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POCZĄWSZY OD 1 CZERWCA

DZIENNIK WILEŃSKI
będzie wychodził CODZIENNIE, NIE WYŁĄ-

CZAJĄC poniedziałków i dni poświątecznych.
 

Rozporządzenie o redukcji płac.
WARSZAWA. Pat.—,Dziennik

Ustaw* z dnia 31 maja r. b. za-
mieszcza rozporządzenie Rady
Ministrów o obniżeniu z dniem 1
czerwca r. b. e 10 proc. uposa-
żenia pracowników, zajmujących
stanowiska poza Warszawą w
Państwowym Banku  Rolnym,
Powszechnym Zakładzie Ubezpie-
czeń Wzajemnych i w PKO.

Tenże sam „Dziennik Ustaw"

zamieszcza rozporządzenie mini-
stra skarbu na mocy którego o-
bniżone zestają o 10 proc. z dn.
1 czerwca r. b. uposażenia pra-
cowników Państwowego Monopo-
lu Spirytusowego, zajmujących
stanowiska służbowe poza Warsza-
wą, oraz również о 10 ргес. :
dniem 1 lipca r. b. zaopatrzenia
emerytów, wdów isierot, zamiesz-
kałych poza Warszawą.

Stan bezrobocia.
WARSZAWA. (Pat). Według

danych statystycznych, liczba bez-
robotnych wynosiła w dniu 28 ma-

ja 288.637 osób, co stanowi spadek
w stosunku do tygodnia poprzed-
niego o 9974 osoby.

Samochód pod kołami lokomotywy.
BYDGOSZCZ, (Pat). Na prze-

jeździe kolejowym w pobliżu Ino-
wrocławia wydarzyła się kata-
strofa, która miała przebieg na-

stępujący:
Wczoraj po południu jechali

automobilem do Kościelca pań-
stwo Schwersenzowie w towa-
rzystwie radcy wojewódzkiego
Wróblewskiego. W pewnej chwili
samochód znalazł się przed prze-
jazdem kolejowym. Szofer zwięk-
szył szybkość, usiłując przejechać
przed pociągiem. W chwili jed-
nak, gdy saniociod znalazł się
na torze, bufory lokomotywy za-

czepiły o przednie kola samo-
chodu, wlokąc go na długości
kilkudziesięciu metrów. Maszy-
niście udałe się pociąg zatrzy-
mać. Szofer samochodu dozneł
zdruzgotania klatki piersiowej
oraz ciężkich obrażeń wewnętrz-
nych. Radca Wróblewski uległ
bardzo poważnym  obrażeniom
zewnętrznym. Obu ciężko pora-
nionych przewieziono w stanie
groźnym do szpitala w Inowro-
cławiu. Państwo , Schwersenzo-
wie wyszli z wypadku z lekkiemi
poranieniami. Samochód został
strzaskany.

Rząd łotewski odmawia udzielenia koncesji
na pismo polskie w Dyneburgu.

DYNEBURG. (Pat). — Zarząd

główny Polskiiego Zjednoczenia
Narodowego w Łotwie złożył po-
danie do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych o udzielenie koncesji
na wydawanie własnego pisma
pod tyt. „Nasz Dzwon”. Minister-
stwo podanie to odrzuciło, moty-

wując odmowę tem, że nazwa pro-
jektowanego pisma jest zbliżona
do nazwy byłego organu Związku
Polaków, zamkniętego automa-
tycznie łącznie ze Związkiem Po-
laków w dn. 1 października ub.
roku.

Gdańsk pośredniczy między Moskwą
a Berlinem.

PARYŻ. (Pat). W korespon-
dencji z Gdańska specjalny wy-
słannik „Le Matin" pisze: Z pun-
ktu widzenia geograficznego, poli-
tycznego i strategicznego Gdańsk
jest punktem najbardziej wskaza-
nym dla nawiązania kontaktu
między Moskwą i Berlinem. Dlate-
go też ruch hitlerowski nie posia-
da tutaj bynajmniej tego samego

charakteru, jak w samych Niem-
czech. Jest to hitleryzm na zamó-
wienie i według miary, kierowanej
przez dr. Ferstera, który od swych
mocodawców berlińskich otrzymał
rozkaz pozostawania w dobrych
stosunkach z komunistami, a zwła-
szcza z delegacją konsularną i han-
dlową Sowietów.

Ameryka nie weźmie udziału
w konferencji lozańskiej.

WASZYNGTON. (Pat). Koła
zbliżone do departamentu stanu,
potwierdzają, że Stany Zjednoczo-

Orzeszkowej 11 o

Modn. rękaw. z mankt.!,90
bluzki jedwabne 7,50

 

re nie mają zamiaru uczestniczyć
w konferencji lozańskiej, nawet w
razie rozszerzenia dyskusji.

zw. Ak. «MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA»
zawiadamia iż we czwartek dn. 2 VI odbędzie się w lokalu własnym przy ul.

g. 20-ej zebranie dyskusyjne na którem

kol. Stanisław Ochocki wygłosi referat p. L:

«jesżcze raz słów parę o 13-ej cegiełce»
(na aktualne tematy bratniackie) !

obecność członków obowiązkowe, goście i sympatycy mile widziani.
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POLSKI SKŁAD KONFEKCJI GALANTERII I TRYKOTAŻY

D. H-go W. Nowicki
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BĘDZIE RZĄDZIŁ W NIEMCZECH?

zagranięą 8 zł.

 

a e 28 proc. drożej.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr
cyfrowe, skomplikowane I x zastrzeżeniem mie

być przez FAdministrację dowołnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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Dookoła przesilenia gabinetowegow Rzeszy Niemieckiej.
PRZED ZWOŁANIEM REICHSTAGUKRÓTKA ROZMOWA HINDE

BERLIN, (Pat). Przyjęcie so-
cjal-demokratycznych przedstawi-
cieli przez Hindenburga trwało 6
minut. Rozmowa Hindenburga z
Hitlerem przeciągnęła się prawie
godzinę. Według informacyj z kół
parlamentarnych, Hindenburg м/
rozmowie z przedstawicielem so-
cialdemokratów zaznaczył, że zde-
cydowany jest trwać na stanowi-
sku parlamentarnem. Zamierza on
utworzyć gabinet, oparty na więk-
szości parlamentarnej. Kandydatu-
ra niemiecko-narodowego von Gay
la na stanowisko kanclerza uwa-
žana jest obecnie za wykluczoną.
Jako kandydata na kanclerza wy-

GA Z SOCJALISTAMI.

mieniają hr. Westarpa. Hinden-
burg oświadczyć miał, że od jutra
wieczorem ukończy rozmowy z
przedstawicielami stronnictw i
najpóźniej w środę desygnuje kan-

rorwiązaćReichtag rozpisać
wyborydopieronajesieni.No-
męprzejścio-

Na stanowisko min. Reichs-
wymieniają ponownie gen.

Schleichera. Kandydatem do teki
istra spraw zagranicznych jest

ammbasador w Londynie Neurat.

POROZUMIENIE HINDENBURGA Z HITLEREM,

BERLIN. (Pat). Prasa nacjona-
listyczna donosi, że koła narodowe
socjalistyczne wyrażają zadowole-
nie z wyniku wczorajszej rozmo-
wy między prezydentem Hinden-
burgiem a Hitlerem. Przywódca na

GABINET PRZEJŚCIOWY

BERLIN. (Pat). Prezydent Hin-
denburg kontynuował we wtorek
konferencję z przywódcami stron-
nictw, kolejno przyjmując przed-

' stawicieli centrum Kaasa i Perli-
tiusa, dalej przywódcę niemiecko-
narodowych  Hugenberga oraz
Winterfeldta, przywódcę partji lu-
dowej Dingeldey'a, przedstawicie-
la partji gospodarczej Brewitza. W |
godzinach popołudniowych odbyły
się rozmowy z przedstawicielami
drobniejszych ugrupowań. Z prze-

rodowych socjalistów postawił ja-
ke warunek poparcia nowego
przejściowego gabinetu gwarancję,
że rządy w Rzeszy i przej-
dą w ręce opozycji narodowej.

OPARTY O PRAWICĘ.
biegu dotychczasowych rozmów
wynika, że utworzenie rządu ko-
alicyjnego przy obecnym składzie
Reichstagu jest niemożliwe. W ko-
łach politycznych utrzymują, że
prezydent Hindenburg zdecydował
się ostatecznie utworzyć gabinet
koncentracji narodowej o zabar-
wieniu prawicowem na okres
przejściowy. Rząd taki mógłby li-
czyć na tolerancję centrum i na-
rodowych socjalistów.

MISJĘ TWORZENIA GABINETU OTRZYMAŁ PAPEN.

BERLIN. (Pat). W wyniku dzi-
siejszych narad z przywódcami
stronnictw prezydent Hindenburg
powierzył byłemu posłowi centro-
lewu von Papenowi misję utworze-
nia gabinetu koncentracji narodo-
wej. Papen misję tę przyjął. Pa-
zen, były członek frakcji centrowej
sejmu pruskiego, znany. jest ze
swych wystąpień przeciwko  kie-
runkowi lewicowemu w łonie
stronnictwa centrowego. W kołach
centrowych wskazują z naciskiem
na to, że kandydatura Papena, wy-
sunięta bez olicjalnej aprobaty

EWENTUALNY SKŁAD

BERLIN. (Pat). W/g informacyj
korespondenta Polskiej Agencji
Telegraficznej, przewidywane są
następujące kandydatury do po-
szczególnych tek w przyszłym ga-
binecie:

Sprawy zagraniczne von
Neurath, ambasador niemiecki w
Londynie, sprawy wewnętrzne —

kierownictwa partji, nie mogłaby
w żaden sposób liczyć na uznanie
jej przez stronnictwo. Przywódcy
centrum mieli oświadczyć na kon-
ferencji u prezydenta, że stron-
nictwo ich nie weźmie czynnego u-
działu w nowym gabinecie. Sta-
nowisko partji centrowej wobec
przyszłego gabinetu koncentracji
narodowej zależeć będzie od jego
składu i programu. Miarodajne o-
sobistości z kół centrowych uwa-
żają rozwiązanie Reichstagu za
nieuniknione.

PRZYSZŁEGO GABINETU.

von Gayl względnie von der Osten,
Reichswehra — gen. Schleicher,
gospodarstwo — prof. Warmbold
(minister gospodarki w drugim ga-
binecie Brueninga), wyżywienie —
baron von Lueninck (przywódca
agrarjuszy z Nadrenji), poczta —
Scheetzel i sprawiedliwość
Joel.

HITLER PRZECIW PAPENOWI.

BERLIN. (Pat). O wezoraj-
szych rozmowach pomiędzy prezy-
dentem Hindenburgiem a Hitlerem
biuro prasowe związku wydawców
dzienników niemieckich uzyskało
z kół narodowo-socjalistycznych
następujące informacje:

Rozmowy Hitlera i Goeringa z
prezydentem miały przebieg zada-
walający. Wrażenia swoje przed-
stawiciele narodowo-socjalistyczni
opierają na fakcie, że prezydent o-
kazał gotowość dania nowemu
rządowi pełnomocnictw do rozwią-
zania Reichstagu. Hitler oświad-
czył, że narodowi socjaliści nie
mogą zgodzić się na rząd o charak-
terze kompromisowym. Partja na-
rodowo-socjalistyczna gotowa jest
nietylko stanąć na czele rządów,
lecz równieó przyjąć pełną odpo-
wiedzialność pod warunkiem, że

CENTRUM WOBEC.

BERLIN. (Pat). W kołach po-
litycznych wzbudza wielkie zain-
teresowanie ustosunkowanie się
centrum wobec gabinetu von Pa-
pena. Organ stronnictwa centro-
wego „Germania“ w wydaniu śro-
dowem polemizuje jeszcze z wia-
domościami, jakoby szef przyszłe-
go rządu miał być przedstawicie-
lem centrum. Ze zdumieniem na-
leży spytać, w jakim celu właści-
wie zainscenizowano przesilenie
gabinetu, jeżeli na miejsce Brue-
ninga ma wejść inny przedstawi-
ciel centrum? W każdym razie
niema mowy o lem, aby szef lub
którykolwiek z członków rządu
mógł powołać się na to, że jest
mężem zaufania partji centrowej,
Charakterystycznem jest to, że

zostaną rozpisane nowe wybory
do Reichstagu, co się zaś tyczy
kandydatury Papena na stanowi-
sko kanclerza, Hitlet miał dać
niedwuznacznie do zrozumienia,
że nie mógłby on liczyć na tole-
rancję narodowych socjalistów.
Koła narodowo - socjalistyczne
przedstawiają sobie przyszły roz-
wój wypadków tak, że najpierw
utworzony zostanie rząd pod kie-
rownictwem narodowo - socjali-
stycznem z udziałem niemiecko-
narodowych i ew. ludowców.
Rząd ten złożyłby w Reichstagu
deklarację i przeprowadziłby jego
rozwiązanie. Zwołanie w tym celu
Reichstagu miałoby nastąpić w ta-
kim terminie, ażeby nowe wybory
wypadły po żniwach, tj. w połowie
września.

GABINETU PAPENA

„Germania“ w tym samym nume-
rze zamieszcza wiadomość o przy-
jęciu von Papena przez Hindenbur-
$a. Nawet stosunek centrum de
kandydatury vonPapena znany był
kołom politycznym już przedtem.
W obecnej sytuacji przypuszczają
więc, że von Papen, obejmując
misję tworzenia rządu, wystąpi
narazie z frakcji centrowej sejmu,
podobnie jak to uczynił niegdyś
dr. Goerdeler, zgłaszając swe u-
siąpienie ze stronnictwa niemiec-
ko-narodowego z chwilą zamiano-
wania go przez prezydenta Rzeszy
komisarzem kontroli cen. Posta-
nowienie w tej sprawie zależy od
„łanowiska centrum, którego za-
rząd naczelny zbierze się na nara-
dy w dniu jutrzejszym,

BERLIN. (Pat). W kołach poli-
tycznych oczekują, że konwent
senjorów odroczy swą decyzję w
sprawie zwołania Reichstagu do

chwili desygnowania nowego kan-
clerza. Reichstaś ma być zwołany
na krótką sesję w ciągu następne-
go tygodnia.

ODROCZENIE SESJI REICHSTAGU.

BERLIN (Pat). Konwent sen-
jorów uchwalił odroczyć termin
zwołania Reichstagu do czasu, gdy
przesilenie gabinetowe będzie u-
sunięte. Prezydent Reichstagu
Loebe otrzymał pełnomocnictwo

do niezwłocznego zwołania parla-
mentu Rzeszy z chwilą wyrażenia
przez nowego kanclerza gotowości
do złożenia deklaracji programo-
wej w Reichstagu.

JEDYNEM CREDO NIEMIEC — SIŁA FIZYCZNA.

