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Rok XVI

DZIENNI
Wilno, Gzwartek 2-go czerwca, 932 r.

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

POCZĄWSZY OD 1 CZERWCA

DZIENNIK WILEŃSKI
będzie wychodził CODZIENNIE, NIE WYŁĄ-
CZAJĄC poniedziałków i dni poświątecznych.
 

Wyjazd p. Prezydenta.
(Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. P. Prezydent Rzplitej dn. 4 bm. udaje się na 4
tygodnie do Ciechocinka.

Wakacje ministra Józefa Piłsudskiego.
(Telefonem ed własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Minister spraw wojskowych p. J. Piłsudski
w dniach najbliższych ma udać się na dłuższy pobyt do Pikieliszek.

Klub poselski Stronnictwa Narodowego.
(Telefonem od własnego korespendenta.)

WARSZAWA. Poselski kłub Stronnictwa Narodowego zbiera
się na naradę w dn. 13 bm.

Uchwały Klubu Ludowego.
(Telefonem od własnego korespondenta.) й

WARSZAWA. We środę odbyło się posiedzenie klubu posel-
skiego Stronnictwa Ludowego, na którem jednomyślnie przyjęto re-
zolucję, wyrażającą opinję, że ciężkie położenie międzynarodowe
oraz sytuacja gospodarcza wymaga radykalnej zmiany systemu
rządów.

Lud polski, z natury swojej miłujący pokój, jest przeciwny
wszelkim wojnom, zwłaszcza zaczepnym, uważa jednak prowokacje
imperjalistyczne Niemiec za groźbę dla pokoju, a zjednoczony
z rządem, który będzie posiadał zaufanie narodu, odeprze nie
szczędząc żadnych ofiar wszelką napaść na granice Rzeczypospolitej.

Tym się zawsze dobrze dzieje.
Optymistyczne zapowiedzi p. p. Zawadzkiego i Sławka.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj obradował w Sejmie klub B. B. Na
wstępie nader optymistyczny referat o położeniu gospodarczemi
finansowem wygłosił wice-premjer Zawadzki.

Następnie niemniej optymistyczną mowę wygłosił pos. Sławek.
M. in. oświadczył on, że wszelkie pogłoski o zmianach rządu oraz
o rozłamie w B. B. zmierzają tylko do poderwania autorytetu rządu

"ądc./ego, że ludzie, którzy stoją dziś u władzy ze

Oba te, na górny ton nastrojone przemówienia nie wywarły
jednakże pożądanego wrażenia i wśród posłów B. B., których sporo
zjechało się do Warszawy, panował nastrój niezbyt „podniosły”.
W kuluarach więcej się mówiłojo powrocie dojPolski gen. Sikorskiego
i zapowiadanym przyjeździe Paderewskiego, niż o oświadczeniach

i p. Slawka.

 

 

    

 

(ena min 20 fr.

Nr. 123,

ILENJKI
 

druku mo

zagranicą 8 zł.

  

a e 25 proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąpocztową Zi. 4 ge. 60,

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

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

Ogłoszenia
Terminy

  

Sytuacja w Niemczech wyjaśnia sie.
Won Papen utworzył rząd.

SKŁAD GABINETU PAPENA.

BERLIN (Pat). Po całodzien-
nych konierencjach w sprawie
utworzenia rządu von Papen udał
się o godzinie 20 min. 30 do pre-
zydenta Hindenburga, przedsta-
wiając mu listę kandydatów, któ-
rych pozyskał dla nowego rządu.
Skład listy jest następujący:

ministerstwo spraw wewnętrz-
nych — baron von Gayl,

ministerstwo Reichswehry —
gen, Schleicher,

ministerstwo gospodarki —

proi, Warmbold,
wyżywienie i komisarjat spraw

wschodnich — baron von Braun,
poczła i komunikacja — prezy-

denti okręgowej dyrekcji kolei Rze-
szy w Karlsruhe Eltz von Rue-
benach.

Prezydent listę zatwierdził, mia-
ntjąc von Papena premjerem no-
wego rządu. Nominacja dalszych
ministrów nastąpi w ciągu dnia
juirzejszego z chwilą ich przyby-
via do Berlina.

