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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XVI

DZIENNI
Wilno,

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
  

Po konłerencji premjerów
Bartel wyjechał z Warszawy.

(Telef. od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. Okazuje się, że prof. Bartel wyjechał w po-
niedziałek po południu z Warszawy, t. j. zaraz po konferencji
premjerów | we wtorek był we Lwowie.

Jakie napięcie wywołała ostatnia konferencja, miarą jest
te, że w prasie pojawiły się pogłoski, że Bartel miał być przy-
jęty we wtorek w Belwederze.

0 czem radzono na Zamku.
(Telefonem ed własnego korespendenta.)

WARSZAWA. Co do treści narad poniedziałkowych kursują
nadal liczne pogłoski.

W każdym razie stwierdzić można, że narady premjerów
sanacyjnych dotyczyły aktualnych zagadnień państwowych, po-
lityki międzynarodowej I budżetowej.

Nie jest wykluczone, że omawiano takźe kwestje per-
sonalne.

Możliwe także, że w grę wchodziła sprawa ściślejszego
udziału prof. Bartla w pracach rządu, ale narazie niema jeszcze
podstaw do zamiany Prystora na Bartla.

Dalsze narady premjerów sanacyjnych są nadal przewidy-
wane, a najbliższa odbędzie się zapewne w ciągu maja.

Unifikacja ministerstw.
(Telefonem ad własnego kerespandenta.)

WARSZAWA. Jeszcze przed Zielonemi Świętami ma się odbyć
posiedzenie Rady Ministrów, na którem zapadnie uchwała w sprawie
unifikacji ministerstw komunikacji i robót publicznych, oraz rolnictwa
i reform rolnych.
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Panika dolarowa ustała.

Telefon Redakcji.
Adrninistracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,  

codziennie,

  
  
  
   

Środa_11-go maja: 1932 r.

 

 

druku mo;

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łarmowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

być przez Administrację dowolnie zmieniane.
jonto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.  

ALBERT LEBRUN PREZYDENTEM FRANCJI.
Jednolite stanowisko Zgromadzenia Narodowego.

PRZEBIEG ZGROMADZENIA
NARODOWEGO.,

WERSAL (Pat) Prezydentem republiki wybrany zo-
stał przez Zgromadzenie Narodowe przewodniczący |Se-
natu ALBERT LEBRUN. Oficjalna wyniki głosowania są
następujace: obecnych było 902 członków Zgromadze-
nia, głosowało 826. Lebrun (Unja Republikańska) etrzy-
mał 633 głosy. Paul Faure (socjalista) 114 głosów, Pain-
leve (republikanin socjalny) 12 głosów, n (komuni-
sia) 8 głosów, inni razem 10 głosów.

Przebieg Zgromadzenia Narodowego był następujący: O godzi-
nie 14-ej przewodniczący Senatu Lebrun wszedł na salą posiedzeń,
powitany gorącemi oklaskami przez członków Zgromadzenia. O go-
dzinie 14 min. 15 zabrał głos Lebrun, oświadczając, że Zgromadze-
nie jest otwarte, poczem wypowiedział ze wzruszeniem krótkie prze-
mówienie, poświęcone pamięci prezydenta Doumera. Prezydent re-
publiki umarł-—mówił Lebrun. Zbrodnia, która pogrążyła Francję w
żałobie, wywołała w całym šwlecte jednoglošne potępienie. Parla-
menty wielu państw prosiły mnie o wyrażenie ich żalu. W imieniu
zebranych ehcę złożyć hołd szlachetnaj postaci nieodžalowanego
prezydenta Doumera i wyrazić rodzinie jego, tak okrutnie dotkniętej,
szczere współczucie członków Zgromadzenia Narodowego. Przemó-
wienia tego zebrani wysłuchali stojąc, Było ono gorąco oklaskiwane.
Następnie o godzinie 14 min. 20 rozpoczęła się głosowanie imienne.

ŻYCIORYS NOWEGO PREZYDENTA.

P. Albert Lebrun jest z pocho- W międzyczasie objął w r. 1911
WARSZAWA (Pat). Panika w

kołach giełdowych, wywołana u-
chwałą amerykańskiej Izby Repre-
zentantów o obniżeniu wartości
dolara, uspokoiła się, Kurs dolara
po pewnej zniżce obecnie pozo-
staje w dalszym ciągu bez zmiany.
Mimo to w ciągu ostatnich 3 dni
handlowych, to jest piątku, soboty

Goście włoscy
WARSZAWA (Pat). W dniu

10 maja w godzinach południo-
wych przybyli do Warszawy
członkowie delegacji Włoskiego
Związku Narodowego Ochotników

Miły prezent
- (Telefonem od własn. korespondenta.)

i poniedziałku, drobni posiadacze
dolara wyzbywali go się tak, że
Bank Polski musiał zakupić w
stolicy i na prowincji ponad 1 mi-
jon dolarów. W/g wiadomości,
mimo uspokojenia się, do Banku
Polskiego zgłaszają się w dalszym
ciągu sprzedawcy dolarów.

Wojennych. Na czele delegacji
stoi poseł do parlamentu i prezes
Związku Narodowego Ochotników
Wojennych we Włoszech Eugen-
jusz Coselschi.

z Argentyny.

 
WARSZAWA. Argentyński statek „Chaco* przybył do Gdyni

l wysadził na brzeg 9 osób z pośród swoich przykrych pasażerów.

Są to osobnicy pochodzący z Grodna, Słonimia i Wschodniej Mało-
polski. Co do ich narodowości, to przedewszystkiem są to żydzi.
Jest paru Rosjan i Rusinów.

Kryzys w zakładach „Baty”.
PRAGA (ATE), Zakłady szew- dziennie 130.000 par butów, pod-

skie „Baty w Żlinie ograniczają czas gdy zapotrzebowanie rynku
produkcję z powodu kryzysu. Na wewnętrznego wynosi 75.000.
24.000 robotników 5.000 zostało Zbyt na rynkach zagranicznych
zwolnionych. Wstrzymano budowę uległ ograniczeniu z powodu ogra-
nowych domów i urządzeń fa- niczeń celnych.
brycznych. _ Zakłady wyrabiają

Rząd sowiecki przewiduje dalszy głód
w Rosji sowieckiej.

(Kor. własna).
MOSKWA. 9.V. Rada komisarzy ludowych wydała dekret zmniej-

 szający ilość wymaganego zboża z kolektywów gospodarczych na
rok 1932. Zamiast 1 miljarda 400 miljonów pudów preliminowanych
w r. 1931 r. Rada komisarzy ludowych gotowa jest zadowolić się
1 miljardem z lekką nadwyżką w roku obecnym. Jeżeli się zważy,
że w całej Rosji bolszewickiej panuje głód, że sowiety zakupują
zboże zagranicą, rezygnacja z 300 miljonów pudów zboża jest do-
wodem, że kolektywy gospodarcze załamały się i nie są w stanie
Wyprodukować zboźa nawet w ilości z roku ubiegłego. Rząd dobro-
wolnie cofa się przed wsią sowiecką nie widząc możności wyciśnię-
Cia z niej potrzebnej ilości zboża.

 
Sąsiednie 

Sprawa Petrulisa
KOWNO. Pat.—We wtorek ra-

no trybunał najwyższy przystąpił
do rozpatrywania sprawy prze-
ciwko byłemu ministrowi skarbu
Petrulisowi, oskarżonemu o przy-
właszczenie 250 tysięcy litów z
pieniędzy skarbowych. Na rozpra-

Żywiołowe
TORNADO NAD INDJAMI

KALKUTA (Pat). Gwałtowny

tornado nawiedził okręg Mymens

w prowincji Bengalu. Więzienie

uległo częściowemu zniszczeniu.

ielu strażników więzienia zgi-

nęło. Niektórzy więźniowie, ko-
rzystając z zamieszania, zbiegli.

miejscowości zostały

również częściowo zniszczone.

Istnieje obawa, że jest wiele ofiar

ludziach.

przed trybunałem.
wę powołano 70 świadków i 7
ekspertów. Wśród świadków znaj”
duje się między innymi były
premjer litewski Wołdemaras.
Rozprawa toczy się przy drzwiach
zamkniętych.

katastrofy.
STEROWIEC PORWANY

PRZEZ WICHURĘ.
TEXAS (Pat). Największy ste-

rowiec świata „Acron* wpadł w
burzę w chwili, gdy skierował się
ku brzegom oceanu Spokojnego.
Wszyscy mieszkańcy miejscowości
St. Angelo zostali wezwani do
niesienia pomocy  zagrożonemu
sterowcowi i podjęcia usiłowań
ściągnięcia go na wodę. Usiłowa-
nia te z powodu gwałtownej wi-
chury nie dały wyniku i „Acron“
pognany został ponad Chistowal.

Texas panuje wielkie zanie-
pokojenie o los sterowca.

dzenia Alzatczykiem i urodził się

dnia 29 sierpnia 1871 w miejsco-

wości Mercy-le-Haut koło Metzu

jako syn rolnika. — Ukończywszy

chlubnie politechnikę w r. 1892,

a następnie akademję górniczą

w r 1896, wykonywał początkowo
praktycznie zawód inżyniera gór-
niczego,

naukowo, dzięki czemu uzyskał
odznaczenie na konkursie Aka-
demji Umiejętności. W pewnym

okresie czasu począł się specjali-

zować w dziale kolejnictwa i ogło-
sił na ten temat kilka poważniej-
szych prac.

Na arenę polityczną wystąpił

w r. 1900, uzyskując mandat w

Izbie deputowanych, przyczem w

latach 1904 i 1905 wybierany był
sekretarzem Izby, a w r. 1913 na-
wet zastępcą przewodniczącego.

w gabinecie Caillaux portfei mi-
nistra dla kolonii, który to urząd
piastował aż do wybuchu wojny
światowej w różnych gabinetach.
W czasie wojny, a mianowicie w

r. 1917, powierzono mu natomiast
szczególnie ważne ministerstwo
blokady, poczem w latach 1918—

pracując jednak także "1949 czynny był jako- minister
obszarów odzyskanych przez
Francję, — W styczniu 1920 r.
wszedł do senatu i był tam refe-

rentem spraw wojskowych i ko-
lonjalnych. Mniej więcej przed ro-
kiem senat powołał go na swego
prezydenta. Jako należący do
najbliższych _ współpracowników
R. Poincarego, jest wyznawcą na-
czelnej zasady, że tyłko silna
armja francuska jest rękojmią po-
kojv w Europie i w świecie.

Dymisja rządu Tardieu.
PARYŻ (Pat). Premjer Tardieu

złożył na ręce nowego prezydenta

 

Lebrun dymisję gabinetu.

"Grevyb

Koleje i losy prezydentów Francji.
W. związku z tragiczną śmiercią

prezydenta Doumera, zamieszcza
„Robotnik“ ciekawe zestawienie,
z którego wynika, że na 13 Prezy-
dentów [M Republiki Francuskiej,
zaledwie 4 ukończyło normalną
7-letnią kadencję. Reszta musiała
ustąpić albo została obalona przed
upływem kadencji.

ia Prezydentem po u-
padku cesarstwa został Ludwik
Adolf Thiers, historyk i parlamen-
tarzysta. Wybrany dnia 31 sierp-
nia 1871 r. dzięki silnemu poparciu
monarchistów rychło zraził sobie
zarówno legitymistów jak i orle-
anistów. iększość ówczesnego
Zgromadzenia Narodowego bo-
wiem spodziewała się od niego
przywrócęnia monarchji. Thiers
może jakiś czas i myślał o tem, ale
zmienił fronti zaczął pracować
nad ugruntowaniem Republiki, ale
większość monarchistyczna pro-
jekty jego odrzuciła. Prezydent u-
stąpił dnia 24 maja 1873 r.

Po upadku Thiersa, Zgroma-
dzenie Narodowe, składające się z
większości monarchistycznej wy-
brało Marszałka Marję Mac Ma-
hona. Mac Mahon rozpoczął wal-
kę z republikanami. Wybory 1877
r. zakończyły się katastrofalnie dla
prezydenta. Na około 500 depu-
towanych w nowej izbie znalazło
się przeszło 400 republikanów.

Mac Mahon nie mógł się pogo-
dzić z republiką i w styczniu 1879
r. śdy Izba zażądała usunięcia z
armji generałów wrogich republi-
ce — ustąpił,

Trzeci prezydent Franciszek
) gorącym re ikani-

nem. Upadł nie z powodów poli-
tycznych, lecz wplątany w słynną
aferę z orderami Caffarela, które-
go najbliższym  współpracowni-
kiem był zięć prezydenta.

Clemenceau domagał się ustą-
pienia Grevy'ego. Prezydent po-
czątkowo odmówił, ale gdy żaden
z parlamentarzystów nie chciał
przyjąć z jego rąk misji utworze-
nia gabinetu złożył swój urząd 1
grudnia 1887 r.

Następca Grevy'ego, Marja
Franciszek Sadi Carnot nie docze-
kał również ukończenia kadencji.
Został on zamordowany dnia 24
czerwca 1894 r. na ulicach Lyonu
w chwili gdy udawał się do teatru.
Zamachu dokonał anarchista wło-
ski Caserio.

 

Po zabójstwie prez. Doumera.
PRZED POGRZEBEM PREZYDENTA.

PARYŻ. W związku z życze-
niem małżonki zamordowanego
prezydenta Doumera, aby zwłoki
jego spoczęły nie w Panteonie,
lecz w grobie rodzinnym na jed-
nym z cmentarzy paryskich, obok
synów poległych na wojnie —
rząd postanowił prośbę tę uwzglę-
dnić. Jednakże mimo to uroczy-

stość oficjalna przed Panteonem
odbędzie się jako najwyższe wy-
różnienie, które może udzielić re-
publika francuska swoim przy-
wódcom po śmierci. Premjer Tar-
dieu wygłosi przemówienie ża-
łobne, a wojska garnizonu parys-
kiego przedefilują przed trumną
zmarłego prezydenta. (A. T. E.)

MIN. ZALESKI UDAJE SIĘ NA POGRZEB DOUMERA.

WARSZAWA (Pat). Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej polecił p.
ministrowi spraw zagranicznych
Augustowi Zaleskiemu udać się do

Paryża w celu reprezentowania go
na uroczystościach pogrzebowych
ś-p. Pawła Doumera.