PARYŻ. (Pat). Zdaniem Perti-
naxa, zmiany dokonywujące się
obecnie w Berlinie, nie są w grun-
cie rzeczy tak wielkie. Już od
dwóch lat kanclerz Bruening rzą-
dził bez współudziału Reichstagu
lub zupełnie prawie z nieznacznym
jego udziałem z pomocą dekretów.
Konstytucja wejmarska istniała
już tylko na papierze i przywódcy
Reichswehry iaktycznie byli pana-
mi Niemiec. Wypadki dnia wczo-
rajszego pouczają, że nie chodzi
już o krótkotrwały stan rzeczy, że
dyktatura w Niemczech nie jest
zjawiskiem mniej lub więcej przej-

KRWAWE MANIFESTCJE

sciowem, że raczej wykazuje ona
tendencje do skonsolidowania się
i zainstalowania na stałe.
W miarę upływu czasu — pisze

Pertinax — w miarę osłabienia
się stosunków między dawnemi
państwami sprzymierzonemi i po-
głębianiem się rozdźwięków mię-
dzy niemi, Niemcy stają się coraz
bardziej przedsiębiorcze i śmiałe
i wypadki z dnia 30 maja wzmaga-
ją jeszcze bardziej ową tenden-
cję. Świat znajduje się w obliczu
Niemiec, których jedynem credo
jest siła iizyczna.

HITLEROWCÓW NA CZEŚĆ
„„HINDENBURGA.

BERLIN, (Pat). W czasie prze-
marszu przez miasto kompanja ho-
norowa marynarki, ktėra — w/g
zwyczaju — w dniu 31 maja jako
w rocznicę bitwy pod Skagerakiem
zaciągnęła wartę przed pałacem
prezydenta Rzeszy, narodowi so-
cjaliści urządzili manifestacje, któ-
re zakończyły się krwawem star-
ciem z policją. Już od samego wyj-
ścia z koszar gromadziły się więk-
sze grupy byłych członków od-
działów szturmowych, którzy przy
łączyli się następnie do oddziałów
marynarzy niemieckiej floty wo-
jennej i przeszli przez miasto,
śpiewając pieśni bojowe. Na mo-
ście Moltkego powstał zator tak,
że policja musiała użyć pałek gu-
mowych celem rozpędzenia tłumu.
Przed gmachem ministerstwa
spraw wewnętrznych na Unter den
Linden zgromadziło się kilkatysię-

cy hitlerowców, wznoszących mię-
dzy innemi okrzyk: „Niech żyje
Hindenburg! On obalił Brueninga'.
Kobietę, posiadającą odznaki re-
publikańskie, powalono na ziemię
i ciężko pobito. Gdy pos. Goeb-
bels, przybywszy samochodem, u-
siłował wygłosić do manifestantów
przemówienie, policja zebranych
rozpędziła, dokonywując kilku a-
resztowań. Ruch od bramy Bran-
denburskiej musiał być zamknięty
na dłuższy czas. Demonstracje
przerzuciły się następnie do dziel-
nicy rządowej, gdzie wszelkie ma-
nifestacje są ostro zakazane, Tłum
hitlerowców zaczął obrzucać w
pobliżu ministerstwa Reichswehry
policjantów kamieniami, na co ci
odpowiedzieli salwą. Jedna osoba
została zraniona, trzej posterunko-
wi odnieśli obrażenia.

KONIEC RZĄDÓW PARLAMENTARNYCH W NIEMCZECH.
Głosy prasy angielskiej.

LONDYN. (Pat). Dzienniki lon-
dyńskie obszernie omawiają ustą-
pienie Brueninga, wyrażając głębo-
ki żal z powodu jego rezygnacji i
obawy o przyszłość Niemiec.
„Morning Post" podkreśla odpo-
wiedzialność prezydenta Hinden-
burga, który usunął Brueninga w
przedzień Lozanny, co musi pociąg
nąć za sobą konsekwencje nietyl-
ke dla Niemiec, lecz i dla całej E-
uropy. Niemcy, które przyjdą o-
becnie, odrzucą nietylko reparacje,
ale cały traktat wersalski. Nowe
Niemcy będą uderzająco podobne

do dawnych Niemiec. W tych wa-
runkach należy zrozumieć obawy
Francji Nacjonalizm będzie do-
tąd rządzić w Niemczech, co spo-
woduje jako naturalną reakcję
wzrost nacjonalizmu w innych czę-
ściach Europy. „Daily Herald“
twierdzi, że upadek Brueninga 0-
znacza koniec rządów parlamen-
tarnych w Niemczech. Nowy ga-
binet składać się będzie z żołnie-
rzy i junkrów, osobistych przyja-
ciół Hindenburga, który będzie
rządził bez parlamentu przy po-
mocy art. 48 konstytucji.

ZDROWY ODRUCH ANGLIKÓW
LONDYN. (Pat). W. kołach

rządowych Londynu zaczyna prze-
ważać pogląd, że bezpośrednim
skutkiem zmiany rządu w Niem-
czech musi być ścisłe współdzia-
łanie  brytyjsko-francuskie we
wszystkich sprawach międzynaro-

dowych, celem wytworzenia pod-
staw do stabilizacji stosunków w
Europie i ochronienia jej przed
ewentualnemi wstrząsami, jakie
jej mogą grozić, o ile nieodpowied-
nie czynniki wezmą udział w rzą-
dzie niemieckim.

ii IWE AI ONLINE LTDST SS SISSTA SE

Znamienne ošwiadczenie Herriota.
PARYŽ. (Pat.) Herriot w prze-

mówieniu, wygłoszonem na ze-
braniu socjalnych radykałów,
oświadczył m. in.: W obecnej
chwili, tak okrutnie ciężkiej i
szczególnie niepokojącej, pragnę
pracować dla całokształtu wiel-
kich interesów ludzkości, Francja
bowiem nie chce opierać swej

pomyślności na rędzy jakiego-
kolwiek bądź narodu. Nie należy
się po niej spodziewać żadnego
aktu egoistycznego. Daję to za-
pewnienie w godzinę, w której
nasza oOpinja francuska jest tak
często źle doceniana przez świet,
gdy jeszcze wciąż jest tyle nie-
porozumień—dotyczących Francji.

Warunki socjalistów francuskich.
PARYŻ. (Pat). Na wtorkowem

posiedzeniu kongres socjalistyczny
zamknął swą dyskusję nad kwestją
udziału w rządzie. Na zakończenie
znaczną większością głosów zosta-
ła uchwalona rezolucja, zawiera-
jąca program-minimum, wzamian
za realizację, którego socjaliści bę-
dą gotowi wysłać swych przedsta-
wicieli do nowego gabinetu, Re-
zolucja wymienia następujące wa-
runki socjalistów:

1) Organizacja pokoju przez
porozumienie narodów oraz ar-
bitraż, 2) poważna redukcja wy-
datków militarnych, sprowadzają-
ca kredyty ministerstwa wojny do
poziomu budżetu z roku 1928 w

ciągu conajwyżej 2 lat, 3) zakaz
hendlu materjałami wojennemi i
nacjonalizacja przedsiębiorstw,
produkujących broń, 4) osiągnię-
cie równowagi budżetowej przy
pomocy innych środków, niż kom-
presja wydatków społecznych, 5)
ochrona oszczędności szerokich
mas francuskiego społeczeństwa
oraz kontrola banków, 6) utworze-
nie państwowych urzędów zbożo-
wego i nawozów sztucznych, 7)
nacjonalizacja środków komuni-
kacji, 8) upaństwowienie ubezpie-
czeń społecznych, 9) 40-tygodnio-
wy tydzień pracy, 10) generalna
amnestja polityczna,
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Nowe obostrzenia
Jak o tem pisaliśmy w swoim

czasie, egzekucja podatków oraz

różnych świadczeń, dokonywana

dotychczas, przez  funkcjonarju-

szów skarbowych, samorządowych

(magistrackich) itp. ma być skon-

centrowana wyłącznie w ręku u-

rzędów skarbowych.

Ustawa odnośna mimo licznych

protestów, została już ogłoszona

w najbliższych dniach zaś ukazać

się ma rozporządzenie rady mini-

strów, zawierające kodeks postę-

powania egzekucyjnego władz

skarbowych.
Jak donosi prasa warszawska,

(co podaliśmy w nrze wczorajszym

„Dziennika Wil.“) rzeczony ko-

deks przewiduje dla egzekutorów

urzędów skarbowych nadzwyczaj-

ne uprawńienia jak np. prawo o-

sobistej rewizji, niewyłączając re-

wizji kobiet, prawo wydalania

dłużnika podatkowego z mieszka-

nia w czasie dokonywania zajęcia,

oraz prawo egzekucji podatku,

który będzie się należał dopiero w

dalszej przyszłości.

Do spraw tych powrócimy jesz-

cze wtedy, gdy będziemy mieli

przed sobą tekst oficjalny niewy-

danego jeszcze rozporządzenia. Na

podstawie krótkich notatek pra-
sowych nie można sobie narazie

wyrobić dokładnego poglądu na

sprawę. Treść tych wiadomości

czy pogłosek jest tego rodzaju, iż

trudno wprost wierzyć aby ściśle

odpowiadać miała rzeczywistości.

Narazie jedno tylko stwierdzić

można, niepopełniając błędu, że

chodzi o znaczne obostrzenie me-

tod egzekucyjnych, o czem już

świadczy samo przejście egzekuty-

wy w ręce urzędów skarbowych.

Na czem polegać będą owe obo-

strzenia, to już inna sprawa, o któ-

"rej niebawem zapewne dowiemy

sie z bliższych szczegółów z za-

powiedzianego rozporządzenia mi-

nisterjalnego.
Nasuwa to pytanie: czy po-

dobne obostrzenia są konieczne i

czy są celowe?

O ileby chodziło o opernych
płatników, o złośliwy sabotaż, po-

dcbne drakońskie zarządzenia by-

łyby może na miejscu. W rzeczy-

wistości jednak prawdziwie opor-

nych płatników tj. takich, którzy

mają z czego płacić, ale płacić nie-

chcą, jest chyba całkiem znikomy
procent, jeżeli zaś chodzi o szero-

kie warstwy płatników polskich,

to śmiało twierdzić można, że ta-
kich sabotażysiów niema tam

wcale. Przeciwnie, ludność polska,
niewyłączając warstw najmniej za-

scbnych, zawsze odznaczała się

wielką lojalnością i nawet ofiar-

nością w stosunku do potrzeb

Państwa.

Dość przypomnieć czasy wojny,

dość przypomnieć wspaniałą akcję

zbiórki na skarb narodowy, spra-

wę tak zw. „pożyczki odrodzenia”,

na którą tysiące i setki tysięcy

patryotycznej ludności polskiej

oddały. wszystkie swe oszczęd-
ności, by wzamian otrzymać lite-
ralnie grosze.

Płacono też podatki regularnie,
może z trudem, niekiedy, gdy cięż-

ko było, z cichem szemraniem, ale

je płacono i zaległości były bardzo
nieliczne. Dopiero w ostatnich kil-
ku latach wzrosły one do horen-
dalnej wysokości, ludność istotnie

przestaje płacić — ale nie ze złej

woli, tylko dla tego, że niema z

czego płacić.
Znane przysłowie powiada, że

z pustego i Salomon nie naleje.
Gdzie istnieje niezaprzeczona do-

bra wola płatników, ale brak jest

gotówki, tam egzekucje nic nie po-

mogą. Praktyka zresztą wykazała
dokładnie, że egzekucje, rujnując

doszczętnie płatników, nie przyno-
szą skarbowi żadnej korzyści, gdyż

często niepokrywają nawet kosz-

tów egzekucyjnych. |
Czy  obostrzenie regulaminu

egzekucyjnego w tych warunkach
może. w czemkolwiek poprawić

szanse skarbowe? Bynajmniej,

spowoduje ono tylko niesłychane

rozgoryczenie, może się stać po-

wodem licznych nadużyć ze strony
niedość wyrobionych funkcjonar-

juszów skarbowych — ale skarbo-
wi nic nie przyniesie.

Przypuśmy zresztą bardzo chy-
ba nieliczne wypadki złośliwego

riepłacenia i ukrywania gotówki.

Czy takie środki jak rewizje osobi-
ste w stanie są temu zaradzić? Po-
ciągną one za sobą jeden tylko

skutek: ostateczną ucieczkę wszel

kich oszczędności zagranicę.

Ustawa, o której piszemy od-
dając egzekucję wszelkich wogóle

mmewa mam н
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Do Wielebnego DuchowieństwaZprasv.
„Pieniądze, ktėre... ich nie doszly“.

W ubieglą środę pulkowni-
kowska „Gazeta Polska“ zamiešci-
la sensacyjną wiadomość o wido-
kach otrzymania z Francji 600 mil-
jonów pożyczki. W trzy dni potem
jednak agencja pułkownikowska
„Iskra“ wystąpiła z zaprzecze-
niem, twierdząc, iż chodziło tylko
o starania na własną rękę kolejo-
wego konsorcjum francusko-pol-
skiego o 300 milj. fr. na budowę
magistrali węglowej, że natomiast
rząd polski „o żadną.pożyczkę we
Francji wogóle nie zabiegał'. Na
to odpowiada „Robotnik w arty-
kule pod tyt. „Pieniądze, które
ich nie doszły”.

„Więc cóż teraz jest prawdą?! Czv
to co 25 b. m. donosiła pułkownikowska
„Gazeta Polska” czy to co 28 b. m. twier-
dzi „pulkownikowska“ „Iskra“?! Z zą-
przeczenia „Iskry“ wynikaloby, že albo
czołowe organy „sanacji“ wiadomošė ca-
łą — podaną przez półoficjalną Aj. Tel.
Ekspress! — wprost wyssały sobie z pal-
ca albo chyba że rząd francuski... narzuca
się nam z pożyczką, tylko my jej... nie
chcemy przyjąć z powodu... świetnego
stanu naszych finansów!...

A drugie... Przed ogłoszeniem swego
„zaprzeczenia winna byla „Iskra“ przy-
pomnieć sobie, co parę miesięcy temu
wypisywała znowuż prasa „sanacyjna” w
związku z wyjazdem p. Targowskiego za-
granicę. Wedle twierdzenia tej prasy p.
Targowski, senator z klubu BB. wyjechał
—na koszt państwa! — do Francji, by
badać możliwości „finansowej współpra-
cy” Polski z zagranicą... Mimo całej
„subtelności" określeniem: „finansowa
współpraca” cel wyjazdu p. Targowskie-
$0 podany został zupełnie wyraźnie!...

Jeżeli więc, jak obecnie twierdzi
„Iskra“, rząd o żadną pożyczkę wogóle
nie zabiegał, to nasuwa się pytanie: po co
w takim razie wyjeżdżał p. Targowski?...

Na spacer?! I za ten spacer parumie-
sięczny płacono mu po półtora tysiąca
dolarów djet miesięcznie?!...

A dalej, po co jeździli do Paryża np.

i p. Barański i wiceminister Skarbu p.

Koc i drugi wiceminister, obecnie wice-

premjer dla „spraw gospodarczych” p.
Zawadzki?1...