MINISTROWIE GABINETU PAPENA,

BERLIN (Pat). Nowomianowa-
nv minister spraw wewnętrznych
Wilhelm baron von Gayl, członek
partji niemiecko-narodowej, liczy
lat 53. Pochodzi ze starej rodziny
wojskowej. Po studjach prawni-
czych obejmuje kierownicze sta-
newisko we wschodnio - pruskiej
komisji kolonizacyjnej, do której
wstąpił już w roku 1909, W roku
1916 zostaje szefem wydziału po-
htyczno-administracyjnego w do-
wództwie naczelnem wschodniem.
W. czasie plebiscytu na Warmji
jest komisarzem w okręgu olsztyń-
skim, od 1921 roku zaś — w

pruskiej Radzie Państwa, będąc
ponadto pełnomocnikiem Prus
Wschodnich w Radzie Państwa
Rzeszy.

Minister Reichswehry gen. von
Schleicher liczy lat 50 i jest z za-
wodu wojskowym. W czasie wojny
pracował przeważnie jako oficer
szłabu generalnego. Po wojnie
przechodzi do Reichswehry. W
roku 1929 zostaje szefem nowo-
utworzonego urzędu ministerjal-
nego w ministerstwie Reichs-
wehry, a wkrótce potem otrzymał
ape na generała podporucz-
nika.

POGŁOSKI O USTĄPIENIU LUTHERA,

BERLIN (Pat). W związku ze
zmianą gabinetu pojawiły się po-
głoski o bliskiem ustąpieniu pre-
zydenta Banku Rzeszy Luthera;
którego stanowisko miałby objąć
z powrotem dr. Schacht. Tego ro-
dzaju zmianę personalną pewne
koła polityczne łączą z możliwo-
ścią inflacji, za której zwolennika

uchodzi dr. Schacht.  Demokra-
tyczna agencja prasowa ze źródła
miarodajnego kategorycznie za-
przecza wszelkim pogłoskom o
ustąpieniu Luthera. Giełda ber-
lińska, która na ustąpienie Brue-
ninga reagowała wzmocnioną ten-
dencją, dziś zachowuje rezerwę.

PRASA NIEMIECKA O PRZYSZŁYM RZĄDZIE PAPENA.

BERLIN. (Pat). Prasa w obszer-
nych komentarzach omawia szanse
desygnowanego von Papena na sta
nowisko kanclerza przyszłego ga-
binetu. Dziennik „,Vorwaerts* о-
świadcza, iż rząd koncentrancji na-
rodowej jest rządem inilacjonistów,

 

Przed utworzeniem rządu herriotn.

łych stronnictw.

Socjaliści nie wejdą do rządu.
PROGRAMOWA MOWA HERRIOTA.

PARYŻ. (Pat). Herriot w prze-
mówieniu, wygłoszonem wczoraj
na posiedzeniu komitetu wykonaw
czego socjalnych radykałów, pod-
kreślił, iż nie dopuszcza do aprio-
rycznej formuły, dotyczącej ograni
czenia wydatków na cele wojsko-
we, o ile nie są one podporządko-
wane interesom obrony narodowej.

Zasada fabrykacji i handlu prywat-
nego bronią oraz kwestja 40-go-
dzinnego tygodnia pracy są to za-
gadnienia o charakterze między-
narodowym. Nacjonalizacja ubez-
pieczeń i wykupienie linij kolejo-
wych są to — zdaniem Herriota—
sprawy niemożliwe do realizacji
ze względów finansowych ;.

RZĄD CENTROWO-LEWICOWY WE FRANCJI.

‚ BEZ UDZIAŁU SOCJALISTÓW.

" PARYŻ. (Pat). Cała prasa uwa-
Т R ža, że stanowisko zajęte przez

stronnictwo radykałów socjalnych
i socjalistów, zamyka wrota do

współpracy rządowej
„Le Populaire“

nazywa odpowiedź radykałów od
rzuceniem warunków socjalistów.
Dzienniki radykalne wyrażają z
tego powodu ubolewanie, że pro-
pozycje socjalistów uczyniły nie-
możliwą współpracę dla obu par-

wszelkiej

_ tyj. Prasa uważa za rzecz niemal
' pewną, że gabinet radykalny pod
przewodnictwem Herriota utworzo
ny będzie w końcu bieżącego ty-
godnia. Znajdzie on poparcie ży-
wiołów centralnych i lewicowych.