GORGULEW W WIĘZIENIU,

PARYŻ. Morderca prezydenta
Doumera Gorgulew został zam-
knięty w więzieniu La Santć w
tej samej celi, w której siedział
zabójca przywódcy socjalistyczne-
go Jauresa w 1914 r. Celata jest
przeznaczona dla przestępców,
którzy dopuścili się ciężkich zbro-
dni, i jest dniem i nocą strzeżona
przez uzbrojonych strażników.
Gorgulew zachowuje się w ten sam
sposób, co podczas śledztwa pier-
wiastkowego; prawie cały czas

mówi modlitwy i robi znak krzy-
ża św., mamrocze niezrozumiałe
słowari częsta powtarza: Francja
nie spełniła swego obowiązki
musiałem wykonać zamach, aby
skłonić Europę do wypowiedzenia
wojny Sowietom. Poza tem Gor-
gulew powtarza wciąż historję za-
mordowania swego ojca przez
czerwoną armję.

Obrońcą Gorgulewa został wy-
znaczony adwokat Henry Ge-
rauld. (A. T. E.)

Z NIEMCAMI TEŻ UTRZYMYWAŁ STOSUNKI.

PARYŻ (Pat). Śledztwo w spra-
wie Gorgulewa wykazało, że po-
zostawał on w stosunkach z re-
daktorem dziennika „Le Tocsin“
Jakowlewym, który miał być
członkiem „zielonej dyktatury”,
triumwiratu, PO przez
mordercę prezydenta *Doumera.
Jakowlew, który jest reprezentan-
tem pewnej niemieckiej firmy poń-
czoch jedwabnych, znikł z Pary-
ża, W biurze Jakowlewa policja

zaaresztowała. urzędnika: niemiec-
kiego. Jakowlew odbywał stale
dłuższe podróże do Niemiec. In-
teresującym jest fakt, że drugie
biuro redakcyjne wzmiankowane
go dziennika: Jakowlewa „Łe To-
csin' ma się znajdować w Berli-
nie. Jakowlew wygłaszać miał
przemówienia polityczne, nace-
chowane nienawiścią do demokta-
tów rosyjskich.

FATALNA SPOWIEDŹ
ŻONY GORGULEWA.
PARYŻ (Pat), W ubiegły pią-

tek żona zabójcy Gorgulewa spo-
wiadała się w ios u pewnego
kanonika, który następnego dnia,
po zamachu na prezydenta Dou-
mera, zmarł nagle na atak serca.
Prasa francuska, łącząc oba te
fąkty, zapytuje, czy żona Gorgu-
lewa nie poczyniła kanonikowi
jakichś rewelacyj, które wywarły
tak piorunujące wrażenie na spo-
wiednika, że tenże po zamachu na
prezydenta zmarł.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za-

| legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymaćprzesyłanie pisma

od 16 Maja 1932 roku.

 

Spuściznę po nim objął dnia 27
czerwca 1894 r. Jan Paweł Piotr
Casimir-Perier, reprezentant sfer
finansowych i przemysłowych, No-
wy Prezydent rozpoczął walkę ze
stronnictwami .demokratycznemi,
która jednak zakończyła się dla
niego fatalnie, Perier musiał о-
puścić pałac Elizejski już w sześć
miesięcy po swoim obiorze.

Do władzy doszedł wówczas
Feliks Faure (w 1895 r.). Nie do-
czekał się również keńca kadencji,
gdyż zmarł nagle w 1899 r. w dość
niezwykłych okolicznościach, któ-
re wywołały w swoim czasie wiele
hałasu i komentarzy.

Trzej następni prezydenci po-
zostali na swoich stanowiskach aż
do upływu siedmioletniej kadencji.
Byli to: Emil Loubet (1899 — 1906
r.), radykalny Clement Falliers
(1906 — 1913 r.), za którego rzą-
dów przeprowadzono rozdział ko-
ścioła od państwa, oraz znany
dobrze pokoleniu powojennemu
Raymond Poincarć (1913— 1920
roku).

Wybrany we wrześniu 1920 r.
Paul Deschanel musiał ustąpić 18
lutego 1921 r. z powodu choroby
umysłowej, na którą zapadł.
Deschanel zmarł w kilkamiesięcy
później w następstwie wypadku
kolejowego, kiedy wypadł z wago-
nu w dość zagadkowych okolicz-
nościach.

Jednasty prezydent Aleksan-
der Millerand (1920 — 1924 r.) za-
wdzięcza swój wybór prawicy.
Dnia 11 maja 1924 r. gdy wybory
przyniosły zwycięstwo kartelowi
lewicy, Millerand musiał siępod-
dać do dymisji.

Gaston ue (13.V[ 1924
r. — 13.V. 1931 r.) był czwartym
Prezydentem, który doczekał się .
końca kadencji.

Zamordowany Paul  Doumer
był trzynastym z rzędu Prezyden-
tem Francji. Wybrany został dnia
13 maja 1931 r., a władzę objął
dnia 13 czerwca tego roku. Ten
dziwny zbieg okoliczności zwrócił
powszechną uwagę.

RU RAT SKUNSS
DO SPRZEDANIA bardzo tanio krėliki
rasowe, Adres; Wilno, ul. Mińska 3 od
godz. 10—12 w poł. w święto i niedzielę

i od 4—5 w dnie powszednie.

PROGRAM

SOCJALISTÓW FRANCUSKICH.
Polityk socjalistyczny p. Deat

w piśmie „Revue des Vivants“
formułuje zwięźle program socja-
lizmu'francuskiego, co ze względu
na ostatnie, wyborcze zwycięstwo
lewicy olbrzymie ma znaczenie:

1) walka o pokój (rozbrojenie,
międzynarodowa organizacja poli-
tyczna i gospodarcza);

2) walka z niepewnością pracy
(40 godzinny tydzień, ubezpiecze-
nie przeciwko ryzyku rolnemu);

3) walka z anarchją produkcji
(uspołecznienie kopalń, ubezpie-
czeńi t. p.);

4) walka ze spekulacją (ochro-
ną oszczędności, kontrola ban-
ków);

5) walką z ignorancją (jedno-
litość statutu wychowania narodu
i Ł. p.)

6) walka z nierównością poli-
tyczną (przedstawicielstwo  pro-
porcjonalne, głosowanie kobiet).

 

DOOKOŁA WYBORÓW WE FRĄNCJI
LONDYN (Pat), Prasa angiel-

ska, omawiając wyniki wyborów
francuskich, zgodna jest co do
tego, że jedyną rzeczą pewną wy-
daje się narazie powołanie Herrio-
ta na stanowisko premjera. Co do
programu przyszłego gabinetu
Herriota w polityce zagranicznej,
to — zdaniem prasy angielskiej —
zależeć on będzie całkowicie od
tego, z kim Herriot utworzy rząd,
O ile z socjalistami, to należy się
spodziewać radykalnych posunięć
zarówno w: dziedzinie rozbrojenia,
jak i w innych sprawach między-
narodowych. O ile jednak Herriot

w razie odmowy socjalistów utwo-
rzy rząd z grupami centrowemi
1 ewentualnie z Tardieu, zmiana
polityki zagranicznej będzie nie-
widoczna. Dzienniki przypuszcza-
ją przytem, że Herriot sam od roku
1924 poszedł znacznie na prawo,
o ile chodzi o zagadnienia między-
narodowe. W kołach politycznych
Londynu decyzja Painlevć'gowy-
cofania swej kandydatury na sta-
nowisko prezydenta i chęć lewicy
głosowania na Lebruna komento-
wane są, jąko oznaka możliwości
porozumienia Herriota z Tardieu,
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  KAMESEŻ,
KARTEL CZY...

KARTEZJUSZ?
W niedzielnych wyborach do

Izby francuskiej — jak wiadomo —

odniósł zwycięstwo Kartel le-

wicowy, radykalno-socjalistyczny.

Jako najsilniejsze stronnictwo wy-

szli z wyborów radykali, ze swym

przywódcą Herriot'em, który nie-

wątpliwie stanie na czele przy-

szłego rządu.

Pierwsze pytanie, które nastrę-

czyć się musiało każdemu, po

ogłoszeniu wyniku wyborów, było:

czy sojusz pomiędzy radykałami

a socjalistami, zawarty na czas

wyborów, przetrwa wybory, czy

też radykali, tworząc, jako najsil-

niejsze stronnictwo, rząd, zwrócą

się ku stronnictwom centrowym?

Nie przesądzając wypadków,

godzi się tu przypomnieć ustęp ze

znakomitej mowy Herriota, wygło-

szonej w Izbie francuskiej, dn. 22

stycznia r. b., podczas rozpraw

na temat odszkodowań i słynnej

deklaracji Briininga, iż Niemcy

„nie będą płaciły”.

Herriot oświadczył wówczas:
„Trzeba, aby podpisy (złożone pod

traktatami) były szanowane.. Odszkodo-

wania stanowiły tylko drobny ciężar dla

ekonomji niemieckiej... Na dnie kon-

fliktu między Francją a Niemcami tkwi

stała walka między pojęciem  Irancus-

kiem, kartezjuszowskiem, praw-

nem o umowach, pojęciem, odziedziczo-

nem po prawie rzymskiem i cywilizacji

greckiej, a pojęciem niemieckiem, he-

glowskiem, opierającem się więcej na

materjaliźmie, niż na idealiźmie... Umo-

wy mogą być zmieniane, .ale nie jedno-

stronnie... Pokój światowy będzie ugrun-

towany tylko wtedy, gdy będzie po-

wszechny.“

Oświadczenie powyższe uwa-

żać można jako programowe w

dziedzinie polityki zagranicznej

radykałów.

Stwierdzić trzeba, że odbiega

ono bardzo od stanowiska „towa-

rzysza" Bluma, co poniekąd zdaje

się przesądzać sprawę dalszego

sojuszu między radykałami a so-

cjalistami.

Miernikiem nastrojów kół poli-

tycznych Francji, w chwili obec-

nej, stać się miały wybory prezy-

denta Rzeczypospolitej. Wyborów
tych dokonało Zgromadzenie Na-

rodowe w starym składzie, w któ-

rym przewagę posiadają ugrupo-

wania prawicowo-centrowe. Prze-

waga ta jest jednak pod wzglę-
dem liczebnym prawie znikoma,

nadto wynik niedzielnych wybo-

rów, zdecydowane zwycięstwo le-

wicy, musiało deprymująco wpły-

nąć na obecną większość prawi-

cową.
Kandydatów było dwóch: Le-

brun, popierany przez stronnictwa

prawicowe, ściślej mówiąc umiar-

kowane, oraz Painlevć, republi-
kanin socjalny, kandydat lewicy.

Painlevć zgodził się wystawić swą
kandydaturę dopiero na skutek
wyniku niedzielnych wyborów do

Izby, pod wrażeniem zwycięstwa

kartelu lewicowego. Jakoż w

pierwszej chwili, pod oszołomia-
jącem wrażeniem zwycięstwa le-

wicy, prasa radykalna i socjali-
styczna rozwinęła bardzo ener-
giczną agitację za swym kandy-
datem. !

Radykalny dziennik „Volontė“
oświadczył wręcz, że byłoby po-
prostu prowokacją lewicy, po jej

wspaniałem zwycięstwie, gdyby
prezydentem republiki Zgroma-
dzenie wybrało Lebruna, należą-
ceżo politycznie do pobitych grup

umiarkowanych.
I oto cóż się staje?
Painlevć dobrowolnie wycofuje

swą kandydaturę. Prezydentem
wybrany zostaje Albert Lebrun,
dotychczasowy prezes senatu, je-

den z wybitniejszych przedstawi-
cieli rządzącej ostatnio większości

prawicowo-centrowej, najbliższy
współpracownik Poincarćgo.

Jakkolwiek prezydent zasadni-
czo stoi ponad partjami, w dzie-
jach trzeciej republiki niejedno-
krotnie zdarzało się, żewybrany

przez ugrupowania prawicowe

prezydent, następnie, po zwycię-

stwie lewicy, był zmuszony ustą-

pić. Taki los spotkał między in-
nymi w r. 1924 skądinąd bardzo

popularnego Milleranda.

Podobny los z łatwością można-
by wywróżyć Lebrunowi.. o ile
zostałby wybrany jedynie wię-
kszością głosów, jaką posiadają

w obecnem Zgromadzeniu Naro-

dowem stronnictwa umiarkowa-
ne — większością bardzo nie-
znaczną.

И
DZIENNIK WILEŃSKI :

JUBILEUSZOWEJ
pnyni

LOTERII PANSTWOWEJ

zprasy.
Położenie międzynarodowe

a Polska.
„Słowo Pomorskie* w ten spo-

sób charakteryzuje sytuację mię-

dzynarodową po zamachu na pre-

zydenta Francji i po niedzielnych

wyborach:
„Niedawno podejrzane ręce chciały

wzniecić groźny pożar w Gdańsku; w

kilka dni później rozległy się mordercze

strzały w Paryżu. Oczom zaniepokojonej

Europy ukazało się groźne widmo zawie-

ruchy wojennej. Jeżeli do niej nawet nie

dojdzie, to w kżdym razie nad światem

unosić się będzie duszna atmosfera nie-

pewności. i

Stosunki wewnętrzne w państwie na-

szem są dzisiaj czynnikiem nieprzyjemnej

i niebezpiecznej gry. Polska dzisiejsza

znajduje się T w stanie naprężenia

rewolucyjnego. ajostrzejsze głosy w

tym kierunku wydobywają się z łona o-

bozu rządowego (Moraczewski, Ciszak,

Jaworowski, Pączek i grupa „Przełomu”).

Najpilniejszą koniecznością państwową

ma być „wykończenie rewolucji majowej

— tak nam mówią sanacyjni „rewolucjo-

niści'. Byłaby to oczywiście woda na

młyn berlińsko-moskiewski. =
Nie jest to juž dla nikogo tajemnicą,

że Polska dzisiejsza znajduje się w po-

łożeniu groźnem. Stosunki nasze z za-

granicą psują się pod każdymwzględem;

wenątrz kraju mamy ogromne trudności

gospodarcze; walki polityczne trwają i

zaostrzają się; społeczeństwo jest skłó-

cone; wyraźnej drogi wyjścia nasi urzę-

dowi plitycy nie umiejąwskazać; szukają

jej dopiero na „konferencjach“. — Oby

się nie spóźnili.
Gdyby rozwój wypadków we Francji

potoczył się w kierunku dla Polski nie-
przychylnym — to państwo nasze stanę-
łoby w obliczu olbrzymiego niebezpie-
czeństwa. Ułożona i uzgodniona gra Ber-
lina i Moskwy usiłuje podciąć nasze bez-
pieczeństwo... w Paryżu.