Przecież wszystkie te delegatury
grubo kosztuj,ą nie mówiąc już o częstej
w ostatnich czasach „powrotnej drodze”
p. ministra Zaleskiego z Genewy do Po!-
ski via... Paryż!

Więc lepiejby zrobiła „sanacja“, gdy-
by z podobnemi, jak „Iskra“, „zaprzecze-
niami“ nie występowala, bo podkreślają
one tylko komizm sytuacji tych, co
wprzód próbują szczęścia, a potem się
wszystkiego wypierają... Jakie zaś zaprze
czenia podobne robią wrażenie na te za-
graniczne koła, które znają stan faktycz-
4 tego specjalnie tłumaczyć nie potrze-

a“.

Ceny artykulėw monopolowych,

Spadek cen dotknął wszystkie
prawie towary. Jeden tylko pro-
ducent nie obniża cen na swoje to-

wary, a ustawicznie je podnosi,

tym producentem jest państwo;

właściciel szeregu monopoli. Zna-

na ta sprawa nie jest nikomu obcą,
lecz warto ją rozważać coraz głę-

biej, by poznać dokładnie rolę tego
uprzywilejowanego producenta, ja-
kim jest państwo.

Cenom soli i zapałek, które
również zależą od państwa, war-
szawskie „Nowiny Codzienne* ta-
kie poświęcają porównanie:

„przypatrzmy się cenom dwóch arty-
kułów monopolowych, bez których nikt
się obejść nie może, zapałek i soli.

Pudełko zapałek kosztowało przed
wojną 5 groszy (po przeliczeniu na dzi-
siejszą walutę), jeszcze przed półtora ro-
kiem 7 groszy — dziś kosztuje 10. Dwa
razy więcej niż przed wojną.

Só! zaś, za kilogram, której płaciło

się przed wojną 17 groszy, dziś kosztuje

36 groszy. Е
Są dziś okolice, gdzie zapałek prze-

stano używać. Są inne, w których jedną

dzieli się na cztery części! onsumcja

zapałek jest teraz o jedną trzecią mnie,-

sza niż była przed podwyżką ceny. Kon-

sumcja zaś soli spadła w roku ostatnim o

15 miljonów kilogramów.
Te cyfry powinny mieć swoją prze-

konywującą wymowę. Trzeba szybko i
energicznie przystąpić do obniżki cen —

przedewszystkiem  kartelowych i mono-

polowych.
A więc z jednej strony ceny artyku-

łów zmonopolizowanych pogłębiają nę-

dzę szerokich warstw, a z drugiej strony

powodują spadek konsumcji. W interesie
zatem obu stroń leży zmiana dotychcza-
sowego stanu rzeczy”.

Niezwykła sytuacja.

Niezwykłą — według „Gazety

Warszawskiej' — jest sytuacja,
jaka wytworzyła się we Francji,

po ostatnich wyborach, w związku

z dymisją Brueninga i stanowczym

zwrotem w prawo polityki nie-
mieckiej.

„Przemiana wewnętrzna w Niem-
czech prowadzi z żelazną koniecznością
do zmian w polityce zewnętrznej Francji.

I w takiej chwili, dziwną ironją losu,

przychodzi we Francji do władzy stroa-

nictwo, które piastuje tradycje polityki

Briandowskiej.
Sytuacja paradoksalna. Z punktu wi-

dzenia historycznego będzie doprawdy

rzeczą wysoce interesującą obserwować,

jaki będzie w najbliższych tygodniach

i miesiącach rozwój polityki francuskiej,
jak przystosuje się ona do tego noweśo

położenia?
Gdyby polityka była zależną li tylko

od opinii publicznej i od czynników jaw-

rie działających, to przystosowałaby się

łatwo do nowych warunków. Działają

jednak siły ukryte, które kierują się w

swem postępowaniu wierzeniami, celami

ogółowi nieznanemi, potrzebami własne-

mi. Kto wie wszakże, czy istnienie tych
czynników nie wpłynie na duże zmiany w

polityce zewnętrznej Francji. ю

W lożach przygotowało się porozu-

mienie francusko-niemieckie. Na Коп-
wentach Wielkiego Wschodu mówiono o

niem obszernie wówczas, śdy w parla-
mencie i na zebraniach politycznych głu-

cho jeszcze było o niem. Lecz wówczas

żywiono nadzieję, że przez ustępstwa dia

Niemiec wzmocni się żywioły „demokra-
tyczne” i „republikańskie" po tamtej

strronie Renu, że się pchnie rozwój we-

wnętrzny Niemiec w nowym kierunku, że

się z poddanych Wilhelma II zrobi naród

pokojowy i postępowy. Nadzieje te za-
wiodły na całej linji, „brat” Stresemann

okazał się wiernym synem  Bismarka i

prawowiernym Prusakiem. Niemcy są o-

panowane przez ruchnacjonalistyczny,

idzie szybko ku władzy Hitler, zaczynają

się już rysować na horyzoncie sylwetki

Hohenzollernów... Kto wie, jak dużą prze-

szkodą w zbliżeniu między Francją a

Włochami była różnica „regime'ów*w

dwóch krajach łacińskich, ten zrozumie,

że z chwilą, gdy Niemcy przejdą pod wła-

dzę Hitlera, antymasona i antysemity,

mogą nastąpić zasadnicze przemiany w

polityce francuskiej, Integralnipacylišci

w Sowietach szykują potęžną armję nie-

tylko z obawy przed interwencjąobcą,

lecz także jako narzędzie nawrócenia

wszystkich narodów na wiarę

bolszewicką. Można sobie doskonale wy-

obrazić krucjatę w imię „pokoju” i „de-

mokracji* przeciw narodom, opanowanym

przez „herezję” nacjonalistyczną, faszy-

stowską lub hitlerowską. ojny ocha-

rakterze religijnym były zawsze najcięż-

sze i najkrwawsze. Wiele przemawia za

tem, że wojny podobne się nie skończyły,

że są bardzo możliwe i prawdopodobne,

tylko że wyznania będą zastąpione przez

doktryny, streszczające w sobie zasadni-

cze poglądy na życie".

Opieszali prenumeratorzy.

Pisma obozu rządowego ogła-
szają następujące zawiadomienie

(Gaz. Pols. nr. z 30-go maja b. г.):
„Instytut Badania Najnowszej Histo-

rji Polski zwraca się z wezwaniem do

wszystkich zalegających z opłatą pe

meratorów zbiorowzgo wydania ,„Pism—
Mów — Rozkazów" Marszałka Piłsud-
skiego o wpłacenie należnych wydaw-

nictwu rat na konto P. K. O. Nr. 22.902
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1
lipca b. r. razie nieuiszczenia rat

przez zalegających z opłatami prenume-

ratorów, wydawnictwo będzie zmuszone

bezzwłocznie po dniu 1 lipca wystąpić

przeciwko nim na drogę sądową, co na-

razi opieszałych prenumeratorów na

zbędne i nieproporcjonalnie wysokie: w

stosunku do zaległych opłat koszta są-
dowe".
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Rząd rumuński ustąpił.

BUKARESZT. (Pat). W wyniku

posiedzenia rady ministrów, które

odbyło się pod przewodnictwem

Gorgulew jest

króla, rząd zgłosił dymisję. Dy-

misja została przyjęta.

poczytalny i odpowiedzialny
za zbrodnię.

PARYŻ (Pat). Trzej psychjatrzy,

powołani w charakterze eksper-

tów, stwierdzili jednomyślnie, że

Gorgulew ponosić może całkowitą

odpowiedzialność za popełniony

czyń.

Katastrofa lotnicza.
LYON. (Pat). Donoszą z Dijon,

że dwa samoloty wojskowe, prze-

prowadzające próbny atak, zde-

rzyły się w powietrzu na wysoko-

ści 1000 m. Jeden z nich jednopła-

towiec „Vilbault* zdążył wylądo-

wać, drugi zaś — dwupłatowiec

„Hanriot* spadł na ziemię w kor-

kociągu, ulegając  kompletnemu

zniszczeniu. Pilot-sierżant Charpen

tier oraz kpt. Lenert ponieśli
śmierć na miejscu.

ROMET WER OOOORAWAOKOi AOARS

należności publiczno-prawnych w

ręce urzędów skarbowych, grozi

jeszcze jednem, znacznem niebez-

pieczeństwem. Nie mówi bowiem

ona nic o tem, w jakim terminie

władze skarbowe wyegzekwowa-

ne pieniądze wypłacić mają wła-

ściwym instytucjom, np, samorzą-

dom miejskim, wiejskim itd. Za-

interesowane instytucje podnoszą,

że zgromadzenie ich pieniędzy w

rękach skarbu, który jak wiadomo,

walczy z trudnościami budżetowe-

mi, może im zagrażać niewypłacal-

nością.

Metoda egzekwowania środ-

kami drakońskiemi albo żadnego

rezultatu nie przyniesie, albo też

bardzo krótko trwały, powodując

jednocześnie ostateczne zuboże-

nie społeczeństwa i wyczerpanie

na przyszłość wszelkich możności

płatniczych.

Że państwo potrzebuje pie-

niędzy na swą wewnętrzną obro-

nę, na utrzymanie wewnętrznego

porządku, na oświatę i tysiąc in-

nych, koniecznych wydatków—to

nie ulega kwestyi. Tylko, że pie-

niędzy tych nie dostanie nigdy

drogą systematycznego zuboże-

nia ludności, lecz przeciwnie da-

jąc jej możność wzbogacenia się

i normalnego rozwoju.
Znaczne odciążenie 'podatko-

we, przedewszystkiem przez ska-

sowanie  rujnujących tak zw.

„Świadczeń* rozumna oszczęd-

ność, skasowanie kosztownych

monopolów, zaniechanie defity-

towej gospodarki statystycznej,

przy najszerszem poparciu inicja-

tywy prywatnej — oto jedyna

droga do napełnienia kas skar-

bowych. :
Najliczniejsza armja sekwestra-

torów, uzbrojonych w majszersze
uprawnienia, nie dokona tego cudu

i Ukochanych w Chrystusie Archidiecezjan
Pozdrowienie w Panu.

Znowu ze Stolicy Piotrowej roz-
legł się po całym świecie doniosły
głos. Namiestnik Chrystusowy w
Encyklice z dnia 3 maja rb.: „Mi-
łością Chrystusa poruszeni'* pięt-
ruje rozpanoszone samolubstwo
wielu jednostek i całych społe-
czeństw, bezczelne zuchwalstwo
moralnie zwyrodniałych bezbożni-
ków, dążących do zatruwania swe-
go otoczenia jadem niedowiarstwa
i różnych bluźnierstw, do niszcze-
nia kultury chrześcijańskiej i
zbrodniczego podkopywania bytu
społeczeństw i narodów.

Qjcie św. wskazuje lekarstwo
przeciwko złu i jako środki za-
radcze wymienia umartwienie,
zwłaszcza przez post, nieporząd-
nych namiętności, gorące nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego
oraz praktykowanie miłosierdzia
chrześcijańskiego w miarę siłi
możności w stosunku do będą-
cych w potrzebie bliźnich. Za-
poznajmy się z tem Orędziem
Jego Swiątobliwości i dobrze je
rozważmy. ldźmy za podanemi
wskazaniami. W Uroczystošė Ser-
ca Jezusowego i przez całą okta-
wę oraz we wszystkie niedziele w
miesiącu czerwcu główna Msza
św. (suma) we wszystkich ko-
ściołach naszej archidiecezji bę-
dzie odprawiana  uzoczyście z
wystawieniem Najświętszego Sa-
kramentu, a po Mszy św. w du-
chu pokutyi w intencji przebła-
gania za zniewagi, przez bezboż-
ników P. Bogu wyrządzane, będą
śpiewane „Przed oczy Twoje,
Panie, winy nasze składamy” i

„Suplikacje*, w końcu będzie we
wszystkie te dnie odczytywany
akt uroczystego poświęcenia się

Boskiemu Sercu Jezusowemu.
W myśl zalecenia Ojca św. w

powyższe dnie powstrzymajmy

się od zbytecznych wydatkówi

zabaw, a pieniądze w ten sposób

zaoszczędzone obróćmy na po-

moc potzebującym bliźaim na-

szym. W niedzielę po Ulroczysto-

ści Serca Jezusowego, to jest

dnia 5-go czerwca, w naszej ar-

chidiecezji urządźmy Dzień Miło-
sierdzia  Chrześcijańskiego: we
wszystkich kościołach urządźmy
zbiórki ofiar na rzecz biednych*)

Niech się nikt nie uchyla od

uczestnictwa w tem prawdziwie
zbożnem dziele. Niech przykład
i. słowa Boskiego Zbawiciela:

„Żal mi tego ludu” znajdą szcze-

ry oddźwięk w sercu każdego na-
szego ukochanego Archidiecezja-

nina. Wszyscy dajmy w ten spo-

sób dowód, że miłujemy bliźnich

należycie, „nie słowem i języ-

kiem, ale uczynkiem i prawdą".

Encyklikę Ojca św. „Miłością

Chrystusa poruszeni* i pismo ni:

niejsze raczą  Wielebni Księża

Proboszczowie i Rektorzy kościo-

łów odczytać wiernym w czasie

nabożeństwa zamiast kazania w
uroczystość Serca Jezusowego
lub w niedzielę następną.

Wilno, dnia 26 maja 1932 r.

+ Romuald, arcybiskup.

*) Księża dziekani zechcą przesłać

ofiary do Kueji ze wszystkich perafij

swego Dekanatu wraz z wykazem.

WS TRU T TSSOIS

Nasze oszczędności I pożyczki.
W czasach, gdy się coraz bar-

dziej sroży kryzys gospodarczy,
gdy pensje pracowników wciąż się
zmniejszają, wydać się może zagad
nienie oszczędności nieaktualnem.
A jednak wszędzie na świecie, a
rownież i w Polsce, ruch oszczęd-
nościowy się rozwija. Duże zasługi
w tej sprawie mają instytucje, któ-
re ten ruch propagują i które, bu-
dząc zaulanie do siebie szerokiego
ogółu, oszczędnościom sprzyjają.
Mamy tu na myśli Komunalne Ka-
sy oszczędności w Polsce.

Początki instytucji kredyto-
wych u nas sięgają jeszcze XVI
stulecia. Najdawniej w Polsce za-
łożono kasę oszczędności we Lwo-
wie. Statut jej rozpoczynał się od
górnolotnego określenia, że zakła-
dają ją przyjaciele ludzkości,
Stopniowo począł się budzić zmysł
oszczędności. Rozbiory Polski
wpłynęły ujemnie na rozwój in-
stytucji oszczędnościowych. Kasy
pożyczkowo - oszczędnościowe na
ziemiach byłego zaboru rosyjskie-
go zaczęły powstawać dopiero w
roku 1904. Ale w całej pełni roz-
winąć się mogły miejskie i powia-
towe kasy na terenie b. zaboru ro-
syjskiego dopiero z chwilą wpro-
wadzenia na tych obszarach samo-
rządu miejskiego i powiatowego,
co uczyniło ustawodawstwo pol-
skie. |
W 1927 r. powstał „Związek

Miejskich i Powiatowych Kas O-
szczędnošci“ z siedzibą w Warsza-
wie, który ma na celu współdzia-
łanie w organizowaniu Kas O-
szczędności i popieranie ich inte-
resów oraz propagowanie idei o-
szczędności. Powstało też stowa-
rzyszenie pod nazwą „Biuro Zjazdu
Instytucji Oszczędnościowych w
Polsce", które bada warunki i me-
tody pracy tych organizacji, koor-
dynuje akcję szerzenia idei o-
szczędności i t. p. To też miejskie
i powiatowe kasy oszczędności za-
częły powstawać i rozwijać się u
nas w szybkiem tempie.

