
Simpsona, a jej ojciec, pan minister,
klepie z zadowoleniem po ramieniu
przyszłego zięcia, nie tak jak w in-
nych krajach, gdzie dla córek mini-
strów i królewicz duński za mało.

Sztuka się podoba. Aktorzy z
zacnym Džemsem — „przešlicznym
a zagadkowym“ wediug opinji na-
szych pensjonarek — Šciborem, wy-
twornym a poczciwym ministrem —
Neubeltem, entuzjazmującą się dla
bohaterów książkowych i życiowych
kryminałów ciotką — Jasińską-Det-
kowską, słodką' Jane Andry-
czówną, świetnym cwaniakiem Dic-
kiem — Boneckim, zabawnym jego
kolegą — Dejunowiczem, sympa-
tycznym detektywem — Kersenem
i zamęczonym dyrektorską  próż-
niaczką wybornym Wołłejką (z zaw-
sze pełną tajemnic dykcją), komicz-
nym wynalazcą — Surową i in. gra-
ją doskonale, z werwą, w tempie.
Nie wylączając milej pary dziecia-
ków Lusi — Bobby i Marysi — Ket-
ty, znanych już zresztą z występów

w szeregu sztuk dla dzieci, granych
w ubiegłym sezonie w Lutni.

Więc i publiczność jest zadowo-
lona, śmieje się, bije brawo a na-
wet się wzrusza pod koniec sztuki,
o której mówi sobie jeden dg dru-
giego, że jest „bardzo dobra“, albo:
„wiesz, bardzo ciekawa”.
A że nie można było w niedzielę

iść na majówkę, bo było zimno, zaś
w teatrze Letnim wolno siedzieć
choćby w niedźwiedziach (przy tych

 
44-ch stopniach ciepła w dniu 2-im

Wilnianie! Nadchodzi dlawas
okazja...

okazja—szczę:

stania jej dla siebie.

ścia! $Nie zaniedbajcie wykorzy-
Rozpocznijcie starania

od I klasy loterji, która właśnie się zbliża.
Szanse wielkie i dla wszystkich jednakowe.

Oczekujemy

losy.

A. WOL

Nie wabajcie się!
Was. Przygotowaliśmy szczęśliwe

Nie zwlekajcie!

ANSKA
WILNO, WIELKA 6.

Ciągnienie 19 czerwca r. b.

Zamówienia zamiejscowe za

 

REWJA | Dziś

 

humoru. Sžezegėoly w afiszach. Codziennie

Mieszkanie

 

MIESZKANIA
6-cio pokojowego w pełni sił, chętnie

6 pokojowe ze wszel-| Od irontu, z žolėSalakas się każdej l aż

kiemi wygodami, su- w centrum miastapracy za bardzo skro- sprze

che, ciepłe, pokoje| Poszukuję, _Wiado-mnem  wynagrodze-
duże, słoneczne oraz| Mošė w Administracjiniem, ewentualnie
DWUPOKOJOWE |„Dziennika Wileūsk.“prosi o jakąkolwiek p

do wynajęcia Zarze-| WWaDaPNDA>GpaPOMOC, Śdyż „Eualėujė
ь się w ajnej nędzy.

оо 1762] | STOLARZ, | Žewalna 30, ш. 56 | BUDOWLANE |
—-—--———————— |byly kolejarz, poszu- ——— „na Żelaznej Chatce,

POKÓJ kuje pracy w zakre- NAUCZYCIELKA tanio sprzedaję zde-|

do wynajęcia z osob- sie stolarstwa — re-francuskiego jęz, po- cydowanym reilektan-|

Konto P. K. O. 145,461.

3 sennse: o 4, 6.30 i 9-ej

MŁODY CZŁOWIEK,

peracja mebli, okien,szukuje Ie! jcji, demi- tom, Iniormacje: Mły-|

Los — 40 zł., ćwiartka 10 zł.

łatwiamy odwrotną pocztą.

 

Balkon 25 gr.

* Program Nr. XXIV

2 seanse: o 6 I 8.30. W niedzielę i święte

 
 

czerwca!) i nie płacić za czatnię,
„ więc w Letniaku na wznowieniu z
| przed 10-ciu lat, a więc prawie na
| premierze, było gwarno i pełno. No,
ja na popołudniówkach niedzielnych
| to napewno będą kilometrowe ogon-
ki przy kasie, Pilawa.

3BOPL
Eliminacje lekkoatletyczne.
Dziś o godz. 17 na Pióromoncie

odbędą się jeszcze jedne elimina-
cyjne zawody lekkoatletyczne przed
zawodami międzymiastowemi. Na
boisko proszeni są o konieczne przy-
„bycie nietylko pp. zawodnicy, ale i
„wszyscy sędziowie,
| Dzisiejsze zawody zapowiadają
„się bardzo interesująco. Zapewne
'padnie szereg dobrych wyników.

| KRONIKA POLICYJNA.
|. — Kradzieże, W. nocy z 1 па 2
bm. nieznani sprawcy przez wyjęcie
'szyby w oknie skradli z mieszkania
Józeia Kopcerowicza (Bracka 14)
garderobę męską wartości 220 zł.

Węgrzynowi Edwardowi (Tyzen-
hauzowska 19) skradziono z miesz-
a pościel i 2 walizki wartości

ORYGINALNE PROSZKI

Šis„NĘRVOSIN“
   
    

   BÓLEGŁOWY|MIGRENANEWRALGJA|
[BÓLE ZEBÓW

BA TARCE         PAICIEGRYGINALNYCH PROSZKÓW
znaKO GUTEK
SPRZEDAJĄ„APTEKI   
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