Oto znaczenie strzałów, które do-
rowadzily do śmierci Prezydenta
Francji. Trzeba szeroko otworzyć oczy,
aby zrozumieć to, co się teraz stać mo-
že“.

Osłabiona linja oporu.
Wymowny wyraz tej troskii

niepokoju znajdujemy we wstęp-
nym artykule „ABC”.

Pismo stwierdza przedewszyst-
kiem: ;

„Od szeregu lat rewizjonizm  nie-

miecki, pod osloną SE frazeologii

pacyfistycznej, konse wentnie i niezmor-

dowanie szturmuje do tej twierdzy fak-

tycznego pokoju, ładu i prawa. jaką w

stosunkachmiędzynarodowych powojen-

nego świata jest a przynajmniej była do-

tychczas Francja. 5
Przy ogniu tej frazeologji

fatalnym zresztą skutkiem) pieczeń swe-

go interesu upiec inne państwa —Nie-

tylko wrażliwe na frazes pacyfistyczny

i niechętne przewadze Francji, kraje an-

glosaskie, ale także nawskrośzmilitary-

zowane faszystowskie Włochy i bolsze-
wickie Sowiety.

Francja dotychczas tym ata-

kom stawiła zdecydowany opór.
Ataki te jednak zzewnątrz kierowa-

ne, potrafiły niestety, zdobyć sobie

sprzymierzeńców intra muros, wewnątrz

samej Francji, mianowicie, w szeregach

obozów socjalistycznego i radykalnego".

Rząd
tę linję

„zdecydowanego oporu wobec tego
podwójnego nacisku. Dziś rząd ten i obóz,

na którym się opierał, poniósł w wybo-

rach klęskę. ymczasem  linja oporu

znacznie osłabła.
Trudno nie przewidywać płynących

stąd konsekwencyj, które pośrednio do-

e najżywotniejszych interesów Pol-

ski”,

W końcu „ABC” wyraża na-
dzieję, że przysłowiowy zdrowy

rozsądek Francuzów ustrzeże ten

bohaterski naród przed wkrocze-
niem na drogę zbyt ryzykownych

usiłują (z

ardieu stanowił właśnie

eksperymentów.
Główny temat.

Naturalnie jest nim dzisiaj
sprawa wyborów francuskich, Na-

ogół wynik wyborów sprawił w
Polsce przygnębiające wrażenie,

Większość w Izbie Deputowa-
nych zdobył kartel lewicy, do wła-
dzy przyjść mogą 'ludzie, którzy
nie ukrywają swoich poglądów co
do konieczności porozumienia z
Niemcami, chociażby to miało na-
stąpić kosztem Polski.

Czy można się wobec tego dzi-
wić, że publicyści polscy spogląda-
ją w przyszłość z uczuciem troski
i niepokoju.
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Burzliwe posiedzenie Reichstagu.
BERLIN. Wczorajsze posie-

dzenie Reichstagu było niezwykle
burzliwe.

Omawiano na nim sprawę
rozwiązania bojówek hitlerow-
skich.

Przy tej okazji niektórzy mów-
cy pozwolili sobie na ordynarne

wypady i pogróżki skierowane
przeciwko Polsce.

Ponadto posiedzenie Reich-
stagu było widownią demonstra-
cji hitlerowców przeciwko mini-
strowi Groenerowi.

Kilkakrotnie dochodziło do
ostrych starć a nawet bojek.

Coraz zuchwalej.
niosek frakcji niemiecko - narodowej w Reichstagu.

BERLIN (Pat). Frakcja nie-
miećko - narodowa zgłosiła w
Reichstagu wniosek, wzywający
rząd Rzeszy do wystąpienia na
forum międzynarodowem z żąda-
niem rewizji granic wschodnich.
Wniosek powołuje się m. in. na

alarm korespondentów prasy. an-,
- gielskiej o rzekomem zagrożeniu
Gdańska ze strony Polski. —
Wniosek domaga się kategorycz-
nie przyłączenia Kłajpedy do Nie-
miec. !

Stan niepokoju w Ktajpedzie.
Podejrzany napływ szaulisów.

KRÓLEWIEC (Pat). Miejsco-
wa prasa drukuje niepokojące
wiadomości z Kłajpedy o przyby-
ciu w ciągu ostatnich dwóch dni
wielkich ilości szaulisów z Litwy.
Do Kłajpedy miało przybyć obec-
nie kilka tysięcy szaulisów. Lu-
dność niemiecka w Kłajpedzie
obawia się, że szaulisi będą chcieli

dokonać puczu, aby nie dopuścić
do zmiany polityki litewskiej w
stosunku do Kłajpedy w kierunku
ugodowym, która to tendencja
daje się zauważyć w łonie rządu
kowieńskiego, w związku z niepo-
myślnym dla Litwy wynikiem wy-
borów do sejmiku kłajpedzkiego.

Przesilenie rządowe w Austrji.
WIEDEN (Pat.) Wobec nie-

przyjęcia przez kanclerza Bure-
scha misji utworzenia gabinetu

prezydent republiki Miklas powie-
rzył misję tę ministrowi rolnictwa
Delfussowi.

Stało się jednak inaczej: Le-

brun wybrany został większością

przygniatającą, niebywałą jak na
stosunki parlamentarne francus-

kie. Na 826 oddanych głosów pa-

dło 633 na Lebruna, czyli więcej

niż trzy czwarte.
Painlevć uzyskał zaledwie 12,

oddanych widocznie na skutek
nieporozumienia, gdyż popularny

ten skądinąd, zwłaszcza w kołach

lewicowych i umiarkowanie lewi-
cowych polityk, jak wyżej zazna-

czyliśmy, wycofał swą kandy-

daturę.

Nie licząc kilkunastu głosów

rozstrzelonych, przeciwko Lebru-
nowi głosowali wyłącznie tylko
socjaliści (114 głosów) za swoim

kandydatem Faurem. Była to wy-
raźna demonstracja, coś w rodzaju
satysfakcji dla „towarzysza Fau-
ra, wieloletniego, zasłużonego se-

kretarza stronnictwa, który prze-

padł w ostatnich wyborach do
Izby,

Wybór prezydenta, dokonany
z tak niezwykłą jednomyślnością,
świadczy dowodnie, że socjaliści

we Francji są bądź co bądź odo-

sobnieni i że radykałowie prawdo-
podobnie poszukają sobie sojuszni-

ków wśród stronnictw umiarko-
wanych.

Dalej świadczy wybór p. Le-
bruna o tem, że mimo zwycięstwa
kartelu lewicowego, ogrom opinii
francuskiej, o ile chodzi o stano-

wisko wobec zagranicy, zwłaszcza

wobec Niemców, jest jednolity,

patrjotyczny. Dość bowiem po-
wiedzieć, że Lebrun jest z pocho-
dzenia alzatczykiem, że był mi-

nistrem odzyskanych obszarów i
że nie kryje się ze swą dewizą:

tylko silna armja jest

dla Francji rękojmią po-
koju.

Wybór Lebruna jest ponadto
godną odpowiedzią, daną przez
wielki naród francuski swym wro-
gom za zbrodnię, popełnioną na
osobie najwyższego jej reprezen-

tanta, tragicznie zmarłego prezy-

denta Doumera. Jakkolwiek bo-
wiem śledztwo w tej sprawie nie

powiedziało jeszcze ostatniego sło-
wa, nie ulega bodaj wątpliwości,
że niecny ten zamach był czynem

zbrodniczej machinacji zagranicz-
nej.

Jakiekolwiek są wewnętrzne

nastroje i porachunki Francji, do

których nie mamy prawa wtrącać

się — na zewnątrz stoi Francja

silne i jednolita.

Ponad zwycięstwem lewicowe-

go Kartelu, które przy następ-
nych wyborach ulec może zmianie,

stoi — według słów przywódcy
tegoż kartelu, Herriota — Kar-

tezjusz, jako symbol i wciele-

nie ducha romańskiego, ducha

idealizmu prawa i sprawiedliwości,

w przeciwstawieniu do materja-
lizmu niemiecko - żydowskiego,
który jest bożyszczem i podstawą
socjalizmu.
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Seans spirytystyczny na Zamku czyli „Bartlowanie".

 

INTERESUJĄCA SPRAWA PRĄSOWA
Interesująca sprawa prasowa.
W piątek dn. 6 b, m. Sąd Grodz-

ki w Wilnie rozpoznawał dwie
sprawy red. Stanisława Kodzia,
oskarżonego w obu sprawach z art.
139 p. 1.

P. Stanisław Kodź wydał w
okresie kiedy „Dziennik Wileński”
był zawieszony, dwie jednodniów-
ki, jedną pod tytułem „Dzień Nie-
dzielny” i drugą p. t. „Dzień Wtor-
kowy'. Jednodniówki te były
przez Starostwo Grodzkie skonii-
skowane, areszt został przez Sąd
Okręgowy zatwierdzony i p. Ko-
dzia oskarżono o obejście „praw-
nego zarządzenia władz”, jakiem
zdaniem oskarżenia, była decyzja
Sądu Okręgowego 0 zawieszeniu
„Dziennika Wileńskiego".

Oskarżał p. prokurator Jano-
wicz. P. prokurator twierdził, że
jednodniówki były dalszym cią-
giem „Dziennika Wileńskiego”, a
twierdzenie to opierał na tem, że
do druku jednodniówek użyte by-
ły te same czcionki, które używał
„Dziennik Wileński”, że pierwsza
jednodniówka miała podobny ze-
wnętrznie wygląd, wreszcie, że
oskarżony Kodź jest znany, jako
członek redakcji „Dziennika Wil"
Zdaniem prokuratora jest to wy-
raźne obejście zarządzenia o za-
wieszeniu „Dziennika Wileńskie-
go”, które musi być ukarane.

Oskarżony p. red. Kodź bronił
się sam. Twierdził on, że na pod-
stawie dekretu o tymczasowych

 

przepisach ma on prawo wydawa-
nia druków i tego prawa nie po-
zbawia go fakt współpracy w
„Dzienniku Wileńskim*, Zachował
on wszelkie wymagane przez de-
kret formalności, a więc wydany
przez niego druk jest legalny. Sta-
rostwo Grodzkie nałożyło na jego
druki areszt, było to jednak
sprzeczne z art, 27 dekretu, śdyż
nawet prokurator nie twierdzi,
żeby druki zawierały treść prze-
stępczą. "Decyzja o zawieszeniu
„Dziennika Wileńskiego" nie było
do niego skierowiana i mógł on o
niej nawet nie wiedzieć, dlatego
też nie można go oskarżać o prze-
kroczenie zarządzenia władz, o
którego istnieniu miał prawo nie
wiedzieć wcale.

O tem, że Sąd Najwyższy uznał
samo zarządzenie władzy, o któ-
rem mowa, za sprzeczne z prawem
p. Kodź jeszcze w dniu rozprawy
nie wiedzał i nie mógł się na ten
fakt powołać.

Sędzia Zmaczyński odroczył
ogłoszenie wyroku do poniedział-
ku, 9 b. m. W dniu tym red. Kodź
dowiedział się, że w każdej z dwu
spraw został skazany na 50 zł.
BE z zamianą na 5 dni aresz-
u.
Wbrew brzmieniu art. 372 K,

P. K. sędzia Zmaczyński nie przy-
toczył ustnie najważniejszych mo-
tywów wyroku.

Oskarżony red. Kodź zapowie-
dział kasację.

 

z Litwy.
Zerwanie „Pogoni“ przez niemiec-

kiego urzędnika celnego.
Elta donosi z Kłajpedy, że na

parowcu „Kurisches Haft“, utrzy-
mującym komunikację z Niemcami
miało miejsce wystąpienie prze-
ciwko herbowi Litwy. Na parowcu,
którym stałe jeździ urzędnik gu-
bernatury kraju Kłajpedzkiego,
wizujący paszporty obcokrajow-
ców, w jego osobnej kajucie do-
tychczas znajdował się znak Pogo-
ni. W tych dniach jeden z nie-
mieckich urzędników celnych na
terytorjum Rzeszy zerwał Pogoń i
wyrzucił ją.
Proi. Woldemarasowi zezwolono

na wyjazd zagranicę,
W tych dniach Trybunał Naj-

wyższy rozpatrzył prośbę prof.
Woldemarasa 0 zezwolenie na
wyjazd zagranicę celem wydania
książki o kwestji klajpedzkiej.
Trybunał podanie proł. Wolde-
marasa uwzględnił, zezwalając mu
na wyjazd zagranicę na 3 miesiące.

Proi. Herbaczewski wystąpił z Uni
wersytetu,

Prof. Herbaczewski przesłał
senatowi Uniwersytetu w Kownie
zawiadomienie o swem ustąpieniu
z Uniwersytetu. Dymisję spowo-
dował incydent, jaki wynikł mię-
dzy prof. Herbaczewskim a docen-
tem Sruogą. Prof, Herbaczewski

docenta Sruogę obraził i w zwią-
zku z tem Rada wydziału humani-
stycznego uczyniła mu wymówkę.
Prof. Herbaczewski poczuł się do-
tknięty naganą i postanowił z ciała
profesorskiego ustąpić.

Wyjazd posła niemieckiego
Moratha.

, Wezwany został nagle do Ber-
lina w sprawach służbowych poseł
niemiecki Morath. Możliwem jest,
że na swe stanowisko w Kownie
już nie powróci. Obowiązki posła
czasowo pełni radca poselstwa
Werkmeister.
 

Siły japońskie na Dalekim Wschodzie.
TOKJO (Pat). Przybyła do

Dairenu znaczna część 14 dywizji,
wobec czego siły Japończyków na
Korei i w Mandżurji wynoszą
obecnie 6 dywizyj. Ministerstwo

wojny wyjaśnia, że wysłanie wojsk
do Mandżurji nastąpiło wobec
tego, że siły tamtejszej policji oka-
zały się niewystarczające do walki
z bandytami i wywrotowcami,

Ambasador Tanaka o stosunkach sowiecko-
japońskich.