Liczba Kas Kom. w Polsce w
dn. 31.VII 32. wynosi 381. Wkłady
na ksiąžeczkach  oszczędnościo-
wych w Kom. Kasach stanowią
539.884.000 zł. do dnia 1 kwietnia
1932 r.
W kwietniu 1929 r. powstała w

Wilnie Komunalna Kasa Oszczęd-

ności. Już w dniu 31 grudnia suma
wkładów wynosiła zł. 1.584.436,87,
a w grudniu 1930 r. — 4.485.856,29.
Liczba wkładów w ciągu roku
wzrosła o 1,789 (157 proc.), a suma
wkładów o 183 proc. Rok 1931 —
trzeci rok operacyjny, pomimo
pogłębiającego się kryzysu wyka-
zał, że zaułanie społeczeństwa do
Kasy zostało wzmocnione, czego
dowodem wzrost ilości książeczek
oszczędnościowych o 70 proc. Su-
ma wkładów na d. 31 grudnia wy-
nosiła 5.144.747,20 (wzrost o 30,5
proc. w stosunku do 1930 r.).

Zarząd Kasy wśród środków
propagandowych wprowadził i ta-
kie, które działają na instynkty
wkładców, zaprzęgając je w służbę
oszczędności. Tu należą wkłady
premjowane. Cechą ich jest wygra-
na. W dniach 1 kwietnia i 1 pa-
ździernika odbywa się publiczne
losowanie premjowanych ksiąže-
czek oszczędnościowych; jest 20
premji po 500 zł. każda.

Zaznaczyć należy, że najwięk-
szą ilość wkładców stanowią lu-
dzie mniej zamożni, których suma
wkładów sięga zaledwie 500 zł.
Widać z tego, że idea oszczędności
zatacza coraz szersze kręgi w spo-
łeczeństwie. Dążąc do uprzystęp-
nienia kredytu biedniejszym war-
stwom społeczeństwa oraz, dbając
o stosunkową pewność i rentow-
ność powierzonych Kasie lokat,
Zarząd uruchomił obecnie Zakład
Zastawniczy, którego otwarcie na-
stępuje dziś w murach po-Fran-
ciszkańskich.

Gromadzenie własnych kapita-
łów staje się w całej Europie głów-
nem hasłem i programem wszyst-
kich rządów.

Czechosłowacja posiada na 3 i
pół miljona książeczek z górą 15 i
pół miljarda koron czyli prawie 4
miljardy zł. p. w samych tylko Kło-
munalnych Kasach Oszczędności;
Włochy mają przeszło 17 miljar-
dów zł. p.; w Niemczech również
ruch oszczędnościowy czyni wiel-
kie postępy.

Widzimy wszędzie szybkie zdą-
żanie do odbudowy zniszczonych
zasobów pieniężnych. W interesie
państwowym, narodowym i'spo-
łecznym winniśmy zatem conaj-
mniej dorównać naszym sąsiadom.

cytuncja na Dalekim GOschodzie.
Trudności rządu japońskiego.

TOKIO (Pat). Nowy rząd naro-
dowy stanął już w obliczu pierw-
szych trudności politycznych. Na
posiedzeniu gabinetu w dniu 31
maja, w przeddzień otwarcia sesji
parlamentarnej, minister spraw
wewnętrznych baron Yamamoto
zagroził podaniem się do dymisji,
w razie gdyby na stanowisko par-
lamentarnego wiceministra został
mianowany kandydat partji Seiyu-
kai. W! odpowiedzi na to 2 człon-

ków gabinetu, będących zarazem
członkami partji Seiyukai, zagro-
ziło zkolei podaniem się do dy-
misji, o ile na to stanowisko zosta-
nie mianowany kto ze stronnictwa
Minseito. Usunięto poważną scysję
gabinetową dzięki temu, że w o-
statniej chwili stronnictwo Seiykai
zdecydowało pozostawić premjero-
wi swobodę działania w tej spra-
wie,

Ostateczna ewakuacji Szanghaju.
SZANGHAJ. (Pat). Wczoraj

po południu wyjechały z Szangha-
ju ostatnie oddziały japońskich

wojsk ekspedycyjnych, na których
czele stoi gen. Ujeda. Obecnie w
Szanghaju znajduje się 100 poli-
cjantów, garnizon strzelców mor-

skich, t. zn. taka ilość Japończy-
ków, która była tam w czasach

pokojowych.
MOSKWA. (Pat). Z koncesji

japońskiej odpłynęły ostatnie od-
działy japońskie z gen. Ujedą na
czełe. W koncesji japońskiej po-
została jedynie ochrona w sile
2500 bagnetów. Ewakuację Szang-
haju uważać należy za ukończoną
przez obie strony walczące.

OSTATNIE
ROZPORZĄDZENIA,
W ostatnich n-rach Dz. Ust.

(nr. 40 do 44) znajdują się następu-
jące rozporządzenia:
W sprawie podatku przemysło-

wego ogłoszone jest w nr. 40 z 14.V
1932 poz. 406 bardzo obszerne roz-
porządzenie ministra skarbu z
29.III 1932 o wykonaniu ustawy z
15.VII 1925 o podatku przemysło-
wym w oparciu o jej tekst jednoli-
ty ogłoszony 27.1 1932 w załączni-
ku do obwieszczenia ministra skar-
bu. Jest to bardzo obszerne (str.
679 do 718 Dz. Ust.) pouczenie
kolejno do poszczególnych artyku-
łów i przepisów ustawy wraz z
przykładami i tabelami, Nadto w
nr. 41 poz. 412 ogłoszone jest roz-
porządzenie ministra skarbu z
13.IV 1932 w porozumieniu z mi-
nistrem prz. i h. w sprawie prowa-
dzenia, badania i oceny ksiąg
handlowych dla celów państwowe-
go podatku przemysłowego.

'W sprawie opłat stemplowych
ogłoszony jest w nr. 41 z 18.V 1932
poz. 413, jako załącznik do obwie-
szczenia ministra skarbu, jednolity
tekst ustawy o opłatach stemplo-
wych, obejmującej 181 artykułów
na str. 724 do 758 Dz. Ust. Pier-
wotna ustawa z 1.VII 1926 doznała
kilkakrotnych zmian w rozporzą-
dzeniach Prez. Rzp. z mocą usta-
wy w latach 1927 i 1928, następnie
w ustawie z 17.III 1931, wreszcie
w ustawach z 17.111 1932 i 18.III
1932. Wobec tego ministerstwo
skarbu ogłasza tekst jednolity,
uwzględniający wszystkie te zmia-
ny. '

Wn-rze 41 z 18V 1932 poz.
408 Dz. Ust. ogloszone jest rozpo-
rządzenie ministrów z 27.IV 1932
w sprawie powiatów miejskich,
wydane z powołaniem się na roz-
porządzenie Prez. Rzp. z mocą
ustawy z 19.1 1928 o organizacji
i zakresie działania władz admini-
stracji ogólnej, Wedle art. 1-go od-
rębnemi powiatami miejskiemi dla
celów administracji państwowej
są miasta: Białystok, Bydgoszcz,
Częstochowa, Gniezno, Grudziądz,
Inowrocław, Kraków, Lublin,
Lwów, Poznań, Radom, Sosnowiec,
Toruń iWilno. Artykuły 2 do 4
dzielą jednak te miasta na dwie
grupy. Do pierwszej grupy naležą
miasta: Bydgoszcz, Gniezno, Gru-
dziądz, Inowrocław, Kraków,
Lwów, Poznań i Toruń, gdzie fun-
kcje powiatowej władzy admini-
stracji ogólnej sprawują prezyden-
ci miast za pośrednictwem pod-
ległych im bezpośrednio funkcjo-
narjuszów (par. 2), ale z wyłącze-
niem (par. 3) szeregu funkcji, któ*
re wykonują starostowie grodzcy
mianowicie: bezpieczeństwo, spó”
kój publiczny, nadzór nad lokalami
publicznemi i handlem, sprawy
stowarzyszeń i zgromadzeń, praso-
we, widowiskowe, policji krymi-
nalnej i obyczajowej, zarobkowego
przewozu osób i towarów, W dru-
giej grupie, do której należą (par.
4): Białystok, Częstochowa, Lub-
lin, Łódź, Radom, Sosnowiec, Wil-
no, na czele powiatów miejskich
stoją wprost starostowie grodzcy.
(W n-rze 42 poz.414, 415, 416 ogło

szone są przepisy o karcie tranzy- |
towej dla emigrantów, wynikające
z porozumienia międzynarodowe-
$o w Genewie z 14.VI 1929.
W sprawie ochrony zwierząt

ogłoszony jest w.n-rze 42 z 20.V
1932 poz. 417, jako załącznik do
obwieszczenia min. spr. wewn,,
jednolity tekst rozporządzenia
Prez. Rzp. z 22.III 1928 z uwzględ-
nieniem zmian, wprowadzonych
ustawą z 25.11 1932. Odnosi'się ono
do wszelkich zwierząt i ptactwa
domowego i dzikiego oraz ryb,
płazów, owadów i t. p. Kary prze-
widziane dochodzą do 2 tys. zł.
grzywny i 1 roku więzienia.
W n-rze 43 z 23.V 1932 poz.

419 ogłoszone jest rozporządzenie
Prez, Rzp. z mocą ustawy (na pod-
stawie pełnomocnictw) z 21.V 1932
o zmianie wysokości uposażeń
funkcjonarjuszów państwowych i
wojskowych zawodowych oraz za-
opatrzeń emerytalnych w całym
kraju poza Warszawą, a zmiana
ta polega na odjęciu funkcjonarju-
szom i emerytom 10 proc., a woj-
skowym 8 proc. uposażenia.
W n-rze 44 z 24.V 1932 poz.

424 ogłoszone jest rozporządzenie
ministra poczt i telegrałfów 0
zmianie niektórych postanowień
taryfy telegralicznej (tel. miejsc.
pilne 25 gr. i po 15 gr. od wyrazu;
a tel. zamiejsc. pilne 50 gr. i po 45
od wyrazu, oraz za doręczenie te-
legramu na blankiecie ozdobnym
w zaklejonej kopercie 1 zł.) oraz
taryfy teleionicznej mianowicie o

=» 1-szej (prywatnej) i 2-giej
(służbowej lub zawodowej) abona-
ge

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

ALTEBOTRNTA TNT AWA,TYRANA ”

Drobne wiadomości.
Laureaci.

WARSZAWA. (Pat). Na wczo-
rajszem posiedzeniu rady miejskiej
odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów i nagród miasta stołecz- я
nego Warszawy Ar lau-

reatom, którymi byli: awery
Dunikowski — nagroda 'artystycz-
na, Józef Weyssenhoff — nagroda
literacka, Emil Młynarski — na”
groda muzyczna oraz prof. Emi
Godlewski — nagroda naukowa.
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WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Obchód 60-iecia śmierci

S$. Moniuszki w -kościele Św.
Jana, gdzie ten wielki muzyk
przez długi czas był organistą,
odbędzie się w niedzielę 5 czerw-
ca. O godz. 9 rano odprawiona
będzie Msza św. podczas której
spadkobierca organowy znakomi-
tego kompozytora „Chór S-to
Jański im. Stanisława Moniuszki"
pod dyr. p. Jana Arcimowicza
wykona utwory religijne swego
patrona. Jako soliści wystąpią
Jerzy Tyczyński i Eugenjusz Ku-
czyński. Na tę uroczystość Pro-
boszcz zaprasza wszystkich pa-
rafjan i czcicieli naszego wielkie-
go rodaka.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Skutki powodzi.  Magi-

strat przeprowadza obecnie ro-
boty nad wzmocnieniem przy-

czółków mostowych na moście
Zwierzynieckim.l
W najbliższych dniach rozpo-

częte zostaną roboty nad regu-
lacją brzegów Wilji na ul. Zyg-

muntowskiej. Plan regulacji o-

precowany już został w najdrob-
niejszych szczegółach.
— Sprawa kina miejskiego

w zawieszeniu. Jak już w swoim
czasie donosiliśmy, władze woje-
wódzkie zanulowały uchwałę Ra-

dy Miejskiej w sprawie udzwię-
kowienia kina miejskiego. Od

decyzji władz nadzorczych Ma-

 gistrat odwołał się do Minister-
"stwa Spraw Wewnętrznych. Mimo,

że od faktu tego upłynęło kilka
„ miesięcy, odpowiedż Ministerstwa

| w tej sprawie dotychczas nie na-
"deszła. Ogólnie jednak panuje
przekonanie, że rekurs Magistra-
tu nie odniesie pozytywnego re-
zultatu.

Z MIASTA
— Loterja Fantowa na rzecz

bezrobotnych. W dniach 4i 5
czerwca odbędzie się wielka lo-

terja Fantowa na rzecz bezro-
botnych organizowana przez Wo-

I jewėdzki komitet do spraw bez-

wač možna w lokalu przy ul. Ad.
Mickiewica Nr. 22 sklep Nr. 7.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do pobo-

ru. Dziś w dniu 1 czerwca obo-

misją Poborową spoczywa na
mężczyznach urodzonych w roku
1911-ym z nazwiskami na literę
S., zamieszkałych na terenie 2i5
komisarjatów p. p. oraz na literę
T. z terenu 4 komisarjatu,

Komisja urzęduje od godz.
8-ej rano w lokalu przy ul. Ba-
zyljańskiej 2. Obowiązuje punktu-
alne stawiennictwo.

HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Czy olejarnia kurlandzka
będzie odbudowana. P. woje-
woda Beczkowicz przyjął w dniu

31.V. inž. $. Trockiego, dyrektora
Spółki Akc. „Kurlandzkiej Olejar-
ni*. Dyr. Trocki przybył na we-
zwanie p. wojewody, który inte-
resując się wielce sprawą dal-
szych losów zniszczonej przez
ostatni pożar fabryki ii możliwie
Szybkiego uruchomienia tej pla-
cówki, mającej tak duże znacze-
nie gospodarcze dla Wilna i ca
łego terenu województwa, zapy*
tał dyr. Trockiego o dalsze za-
mierzenia i postanowienia Spółki

pod tym względem. Przedstawi-
ciel Kurlandzkiej Olejarni oznej-
mił, że Spółka dążyć będzie
wszelkiemi siłami do jak naj-
Szybszego odbudowania i uru-
chomienia olejarni, a decyzje
Spółki co do terminu rozpoczę-
cia robót zależne są od postępu

prac towarzystw asekuracyjnych,
w których fabryka była ubezpie-
Czona. Prace te są w pełnym
toku.
— Sprzedaż materjału bu-

dulcowego. Wileńska Dyrekcja
Lasów Państwowych, pragnąc
przyczynić się do wzmożenia się
Na terenie Wilna ruchu budowla-
lego postanowiła po cenach
konkurencyjnie niskich zorgani-
Zować sprzedaż materjału budul-
cowego. Sprawa ta, jak się do-
wiadujemy zostanie szczegółowo

| omówiona na dzisiejszem posie-

 
dzeniu Komitetu Rozbudowy.