PARYŻ (Patj. Kongres socjali-

styczny jednomyślnie przyjął rezo-
iucję, przyjmującą do wiadomości
eswiadczenie Herriota oraz u-
chwałę partji socjalnych radyka-
low i stwierdzającą, że rokowania
z socajlnymi radykałami zostały w
ten sposób ukończone i zamknięte.
Przed uchwaleniem powyższej re-
zolucji Blum złożył sprawozdanie
© wczorajszem spotkaniu pomię-
dzy delegacją socjalistów a komi-
tetem socjalnych radykałów, pod-
czas którego to spotkania Herriot
oświadczył, że obecnie nie można
liczyć na poparcie rządu radyka-
łów przez socjalistów, albowiem
obecne okoliczności są zgoła od-
mienne od okolicznosci po wybo-
rach w roku 1924,

SOCJALIŚCI JESZCZE MAJĄ NADZIEJĘ.

PARYŻ (Pat). Po zakończeniu
dyskusji w sprawie udziału w rzą-
dzie kongres socjalistyczny przyjął
rezolucję, w której przyjmuje do
wiadomości mowę, wygłoszoną
przez Herriota w odpowiedzi na

propozycję pariji socjalistycznej,
jak również porządek dzienny
egzekutywy  partji radykalnej.
ongres socjalistyczny stwierdza,

  

 

   

 

że rozmowy, których punktem
wyjścia był wniosek kongresu, zo-
stały tem samem zamknięte.
Wśród większości delegatów so-
cjalistycznych panuje przekonanie,
że kwestja udziału socjalistów w
rządzie wypłynie ponownie w toku
późniejszych obrad w Izbie Depu-
towanych.
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WYBÓR PREZYDENTÓW
IZBY I SENATU W PIĄTEK.

PARYŻ (Pat). Izba Deputowa-
nych zbierze się w piątek o godzi-
nie 14 m. 30 celem dokonania wy-
horu prezydjum. Możliwe, że
przewodniczący zarówno Izby, jak
i Senatu będą wybrani w ciągu
piątkowego popołudnia. W piątek
wieczorem prezydent republiki Le-
brun mógłby rozpocząć konsul-
tacje, a ngstępnie powierzyć Her-
riotowi misję tworzenia gabinetu.
Rząd ukonstytuowałby się w ciągu
soboty lub niedzieli i mógłby sta-
uąć przed parlamentem w przy-
szły wtorek,

Niebezpieczeństwo grozi polityce
zagranicznej, walucie i ubezpiecze-
niom społecznym. Rząd von Pape-
na jest pierwszym etapem do abso-
lutnej dyktatury faszystowskiej.
„Berliner Tageblatt" nazywa gabi-
net von Papena rządem baronów.

Kije L03V)
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fd. Micklewicza 18. Wielka 44.    

Lednicki w Kownie,
Jak donosi prasa kowieńska,

litewskie ministerstwo spraw za-
granicznych udzieliło p. Liednic-
kiemu wizy na wjazd do Kowna.
W tych dniach p. Lednicki ma
przybyć do stolicy litewskiej,
gdzie zabawi 7 dni.

 

Pierwsze posiedzenie nowoobranej
izby Deputowanych.

PARYZ. (Pat). Nowa lzba De-
putowanych zebrała się dzisiaj o
godzinie 15ej na pierwsze pósie-
dzenie, które zresztą miało cha-
rakter czysto formalny. Najstar-
szy wiekiem deputowany Groussau
wygłosił mowę ku uczczeniu tra-
gicznie zmarłego prezydenta re-
publiki Doumera, poczem na
znak żałoby posiedzenie  zo-
stało zawieszone. Po wznowie-
niu posiedzenia deputowany
Groussau oddał hołd pamięci
zmarłego deputowanego Thom-
sona, który dotychczas był naj-

starszym z wieku deputowanym.
Następnie wygłosił  tradytyjne
przemówienie, w którem podkre-
Ślił, że obecna sytuacja gospo-
darcza przez swoją powagę na-
kazuje moralne zjednoczenie
między wszystkiemi partjami, w
celu zużycia wszystkich narodo-
wych sił moralnych dla celów
ogólno-narodowych. Zkolei Izba
Deputowanych przystąpiła do
procedury sprawdzania legalności
wyboru wszystkich członków no-
wej Izby.