MOSKWA (Pat). Źródła so-
wieckie donoszą, że były ambasa-
dor japoński w Moskwie Tanaka
powrócił dnia 8 b. m. do Tokio
z Mandżurji. Tanaka oświadczył,
że zasadniczą tezą problemu man-

dżurskiego jest kwestja utrzyma-
nia porządku. Mówiąc o stosun-
kach sowiecko-japońskich, Tana-
ka zaznaczył co następuje:

: Mówiono mi o koncentracji so-
wieckiej na pograniczu. Ja nie
myślę, aby Związek Sowiecki miał
rozpocząć ołenzywę. Powstanie

nowego państwa mandżurskiego
przykuło uwagę Z. S. R. R. Wza-
jemne jednak interesy obydwu
państw wymagają usunięcia wsze|-
kich nieporozumień między nami
w sprawie mandżurskiej. Należy
wszystkiemi środkami utrzymać
dobre stosunki sąsiedzkie między
Sowietami a Mandżurją. Osobiście
jestem zdania, że należałoby od-
powiedzieć przychylnie na sowiec-
ką propozycję zawarcia paktu o
nieagresji.

 

Uzgodnienie programu konferencji lozań-
skiej.

LONDYN (Pat). Niemcy, Ja-
ponja i Francja wyraziły zgodę na
program konferencji lozańskiej,
opracowany przez Wielką Bry-
tanję. Brak jeszcze odpowiedzi

Włoch i Belgji. Jeżeli będą te od-
powiedzi również pomyślne, rząd
angielski roześle niezwłocznie za-
proszenie na konferencję na dzień
16 czerwca,
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SZKICE ! OBRAZKI.
PAPUGA.

Powiada do mnie przyjaciel mój me-

cenas,
-— Masz tutaj, Marceli, list poleca-

jący do prezesowej i idź w imię Boże...

Wpiywowa to dama i wielce szanow-

na. O ile zechce to ci pomoże, $

Podziękowałem bardzo...

Chodziło bowiem, że tak powiem o

kwestję bytu... Mąż baby był monetnym

wydawcą, który miał łożyć na moje

studjum obyczajowe p. t. „Upior i dzie-

wica'.

Przeżegnałem się i idę.

Fiu! fiu! Dom „pierwsza klasa”, scho-

dy marmurowe, na klatce schodowej

sztuczna palma i posąg o tyle gipsowy ©
ile goły, z podpisem „Wstydliwość”.

Pierwsze piętro, drzwi — dzwonię.

We drzwiach staje pokojówka o ru-

chach margrabiny, a ambicji prima ba-

leriny...

Pani nie ma w domu.
To nieszkodzi, proszę list oddać, a

ja ta chwilę zaczekam na odpowiedź.

Westalka, o zmiętym fartuchu, za-
myka drzwi, spoglądając trwożnie na wi:
szące w przedpokoju futra.

Czekam pięć minut, dziesięć.
Drzwi otwierają się.»

— Pani jest chora, ale prosi do salo-

nu, jakoś się z panem rozmówi...

Salon jak sala prosektorjum, dość

pusty, meble jak nieboszczyki, popokry-
wane białemi pokrowcami.

Na ścianie obraz.

Fortepian, jak trumna i zegar, z mo-

siężnemi amoretami..

Głupio mi jakoś, ale

drzwiach.
Trudno, od babsztyla wszystko zale-

ży, może nawet dadzą zaliczkę.
W tem zcierpłem.
Z drugiego pokoju, poprzez drzwi,

doleciał mnie nieco ochrypły głos ko-
biecy...

— Kto tam?

— Całuję rączki pani prezesowej, to

ja, Marceli, właśnie mecenas był taki
łaskaw...
— Kto tam?
— Marceli, dobrodziejko pani pre-

zesowo, nie mogąc w inny sposób skomu-

nikować się w sprawie...
— Kto tam?
Hy! babsztyl głuchy jak pień.

stoję przy

Nie ma co, podchodzę bliżej do

drzwi i mówię głośno.
—Całuję rączki — Marceli, mecenas,

dobry mój przyjaciel, pozwolił sobie...

— Kto tam?

Zrobiło się gorąco, ale już omal — że

krzyczę.

— Marceli!! skierował mnie tu me-

cenas z listem i prośbą.

— Kto tam?
Nie, babsztyl kpi ze mnie wyraźnie

— dobrze słyszy, tylko chce się nad bie-
dakiem znęcać,

Mówię jej ale już nie tak uprzejmie,

choć równie głośno.
— Wie pani co? to niesziachetnie

poniżać i upokarzać biednego człowieka;

przyszedłem prosić o pomoc,

jałmużnę...

— Kto tam?
Omal-że mnie krew nie zalała i po-

wiadam.

— Pani, która nigdy nie pracowała
i nie zaznała biedy, nie rozumie co to

znaczy,

— Kto tam?

Straciłem przytomność.
— Milcz, podły babsztylu! W łóżku

się wylęguje całe dnie z nudów choruje

na histerję.

a nie po

— Kto tam?

— Milcz! bo zaduszę, każ się wy-

pchać, ze swą filantrópją, niech cię

wszyscy djabli...

Po przeciwnej stronie  saloniku
skrzypnęły drzwi... wszedł mąż baby, sam
prezes...

— Drogi panie, cóż to za hałasy?
— Pańska żona mnie obraziła,
— Moja żona?

— Tak. Zbudził pan ją swemi wy:
krzyknikami, leży właśnie na parterze i
skierowała mnie do pana.

— (o? to kłamstwo! — rozmawiała
ze mną.

Prezes popatrzył się na mnie z poli-
towaniem.

— Mój panie drogi — nie należy
nigdy po dobrem śniadanku i w podob-
nym stanie składać wizyt,

Miałem wrażenie, żem zwarjował...
Wybiegłem na ulicę i jak szalony

pobiegłem do domu.

Wszystko było stracone...

Po tygodniu dowiedziałem się, że
z za drzwi salonu rozmawiała ze mną
papuga prezesostwa.

M. Junosza.

@ш — ща — Ы— Ы— M
INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFONNr.1244
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 3-0) DO 4-aj POP.

aw

Jubileusz zboru
protestanckiego w Warszawie
WARSZAWA (KAP). Dnia 8

bm. zbór ew.-augsburski w War-
szawie obchodził 150-lecie swego
założenia.

Na nabożeństwie w zborze byli
obecni p. prezydent Rzeczypospo-
litej, pp. ministrowie, metropolita
prawosławny Djonizy, szereg dy-
gnitarzy państwowych.

 

 

m
w
a
n
a

m
a
m
R
M

=
w
w
:
A

M
H
M
H
z
е

d
r

O
M

eg
P
Y

m
m

c
y

rv

 
AB



: biej1, 2,3 i 6 komisarjatów P. P. uzyskać „zaświadczenie, stwier- — Odczyt prof. prof. Chrza- Ė O godz. 20.00 zamiast feljetonu z е
oraz na H, z terenów 1 i 2 ko- dzające ich kwalifikacje zawo- nowskiego | Pigonia. W bieżą- Sala do w naj cia Warszawy Cezarego Jellenty nadana zo- i

„| misarjatów. dowe. cym roku przypada setna rocz- y ę stanie „Škrzynka pocztowa Nr. 201“. |

 

DZIENNIK WILEŃSKI
 

_ stycznych zajść.
Mianowicie, jakiś młody czło-

wiek zwrócił komuś wchodzącemu
do sklepu uwagę, że jest to sklep
żydowski i wymienił firmę takie-
goż sklepu chrześcijańskiego, znaj-

wyskoczył na ulicę i wszczął
awanturę, przyczem w ordynarny
sposób nawymyślał jednemu z

przez Radę miejską prezydenta
miasta Wilna dra Wiktora Male-
szewskiego. Przy akcie składania
przysięgi obecni byli p. wicewoje-
woda Marjan Jankowski, naczel-
nik wydziału samorządowego Urz.
Wojew. p. Józef Rakowski, inspe-
ktor wojewódzkich Związków ko-
munalnych p. Aleksander Żyłko
i kierownik Oddziału samorządu
miejskiego Urz. Wojew. p. Szymon
Kozak. O akcie zaprzysiężenia
sporządzony został odpowiedni
pirotokół, W dniu dzisiejszym p.
prezydent Maleszewski objął rzą-

_ dy miasta.
— Meldowanie choroby zwie-

rząt jest obowiązkowe. W tych
dniach Magistrat m. Wilna wydał
zarządzenie, którego mocą wszys-
cy posiadający zwierzęta, albo po-
średnio lub bezpośrednio sprawują

Za niestosowanie się do powyż
szego zarządzenia Magistrat bę-

wileńskiego przekażą czynności
egzekucyjne władzom skarbowym.
Istnieje, jak wiadomo, również pro
jekt scentralizowania w rękach
władz skarbowych egzekucyj wszy
stkich podatków z wyłączeniem
dotychczasowej ingerencji samo-
rządów. Jeżeli chodzi o miasto

| rozstrzgnięta. W sprawie tej odby
ła się narada między przedstawicie
lami Magistratu i prezesem Izby

prezentantów samorządu i obie-
cał poczynić starania u władz cen-
tralnych o pozostawienie nadal
Magistratowi wileńskiemu czynno
ści egzekucyjnych. W razie zreali
zowania projektu władz rządo-
wych w Wilnie straciłoby pracę
zgórą 100 pracowników wydziału
podatkowego, Większość z nich
ma już wysłużoną emeryturę, wy-
płacanie której nadmiernie obcią-
żyłoby budżety miasta. Niezale-
žnie od ingierencji prezesa Izby
Skarbowej Magistrat na własną
rękę czyni starania o niewprowa-
dzanie w życie omawianego proje-
ktu na terenie m. Wilna.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do pobo-

ru. Dziś w 6-ym dniu poboru
rocznika 1911-go przed Komisją
poborową winni są stawić się
Wszyscy mężczyźni urodzeni w
omawianym roku z nazwiskami
na literę G, zamieszkali w obrę-

Komisja urzęduje od godz. 8
rano w lokalu przy ul. Bazyljań-
skiej 2

RUFUS KING.

 
„Pieniądze albo życie”.

Zajście to posłużyło sygnałem
do samorzutnych wystąpień pu-
bliczności, rekrutującej się głów-
nie z pośród młodzieży, do wystą-
pień, które polegały na tem, iż
wchodzącym do sklepów żydow-

dniów, w tej liczbie całkiem przy-
godnych, których, po wylegitymo-
waniu w komisarjacie, zwolniono.
 

Zamknięcie seminarjum białoruskiego.

 

niczną w dni powszechne i świąte-
czne od godz. 8 do 21-ej.
W porze nocnej publiczność bę

dzie nadal nadawać telegramy w
Telegrafie Kolejowym i korzystać
z automatu telefonicznego, znajdu-
jącego się w westybulu dworca o-
sobowego.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Uroczyste zebranie ku

uczczeniu 50-lecla działalności
Kasy im. Mianowskiego odbę-
dzie się w czwartek dnia 12 ma-
ja 1932 r. o godz 19 w Auli Ko-
lumnowej Uniwersytetu,  stara-
niem komitetu organizacyjnego,
w którego skład wchodzą przed-
stawiciele Uniwersytetu, Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, Towa-
rzystwa Naukowego Lekarskiego,
Towsrzystwa  Prawniczego im.
Daniłowicza i Towarzystwa Przy-

ksander Januszkiewicz, Rektor
Uniwersytetu. Rys historyczny po-

Ze względu na transmisję ra-
djową uroczystość rozpocznie się
z. bezwzględną  punktualnością,
prosi się więc również o punktu-
alne przybycie na nią.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—  Rzemieślnicy gdańscy z

Gdańska przybyli do Wilna, Senat

mieślników polskich do opuszcze-
nia miasta. Jednym ze sposobów
jest wydanie rozporządzenia, w

Gdańsku czasowo (niektórzy z
nich mieszkają tam po 5 lat), obo-
wiązani są najpóźniej do dnia 15
bm. przedstawić odnośnym czyn-
nikom świadectwa, stwierdzające
ich kwalifikacje zawodowe, W
przeciwnym bowiem razie pozba-
wieni zostaną prawa pracowania
na terenie wolnego miasta i zo-
staną wysiedleni z granic Gdańska,

Bardzo krótki termin, jaki
przewiduje rozporządzenie, posta-
wił wszystkich  rzemieślników-
Polaków w położeniu bez wyjścia.

Rzemieślnicy ci zwrócili się do
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych w Wilnie z
prośbą o przysłanie zaświadczeń,
stwierdzających ich kwalifikacje
zawodowe i o poczynienie starań
w Izbie Rzemieślniczej, celem
uzyskania dla nich dyplomów mi-
strzowskich.
W dniu wczorajszym przybyło

do Wilna 4 rzemieślników, ażeby

Centrala Chrześcijańskich Zwią-
zków Zawodowych przybyłych
wzięła pod swoją opiekę i po-

— Doroczne walne zebranie

ul. Niemieckiej 25.
Po zagajeniu przez przewod-

niczącego p. Pawła Czyża przy-
stąpiono do sprawozdania Komi-
sji Rewizyjnej Cechu, która zba-
dała całokształt gospodarki се-

złożył gorące podziękowanie ustę-
pującemu Zarządowi.
W wyniku nowych wyborów

na rok 1932 powołano do Zerzą-
du: na starszego p. Michała Żyt-
kiewicza i na podstarszych p.

25.VI 30 r. Dz. O. Nr. 18 wy-
mierza niektórym platnikom po-
datek przemysłowy od stawki
2 proc. i postanowiono poczynić
kroki u władz skarbowych w ce-
lu sprawiedliwego wymiaru Epo-
datku.

Po szeregu spraw mniejszej
wagi, które omawiane były na
powyższem zebraniu w kwestjach
gospodarczych, społecznychiji t. p.
zebranie zamknięto życząc no-
wemu Zarządowi owocnej pracy.
— Zebranie Handlarzy Trzo-

dą Chiewną.) Onegdaj odbyło
się w lokalu przy ul. Metropoli-
talnej 1 walne zebranie członków
Chrześcjańskiego Związku Zawo-
dowego Handlarzy Trzodą Chlew-
ną pod przewodnictwem p. W.
Ostrowskiego. ja

Na wstępie omawiano sprawę

do Magistratu z prośbą o wyda-
wanie za uiszczoną opłatę za wagę
kwitów z pieczęciami miejskiemi.

— Posiedzenie Wydziału Ili
T-wa Przyjaciół Nauk odbędzie
się dziś o godzinie 7 wiecz. w lo-
kalu Seminarjum Historycznego
(Zamkowa 11). Na porządku dzien-
nym 1) referat Pana D-ra Sewe.
ryna Wysłoucha p. t. Prawosła-
wie na Litwie i Białorusi w drug.

ków honorowych T-wa.