SIMPLEX. pal

"Od mesjanizmu
do realizmu.

II.
Taka izolacja od rzeczywistošci

Bajbližszej nie jest łatwa: widzę tu
Jedną z (przygodnych zresztą, choć
częstych (antynomij życia narodo-
wego: jednym z immanentnych je-
$u czynników jest surowo odpo-
Wiedzialny stosunek do rzeczywi-
Slości najbliższej; w ten sposób ro-
dzi się patrjotyzm „naturalny”, któ
ty jednak w pewnych okoliczno-
Šciach, może stać się patrjotyzmem
tylko „regjonalnym, i
wejść w konflikt z patrjotyzmem
arodowym, ogarniającym ca-
okształt interesów; naród naro-
em jest w każdej swojej cząstce,

w każdym ze swoich regjonalnych
literesów, naród robi się, zrastając
Wę z części; ale oto zajść mogą o-
'oliczności, w których trzeba wy-
kroczyć ponad tę właśnie rzeczy-
Wistość najbliższą, ponad jej intere
%y, też legitymne, i ta nowa rze-

 

robocia. Wcześniej bilety naby- -

wiązek stawiennictwa przed Ko- |

KRONIKA.
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Echa gospodarki p. Dem-
bińskiego w bratniaku U. S. B.
Jutro Koło Wileńskie Młodzieży
Wszechpolskiej organizuje zebra-
nie dyskusyjne, poświęcone omó-
wieniu spraw gospodarki byłego
prezesa zarządu Bratniej Pomocy
U. S$. B. p. Dembińskiego i jego
współpracowników.

Referat p. t. „13 cegielka“
wygłosi p. St. Ochocki.

Wobec rewelacyjnych wyni-
ków badania gospodarki komuni-
zujących sanatorów referat ten
budzi wielkie zainteresowanie.
— Koło Studentów Polaków w

Grenoble (Cercle des Etudiants
Polonais de Grenoble) 7 rue Jean
Jacques Rousseau podaje do wiado
mości osób zainteresowanych, iż
udziela wyczerpujących wiadomo-
ści i informacyj o tutejszych wyż-
szych uczelniach i letnich kursach
językowych, jak również o warun-
kach utrzymania. 50 proc. zniżki
kolejowe od stacyj granicznych i
portów Francji aż do Grenoble, są
udzielane jedynie zapisanym na
miejscowe kursy językowe. Ze
zniżek tych mogą korzystać osoby
wwieku od lat 16.do 25. Zgłosze-
nia o zniżki należy skierowywać
do Sekretarjatu Kursów języka
Francuskiego przy Uniwersytecie
w Grenoble conajmniej na miesiąc
przed wyjazdem. Zgłoszenia te na-
leży składać na specjalnych blan-
kietach wydawanych przez wyżej
wymieniony sekretarjat lub też Za-
rząd Koła Studentów Polaków w
Grenoble.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza Środa Literac-

ka poświęcona jest Węgrom
i 10-mu Międzynarodowemu Kon-
gresowi Pen-Klubów w Budapesz-
cie. Pogadankę na powyższyfte-
mat wygłosi prezes W. Hulewicz.
Na wstępie o duszy Węgier i
węzłach łączących Węgrów z Pol-
ską przemawiać będzieprof. Mar-
jan Zdziechowski. W drugiej czę-
ści wiećzoru grac będzie znana
pianistka z Warszawy, córka Sta-
nisławy Wysockiej, Janina Wy-
socka-Ochlewska.

Początek o 830 wiecz. wstęp
dla członków i sympatyków bez-
płatny. Wprowadzeni goście pła-
cą 1.50 zł., akademicy 1 zł.
— Walne Zebranie Stowa-

rzyszenia Nauczycielstwa pol-
skiego w Wilnie odbędzie się
dn. 8-go czerwca r. b., o godz.
19 i pół, w lokalu gimn. żeńskie-
go im. Elizy Orzeszkowej (Plac
Orzeszkowej 9).
— Posiedzenio Wii. Od. Pol.

Tow. Psychjatrycznego odbę-
dzie się jutro o godz. 8-ej wiecz.
w Lokalu Polskiego Instytutu Ba-
dań Mózgu przy Klinice Psychja-
trycznej O. S. B. ul. Letnia Nr.
5 (H. Jankowska: Pokazy cho-
rych. M. Rose: O kształcie ko-
mórki nerwowej w obrazie Niesla).
— Komunikat Zw. Pań Do-

mu. Zw. Pań Domu w Warsza-
wie pod prntektoratem warszaw-
skiej Izby Przem. Handlowej urzą-
dził w lokalu Związku Nowy
Swiat 9 — od 22 maja do 19
czerwca r.b. pokaz gospodarstwa
domowego w celu zaznajamiania
społeczeństwa z terenem pracy i
zakresu działania związku, oraz
instytucyj ze związkiem pracują-
cych.

Pożądanem jest, aby wycięcz-
ki członkiń Oddziałów prźybyły
do Warszawy w pierwszych dniach
czerwca od 5:go—12-go, gdyż w
tym czasie projektowany jest
liczniejszy zjazd Pań Domu (mo-
żliwie, że bądą uzyskane zniżki
kolejowe wys. 50 proc. na prze-
jazd powrotny).
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Archimandryta Filip Moro-

zow.: Nominacja byłego członka
konsystorza prawosławnego archi-
mandryty Filipa Morozowa na mi-
sjonarza archidiecezji Wileńskiej
została niespodzianie cofniętą, wo
bec czego Filip Morozow pozostaje
narazie bez żadnej posady.

Prawdopodobnie z początkiem
nowego roku szkolnego Filipj Mo-
rozow uzyska stanowisko prefekta
szkół średnich w Wilnie, które Fi-
L.p zapmował w ciągu 1923 — 1925

L A.

czywistość — to jest wlašnie „na-
cjonalizm“, patrjotyzm, z tamtego
— emocjalnie rzecz biorąc — pun-
ktu widzenia pońiekąd abstrakcyj-
ny, i nie tyle „naturalny”, ile „sztu
сгпу". Nasz autor w momencie
refleksji, że naturalny patrjotyzm
polsko - litewski może nie pokry-
wać się z racjonalnym patrjoty-
zmem polskości całej, jest już u
wrót nacjonalizmu.

Długo jednakże jeszcze broni
się przed nacjonalizmem. Przewi-
dując słusznie, że „nacjonalizm
triumfający nie może zgodzić się
z Austrją i musi ją obalić”, a nato-
miast, że „triumł Austrji byłby kry
zysem dla nacjonalizmu”, dodaje
uwagę, že gdyby nacjonalizm miał
s.ę okazać zwycięskim, to jednak-
że, „a nawet właśnie ze względu na
to zwycięstwo jest on błędny i
szkodliwy. N. D. tego nie rozu-
mie, jak wogóle pozytywizm nie
rozumie życia”, a mianowicie te-
śo, że „nie fakt, ale cel, ideał, jest
aźwignią i ostoją życia”, czyli: „że
etyka ma prawo wkraczać do po-
lityki, a N. D. tego nie rozumie”,

_DZIENNIK MIBEŃSKI

Redukcja pracowników miejskich.
Nieprawnie obrany prezydent tworzy komisję redukcyjną

W najbliższych dniach odbędzie się pierwsze organizacyjne
posiedzenie komisji redukcyjnej,
redukcyj personalnych w Magistracie.

powołanej do przeprowadzenia
Na czele komisji stoi radny

Korolec, przewodniczący komisji finansowej, skład jej stanowią przed-
stawiciele Magistratu w osobach: ławników Żejmy i Kruka oraz de-
legaci Związku Pracowników Miejskich. Komisja powołana została
z inicjatywy nowego prezydenta miasta -ra Maleszewskiego.
u kierunku pójdą redukcje na razie nie zostało jeszcze

ściśle ustalone. Istnieje, jak wiadomo, projekt redukcji w pierwszym
rzędzie emerytów i mężatek, obecnie, jak się dowiadujemy, wyłania
się koncepcja. redukcji wszystkich pracowników, którzy przekroczyli
60 lat życia. Żaden z tych projektów nie uzyskał jeszcze jednomyśl-
nego placet, gdyż każdy niemal projekt nasuwa wiele zastrzeżeń.
Tak naprz. pracuje w Magistracie wielu emerytów, obarczonych du-
żemi rodzinami, pobierana zaś przez nich emerytura wynosi zaledwie
kilkadziesiąt złotych. — Nie sposób więc w tych warunkach
poddać redukcji absolutnie wszystkich emerytów. W związku z tem
komisja redukcyjna przeprowadzać będzie ścisłą selekcję kandydatów
do zredukowania.

RÓŻNE.
— Zjazd absolwentów Studjum

W. F. Uniwersytetu Poznańskiego.
W dniach 11-go i 12-go czerwca od
będzie się zjazd absolwentów Stu-
djum W. P. Uniwersytetu Poznań-
skiego. Komitet Organizacyjny
zwraca się z uprzejmą prośbą do
tych wszystkich absolwentów, któ-
rzy dotychczas nie dostali imienne
go zaproszenia o przysłanie swych
adresów.

Celem Zjazdu jest:
1) Nawiązanie ścisłego kontak-

tu absolwentów ze Studjum W. F.
z) Wzięcie udziału w uroczystoś-
ciach, związanych z obchodem 5-
lecia Koła W. F.

Program obejmuje posiedzenia
naukowe z okazji zjazdu poznań-
skiego okręśu Sekcji W. F. T. N.
S. W., oraz pokazy metodycznych
lekcyj Studjum W. F.*

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— „Awantura w raju** w Bernardynce.

Dziś, o godz. 8 m. 15 w. pełna humoru i
wesoła farsa Arnolda i Bacha „Awantura
w raju”, Jutro, „Awantura w raju”.
— wSzczęście od jutra* w Lutni, Dziś

o godz. 8 m. 15 w. doskonała komedja St
Kiedrzyńskiego odznaczona obecnie w

arszawie pierwszą nagrodą, pt. „Szczę-
ście od jutra”. Jutro, „Szczęście od
iutra“,
— Ostainie przedstwienie Szkolne

„Zemsty” w Lutni, Dziś, o godz. 11 m. 30
rano po raz ostatni Fredry „Zemsta”.
która została wystawiona na 25-letni ju-
bileusz Teatrów 'w Wilnie. Dzisiejsze
przedstawienie jest przeznaczone spe-
cjalnie dla młodzieży szkolnej. Ceny
miejsc znacznie zniżone od 20 gr. do
1 zł.

W TEATRACH MIEJSKICH.
PREMJERY

Z początkiem przyszłego tygodnia
Teatr w Bernardynce wystąpi z premjera

wesołego wodewilu pt. „Polacy w Ame-
ryce“.
Ši W Teatrze Lutnia najbliższą pre-

mjerą będzie świetna sztuka  Vallace'a
pt. „Nieuchwytny” — której niesamowi-
tość i emocjonujące, tajemnicze wypadki
E łączą w całość fascynującą uwagę wi-
za,
— Wileūski Teatr Kolejowy na pro-

wincji Zespół Wil Teatru Kolejowego
udaje się na trzytygodniowy objazd Kre-
sów Wschodnich. Szczytne to zadanie,
dążące do popularyzacji teatru Polskiego
wśród najszerszych warstw, spotkało się
z ogólnem uznaniem. >

Dyr. Kolei p. inż. K. Falkowski
przyjął protektorat nad objazdem, ktory
zorganizowany został dużym wysiłkiem
pracy i kosztów. R

Sztuki planowane do wystawienia na
prowincji: „Dożywocie A.Fredry (dla

młodzieży) i „Azja Tuhajbejowicz” z try-
logii H. Sienkiewicza, — przygotowane
są nadwyraz starannie i wyposażone zo-

stały w nowe kostjumy i dekoracje. Do

wykonania ról głównych zaproszony 20°

stał znany i ceniony artysta dram. Leon
Wołłejko. i

Trasa objazdu obejmuje następujące
miasta: 5.VI — STOLPCE, 6.VI HORO-
DZIEJ, 7 i 8.VI — BARANOWICZE, 9.VI
— ŁUNINIEC, 10.VI — PIŃSK, 11VI —
BRZEŚĆ n/B., 12.VI — CZEREMCHA, 1”.
i 14.VI — KOBRYŃ, 15.V. — ŁAPY, 16.
VI — SOKÓŁKA, 17.VI — GRAJEWO,
18 i 19.VI — WOŁK SK, 20.VI —
LIDA, 21,VI — NOWOWILEJKA, 22.VI
— MOŁODECZNO, 23.VI — WILEJKA
pow. 24.VI — GŁĘBOKIE, 25.VI — PO-
STAWY, 26.VI — NOWIO-ŚWIĘCIANY.

Kierownictwo artystyczne i admini-
stracyjne objazdu spoczywa w rękach p.
Zbigniewa Śmiałowskiego.
— Z wystawy „Niezależnych”, Za-

rząd T-wa „Niezależnych Artystów Sztuk
Piastycznych” komunikuje, że zwiedza-

jącym wystawę T-wa, mieszczącą się w
ogr. po-Bernardyńskim, w dn. 1, 2, 3, 4i
5 czerwca zostaną wydane 3 bezpłatne
premje artystyczne, a mianowicie:

I premja — obraz olejny artysty T.
Schwanebacha, przeznaczony dla osób,
które zwiedzą wystawę w dn. 1 2 czerw-
ca; II premja — obraz olejny artysty C.
Znamierowskiego — przeznaczony na 3 i
4 czerwca i III premja — obraz olejny
artystki E, Sienkiewicz-Przyałgowskiej—
przeznaczony na dzień 5 czerwca.

Wymienione premje są do obejrzenia

w lokalu wystawy. Opłata za wstęp po-
zostaje dotychczasowa — 50 gr.

Oznaczało to wówczas, że postawa
antyniemiecka, a tem samem z ko
nieczności oświadczająca się po
stronie rosyjskiej, jest mu ciągle
niemoralną (I. 1915, 13). I wogóle
wciąż przeciwstawia swój niekom
promisowy purytanizm patrjotycz-
ny, płynący z mesjanizmu, ,„pozyty
wizmowi': „Jasno mi się formułu-
ie: romantyzm — za Niemcem, po-
zytywizm — za Moskalem, zaś me-
sjanizm — to niepodległość” (14).
Po rozmowie z Źdz. (w którym ła-
two się domyślić prof. Żdziechow-
skiego) stwierdza rzecz, której ze
zdumieniem słuchamy, że „ludzie
uczuciowi są niemal wszyscy za
Niemcem'' — (ibidl...) Ale i póź-
niej, już w X 1916 w jesieni głodnej
i chłodnej, podczas okupacji nie-
mieckiej Wilna, stwierdza, że „or-,
jentacja filogermańska bytuje tyl-
ko u ludzi o hypertropji duchowej..
i we mnie dotąd". I dodaje, bodaj-
że nie bez ironji: „Że jednak obec

„ nie ciało góruje we mnie, stąd ban-
kructwo owej orjentacji coraz wię-
ksze“ (57). Chwali się autorowi
ta naga szczerość, z jaką tego mo-

Rozlosowanie premij nastąpi w dniu
5 czerwca w godz. 19—20 w lokalu wy-
stawy i wyniki zostaną ogłoszone w pra-
sie w dniu 7 czerwca.

—I Wystawa Rzeźb w Wilnie Leony
Szczepanowiczowej mieszcząca się w o-
grodzie po-Bernardyskim w Pawilonie
Poczt i Telegrafów, otwarta jest codzien-
nie od godz. 10 r. do 19.

Poleca się obejrzeniu.
Trwać będzie od 15 czerwca br.
Wstęp 50 gr., ulgowy 30 gr.,

cieczki 10 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 1 czerwca.

Godz. 11.58: Sygnał czasu. 12.10:
Audycja dla poborowych. 13.20: Komu-
nikat meteorologiczny. 14.45: Program
dzienny. 14.50: Tańce różnych narodów.
15.25: Mała skrzyneczka. 15.45: Koncert
dia młodzieży. 16.15: Komunikat spor-
towy. 16.20: „Wiara i nauka, a pokarm
ludzki”, odczyt. 16.40: Płyty gramofono-
we. 16.55: Lekcja angielskiego. 17.10:
„Polski wychodźca w Kanadzie", odczyt.
17,35: Koncert. 18,50: Chwilka strzelec-
ka. 19.00: Przegląd prasy litewskiei.
19.15: Program na czwartek. 19.20: „Co
ras boli”, przech. Mika. 19,30: Wiado-
mości sportowe. 19,35: Feljeton humory-
styczny. 19.45: Prasowy dziennik radj >-
wy. 20.00: Feljeton muzyczny. 20.15:
Muzyka lekka. 20.55: Kwadrans literac-
ki. 21.30: Recital fortepianowy. 22.40:
Komunikaty. 22.45: Płyty gramofonowe.
23,00—24.00: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 2 czerwca 1932 r.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.
meteor. 12.15: Odczyt rolniczy. 12,35: Po-
ranek szkolny. 15.20: Progr. dzienny.
15.25: Wśród książek. 15.50: Audycja dla
dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40:
Ostatnie przeboje (płyty). 17.10: „Pod
Eramą“ — odczyt. 17.35: Koncert sy'm-
foniczny (płyty). 18.50: „Skrzynka poc”-
towa Nr. 203” — listy radjosł. 19.10*
Progr. na piątek. 19.15: Transm. obchodu
Laikonika. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:

„Za murami więzienia” —felj. wygł. odw.

H. Wiewiórska. 20.15. Muzyka lekka.
21.35. Słuchowisko „Faust” — Jana Wolf-
fe Goethe (cz. I). 22.35: Komunikatv,

uzyka taneczna.

wy-

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wiara, nauka i pokarm.

Dn. 1 czerwca o godz. 16.20 transmi-

towany będzie z Krakowa odczyt prof.

Bolesława Skarzyńskiego, który, opiera-
jąc się na zródłach prahistorycznych i

przyrodniczych, rzuci ciekawe światło na

związek, jaki zachodzi między wiarą i na-

uką a pokarmem ludzkim.

Posłuchajmy Werthera.

O godz. 21.15. w dziale kwadransów

literackich, z racji stulecia śmierci Go-

ethego odczytany zostanie fragment z

Wertera, który w swoim czasie stworzył

cały kierunek literacki, a w Wilnie zbu-
dził romantyczną miłość Gustawa.

Recital Alfreda Hoehna.

O godz. 21.30 wybitny i ceniony u nas
od lat pianista niemiecki Alfred Hoehr
wystąpi z recitalem radjowym. Złoży sie

nań „Partite' C-moll J. S. Bacha, utwór
cykliczny, utrzymywany w poważnym

stylu polifonicznym, następniesławna so-

nata C-dur Beethovena, wreszcie kilka
drobniejszych utworów.
 

KRONIKA POLICYJNA.

— Ostrzelanie złodziei ogro-
dowych. W dniu 28 b. m. da Ko-

ściłowicza Stanisława (Raduńska

12), przechodzącego o godz. 2-ej

w towarzystwie kolegi Biesiekier-

skiego Piotra (Raduńska 22) na
ulicy Horodelskiej dano dwa strza-

ły rewolwerowe, z których jeden
trafił w bok Biesiekierskiego, Po-
śotowie Ratunkowe odwiozło go
w stanie ciężkim do szpitala Św.
Jakóba. — W. toku dochodzenia
ustalono, że do Kościełowicza i
Biesiekierskiego strzelał ogrodnik
Jancewicz Adam (Horodelska 22),
ponieważ usiłowali oni dokonać
kradzieży kwiatów z jego ogrodu.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

mentu nie wykreślił z edycji swych
wspomnień: bo nie ulega wątpli-
wości, że fakt nędzy pod okupacją
Centralnych też się niemało przy-
czynił do orjentacji ogółu. I znowu
widzimy tu, że sumienie „czyste-
go' mogło się wahać w wyborze
drogi objektywnie racjonalnej, sko
to za tą drogą przemawiały mo-
nienty nietylko pozytywne, lecz i
negatywne, — depresja fizyczna—
i skoro bywali ludzie, którzy na
szalę orjentacji objektywnie fałszy
wej rzucali swoje cnoty, cierpli-
wość, wytrwałość, uduchowienie...
Eywają takie trudne, nieprzejrzy-
ste dla serca, skrzyżowania rzeczy
wistości! Wogóle przez cały okres
wojny, aż do niemieckiej okupacji

ilna i jeszcze przez jakiś czas pó-
źniej widzimy Cywińskiego raczej
przeciw „endekom”, odruchowo,
instyktownie, uczuciowo, we współ
działaniu emocjalnem z ludźmi jak
Mieczysław Niedziałkowski i in.
tamtego obozu. Nie jest jednak za
dowolony i z „romantykėw“. Ma.
czy a „patrjotyźmie integralnym",
któryby stopił w sobie ne“ację i

z Litwy.
LITWINI ZAMKNĘLI LINJĘGRANICZNĄ Z POLSKĄ.

Litewskie ministerstwo spraw

wewnętrznych uchwaliło nie zewa

lać nadal na wyjazd do Wileńszczy

zny przez linję administracyjną po-

WYCIECZKA ŻYDOWSKA DO

WILNA NIE DOSZŁA DO

SKUTKU.
Z okazji żydowskich Zielonych

$wiąt żydowskie t-wo oświatowe

zamierzało urządzić wycieczkę do

Wilna, lecz odnośne urzędy nie u-

dzieliły mu na to zezwolenia.

UTWA BOJKOTUJE WĘGIEL
NIEMIECKI.

Wobec zaostrzonych stosun-

ków politycznych z Niemcami rząd

—tewski postanowił poczynić zaku-

ry węgla dla koleji litewskich w

Anglii.
W związku z tem wskazuje

„Mem. Dampiboot", że, jak dotąd,

kupowano węgiel w drodze przetar

gów, w których brały również u-

dział firmy niemieckie. Węgiel

sprowadzano wyłącznie ze Śląska

memieckiego. Należy się dziwić,

że obecnie koleje litewskie porzu-

cają dotychczasową drogę nabywa

mia węgla, nie uwzględniając klau-

zuli największego uprzywilejowa-
„1a w niemiecko -litewskiej umo-
wie handlowej.

POWRÓT DR. PAJAUISA.

Powrócił z Francji południowej
znany ludowiec dr. Pajauis. Jak
wiadomo, w 1927 r. Pajauis wyro-
kiem sądu doraźnego został skaza-
ny na karę śmierci za organizację
rowstania w Litwie. Ułaskawiony
;1zez prezydenta państwa wyje-
chał zagranicę. Niedawno Smeto-
na przywrócił mu wszystkie prawa
i zezwolił na powrót do kraju.

szczególnym osobom, jak również
wycieczkam. Prośby kilku organi-
Łacyj, które ostatnio zabiegały o
takie wycieczki, zostały odrzucone

OSTATNI PLECZKAJTISOWCY.

Sąd wojenny kowieński rozpa-
t1ywał sprawę znanego socjaldemo
kraty J. Kazłauskasa, który łą-
cznie z Pleczkajtisem zorganizo-
wał w 1927 r. powstanie w Olicie.
Kazłauskas powrócił niedawno do
iitwy z zagranicy. Sąd skazał go
"а 10 lat ciężkiego więzienia. Ska
zany Kazłauskas złoży podanie o
tłaskawienie, wskazując, że dobro
wolnie przybył do kraju i oddał się
w ręce władz.

WYJAZD b. GUBERNATORA
MERKISA ZAGRANICĘ.

 B. Gubernator kraju Kłajpedz-
kiego Merkis udał się zagranicę na
kurację. Po powrocie swym ustąpi
ze służby państwowej i będzie zaj-
mował się praktyką adwokacką.

WALKA Z WYPOŻYCZANIEM
PISM Z KIOSKÓW.

Kowieńska spółka ekspedycyj-
ra „Spauda“ w związku z coraz
częściej napływającemi skargami
na czytelników, którzy po opłace-
riu nieznacznej części należności
wypożyczają gazety i czasopisma
w kioskach, postanowiła przystą-
pić do energicznej walki z tem nie-
normalnem zjawiskiem. W,tym ce-
lu S-ka wydała odezwę do czytel-
rików pism, wskazując na znacz-
ne straty, których ofiarą padają
wydawcy i redakcje przy stosowa-
niu tego systemu czytelnictwa. W
trzyszłości sprzedawcy gazet za
„odobne manipulacje będą karani
grzywną i odebraniem patentu na
prawo sprzedaży pism.

 

Ze świata.
NIEMIECKA WDZIĘCZNOŚĆ.
Napady na żydów w Berlinie.
Żydowska Agencja Prasowa

donosi z Berlina:
„Chuligani pobili wczoraj licz-

nych Żydów berlińskich w Ogro-
dzie Zoologicznym i w innych czę-
ściach miasta.

Jak się wydaje, narodowo-so-
cjaliści usiłują zorganizować syste-
matyczny teror uliczny w stosunku
do Żydów.

Ubiegłej nocy narodowi socja-
liści na Meyerbeestrasse wybili
wszystkie szyby w mieszkaniach i
sklepach żydowskich, demolując
garaż żydowski”.

Tyle Ż. A. T.
Od siebie dodać możemy, iż

jest to jaskrawy przykład tego, jak
się Niemcy odwdzięczają żydom za
ich pomoc zarówno podczas woj-
ny, jak i w okresie zawierania trak
tatu wersalskiego, kiedy dzięki
wpływom żydowskim udało się
anulować pierwotne postanowie-
nia konferencji pokojowej o przy-
znaniu Polsce Gdańska, Mazur i
całego G. Śląska bez plebiscytów.

ODKRYCIE AUTOGRAFÓW
BEETHOVENA.

Znakomita pianistka, Marja Mir-
ska, która niedawno odkryciem
nieznanego Mazurka Chopina wy-
wołała sensację w świecie muzycz-
nym, opublikowała obecnie w o-

' statnim numerze berlińskiego cza-
sopisma „Musik'* odkryte przez sie
bie dwa nieznane listy Beethovena
do księcia Galicyna oraz autograf
muzyczny, przeznaczony przez
Mistrza prawdopodobnie dla Marji
Szymanowskiej, słynnej na onczas
pianistki i kompozytorki.

MURZYNKI... JASNOWŁOSE.
Oczywiście czarne elegantki noszą peru-
ki, sprowadzone 2 Europy i kosztujące

siono.

Gdzie się podziewają warkocze od
czasu, gdy w Europie powstała moda cze
sania się a la Ninon, lub a la garconne?
Okazuje się, że są wysyłane przeważnie
na wyspę Trinidad, gdzie murzynki, mie-
szkanki tej wyspy, robią sobie z nich
wspaniałe peruki,

Murzynki, które przyzwyczaiły się do
noszenia długich włosów, z chwlią przy-
bycia na wyspę Hindusek o długich war-
koczach, z początku nabywały warkocze
od Chińczyków. Gdy jednak zapas chiń-
ski się wyczerpał, zaczęły szukać ich
gdzie indziej.

Niemca i Moskala, przyznaje jed-
nak, że łatwiej to wyabstrahować,
niż stosować w życiu, które wy-
maga jednosironności „bo samo
jest jednostronne”. Politycznie
konkretyzuje pragnienia swoje w
1ayśli o Austrji, któraby się z pod
przewagi Niemiec uwolniła i stwo-
rzyła Polskę opartą o siebie. Zda-
je sobie jednak z biegiem czasu
sprawę, že to tylko „marzenia...“
Nigdy nie jest tak dalece „uczucio
wym“, jak tamci, „uczuciowcy“,
ktėrzy są po stronie Niemiec... Od
tego broni go ten sam wysoce e-
tyczny i religijny nastrój ducha,
który każe mu widzieć, że „Niem-
<y, takie jakie są — muszą być
zgnębione i znębione będą*. Osta-
tecznie wypowiada to samo trze-
źwe zdanie, jakie wielu wyraziło,
które wówczas mogło się wyda-
wać dziecinnem i nierealnem pra-
gnieniem, a które jednak okazało
się rzeczywistością, jakby na do-
wód, że mogą być reczywistości i-
dentyczne z marzeniami: „Najle-
riej byłoby dla nas, aby tu Niem-
cy bili, a ich ahy bito na froncie

Z całej Polski.
„Smutne echo uroczystości Bożego

Ciała”,

Katol. Ag. Prasowa komuni-
kuje:
O ile w całej Polsce uroczystość

Bożego Ciała odbyła się w nastro-
ju podniosłym, o tyle została za-
kłócona w Łomży. Szykany, które
pewne miejscowe czynniki stosują
wobec hierarchji, w gruncie rzeczy
stają się znieważaniem świętości
religijnych i katolickich uczuć
ludności.

Na kilka dni przed świętem Bo-
żego Ciała w Łomży rozlepiono afi-
sze tego brzmienia:

„Powiatowe i miejskie święto wycho-
wania fizycznego i przysposobienia woj-
skowego w Łomży. W dala 26, 27, 28 i
29 maja b, r. odbędzie się powiatowe i
miejskie święto wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego. Program
święta: Dnia 26.5 32 r. od godz. 9 rano
1) trójbój na stadjonie 33 p. p. dla zawod-
ników i zawodniczek z powiatu, 2) szta-
ieta 4X100 m., 3) bieg na przełaj 3 km.
wraz z zawodnikami miejskimi i t. d. Od
La 16 na stadjonie 33 Ar zawody in-

idualne męskie i ał w grach w
siatkówkę i koszykówkę itd, itd."