— Rada Towarzystwa Praw-
niczego im. I$nacego Daniłowicza

kiej w gmachu Sądu Okręgowego
odbędzie się zebranie ku uczcze-
niu śp. Adolfa  Suligowskiego.
Przemawiać będzie Rektor Alfons
Parczewski. Tegoż wieczoru p.
Rektor Parczewski zreferuje ogól-
ne zasady nowego Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego.
— Doroczne walne zgroma-

dzenie Kuratorjum nad Ocie-
mniałymi odbędziefsię dnia 25 go
b. m. w małej sali konferencyj-
nej Urzędu Wojewódzkiego o go-
7-ej.

‚ — Komunikat Związku Pań
Domu. 13 maja w sali gimn. Lele-
wela o godz. 6 wiecz. odbędzie się
zebranie Zw. Pań Domu, na któ-
rem p. prof. Jan Muszyński wygło-
si odczyt — o zbieraniu i hodowli
roślin leczniczych.

Wstęp dla członków bezpłat-
ny. Goście za opłatą 50 gr. mile
widziani,

ZEBRANIA I ODCZYTY.

nica powstania III cz. „Dziadėw“.
Chcąc uczcić tę rocznicę, Koło
Polonistów słuch. U. S. B. zapro-

4) jak mu pan raz wymyślał. Nazywał się Arrunsdale.
Twarz Billingsa poszarzała.
— To straszne — ciągnął Herrickson.
—Straszne — potwierdził finansista zabiera-

jąc mu gazetę i dziękując za nią skinieniem głowy.

Mickiewicza.

Wilnie cykl odczytów na tematy
ekonomiczne, organizowany stara-
niem Izby Przemysłowo - Handlo-
wej i Komitet do Spraw Bezrobo-
cia. Odczyty wygłoszą specjalnie
zaproszeni prelegenci fachowcy z

zostaną niebawem.
SPRAWY AKADEMICKIE,

| — Wyniki obrad XV-ej Sesji
Delegatów Bratnich Pomocy Mło-
dzieży Akademickiej. Na pierw-
szem plenum, które odbyło się dnia

odczytano protokuł XIV-ej Sesji
Rady Delegatów O. Z. B. P. Spra-
wozdanie ustępującego Prezydjum
oraz Komisji Rewizyjnej. W dysku
sji, jaka się wywiązała szczególnie
nad sprawozdaniem Prezesa ustę-
pującego O. Z. B. P. kol. Słomiń-
skiego, poruszono wiele spraw o
doniosłem znaczeniu, a więc: po-
trzebę większej łączności poszcze-
gólnych środowisk z Centralą, sto-
sunek Rady Naczelnej do Prezy-
djum O. Z. B. P., potrzebę organu
prasowego sprawę wizytacji środo
wisk i t. p. Z podawanych faktów
i rzeczowej krytyki działalności O.
Z, B. P. wynika, że jeżeli praca na-
zewnątrz w ostatnim roku nie wy-
dała większych rezultatów, (acz-
kolwiek prace Prezydjum nad ak-
cją budowy domów akademickich
i kolonji były kontynuowane) to

lono absolutorjum przez aklamację
WI toku dalszych obrad wygłosił

szła daleko naprzód. Następnie
dokonano wyboru 3 komisyj: 1) Sa
mopomocowej, 2) Organizacyjno-
finansowej i 3) Ogólnej.

Na 2-ej plenum dnia 5 maja rb.
poszczególni kierownicy komisyj
wygłosili sprawozdanie z dokona-
nych obrad, poczem przystąpiono

Radzimińskiego, na członków Pre-
zydjum kol. kol. Harasimowicza,
Horodyńskiego, Sobańskiego, Mar

zar i Kol. Węgliński. Na delega-
tów do Rady Naczelnej wybrano
Kol. Kuźniera (Lwów), Kol. Puka-
ckiego (Poznań) i kol. Radzimiń-
skiego (Warszawa).
— Czwartek Akademicki. w

najbliższy czwartek dn. 12 b. m.
w Sali Ogniska Akademickiego
ul. Wielka 24 odbędzie się „Wie-
czór piosenek* urządzony stara-
niem Chóru Akademickiego i w
jego wykonaniu. Po szwartku—
tańce. Początek o godz. = w.

RÓŻNE.
— „Lutnia* jako ważki czyn-

nik w rozwoju teatru polskiego w
Wilnie, W artykule pod tytułem
„25-lecie Teatru Polskiego w Wil-
nie'' pominięto zostało Wil. Tow.
Muzyczne „Lutnia”, które pod na-
zwą T-wa Artystycznego „Lutnia“
prowadziło w ciężkich czasach о-
kupacji niemieckiej Teatr polski w
Wilnie, — Co niniejszem protestu-
jemy.

 

na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.    

grahamskie.
Ona i chłopiec biurowy wpadli razem do gabi-

netu i zobaczyli Arrunsdale'a, opartego ciężko o
biurko, z jedną ręką na dzwonku, a drugą na sercu.

sensacyjnego oszustwa, którego

oskarżenia w tej sprawie już przez
prokuraturę sporządzony.

Jak czytelnicy pamiętają,
sprytne to oszustwo polegało na
wyłudzeniu od Kasy Komunalnej
5 tysięcy dolarów pod zastaw

weksli, wystawionych przez rze-
komego właściciela domu na Za-
rzeczu Frąckiewicza, sprawa wysz-

3

‚ czyniła już starani odnośnych  siło do Wil -: к R 0 N !LA A dzykńikód, 'śż0by przybyli a: oe krów akis © Echa oszukańczego podjęcia 5009 dolarówa mieślnicy uzyskali a z:m ax l. Chrzanowskiegoi ё Komunalnej Kasy Oszczędnościwymagane przez Sena dański „ Pigonia, któ ! d. 2 ‘Zajścia przed sklepami żydowskiemi. zaświadczenia Czyłyzwiązanez twórczością „, Śledztwo sądowe w sprawie la na. jaw 1 przekazena zostalaWydziałowi  Sledczemu, który
W dniu wczorajszym około przechodniów, który stanął w członków Cechu rzežnikowgi — Odczyty ekonomiczne, W Ofiarą padła miejska Komunalna wdrożył w tej sprawie dochodze-

godz. 5 wiecz. doszło na ul. Mic- obronie napastowanego  mlo- wędliniarzy odbyło się w tych okresie od dnia 20-go maja r. b, Masa Oszczędnościowa, zostało w nie zakońcżone aresztem oszustów
kiewicza do nader charaktery-  dzieńca, dniach w lokalu własnym przy do 10-go czerwca odbędzie się w tych dniach zakończone i akt Główne skrzypce w tej aferze o-

trzymał rzekomy inżynier Banca-
rewicz oraz Piotr Wołejszo, któ-
rzy tę całą akcję zainicjowali
wciągając również do sprawy
jeszcze parę osób, które odegra-
ły w niej podrzędoiejszą rolę. W

dującego się w pobliżu. ZACZ skich radzono tego nie czynić, chowej za ubiegły okres. Spra- Warszawy. Cena biletów na cały * cudzego mienia. Oszustwo udało charakterze oskarżonej figuruje
Kupujący podziękował i skie- Na miejscu zajść zjawiła *się wozdanie zreferował p. Józef cykl, składający się z 6-ciu odczy- się i K.K.Q. wypłaciła aferzystom również w tej sprawie żona Wo-

rował się do sklepu polskiego. = policja, która, zamiast uspokoić  lziałło podkreślając, iż Komisja tów wynosi 3 zł, dla uczącej się 5 tysięcy dolarów gotówką. Do- łejszy, która aktywnie angażowa-
Wyprowadziło to z równowagi rozwrzeszczanych. żydków, za- Rewizyjna znalazła wszystko w młodzieży 50 gr. Tytuły odczytów Piero po upływie kilku miesięcy ła się w działalności swegowłaściciela sklepu — żyda, który trzymała cały szereg przecho- należytym porządku, za co ogół oraz bliższe informacje ogłoszone kiedy nadszedł termin płatności męża.

Rozprawa sądowa przeciwko
oszustom odbędzie się prawdo-
podobnie w miesiącu sierpniu r.b.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

dzie po-Bernardyńskim. W dniu tym zo-
stanie wystawiona wesoła krotochwila
w 3-ch aktach Moncey'a p. t. „Pan Na-
czelnik... to ja!“ Początek przedstawie-
nia o godz. 8 m. 15. Zaznaczamy, iż
wszystkie osoby, uczęszczające do Te-
atru — korzystać będą przez całe lato
z bezpłatnego wstępu do ogrodu.

— „Bank Nemo* — w Lutni. W
końcu b. tygodnia Teatr Lutnia wystąpi
z premjerą świetnej komedji Verneuil'a
p. t „Bank Nemo*, która stała się w
bieżącym sezonie rewelacją Warszawy.

Film i kino.
Helios — „Afera mężatki".
Hollywood — „Okręt straceńców*.
Casino — „Buster na froncie".
Swlatowld — „Huragan“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 11 maja.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 13.20: Kom. męteor.
14.10: Progr. dzienny. 14.15: Utwory Ry-

Kom. sportowy z Warsz. 16.20: „Emilja
Plater“ — odczyt. 16.40: Codzienny od-
cinek powieściowy. 16.55: Lekcja angiel-

201". 20.15: Muzyka lekka. 21.00: Kwadr.

liter. 21.15: Koncert kameralny ze Lwo-

wa. 22.30: Kom. z Warsz. 22,45: Pio-

senki włoskie (płyty). 23.00: Koncert

symfoniczny (płyty).

Czwartek, dnia 12 maja.

11.58. Sygnał czasu. 12.10. Kom.
meteor. 12.15. Odczyt rolniczy. 13.35.
Poranek szkolny. 15.00. Program AS:

16.20. Lekcja francuskiego. 16.40. Codz.
odc. pow. 16.50. Utwory Oreiga (płyty)
17.15. Koncert z Warsz. 18.30. Akad. Ko-

19.00. Transm. z sali Ko-

dzien. radj. z Warsz. 20.00. ,„Wrażenia z
Norwegji* — felj. 20.15. Muzyka lekka.
21.35. Słuchowisko z Warsz. 23.00. Spa-
cer detektorowy 'po Europie.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Sodalicja w życiu Wilna.

Historja Sodalicjj w Wilnie, od
chwili jej powstania po dzień dzisiejszy
i rola jej w życiu religijno-kulturalnem
naszego miasta będą przedmiotem poga-
danki dr. Wiesławy Wojczyńskiej p. t.
„W 25-tą rocznicę istnienia Sodalicji w
Wilnie”. Godz. 15.23.

Najpopularniejszy kompozytor radjowy.
O godz. 17.35 orkiestra Polskiego

Radja wykona pod batutą Józefa Ozi-
mińskiego w skudić warszawskiem walce,
marsze i fantazje z operetek Jana
Straussa, który, jak niedawno wykazały
ankiety, jest najpopularniejszym kompo-
zytorem radjowym całego światła. Ustę-
puje wprawdzie tu i owdzie jakiejś dzi-
siejszej aktualności muzycznej, ale tylko
poto, by po jej przejściowem panowaniu
zająć swe dawne miejsce i w sumie
rocznej przedstawić rekordową popu-
larność.

Konkurs muzyczny Polskiego Radja.

Dyrektor progr. Witold Hulewicz omówi
listy radjosłuchaczów, związane z wyni-
kami konkursu muzycznego z płyt gra-
mofonowych.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zbankrutowany kupiecDyrekcja Białoruskiego Semi- poczynając od nowego roku Ludwika Knapika i Franciszka 4 maja rb,, brali udział delegaci TEATRY MIEJSKIE Z. A. S, P. |

harjam Nauczycielskiego w Wil- obieg seminarjum 2 ulegnie Bartoszewicza. : Bratnich Pomocy środowiska War- Ja >Z =:e: == dla ioa ogg =nie otrzymała zawiadomienie, że zamknięciu. Na wniosek P.M. Žytkiewicza szawskiego, Lwowskiego, Poznań- AS Amo Žas + aojaluiosai 12 a = 1 =S
postanowiono jednogłośniewdal- skiego, Cieszyna, Lubelskiego, żone. | : Ak Р ;'»08 ешпЬ одчу ЗЁ zaz

r SPRAWY MIEJSKIE. POCZTAITELEGRAF, Szym ciągu opłacać па źrzecz Krakowskiego i Wileńskiego. Po _— ® Lutai. Daisi jutro — „Dama za wabył nagleu wylał аана— Nowy prezydent m. Wil- — Pełny zakres działalności Pęzrobotnych składki od bitych wyborze na przewodniczącego Se-  "*jedwabiach”. Saurokiago:"Įakiuė Aba AGS
na. W dniu 10 b. m. o godz. 12 urzędu Wi i na rzežni miejskiej sztuk. sji Kol. Stanisława Ochocki - NAJBLIŻSZE PREMJERY go jakieś zbiegowisko,a n g ędu Wilno 22 Od maja r. b. ) ego zo które, powstało naokoło leżącego
p. Wojewoda wileński Zygmunt urząd pocztowo- telegraficzny Wil Pozatem stwierdzono, iż 3€! stał wygłoszony referat przez kol. SDE deSH ra ziemi” 26: ałabarał Św kij
Beczkowicz odebrał przysięgę od no 2 na dworcu kolejowym będzie Urząd Skarbowy wbrew rozpo-  Radzimińskiego p. t. „Rola O. Z. Oi:OMkk życia „nieznanego _męzczyzny.
wybranego w dn. 251V b. r. pełnił służbę telegraficzną i telefo Ižadzeniu ministra skarbu z dnia  B. p, w chwili obecnej”, Następnie ałąpi "otwaFcie Toated Lotnięjo W gros Posterunkowy ustalił, żiż ma

tu miejsce zamach samobójczy.
Desperata zawezwane pogotowie
ratunkowe  przewiozło  natych-
miast do szpitala żydowskiego,
gdzie został poddany zabiegom
lekarskim.