Podczas uroczystego nabożeń-
stwa w katedrze oraz podczas eu-
charystycznej procesji po mieście
urządzono na boisku zawody żoł-
nierzy i zwiezionej młodzieży.

Podobnie odbywały się te ćwi-
czenia podczas popołudniowego
nabożeństwa Bożego Ciała.

Podkreślić należy, że dzień 26
maja jest dniem uroczystości Boże-
śo Ciała, a dzień 29 maja jest nie-
dzielą oktawy Bożego Ciała.

Wiadomość powyższą uzupeł-
nić możemy inną, zakomunikowa-
ną nam przez Czytelników na-
szych. Oto w sam dzień Bożego
Ciała widziano w Wilnie dość licz-
ny oddział żołnierzy i podoficerów,
których oprowadzał oficer po
mieście, -pokazując im zabytki hi-
storyczne. Podobna praca oświa«
towa niewątpliwie bardzo jest po-
żyteczna i chwalebna, czy jednak
koniecznie odbywać się ma w
dzień Bożego Ciała, akurat w cza-
sie procesji?

WNNUEDROWYEROCZ: OSW
Kupcy, diwiedziawszy się o popycie

na włosy kobiet białych, zaczęli dostar-
czač je ostatnio z Europy 1 sprzedawać
murzynkom na wagę złota. To też o-
becnie mieszkanki wyspy nakładają du-
mnie nie tylko peruki czarne, lecz także
blond. Ten ostatni kolor jest poszuki-
wany najwięcej a zatem i najdroższy.

zachodnim'' (30). Tymczasem je-
anak po odejściu Moskali, automa-
iycznie, uśmierza się nieco natu-
ralna do nich nienawiść, w sierpniu
r. 1916 już wyczytuje w sobie: ,,co-
raz mniej się wzdryśam na myśl o
możliwości zwycięstwa Rosji, mo-
że dlatego, że to wszak będzie prze
dewszystkiem zwycięstwo Anglji i
Francji i Włoch i Rumunii, a An-
glja coraz wyraźniej i niedwuzna-
czniej zwraca uwagę na sprawę
polską. Anglja nie pozwoli Rosji
Lołknąć Polski — to się staje wy-
raźniejsze. Niemcy się zawiodą,
Rosja się zawiedzie, Austrja za o-
portunizm, łortwursteln i
bierność w stosunku do Prus —
straci wiele, lecz zato Polska bę-
dzie. Pamietajmyl!...“ (47) — (ude-
rza brak cieplejszych akcentów i
wogóle uwagi w stosunku do Fran-
cji — czy nie pokutuje mimo wszy-
stko, już illogicznie zakorzeniona
mocno przedwojenna niechęć do
carskiego sprzymierzeńca?),

(c. d. n.)

 
 



Z KRAJU.
Burza z piorunami nad pow. Brasławskim.

Wczoraj nad niektóremi gmi-
nami pow. brasławskiego prze-
ciągnęła burza z piorunami. Od
uderzenia  piorunu zapaliło się
kilka budynków mieszkalnych i
gospodarskich, które zostały jed-
nak od spalenia się uratowane.

Podczas bicia piorunów zapalił
się dom T. Jasinowicza w kolonii
Koziany gm. bohińskiej oraz za-
bity został murarz Kramiec Łu-
kasz las 45, który budował Ко-
min nowozbudowanego domu Ja-
sinowicza.

Swiętokradczy rabunek w kościele Komajskim.

Ze Święcian donoszą, iż w no-
cy z 30 na 31 maja do kościoła
parafjalnego w Komajach wła-
mali się niewykryci narazie spraw-
cy, którzy zrabowali monstrancję,
2 puszki srebrne do komunikan-
tów oraz rozbili skarbonkę zabie-
rając z niej całą zawartość go-
tówki. Po dokonaniu rabunku

złoczyńcy splądrowali świątynię,
szukając widocznie jeszcze cen-
niejszych przedmiotów  kościel-
nych.

O obrabowaniu świątyni po-
wiadomiono niezwłocznie władze
powiatowe i policyjne, które za-
rządziły dochodzenie.

Komuniści jako kupcy i turyści.

W ostatnich dniach w powie-
cie mołodeczańskim i wilejskim
zatrzymano kilku wywrotowców
komunistycznych, którzy należeli
równocześnie do związku bezboż-
ników młodzieży Z. B. Agenci
ci pod pretekstem zajmowania

się handlem i turystyką wędro-
wali po wsiach i gminach powia-
tów i namawiali młodzież szkolną
do zakładania kół bezbożników
i jaczejek młodzieży  komun-
istycznej.

Walka na drodze między włościanami.

4W dniu wczorajszym na dro-
dze w pobliżu wsi Milcze gm.
brasławskiej między włościanami
powracającymi z odpustu z Bel-
montu wynikła kłótnia a następ-
nie bójka. Kilku włościan otrzy-

mało lekkie poranienia, zaś Wik-
tor Olchówko otrzymał trzy cięż-
kie rany w plecy bagnetem od
Stanisław Czzerniawskiege. Ol-
chówkę w stanie groźnym prze-
wieziono do szpitala w Brasławiu.

Woda wyrzuciła perąbane szczątki szkieletu ludzkiego.

Dnia 30 maja w pobliżu wsi
Mirańce gm. podbrzeskiej na pa-
górku znaleziono kości ludzkie
oraz głowę i poobcinane ręce.
Piszczele ludzkie wypłukały stru-

mienie wody, które tam się uka=
zały.

Powiadomione władze policyj-
ne przybyły na miejscu wypadku.

Prezes Akcji katolickiej p. Białas w Lidzie.

Prezes Archidecezjalnego in-
stytutu Fkcji katolickiej w Wil-
nie p. Białas w towarzystwie Dy-
rektora ks. Kafarskiego przybył
do Lidy dnia 27.V rano. Witany
na dworcu przez ks. dziekana,Bo-
jaruńca i przedstawicieli organi-
zacji: Katol. Stow. Polek, Katol.
Stow. mężów, Patronat S. M. P.

żeński i męzki delegatkę konfe-
rencji Sw. Wincentego a Paulo i
Ływego Różańca. O godz. 11 w
południe Zebranie Zarządu Akcji
Katolickiej u ks. dziekana Boja-
ruńca, na którem złożyli sprawo-
zdanie z działalności poszczegól-
nych gałęzi prezesi. Godz. 7 wie-

czór odczyt p. prezesa w sali do-
mu kościelnego, na tamat: Akcja
Katolicka. Słuchaczy było bar-
dzo  dużo., Pan prezes wy-
czerpująco wyjaśnił potrzebę i
konieczność udziału świeckich w

KARININKAIDRA

Apostolstwie. Życzyć tylko nale-
žy by pobudzeni do szczytnych
ideałów, urzeczywistnienia Królest-
wa Chrystusowego na ziemi słu-
chacze w czyn to wprowadzić usi-
łowali. Pożądanem również bar-
dzo jest aby takie odwiedziny po-
wtarzały się od czasu do czasu.

 

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
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DZIENNIK WILEŃSKI

Z pogranicza.
Katastrofa lotnicza w czasie manewrów

litewskich.
Onegdaj w nocy podczas ma-

newrów nocnych litewskiej po-
wietrznej floty wojskowej nad
Niemnem w rejonie Druskienik
dwa samoloty litewskie zderzyły
się wpowietrzu na wysokości
około 120 mtr. Jeden z samolo-
tów spadł na pola wsi litewskiej
Kozierany, drugi zaś samolot,
którego lotnicy przy pomocy
spadochronów uniknęli niechyb-
nej śmierci wpadł do Niemna
w pobliżu granicznej wsi Smor-
geliny.

O katastrofie powiadomiono
niezwłocznie dowództwo, straż
graniczną i pogotowie saperskie,
które na łodziach pontonowych
przy pomocy specjalnego nurka
po 4 godzinnej pracy wydostało
na powierzchnię uszkodzony sa-
molot marki „Bristol“. W mane-
wrach powietrznej floty litewskiej,
które odbywały się w ścisłej ta-
jemnicy na granicy polskiej,
brała udział cała kowieńska eska-
dra.

Pożar lasu na pegraniczu litewskiem.

Na odcinku granicznym Kalety
na pograniczu polsko-litewskiem
spaliło się 17 ha. starego lasu.
Pożar powstał prawdopodobnie

skutkiem mieostrożnego obcho-
dzenia się z ogniem pastuchów.
Pożar lasu ugasiła straż ogniowa
K:;0:-Pi

Ucieczka trzech strażników sowieckich do Polski.

Na odcinku Domaniewicze na
teren polski zbiegło 3 strażników
sowieckich w pełnem uzbrojeniu
i umundurowaniu. Strażnicy wy-
razili chęć pozostania w Polsce,

Konferencja z

Dnia 30 b. m. w pobliżu za-
ścianka granicznego Mieronowo
w rejonie Kozłowszczyzny odbyła
się konferencja polsko sowiecka
poświęcona sprawom granicznym.
Między innymi omówiono sprawę
wydawania „zabląkanych patroli

gdyż dowiedzieli się, iż ich rodzi-
ny przed miesiącem przedostały
się do Polski i tu już znalazły
prawo azylu.

bolszewikami.

granicznych. Sprawa ta zostaje
o tyle uproszczona, że niezwłocz-
nie po przeprowadzeniu wstęp-
nych dochodzeń w jaki sposób
patrole znalazły się na obcem
terytorjum będą one skierowy-
wane do swych oddziałów.

ROZMAITOŚCI.
JAK KRÓLIKI PRZEKRFŚLIŁY

SOWIECKIE PLANY APROWIZACYJNE
Wyniki masowej kolektywizacji w

ZSSR, której uległo również wszelkie by-
dło nie dały na siebie długo czekać. W
czasie ostatniej zimy całe państwo zo-
stało bez mięsa. Mięso stalo się w Rosji
sowieckiej rzadkim okazem. W całych
okręgach, przez całe miesiące nie widzia-
no kawałka mięsa. Do Moskwy wpraw-
dzie sprowadzano pewną ilość bydła, ale
i tam mięso uważane jest za przysmak,

niedostępny dal szerokich warstw.
Rada pracy, przewidując więc „kata-

stroię mięsną” już w jesieni 1931 nakaza-
ła Kołchozcentrowi (centralny zarząd go-
spodarstw kolektywnych) i centrosojuzo-
wi (centralna organizacja spółdzielcza), a-
by przystąpiły do założenia przy gospo-
darstwach kolektywnych tarm hodowli
królików. Równocześnie opracowano plan
i obliczano ile hodowla ta przyniesie mię-
sa. Obliczono np. że gospodarstwa kole-
ktywne dadzą w roku 1932 około 8 i pół
miljona królików, zaś arek spół-
dzielcze najmniej dwa miljony.

Okazało się jednak, że mięsem z kró
lików dzielono się już wtenczas, kiedy kró
lików tych jeszcze nie było. Papierowe
obliczenia pozostały tylko obliczeniami,
a okazało się, że plan hodowli królików
nie został zrealizowany nawet w dwuna-
stej części. Jak oznajmiają moskiewskie
„lzwiestija* w ostatnim kwartale ubie-
głego roku zabito tylko 233 tysięcy kró-
lików, podczas gdy według planu na ry-

 

nek mięsny miano sprowadzić 4 miljony
królików. W pierwszym kwartale bieżą-
cego roku dostarczono tylko 98 tysięcy
królików, zamiast przewidzianych 3 mil-
jonów.

Zaznaczyć należy, że wśród ludu ro-
syjskiego jest zabobon, że jedzenie mięsa
króliczego nie przynosi szczęścia. Z za-
bobonem tym walczy prasa sowiecka,
pragnąc nakłonić ludność do spożywania
mięsa króliczego, którego niestety dotych
czas nie posiadają tyle, by zaspokoić
głód.

„A zatem — wzdycha moskiewska
„Prawda* — gdybyśmy całkiem poważ-
nie podjęli się hodowli królików, to przy
pewnej inicjatywie w najkrótszym cza-
się moglibyśmy przezwyciężyć problem
mięsny prędzej, aniżeli jakikolwiek inny.
Kroliki szybko się rozmnażają, nie potrze
bują specjalnego pożywienia, a prawidła
ich hodowania są tak proste, że hodowli
się może podjąć każdy".

Biorąc to wszystko pod uwagę, so-
wieckie organizacje wszczęły obecnie no-
wą kampanję za hodowlą królików i to z
taką energją ,że nie jest wykluczonem, że
przeciwnicy „mięsa krėliczego“ w lecie
b. r. uważani będą za „kontrrewolucjoni-
stów” i „szkodników* i jako tacy będą
prześladowani. Nie jest wykluczonem, że
doczekamy się „procesów krėliczych“.

Moskiewska  „Prawda* poświęciła
„problemowi króliczemu” cały artykuł
wstępny, w którym między -innemi

powiada na zakończenie:  „Prawdzi-
wy sowiecki obywatel i prawdziwy ko-
munista musi hodować i jeść króliki”

alny BELA LUGONI Bo wiadomości

 

SPORT.
Zdobywcy nagród w rajdzie „Dziennika Wileńskiego".

Wczoraj podaliśmy listę zwycięzców,
którzy w raidzie motocyklowym „Dzien-
nika Wileńskego" zajęli pierwsze miejsce.

Prócz samej emocji jazdy i przyjem-
ności współzawodnictwa, wszyscy zwy-
cięzcy otrzymają cenne nagrody, które
przez komisję sędziowską zostały przy-
znane.

Aramowicz (W. K. M.) za pierwsze
miejsce w kategorji 750 smtr. zdobył na-
grodę „Dziennika Wileńskiego” i nagro-
dę za największą ilość punktów.

Bohdanowicz (W. K. M.) zdobył za

pierwsze miejsce w kategorji 500 cmtr
nagrodę „Dziennika Wileńskiego", za ja-
zdę na gumach Dunlopa nagrodę tej
firmy, ponadto Bohdanowicz zdobył na-
grodę Motosacocha i plakietę grawera
Wekslera.

Kleber (Wil. T. C. i M. za pierwsze
miejsce w kategorji 350 cmtr. zdobył na-
grodę „Dziennika Wileńskiego" i nagrodę
firmy Praga Oświęcim.