Ze znalezionych przy nim do-
kumantów ustalono, iż jest to 32
letni kupiec Wulf Mindelbaum,
pochodzący z Łodzi. Był on kup-
cem, lecz został doszczętnie zruj-
nowany. Nie mogąc znaleźć w Ło-
dzi jakiegokolwiek bądź zajęcia
przyjechał za ostatnie pieniądze
go Wilna spodziewając się, iż
uda mu się tu znaleźć zarobek.
Zawiódł 'się jednak srodze. W
Wilnie nic nie znalazł. Wobec
czego postanowił popełnić samo-
bójstwo. 2

WYPADKI.
— Zamach samobójczy z nędzy. W

cy nad niemi opiekę obowiązani rodników im. Kopernika. Program we nasapa „ski praca nawewnątrz była bardzo -  szarda Wagnera by). Žas Kom. z celu pozbawienia się życia Rudolf Eme-
są niezwłocznie powiadamiać Ma- obejmuje następujące przemó- 73 TZeŹni miejskiej za wagę. W tej  tęnsywna. NolaA as 8 ek w Sena z AT: be

: R * + tamie, ZA sprawie postanowiono zwrócić się U ° P, * : istnienia Sodalicji w ilnie . 45: ecz został wydobyty przez A. Wołodźkę
gistrat o chorobie ich zwierzęcia. wienia: Zagajenie—prof. dr. Fle- lstępującemu Prezydjum udzie Koncert dla młodzieży (płyty). 16.15: (Wileńska 28) i p. Roszkowskiego. Eme-

ryka oddano pod opiekę posterunkowe-
go, który odwiózł go do domu, w stanie
niezagrażającym życiu. Przyczyna —

dzie karał w drodze administra-  wstania i działalności Kasy im. т . referat kol. Stanistaw Ochocki p. 3 W 1740-.- Ozelektronacih iężki st. tėriai
cyjnej. Mianowskiego — prof. dr. Jan Ann POM PY, 9 t „Zamierzenia reorganizacyjne |etłoaach:-- odczył. 11.35: Koncert << Podrzutek W klatce schodowej

SPRAWY PODATKOWE, Szmurło. O stosunku nauki do © un opła y za wagę. oń- Zarządu Bratniej Pomocy Tal „Warsz. 18.50: Kom. Zw. Młodz. Pol- domu Nr. 28, przy ul. Zygmuntowskiej

— Przekazanie czynności egze  Państwa—prof. dr. Tadeusz Cze- ©Ч, z Ró a Bk"KE Młodz. Akadem, U. S. B.“ poczem ia ma >ss został„znaleziony podzzaiak pie a
 kucyjnych. Dowiadujemy się, że z. żowski. Wstęp za zaproszeniami, ZWiazku, którym został p. Rar- odczytano sprawozdania z poszcze Pas, DO? 30: Wied, Sportowe. 1938: manau kolo Žeh tygelni г огецека

: + . ; z czewski. & 5 * z mieście. 19,30: iad. sporto . umieszczono w przytułku Izieciątka
dniem 1 czerwca nieodwołalnie po które w miarę miejsca będą wy- gólnych środowisk, z których wy-  Progr. na czwartek. 19.45: Pras. dzien. Jezus,
szczególne gminy województwa dawane przy wejściu. Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ, nika że praca samopomocowa po- radį. 20.00: „Skrzynka pocztowa Nr. — Przejechany przez taksówkę. Józef

Połejko (Wileńska 48), prowadząc ta-
ksówkę na ul. Kalwaryjskiej, najechał na
przechodzącego przez ulicę Edmunda
Kulniszowskiego (Trębacka 36), który
doznał ogólnego potłuczenia ciała. —
Lekarz Pogotowia Ratunkowego po
udzieleniu pomocy, odwiózł Kulniszow-
skiego do mieszkania.

' ROZMAITOŚCI.
 

Wilno to kwestja to do chwili obe gdański wszelkiemi możliwemi Po'. RKKA jego rozwój i rusy- do wyboru nowego prezydjum, Na 15.05. Kom z Warsz. 15.25. Bitwa po
cnej nie została jeszcze konkretnie środkami stara się zmusić rze-, fikacja. 2) Sprawa wyboru człon- prezesa O. Z. B. P. powołano kol. RZpana. a enDA OE Šias planetų Vikas w. rodjogkskuiki:

Amerykańskie pisma radjowe podają
wiadomość, brzmiącą sensacyjnie, o prze-
transportowaniu promieni świetlnych,
wysyłanych przez planetę Wenus, na wi-

Skarbowej w Wilnie p. Ratyńskim myśl którego wszyscy rzemieślnicy komunikuje, że dnia 13 bm. o godz. tiniego. Do Komisji Rewizyjnej ła Misyjnego. ю R 5 ' :
‚ +1 <=: ь . : 2 L 5 е . т ы j у Š b dźwięk: t zw”

który podzielił punkt widzenia re- obcokrajowcy, przebywający w  7ipółw lokalu Rady Adwokac- weszli Kol. Drewnowski, kol. Oli- jymnowej USB.akademii B4s Pras. анkomórki 0 PZW
Otóż radjosłuchacze amerykańscy u-

słyszeli pewnego dnia w przerwie po-
między zwykłemi audycjami dźwięko-
wymi akord, jakgdyby nastrojonych na
wysoki ton skrzypiec. Jak wyjaśnił póź-

niej speakter radjostacji nowojorskiej,
była to „muzyka sfer niebieskich”, t. j.
głos planety Wenus.

Na stacji radjoiskrowej zainstalowa-
no aparat, zbudowany według wskzówek
prof. Sheppard'a z nowojorskiego uniwer-
sytetu. Aparat ten przejmował promie-
nie świecącej bardzo jasno w tym okresie
planety Wenus, które otrzymywał tele-
skop  obserwatorjum astronomicznego.
Promienie planetarne przekazane zostały
elektrycznej foto-komórce, która zamie-
niła je na dźwięki, wzmacniane w mikro-
fonie radjowym. W ten sposób powstał
ów wysoki akord, który osiągnął for-
tessimo natężenia z chwilą zajęcia przez
ziemię pozycji leżącej na linji prostopad-
łej w stosunku do planety.

Z „elektrycznem okiem”, jak nazy-
wają fołto-komorę, robiono jeszcze inne

eksperymenty: transponowano np. kolory
na dźwięki.

Nell: jc
divignią htl

dl niego drugie śniadanie: butelkę mleka i sucharki  plet odcisków jegopalców. W początkach swojej

karjery, kiedy daktyloskopja była jeszcze w powi-

jakach, podpisywał się na przedmiotach znajdują:
cych się na miejscu zbrodni

Nazywał się Micah Thrumm.

й Рп_е.„m .e — Straszniejsze, niž pan przypuszcza. Z pomiędzy palców tej ostatniej ciekła strużka krwi. — To jest konsekwentny łotr — „rzekł Billings
— Pan jest odważny, żeby tak żartować — I pociąśnął Barry'ego ku opuszczonemu przed Umarł w chwili gdy weszli, nie wymówiwszy ani je- wpuszczając z rąk gazetę. — Musimieć teraz koło

\ rzekł Barry, tykając serdecznie ramienia finansisty chwilą fotelowi. dnego słowa. Lewe płuco miał przebite nożem, któ-  sześćdziesiątki, bo pierwszy mordpopełniłczterdzie

) BA dO aaa o ntozowakie sake A 16: Rozdział IL rego nie znaleziono. Nie ulegało wątpliwości, że zo- > pf em a musiał mieć wtedy osiemnaście lub

| | go stopnia, że kilka z nich osłoniło uszy rękomi, że- Wieczorne wydanie. = NOE moje mężczyzny, podany przez EE ToMas —potwierdził Barry. — Wcielo-
[ by lepiej słyszeć. Ale i tak mogły słyszeć, bo dyna- Nie zaprotestował, gdy młodzieniec ulokował się chłopca był taki ogólnikowy jak zwykle w takich ny szatan! :
, miczny kolega — członek grzmiał jak trąba jery- tk jak poprzednio na poręczy. Rozłożyli gazetę mię razach. "Wzrost ani niski, ani wysoki, Wiek? Może — Są różne sposoby zdobywania miljonów —

chońska. Wszyscy przypomnieli sobie godziny dzie- dzy sobą i przeczytali sensacyjny opis. czterdzieści, może pięćdziesiąt, może sześćdziesiąt rzekł Billings. — Są, inne, aprobowane przez pra-
! |ciństwa, spędzone w ogrodzie zoologicznym. Śmierć Arrunsdale'a zaszła w następujących o- lat. Ciemne ubranie i jakiś tam kapelusz. wo, kto wie, czy nie gorsze.
Е Billings wznowił tymczasem próbę zepchnięcia  kolicznościach: "Na szczęście zostały odciski palców. — Mamy tylko dwie alternatywy — rzekł Bar-
s siostrzeńca najlepszego przyjaciela z poręczy fote- O pierwszej po południu chłopiec biurowy, dy- Lewa ręka mordercy odcisnęła się bardzo wy- ry. Albo przekazać list Thrumma policji i oddać się

  lu. Był tak oburzony jego poułałym gestem, że po- żurujący w hallu apartamentów biurowych, zoba- raźnie na politurowanej części biurka. Odfotogra- pod jej opiekę, albo też wykonać jego życzenie. Już

A

pan przełamał jedno z jego zastrzeżeń, bo mi się
pan zwierzył z jego pogróżki.

: — Nie poslucham hycla — rzekł Billings — ani
się nie zwrócę do policji. Jeżeli on oszukiwał po-
licję przez czterdzieści lat, to i teraz ją oszuka. Mam
zaułanie do policji, ale każda organizacja, choćby
najsprawniejsza, może się dać przechytrzyć. Czter-

prostu zabrakło mu tchu. Uznawszy się za poko-
nanego, jęknął z głębi piersi, dźwignął się z totelu

|i ruszył ku drzwiom. Barry podążył za nim, niby
adjutant za generałem.
W progu nastąpiło zderzenie z młodym Her-

ricksonem, wprowadzonym do klubu przez starego
Ripley'a. :

czył, że drzwi gabinetu szefa otworzyły się i wy-
szedł jakiś człowiek. Poprzednio nie zauważył ni-
kogo wchodzącego. Z tego wywnioskował, że nie-
znajomy wszedł prywatnem wejściem, znanem tylko
szefowi i jego zaułanym. ‚ :

Jeszcze nieznajomy nie zdążył opuścić hallu,
kiedy z gabinetu rozległo się przeciwległe dzwonie-

fowano ją pośpiesznie i sprawdzono w biurze kry-
minalnem. Okazało się, że należała do jakiegoś
przestępcy, którego policja poszukiwała już od czter
dziestu lat, a jeszcze ani razu nie miała w ręku.

Nieuchwytny ptaszek popełnił już dziesięć mor-
derstw i za każdym razem uciekł. Policja kryła się
z temi faktami, lecz jeden z reporterów wywlókł je
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i — Przepraszam panów — rzekł szybko Her- nie, Nieznajomy drgnął lekko, przyśpieszył kroku, na światło dzienne. dzieści lat bezowocnych poszukiwań, to nie żarty.
"| rickson, podnosząc oczy z nad gazety, — ale czytam wypadł na schody i zniknął. [We wszystkich tych wypadkach morderca zo-
: wlašnie оmorderstwie, Pan znał ofiarę — zwrócił Właśnie w tej chwili weszła do hallu panna stawiał odciski rąk, albo prawej, albo lewej, albo (c. d. n.) *
* |się do Billingsa — członek tego klubu: Widziałem Brown, prywatna sekretarka Arrunsdale'a, niosąc obydwóch i biuro krymonalne posiadało pełen kom- > e оаааесо аа  



  

Z KRAJU.
Energiczna akcja przeciwtyfusowa w pow. wołożyńskim.

Z Wołożyna donoszą, iż pro-
wadzona energiczna akcja zapo-

biegawcza przeciwko rozszerzaniu

się epidemji tyfusu plamistego

zdołała powstrzymać i zażegnać

tę niebezpieczną epidemję. W
miejscowościach, gdzie dotychczas

znajdują się jeszcze chorzy, prze-

prowadzane są ostre izolacje, de-

zyniekcje mieszkań i szczepienia

ochronne. Niebezpiecznie chorych

w ilości 35 osób umieszczono w

szpitalach pod nadzorem lekarzy

specjalistów. Dalszych zachoro-

wań na terenie pow. wołożyńskie-

$o nie zanotowano.

Napad w Wilejce na ulicy.

W dniu wczorajszym Woje-
wódzki Wydział Śledczy otrzymał
telefonogram z Wilejki Powiato-
wej o krwawym napadzie, którego
ołiarą padł przybyły w sprawach
pieniężnych do Wilejki mieszka-
niec wsi Osipowicze, Aleksander
Subocz.

Na przechodzącego jedną z ulic
miasta Subocza napadło nagle
dwóch osobników, uzbrojonych w
kije, kastety i noże, którzy zadali
mu szereg ciosów. Ciężko pora-
niony Subocz padł na ziemię, bro-
cząc krwią. Napad zauważył je-

Zagadkowa śmierć

Policja powiatu Wileńsko-Troc-
kiego prowadzi obecnie dochodze-
nie w sprawie zagadkowego zgonu
właściciela folwarku Władysławo-
wo gminy Trockiej, Fr. Małachow-
skiego, który zmarł wśród oko-
liczności, budzących poważne po-
dejrzenia, iż został otruty. Doko-
nana w dniu wczorajszym sekcja
zwłok potwierdziła przypuszcze-
nia władz śledczych, iż zmarły

den z przypadkowych przecho-
dniow, który podniósł alarm.
Przybyła policja wdrożyła pościg
za napastnikami, których wkrótce
ujęto, Okazali się nimi mieszkańcy
Wilejki, bracia Bronisław i Jan
Uścinowiczowie.  Aresztowanyck
osadzono w areszcie policji powia-
towej. Śmiertelnie rannego Subo-
cza przewieziono w stanie ciężkim

do szpitala powiatowego, gdzie
walczy ze śmiercią. O powodach
krwawego napadu brak narazie
wiadomości. Dalsze dochodzenie
prowadzi policja powiatowa.

właściciela majątku.

padł ofiarą jakiejś silnie działają-
cej trucizny.

Jak się dowiadujemy w ostat-
niej chwili, w związku ze śmiercią
Małachowskiego została areszto-
wana niejaka Jadwiga Szerwińska,
jako podejrzana o podstępne o-
trucie Małachowskiego, z którym
łączyły ją, według otrzymanych
przez władze śledcze informacyj,
bliższe stosunki,

Budżet Baranowicz.

BARANOWICZE (Pat).  Od-
było się tutaj posiedzenie Rady
Miejskiej m. Baranowicz, na któ-
rem powzięto uchwałę zaciągnię-
cia pożyczki w Państwowym Ban-
ku Komunalnym w wysokości 100
tysięcy złotych na spłatę zobo-

wiązań miasta oraz uchwalono
budżet na rok 1932/33 w wysoko-
ści 652.560 zł. z uwzględnieniem
poprawek, zaleconych przez Wy:
dział Powiatowy. Tegoroczny bu-
dżet jest o blisko 50%/0 mniejszy od
budżetu roku poprzedniego.