Bastuński (ż. A. K. S.) otrzymuje za

zdobycie pierwszego miejsca w kategorji

250 cmtr. nagrodę „Dziennika Wileńskie-

o".
Urniaż (Wil. T. C. i M.) otrzymuje

nagrodę firmy B. S. A. „Start” za na'-

Komunikat Wil. T. W.
„Pragnąc udostępnić korzystanie: z

pięknego i najzdrowszego sportu wio-

šlarskiego jaknajszerszym masom inteli-

śencji pracującej Wileńskiej Towarzy-

stwo Wioślarskie z uwagi na dotkliwv

kryzys ekonomiczny wprowadziło daleko

posunięte ulgi w opłatach członkowskich

przez rozłożenie obowiązującej składki

dla członków nowowstępujących w wy-

sokości 50 zł. dla panów i 40 zł. dla pań

i młodz. akademickiej na 10 rat mie-

sięcznych. у

Jednocześnie w celu ułatwienia

wpłat dla osób mających się poświęcić

wioślorce przez część sezonu bieżącego

zostały w Wil. T-wie Wiośl. ustalone o-

płaty półsezonowe wynoszące połowę

składki rocznej z prawem korzystania z
taboru, do dnia 15 lipca, względnie w

drugiej połowie sezonu po wymienionej
dacie. Bónadto licząc się ze znacznym

napływem członków w sezonie bieżącym

Zarząd T-wa czyni energiczne starania

zmierzające do zapewnienia swym człon-

kom jaknajliczniejszego taboru, oraz u-

rządzeń koniecznych dla racjonalnego

postawienia nauki wiosłowania, oraz

pływania.
Dla ożywienia życia

uruchomioną została na przystani
kawiarnia dostępna również dla
wprowadzonych”.

Zawody „Sokoła* na P. Z. L. A.
Dnia 4 czerwca 1932 r. o godz.

16-ej i 5 czerwca o godz. 11-ej od-
będą się na Pióromoncie zawody
na odznakę P. Z. L. A. organizo-
wane przez P. T. G. „Sokół”, do-
kąd należy nadsyłać zgłoszenia do
dnia 3 czerwca rb.

Zawody są dostępne dla stowa-
rzyszonych i niestowarzyszonych.
Zgłaszający się winni posiadać
karty zdrowia wydane przez po-
radnię lekarsko-sportową. Wyni-
ki uzyskane w tych zawodach, bę-
> mmm» zaliczone na P.

Sekretarjat P. T. G. „Sokėt“
czynny codziennie od godz. 19 do
21-ej.

towarzyskiego
T-wa
gości

 

lepszy wynik na tej maszynie.
Hermanowicz (Wil. T. C. i M.) zdobył]

nagrodę F. N. jadąc na motocyklu F, N.,
zdobywając drugie miejsce.

Nagrodę Touring Klubu dla zawodni-
ka, który najwięcej będzie miał przygód
zdobył Baranowski z Ż. A. K. S.

Nagrodę Dincesa zdobyło Wileńskie
Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów| |
za najwięcej zdobytych punktów.

Ponadto każdy zawoddnik otrzyma!
piękną plakietkę „Dziennika Wileńskie-|
go“.

Dziwi nas bardzo, že taka firma jak
Harley nie popiera wcale ruchu sporto-
wego i nie interesuje się motocyklistam:,
jeżdżącymi na Harleyach.

O szczegółach rozdania nagród po-
damy niebawem. Wszystkie nagrody bę-|
dą wystawione w okresie Touring Klubu
przy ul. Mickiewicza 6.

Redakcja
dziękuje Wil T. C. i M. za techniczna

„Dziennika Wileńskiego” |

organizację raidu, a pp. inż. Janowiczowi, |
komandorowi_ Stelmasiewiczowi,
komandorowi Kurecowi, inż. Sobeckiemu|
za przyczynienie się do przeprowadzenia
raidu i za udział w komisji sędziowskiej.

į

Zawody strzeleckie Sokoła.
Na strzelnicy małokalibrowej

na Pióromoncie odbyły się
zawody Sokoła o mistrzostwo
wileńskiego.

Wyniki techniczne były naslępujące"
Grupa druhów 1) Józef Pietrusiewicz,

2) Henryk Niepokojczycki, 3) Konrad
Bułhak.

broni

Gniazda

wice*|

strzeleckie]

Grupa druga 1) Stanisława Norejków*|
na, 2) Marja Massanówna.

Grupa dorostu męskiego 1)
Seluk, 2) Józef Żylewicz.

Adolf!

W zawodach udział brało 27 soko*|
łów. Odznaki bronzowe zdobyło 15 za”|-
wodników, a odznaki II klasy zdobyło 3
sokołów.

Rozdanie nagród odbędzie się dzisiaj
o godz. 20 w lokalu Sokoła. Wileńska 1

Sportowcy N. Wilejki w Trokach.
czniowie Gimn. św. Kazimierza £

r

N. Wiilejki, korzystając z ładnej pogody|
odbyli marsz na Państwową Odznakę
Sportową, oraz złożyli pływacką probt|
sprawności na wodzie stojącej.

  

Przy okazji odbył się mecz piłki ko*|
szykowej między uczniami z Trok, a ucz|
niami N. Wilejki. Zwyciężyli troczanie w]
stosunku 19:17, a w trójkach 22:20.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA. (Pat.) 3]. V. 1632 r.

Dolary8,67—8,89—8,85.
Belgja 124,80—125,11--124,49.
Gdańsk 174,90—175,33—174,47.
Holandja 361,25—362,15—360,35.
Londyn 32,95—33,11—32,79.
Nowy York £,899—8,919—8,879,
Nowy York kabel 8,903—8,923—8,883.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Praga26,39—26,45—26,33.
Szwajcarja 174,45—174,88—174,02.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,20:
Ra przeważnie u'rzymana.

92. 5%, konwersyjna 31,25—31,50. 6'
dolarewa 46—47. 4%,fdolarowa 46,50

kolejowa 99. 8%, L. Z. B. G. K. I B. R»

życzka Inwestycyjna seryjnś `

78/, Stabilizecyjna 43—44,75—43,69. !0%|

obligacje B.G.K. 94. Te same 7*|, 83,25|
8%, obi bud. B. G. K. 93. 7%, L. Z. ziem|
skie dol. 51,50 (drobne).- 5|, warszew_
skie 408—42. 8%, warszawskie 45,50—:
(drebne) 49. 3 af

' : a
Bank Polski 70. Lilpop 9.50.
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Dziś wielka : V relach glėwnych gen Pp. Zastępców Lombardu ni, mój Hugonie, trzeba możny send owó|

DZWIĘK. KINO- PAN premjera! K S I Ą Ž D R A c U L A oraz piękna HELENA HANDLER. Najbar- Biskupia 4. Z powióć likwadacji Lombardu przy żebyś samiaga: Pržačidiė gei s po|

TEATR « > dziej niesamowity osobliwy i dziwaczny film, jaki detychczas stworzyła kinemetografja. Film, który wywełał wielką ui. Biskupiej 4 wierzyciele tegoź proszą Sz. Kll- — Rozumie się, ojcze, drapać..

Ul. WIELKA 42. sensację na całym śwleciz. UWAGA! Osobom nerwewym |nle zaleca się o: lądanie tego filmu. Nad program: jentelę dla obustronnych korzyści! o najrychlejszy a w czem mogę ci po-

Dodatki dźwięxowe. Początek seansów e gedzinie 4, 6, B ig10.15, w nie świąt. o godzinie 2-e|. wykup zostawienych rzeczy. móc? Ca

Na 1-szy seans ceny zniżone. an BYŚ zapłacić
ostatnie trzy

 

NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-

— ZMIANY USTA-
WODAWSTWA PRZEM, — PORADĘ
NIZACYJ ZAW.

ZAWODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

Rzemie$nikowi
czasopismo fachowe

(NIEJ)

   AMCENTOWAĆ / WYRAŻAM

W.Z.P Nr. 16.

  

     

     

          

   

| OSTRZEŻENIE.P<zy «yow,te Żącać
E ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM"
ы 6415}#‚;5&:?Атлz LAT TRZYCŁIEJTU
ów £GAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW,UBOR=

Ь CZYWIE DOŁECANYCM, W PODOBNEM 00
MASZEGO OPAKOWANIU.
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Tatarska 17 m. 3.
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4CZOPKI HEMOROIDALNE GĄSECKIEGO

„VARICOL
USUWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.
SWĘDZENIE, PIECZENIE.

MNDALNE „VA RICOL" FTOSUWE
NALE OOCHO! a

 

UWAGA!
Artysta Rzeźbiarz zamieszkały w Wilnie, przy uli-
cy Zarzecze Nr. 21 m. 11 wykonywa Jak w za-
kresie rzeźbiarskim tak i malarskim a mianewi-
cie: figury, portrety, ołtarze, ambeny, feretrony.
W drzewie, gipsie, cemencie, sztuki i t. p. Maluje
i złoci stylewo Kościoły I t. p. Na żądanie wy-
konywam sam plany na budowę ołtarzy jake też
i małowanie. Po cenach przystępnych. :

 

TKIE

KA, 

gr2 tel. 10,67 9—-1 I 4--8 w.
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REFUS KING. — ostrzegł Antoni. — To... wybuchowy człowiek!
— 0, nie zdradzimy się z naszemi machinacjami.

„Pieniądze albo życie".
Była prawie jednasta i Ripley raczył się prawdo-

podonie swoim zwyczajem, w bułecie. Ale okazało
się, że Ripley'a nie było a Marcin, główny kelner,
wogóle go tego wieczora nie widział.

Zawiedzeni, zeszli nadół gdzie dowiedzieli się od
portjera, że pp. Rypley i Herrickson byli po południu,
ale potem już nie wrócili.

Antoni i Barry wsiedli do taksówki i pojechali
do domu.
— Czy to nie wygląda trochę podejrzanie? —

zapytał Antoni.
— Wygląda — odparł siostrzeniec. Musi się wuj

postarać o jego odciski palców przy pierwszej nada-
rzającej sposobności. Ja będę miał przez dwa dni
robotę z Jonesem. Zbierzemy odciski palców wszyst-
kich majtków z załogi ,„Morgany', których wiek
przekracza czterdziestkę. To się zrobi sumiennie.

—Tylko nie naraź się kapitanowi Wickstromowi

Potem, w czwartek wieczorem, pojadę do Southamp-

tonu i przygotuję na piątek pożar na „Elsprey”.
Wszystko to dało się zrobić oprócz zdobycia od-

cisków palców Ripley'a, gdyż i on i jego protegowany
młody Herrickson, zniknęli z widowni.
mógł się absolutnie dowiedzieć, dokąd wyjechali.

Ripley miał eleganckie kawalerskie mieszkanie
na ulicy 55-ej, ale ani telefon ani osobista wizyta nie
odnosiły skutku. Antoni nie mógł naturalnie dowia-
dywać się o niego zbyt natarczywie, gdyż nie miał
do tego podstaw. Znali się dobrze i często rozma-
„wiali w klubie, ale nie byli z sobą na stopie przyja-
cielskiej. Ostatnia wizyta w piątek wieczorem była
specjalnie przykra dla niefortunnego wywiadowcy.

Tym razem drzwi się otworzyły i w progu sta-
nął służący. Na pytanie o pana odpowiedział, że wy-
szedł, Antoni trochę już zdesperowany krótkością
terminu pytał niemądrze dalej i wbrew wykrętom
służącego wywiedział się o miejsce pobytu Ripley'a.
Naturalnie służący zapytał zkolei, czego gość życzy
sobie od jego pana, zaznaczając grzecznie, że mu to

Antoni nie

powtórzy. Antoni przyciśnięty do muru odpowiedział
prawie bez namysłu:

cieczkę,
>- Na wycieczkę, proszę pana?
— Tak — odparł Antoni. — Wyjeżdżam na kil-

ka dni „Morganą“ na morze z kilku przyjaciółmi
i spodziewałem się, że i wasz pan z nami pojedzie.

— Kiedy to będzie, proszę pana?
— Jutro o trzeciej po południu jacht wychodzi

z przystani.
— Dobrze, proszę pana, powiem panu.
I to było wszystko.
Antoni wrócił do domu i przypomniał sobie na-

gle, że wśród zamętu ostatnich dwóch dni zapomniał
wydać kapitanowi Wickstromowi instrukcyj

araz też do niego zatelefonował.
— Kapitanie — zapytał. Czy moglibyśmy wy-

po południu? Na

wyjazdu.

płynąć na morze jutro o trzeciej
krótką wycieczkę.
— Owszem — odpowiedział

Wszystko jest już prowie gotowe.

|FL
NAUKA il

„ MŁODA NAUCZYCIEL-
ukończone gimna-

zjum i seminarjum żeń-

RAA)

P i wiedza dla
wszystkich! Zarobek,
poważne dochody za-
rabieją nasi zastępcy.

 

  

 

   

 

   

swoją kcłyskę.

a<z рИпомаё mlesz-
kanie.

ST Stužąca w šrednim wie-
ku z dobremi
twami pcszukuje przcy w Sze, a
demu chrześcijańskim Ul. Anielcil
Zawalna 64 u dozorcy.

||

Ma rację.

— Jaka część mo- DRUKARNIA
wy — jajko? .

raty га Е Ga. J

Trudne zadanie.

Mateczko Mar]ė

nek zjadł mi moje więWarunki przy-
stępne Zamkowa15, m 3. sze Jabłuszko.

gri
— Smarkaczu jak!

zaraz mi zjedz to mniej”
świadec-

oddiltamto

  

в

ajj pa |

  

Chciałem zaprosić pana Ripley'a na wy-
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Wydawca: rzewanie, parter Gdań- wa 15, m. 10. gro Dr. WOLFSON poprawia cerę, usuwa ” Ojelec I syn. qdzia: Oskarżoną Je- WYKONYWA|-
g 5 i ski i a po kościele przed ko- steście, Jakóbows, żeści

oiw pi sa Rla ska 6 spytać u Sk: 3 Choroby skórna wene- za aim"Bri Z @ Ojciec do syna, który męża podrapali —cóż PUNKTUALNI
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cinkowskiego 11. Obiady (ÓOWE Уа7, obchodzi 21-4' rocznicęzz
— Jesteś już pełnolet-  Jakóbowa:ZIUA
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by nie następująca uwaga: — Nawet bocianie gnia”
zdo zamknięte na kłódkę! — Przy tych niepojętnyc
słowach wybuchnął głośnym śmiechem.

Antoni wzruszył ramionami. Czy po trzeźwemi:
czy po pijanemu, kapitan Wickstrom byt tak niezad0'|
wolony, jak gwiazda północna. I zresztą miał jeszcze)
dość czasu, aby otrzeźwić do wyjścia jachtu nA
morze.
— A więc, napewno, kapitanie? Jutro popołudł |

niu o trzeciej? i
— Rozkaz — odparł kapitan. ®
— Dobranoc, kapitanie. 2
— Dobranoc panu! 3
Antoni zrobił wreszcie, co do niego naležaičį |

Przypuszczał, że Karolina od której od jej wyjazdł| |
z Georginą do Southmptonu nie miał żadnej wieść! !
wróci samochodem do miasta dopiero pod wiecz ]
następnego dnia. Rozebrał się tedy, położył do łóżk*| ,
i przeczytawszy kilka stronic swego ulubioneg?| |
autora, Poego zgasił światło.

(D. c. n.) аа

co do

 

Wickstrom.

Oznajmienie to byłoby zdziwiło Antoniego, gdy-
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