 

Ż pogranicza.
Kolonizacja bolszewicka na pograniczu

polskiem.
Jak już swego czasu donosiliś-

my, władze sowieckie powzięły
uchwałę osiedlenia na pograniczu

polskiem kilku tysięcy b. wojsko-

wych komunistów. Do realizacji
tej uchwały przystąpiono już w

pierwszych dniach maja. Narazie
ma być osiedlonych w pogranicz-

nych miejscowościach okręgu za-

sławskiego, dryskiego i koszyr-

skiego 3500 osadników wojsko-

wych.
Pierwsza  partja osadników

przybyła do okręgu zasławskiego

dnia 7 maja r. b. Dążeniem władz

sowieckich jest utworzenie z osa-

dników silnych kadr komunistycz-

nych, składających się z najprzy-

chylniejszych elementów dla wła-

dzy Sowietów, któreby w wypad-

ku jakichkolwiek powikłań ze-

wnętrznych służyły za wał ochron-

ny przed interwencją zagranicy.

Osadzeni na roli b, krasno-

armiejcy będą obowiązani pro-

wadzić skoordynowaną i planową

akcję wywrotową na najbliższym

terenie polskim. Odpowiednie
środki finansowe wyasygnowane

zostały przez Radę Komisarzy

rządu białoruskiego w Mińsku.

Strzelanina między dwiema bandami konkurencyjnemi na pograniczu

Z pogranicza donoszą, iż w no-
cy z niedzieli na poniedziałek
9 b. m. straż graniczna odcinka
granicznego Marcińkańce została
zaalarmowana silną strzelaniną,
której odgłosy pochodziły od wsi
granicznej Trośniki.

Jak się okazało, strzelaninę
wywołały dwie konkurencyjne
bandy przemytnicze, które zetknę-
ły się ze sobą na pograniczu. Po-
nieważ strzałami zostały zaalar-
mowane straże litewskie oraz pol-
skie, na przemytników zarządzono

po obu stronach granicy obławę,
w wyniku której 3 przemytników
z towarem ujęto na terytorjum
polskiem oraz kilku na litewskiem.
Przemytnicy nie chcieli się dać
rozbroić i aresztować i stawiali
zacięty opór, który jednak został
przełamany,
W czasie strzelaniny jeden z

przemytników koło wsi Trośniki
został ciężko zraniony w brzuch
i przed przybyciem lekarza zmarł.
Jest to mieszkaniec m. Olity, Sta-
nisław Łukaszewicjusz.

 

lie efiar pociągnęły za sobą wojny.!
W, wyniku wojny — siedmioletniej

padło na polach bitewnych 554000 ludzi,
podczas wojen po rewolucji francuskiej
— 1.400.000 ludzi, podczas wojen napo-
leońskich — 1.700.000 ludzi, podczas

wojny krymskiej — 785.000 ludzi, podczas
wojny rosyjsko-japońskiej — 624.000 lu-
dzi, podczas wojny bałkańskiej — 180.000
ludzi, a wreszcie podczas wojny świato-
wej (1914 — 1918) — 18.000.000 ludzi.
—

 

NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-
NIZACYJ ZAW. — ZMIANY USTAWO-
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA-

WODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

teniesinikoW!
czasopismo fachowe

Narsztat
Deialowy

miesięcznik, Bogato ilustrowany. Działy:
ślusarski, blacharski, instalatorski, samo-
chodowy i spawalnictwa. Corocznie bez-
płatnie „Kalendarz Kieszonkwy”. Prenu-

merata kwartalna zl. 3—
Oprócz tej
larski*, „Gazeta Malarska", „Р,

Numera okazowe bezpłatnie — wysyła p
Wydawca:

PAR POLSKA AGENCJA REKLAMY
Franciszek Krajna, Poznai, Aleje Mar- cinkowskiego 11.

 

ukazują się: „Przegląd Sto-
'owszech-

na Gazeta Fryzjerska“, „Przegląd Kra-
wiecki"

 

(z KOGUTKIE

= KANALE OOCHO!

WRZ EDAJĄ APTER
 

HEMOROIDY
SZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO

„МАВОГ
USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.
SWĘDZENIE, PIECZENIE.

CŁOPU HŁMÓROIDALNE „VA RICOL* STOSUJE SIĘ
dy WE оС/м.MO80!

EDR p MEMOROIDALNE
uc, mAŻŁ POPOW SKIEGOŃ

w.Z.P.14

DZIENNI

Sport.
Raid motocyklo Wilno — Grodno —

Wilno.
Motocykliści nasi, których jest z każ-

dym dniem coraz więcej, oddawna już
szykują się do raidu motocyklowego, wy-
znaczonego na dz. 15 maja na trasie Wil-
no — Grodno — Wilno.

W raidzie brać mogą udział jedynie
tylko członkowie Wil. Tow. Cyklistów i
Motocyklistów.

W drugim zaś raidzie wiosennym
„Dziennika Wileńskiego” na trasie Wil-
no — Ejszyszki — Wilno, który odbędzie
się 29 maja, startować będą mogli
wszyscy motocykliści. Warunki tego
raidu podamy niebawem.

Przed wyruszeniem na start.
Odbyło się zebranie organizacyjne

raidu motocyklowego do Grodna, na któ-
rem zaproszono ha Komandora raidu p.
Stelmasiewicza, na wicekomandorów pp.:
Kureca, majora Mierzwińskiego, dr. Nie-
lubczyca, Janowicza i Andrukowicza

Do raidu zgłosiło się już: Ignatowicz,
Piech, Moroz, Balub, Hermanowicz Keł-
ber, Urniarz, Sadowski i Pimonow.

W piątek o godz. 17 nastąpi odprawa
zawodników i rozdanie numerów.

Turniej tenisowy „o rakietę A. Z. Ši
Ruchliwa sekcja tenisowaA. Z

organizuje ciekawy turniej tenisowy

przeznaczając zwycięzcy rakietę teni-

sową.
Dó turnieju, który odbędziesię 15i

16 maja, zgłaszać się mogą tenisiści klasy

B, oraz panie. A więc możliwem jest, że

finał o cenną nagrodę odbędzie się mię-

dzy panią a panem.

Przypuszczać należy,

ten turniej zgromadzi sporą

н Walki atletow. || 3

„KolejowemuPreponobiec KA

mu w Wilnie przybyła nowa s

we mianowicie: ciężko-atletyczna.

Chociaż dopiero pracuje od marca r. b.

to jednak pod wzorowemkierownaictyga

dyplomowanego instruktora szkoły P. Z.

A. w Katowicach, p. Szyłańskiego Wła-

dysława potrafiono osiągnąć już wspa-

niałe wyniki pracy. Celem WYZYSZENIA

tych wyników odbyły się w dniu 8.V.rb i

w sali Ogniska Kolejowego zawody cięž-

ko-atletyczne o mistrzostwo K. P. W.

Wilno. Zawody poprzedziły popisy

gimnastyczno - akrobatyczne „człowieka

gumy”, p. Żebrowskiego oraz popisy pod-

noszenia ciężarów Kierownika Sekcji

ciężko-atletycznej p. Szyłańskiego, który

wykazał fenomenalną siłę Ai

c ponad głowę ciężary y-

A z mostu z pozycji naKŽGk de

kg. kilka razy i szereg innych.Następni

ody się walki zapaśniczeZ =

1. W wadze koguciej walczyli Gło-

wacz—Gilewski; zwyciężył w ciągu 9 min.

Głowacz; walka była ciekawa. Gz

2. W wadze piórkowej walczyu

Łatwis—Grabowski; zwyż
agprog

5 5 jągu 1 min. Łatwis.

supe wadze lekkiej Bagiński Wiktor—

że oryginalny
ilość teni-

Fedorowicz; 4 min. ks przez

i cięża Bagiński. || :

AE W VĖL półśredniej walczyli

Orłowski — Pilecki, walka pełna emocyj,

rezultatu. :

Ap RE guma" Żebrowski —

Głowacz występują wwalce pokazowej

klasycznej, nadzwyczaj efektownej i RE

kawej; zademonstrowano moc SWR:

niejszych chwytów 1niezwykłą RE ę

z nadzwyczajną zwinnością zawodnił ów.

6. Jasiulis, świetny technikwalkiza-

paśniczej wvan półśredniej zwycięża

in. Zajewskiego. я

= ZW wadze ciężkiej walczyli Bielaw-

ski contra Szyłański; na punkty zwy-

ciężył Szyłański.
: Publiczności było dużo. й L

Należy życzyć dalszych pomyślnych

wyników niestrudzonym członkom sekcji

ciężko-atletycznej dla dobra sprawy wy*

* chowania fizycznego.
Sędziowali pp. Foss, Badowski iGod-

wod Jan sędzia arbiter.

Dzieci WSA Tek a: Pm

iegłej niedzieli jak na stadj

tak a =boisku Makabi widzieliśmy

całe rzesze malców, którzy z radością

przyglądali się sportowym imprezom, ‚ ,

Dzieci przed wejściem „mierzą Się

i do 120 centr wchodzą darmo. Kontrola,

jednak jest czasami poblažliwa i wpusz-

cza nieco wyższych dzieciaków.

Otwieramy schronisko nad Naroczą.

Największe jezioro wPolsze w tym

roku dużem cieszyć się będzie powodze-

niem. Prócz ogólnego spławu kajakowe-

go zapowiedziany jest przyjazd o możli-

wie jak najlepszym uporządkowaniu

schroniska turystycznego, by wycieczko-

wicze nie potrzebowali nocowač i za-

trzymywač się w niewygdnych kątach ry-

backich. i
Otwarcie schroniska nastąpić ma w

niedzielę. Z okazji otwarcia orśnizuje się

wycieczka samochodowa. Informacje u-
dziela p. N. Halicki, Mickiewicza 6.

Ja.-Nie.
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CZY PAMIĘTASZ © HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

Propaganda 1-go maja.  Na wiecu] 1-go maja
przy niebywałym entuz-
jezmie zebranych mów-
ca kończy płomienne
przemówienie okrzykiem
— Niech żyje lud pra-

cyjący?
Nagle z tłumu odzywa

się głos:
Niech żyje? Ale za co?

   
      
       

 

 

wiru

maja 1932 r. od godz, 10 rano, w

tacji,

na sumę zł. 5.843.

Ogłoszenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re-
l-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Zakre-

towej Ne 7, zgodnie z_art. 1030 (st. Post. Cyw.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 tel 921, od $—1 i 26

Komornik Sądowy
(—) H. Lisowski.

skórne i moczoplciewe
uL WIELKA 21,

Wilnie przy ul. r
3-go Maja Nr. 1/23 odbędzie się sprzedaż z licy-
й ппі‘вцееао do Serabaiė Arika AL ad

Jątku ruchomego, skladającego się z umeblowa-
nia mieszkania, sprzętów domowych, motoru,
wentylatora | innych ruchsmości,

Kochająca żona.

Żonę letnika-akrobaty
zapytuje pewien znajo-
my: A czy pani się nie
lęka.

oszacowanego
294

 

sprzeda-
nia na rozbiórkę

Jak mąż wykonuje takie
karkołomne loepingi?
— Oczywiście. Be mąż

parterowy murowany o 3-ch dużych pokojach do ma brzydki zwyczaj, że
oglądać od g. nie chowa pieniędzy do
16—18codzien- portfelu, tylko nosi je

nie Mickiewicza 32. Wiadomość udożorcy. 205—1 lużne w kleszonkach od zjemlanim, dostał po raz uważyła,

Błydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Choreby weneryczne, |

kiedy pani widzi, °

К MICERSKI

W sprawie Północnej izby Rolniczej.
W odpowiedzi panu A. D.

(Artykuł dyskusyjny).

Dla wyjaśnienia sprawy przej-
rzę pokolei wywody p. A, D.
(„Dziennik Wileński" Nr. 80 z
8.IV rb.).

Potrzebę Izby Rolniczej wy-
prowadzam nie z poglądu prof.
Staniewicza „o konieczności opar-
cia finansów naszego Towarzy-
stwa Organizacjii Kółek Rolni-
czych na samych rolnikach i ich
dobrowolnych świadczeniach”, ale
z konieczności i potrzeby faktycz-
nej, na co Szanowny Autor arty-
kułu dyskusyjnego w zasadzie sam
się zgadza.

Co do oparcia organizacji rol-
ników o własne, dobrowolne
świadczenia, uważam to na dziś
za akademickie i pobożne życze-
nie. Dość przejrzeć budżet nasze-
śo Towarzystwa Rolniczego, żeby
o tem przekonać się. Świadczenia
członków są tak minimalne, że
istnienie Towarzystwa bez sub-
wencji, byłoby: absolutnie  nie-
możliwe.

Zasadzie oparcia Towarzystwa
o własne siły rolników nigdy nie
zaprzeczałem, lecz uważam, że
przy dzisiejszym stanie materjal-
nym i umysłowym rolników to się
nie da przeprowadzić. Trzeba
brać rzeczy jak one są, a nie jakby
się chciało.

Co do zastąpienia Towarzy-
stwa przez Izbę, to w mym arty-
kule o Izbie Północnej bynajmniej
tego nie powiedziałem, to już p.
A. D. sam sobie dośpiewał i z tem
polemizuje. Ani zapomniałem o
różnicy między Izbą, a Towarzy-
stwem, ani nie brak mi pojęcia
rozróżnienia zadań Izby od dobro-
wolnego związku zawodowego.
Różnica ta ani taka znowu „sub-
telna“ ani uchwytna tylko dla
wybranych nie jest. Mamy na te-
renie Polski zarówno Izby jak i
Towarzystwa, więc rozróżnienie
nie jest takie znowuż trudne.

Jeżeli Izbę wysunęłem na
pierwszy plan, to dlatego, że mi
właśnie chodzi więcej o rolnictwo,
jako gałęź gospodarki narodowej,
niżeli o egoistyczne cele poszcze-
gólnych rolników.

Zawsze stać będę więcej na
stanowisku korzyści naszego han-
dlu wogóle w związku np. z ryn-
kiem angielskim, aniżeli na stano-
wisku egoistycznem kupców, któ-
rym dogadza rynek niemiecki;
prędzej należy popierać wyroby
własne, niżeli austrjackie. Mówiąc
tu przykładami p. A. D,, zresztą i
sam p. А. D. z tem się w zasadzie
zgadza. Ponieważ nasze Towarzy-
stwo dziś istnieje dzięki subwen-
cjom, pochodzącym z podatków,
to wolałbym mieć z podatków tych
Izbę o szerokim zakresie i pra-
wach nizli Towarzystwo o węż-
szym zakresie i prawach. Jeżeli
obok Izby istnieć może Towarzy-
stwo, oparte o dobrowolne świad-
czenia swych członków, to bardzo
dobrze.

Ale czy damy temu radę,
watpių bardzo.

o do finansów Izby, to liczę
się i z ustawodawstwem i z moż-
nością podatkową. Jeżeli chodzi
o źródła podatkowe, to o ile w
marzeniu p. A. D. jest możliwa
egzystencja Towarzystwa bez sub-
wencji, z podatków faktycznie
płynących, to ten ułamek podat-
ków może być łatwo przeniesiony
na Izbę.

Co zaś dotyczy dalszej sumy
dla Izby, to jak zaznaczyłem,
mogłaby ona być znaleziona w po-
datku t. z. wyrównawczym, 5%
ponownego obciążenia rolnika.
W artykule swym podkreśli-

łem nietylko stan materjalny rol-
nika, ale i psychiczny. Dziś trzeba
W sprawie 2
ludzi zmuszać do służby publicznej
i świadczeń na rzeczy ogólne i tu
już okaże się między innemi pew-

kamizelki. Więc przecież
bardzo łatwo mogłyby ea! do
mu wypaść. Klet

Jutrz,

   

   

Wkrótce

pesz:

lerwszy urlop ed żony światło jest niski za

y nie wrócił naza- bógwienieco.
a była umówio-

МННННННННИНННИИ zj ra się izadepecze: te >сса
a wała do pięciu przyja”

ciół męża: „Jaś nie wró-
<, boję się o niego”.

na przewaga Izby nad Towarzy-
stwem.

Co do terenu, który mojem zda-
niem objąć miałaby Izba mamy
przecie niejedną instytucję sięga-
jącą poza jedno województwo i
rozszerzenia Izby poza granice
Wileńskiego województwa nie by-
łoby rzeczą niemożliwą, jak sam
p. A. D. w końcu przyznaje.

Co do zabrania działu rolnicze-
$o 'z naszej lzby Przemysłowo-
Handlowej, to wcale nie miałem
na względzie zagadnień rolniczych
Ściśle, bo wiedziałem, tak samo
jak i p. A. D., že tego działu tam
nie ma i tłomaczenie p. A. D. w tej
sprawie jest walką z wiatrakami.

Co się zaś tyczy sprawy zbytu,
to „szkodliwość mej tendencji”
uprawiana dziś jest przez Towa-
rzystwo Organizacji i Kółek Rol-
niczych z dobrym skutkiem @а
rolników i bez krzywdy dla po-
ważnego handlu. Tę też „szkod-
liwość często zaleca prof. Stanie-
wicz Towarzystwu Rolniczemu.
Izba Rolnicza mogłaby to jednak
daleko lepiej spełnić i od Towa-
rzystwa Roln. i od naszej Izby
Przemysłowo - Handlowej, gdzie
jak wspomniałem dział rolny słabo
funkcjonuje.

Izba Przemysłowo - Handlowa,
winna być w kontakcie z Izbą
Rolniczą i odwrotnie. Przy dzi-
siejszym stanie rzeczy, gałęzie ży-
cia gospodarczego tak ze sobą się
splatają, że całkowity rozdział
jest nie. dopomyślenia, ale porozu-
mienie — to co innego, a prowa-
dzenie rzeczy bezpośrednio też co
innego.

W swych wywodach p. A. D.
często powołuje się na obowiązu-
jące przepisy prawne. Zapewne,
prawa są koniecznością normowa-
nia naszego życia, ale prawa kute
przez ludzi, to nie dziesięcioro
przykazań Bożych, a rzecz, która
ciągle podlega zmianom i popraw-
kom.

Nasza Izba Rolnicza winna być
szerzej i odmiennie zorganizowana
od zwykłego szablonu, by spełnia.
ła swe zadanie ku pożytkowi kra-
ju i państwa. Jeżeli p. A. D. przy-
znaje potrzebę powołania do życią
na naszym terenie lzby Rolniczej,
ale nie tą drogą, jaką ja zaleciłem,
to żałować należy, że poza zaprze-
czeniami nie podał swych pozy.
tywnych wskazań.

Podjąłem myśl nie nową, ale
nieco zapomnianą i zaniedbaną i
trzeba być wdzięcznym p. A. .,
że zabrał głos, który nie jedno w
tej sprawie uwypuklił.

Dr. J. Pawłowski.
—

Ruch wydawniczy.
„ — Sztuki piękne. Zeszyt 3-ci, rocz-

nika VIII (marzec 1932) już ukazał się w
handlu. — Treść następująca: 1) Tade-
usz Mańkowski — Królewska Fabryka
Farfurowa w Belwederze; 2) Henryk Ja-
sieński — Nad wyraz smutna sprawa;
3) Władysław Terlecki — Maurycy Got-
tlieb; 4) Kronika artystyczna.

‚ Zeszyt ten zdobi doskonała reprodu-
kcja, wykonana w czwórbarwnej rotogra
wjurze jako osobna plansza, z pięknego
wazonu, wyrobu fabryki belwederskiej,
znajdującej się w zbiorach Muzeum na-
rod. w Krakowie i 8 rotograwjur cało-
stronnicowych, jednobarwnych, z obra-
zów Maurycego Gottlieba, tudzież 9 ilu-
stracyj w tekście.

— „Rocznik prawa i ekonomįji“,
(str. 331, wydawnictwo O. Z. A. K. N-u)
Tom I zawiera cały szereg ciekawych ar-
tykułów. W części I-szej na szczególne
uznanie zasługuje praca naukowa Mgr.
Praw Al. Sochackiego p. t. „Zagadnienie
pacyAacii šwiata, a rozbrojenie“, oraz

r. Praw Tad. Bernardzikiewicza p. t.:
„Zagadnienie rentowności gospodarki pań
stwowej'. W części Il-ej p. n.: „Ruch
naukowy” na czołowe miejsce należy po-
stawić artykuł Mgr Praw Wit. Bayera,
p. t: Ruch naukowy polskiej młodzieży
prawniczej”, oraz Mgr. Praw E. Barwiń-
skiego p. t.: „Prawnicy w akademickim
ruchu naukowym”.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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ZE SWIĄTA,
Gehenna „skazańca”

Człowiek, który 20 dni I20 no-
cy patrzał na własną szubienicę

O tem, jak omylne są sądy ludz
kie, świadczy wymownie ostate-
czne rozstrzygnięcie głośnej jesz-
cze sprawy o zamordowanie wła-
snej żony, przeciwko niejakiemu E,
Willjamowi Wallace'owi, pracow-
nikowi towarzystwa ubezpieczeń
na życię w Liverpoolu. Sąd Okrę-
$owy w Liverpoolu. „udowodnił”*
podobno, że mordercą pani Walla-
ce, byt p. E. W. Wallace — rodzo-
ny mąż, Znaleźli się nawet „świad
kowie', którzy „widzieli coś nie-
coś”, a jeszcze więcej słyszeli, jak
to np. Wallace był brutalny i jak
to małżonkowie życzyli sobie, że-
by... ich piorun trzasł.

Pokiwali panowie głowami w
perukach na takie okropności, a,
že nie bylo odpowiedniejszego, za-
sądzili Wallace'a na śmierć. Natu-
ralnie p. Wallace'owi zrobiło się
nieprzyjemnie, zawołał więc: „je-
stem niewiny i niezadowolony z
wyroku — apelujęl.. Jak powie-
dział, tąk zrobił, Zanim jednak
sprawa wpłynęła do sądu apelacyj
nego, p. Williama Wallace'a zapa-
kowano do celi, gdzie męczył się
dni i nocy 20 między życiem, a
śmiercią. Więzień skazany na
śmierć, mógł widzieć z okna kury-
tarza więziennego, czworobokmiej
sca straceń między wysokiemi mu-
rami więzienia i stojącą na placu
szubienicę.

Obrona p. Wallace'a zebrała
tymczasem dowody, alibi swego
klijenta. Rzeczywiście udało się
przeprowdazić dowód niewinności
P. Wallace'a, który nie był nawet
w tem mieście, gdzie zamordowa-
no panią Wallace, gdyż małżonko-
wie żyli wówczas w rozłące. Spra
wiedliwości stało się zadość. Nie-
winnego człowieka wydarto śmier
ci. P. Wallace obchodził w tym ro
ku, 25 kwietnia pierwszą rocznicę
wyroku uniewiniającego i zwolnie-
nia z więzienia. Człowiek ten mó-
wi, że gdyby wiedział, jakie moral
ne katusze będzie musiał znosić w
tem oczekiwaniu na niesprawiedli-
wy i okrutny wyrok śmierci lub re-
habilitację i wolność—wybrałby...
wyrok śmierci. Cierpienia moral-
ne p. Wallace'a jeszcze się nie
skończyły: nieszczęśliwy mówi, że
dziś jeszcze wiele osób w Liwer-
poolu okazuje mu pogardę, odwra-
ca się od niego, lub unika jak par-
szywej owcy.

Oto, co przeżywa człowiek nie-
winnie posądzony.

 

Monte Carlo nie wypłaca dywidendy.
Po raz pierwszy od zainstalwania ru-

letki w kasynie Monte - Carlo nie wy*
płacono funkcjnarjuszom domu gry dy-
widendy. Sezon był tak kryzysowy:
frekwencja tak słaba, jak zresztą na ca-
łej Rivierze, iż zarząd kasyna mógł zare-
jestrować tylko straty, W latach po-
przednich, tłustych, dywidenda sięgała
do 200 proc. *

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 10. V.;1932 r.ойу вна PE"

Dolary 8,85, —8,87'|,—8,83:),.
Belaja 125,20—125,41—12445.Holandja 361,30—362,20—360,40.
Londyn 32,85—32,80—32,99—32,67.
RZ s asis Lis
ю' or 8,902—-8,9: 1—8,882.

Paryż35,13—35,22—35,04, :
Praga26,39—26,45—26,33,
Szwajcarja 174,30—-17473 —173,7.
Włochy 46,00—46,23—45,77.

 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,27. |
Tendencja niejednolita.

Paplery procentowe.
4'|, pożyczka Inwestycyjna 87,5087,75,

5%, kenwersyjna 38. jas 30.25
—30,75. 4%, dolarowa 46,75—46,50—4 7,25.
7, Stabi! па 48,75—51,50—49—57,50
(za setki). 8%, L. Z. B. G.K. I B.R.,
obligacje B. G.K. 94. Te same 7|,83 ,25.
8% obligacje bud. B. G. K. 93. 8%, zie m-
skie dolarowe 5!,50. 4'|9/, ziemskie
36,75 (drobne) 37,25 8%, warszawskie
58,75—59,75 (drobne) 59. 10% Radomia
55,25. Tendencja mocniejsza.

Akcje:
Bank Polski 70. Tendencja słabsza.

polskie w Nowym Torkni
Dillonowska 49—5U. Stabilizacyjna 46—
47. Sląska 30—3 ,75.

I

- Kucharz ze świadectwa- DOM drewnianyz pla-
poszukuje posady, cem 203 ząźni na przed:

zgodz! się na wyjazd ul. mieściu do sprzedania
Tatarska 1—!8. gr3 zauł. Batorego 16.

8848—0
Roczne Kursy Pielę-riНЕСОИnia acl przy ul. Mie-

i Kupno kiewicza J2-E50leGję
Lepiej prosić.

— | nie wstydzicie się
ki — wychowawczynie presić e pieniądze? —mó-
do małych dzieci. Sekre- wi da powa deedja Popularna т

:‚,‚‘;'.…; .?уд“„ dla mnie*. cha, varomas užywana, tarjai czynny codziennie žebraka.
wszystkich* daje mater- Ra ы д'"“'"'‹"‘ (oprócz świąt) w gedz. — Moja peniusiu, Jak
jał naukowy ze wszyst- URAWUEEEKANENCKKE szychNe EA gt 1 bez proszenia wziąłem,
kich dziedzin  žycia. ślusarzy. ul. Nasza 2 to mi- dali pół rokų..
Książka dla wszystkich! % 891 SPRAWYMwuiadoniysiię  AKUSZERKI - Tue zprziam || SPRAWT,„|UNI
Kieszonkowe KEKAWYm zwi , TOWET MĘSKI. Antokolska

ааОJa Popularna“ Kra
Ё kėw, JBzefitów10.

 

  
   
  
  

 

        

gości?

KOTARD

Usłużni przyjaciele.

Pewien młody żonkoś, kilka tygodni:

widzi

 

AKUSZERKA——
MARJAEiDo

— Gości? Nie, tylko— SYiadectwa.
pan—pejutrze żo-

na moja wraca z leczni-
cy, gdzie leżała przez 94 3—7.

gdyby za-
że rachunek za

3—10. 8957

referencje

skromne. Chętnie
dzie. Bakszta 11, m.

 

1 nieruchomości miejskich
Wymagania w Wilnie

yje- Dział pośrednictwa hand=
-a lowego Garbarska I te-

grl lefon 82.

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

sprzedania jj ?WIERZYNIEGĆ.
domy małe | większe w Mostowa Ul.1. Tel';12-44

folwarki. Szczegóły Dział PRZYJMUJEDODRUKU
DZIEŁA, BROSZURY

ZAPROSZENIA,

w. Kasztanowa 7 m, 5. = b. sešrya — ul.
* I kwłatów. asztanowa4 m. 3.

z  plerwszorzędnych PĘ"aaŠiaAanjgo L тнирилистиенасовааниски rÓŻNYCh cenach— Place

ERY| „wow | PRACA__fędądtę fokeene o wypróbowanej si- | — Kiedy przechodzi- Inteligentna wychowa.PC Ge kielkowoniapalę 1 yezoraj obok pań- ak ZE owaPRĘTY WIZYTOWE,jmuntNagrodzki| skiego mieszkania, zau: $ :
ЧЛі’по.ш.Ьп!м 11-a ważylam, że wewszyst- PAYWEud e Można |mniej-Lądajcie a - gia poz)Może zejąć się domem. sze sumy pod zastaw | RÓŻNE KSIĄŻKIу

Owsžne
DO OPRAWY

WYKONYWA

204-1 PUNK TGOALNIE.

Szczegóły

jm |||
Redaktor odpowiedzialny: JAROSLAMI NIECIECKI,
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