«Francja rządzi pokojem i wolną».
BRUKSELA, (Pat). Prasa bel-

gijska codziennie oświetla w arty-
kułach wypadki gdańskie i stano-
wisko Niemiec w tej sprawie. „La
Nation Belge“ zamieszcza sensa-
cyjny artykuł zatytułowany: „Fran
cja rządzi pokojem i wojną”. Autor
zastanawia się nad możliwościami
wojny i wyciąga następujące kon-
kluzje: Im więcej się Niemcom u-
stępuje, tem bardziej stają się one
agresywne, domagają się rewanżu
i wściekają się przeciw Polsce.
Na szczęście jest jeszcze jeden
środek uniknięcia wojny, Poda-

liśmy go już kilkakrotnie i nie omi-
niemy żadnej sposobności, aby go
powtórzyć, a mianowicie, że Fran-
cja powinna wyraźnie i głośno po-
wiedzieć, że nie porzuci Polski
i chwyci bez namysłu za broń prze
ciw "Niemcom, jeżeli one dotkną
się tylko korytarza polskiego.
Ten zimny natrysk najzupełniej
wystarczy, by ochłodzić wojenne
zapały hitlerowców i innych odwe-
towców niemieckich. Zresztą oni
sami wiedzą to lepiej, niż kto inny,
że jedno słowo Francji wystarczy,
by zostali skazani na bezsilność.

REWELACJE PRASY ANGIELSKIEJ O PAPENIE: FAŁSZERZ,
PODŻEGACZ, PROWOKATOR, ZAMACHOWIEC.

LONDYN. (Pat). Dzienniki tu-
tejsze, omawiając powierzenie mi-
sji tworzenia gabinetu niemieckie-
$o von Papenowi podają rewela-
cyjne i kompromitujące szczegóły
z czasów jego karjery, jako atta-
chć wojskowego ambasadora nie-
mieckiego w Waszyngtonie w okre
sie wojny. Dzienniki piszą, że Pa-
pen brał udział w fałszowaniu
paszportów, przygotowywaniu za-

machów bombowych i usiłowaniu
unieruchomienia amerykańskich
iabryk amunicji, pracujących dla
Ententy, wskutek czego na żąda-
nie Waszyngtonu odwołano go
stamtąd w końcu r. 1915, „Daily
Telegraph" przypomina także rolę
von Papena, jake podżegacza do
powstań antyangielskich w Indjach
i Irlandji.

PERTINAX O PRZESILENIU NIEMIECKIEM,

PARYŻ. (Pat). Francja — pisze
Pertinax — nie ubolewa z powodu
wypadków, jakie rozegrały się po
tamtej stronie Renu, gdyż zerwały
one zasłonę z prawdziwych kie-
rowników Niemiec. Przywódcy mi-

litarni, junkrzy i biurokraci, wy-
pływający obecnie na światła
dzienne, rządzili również samo-
władnie w poprzednich gabine-
tach.

GIEŁDA PARYSKA WOBEC DYMISJI BRUENINGA.

PARYŻ. (Pat). Kryzys mini-
sterjalny w Niemczech nie wywo-
łał żadneśo wpływu na giełdzie
paryskiej. W niektórych kołach
wiadomość o dymisji Brueninga
wywołała raczej uczucie wielkiej
ulgi, gdyż wychodzą one z założe-
nia, że lepiej jest mieć do czynienia
z rządem czysto nacjonalistycznym
który bez ogródek mówi, czego
chce, niż z gabinetem pozornie
umiarkowanym. Program przyśzłe-

W SEJMIE

BERLIN (Pat). Na środowem
posiedzeniu plenarnem sejmu prus-
kiego wszystkie frakcje zjawiły się
w komplecie. Na ławach komu-
nistów wielu posłów przyszło z
głowami obandażowanemi. Na
wstępie przedstawiciel frakcji ko-
munistycznej zaprotestował prze-
ciwko ochronnym zarządzeniom,
wydanym przez przewodniczącego
sejmu i wprowadzeniu policji do
gmachu. Przewodniczący wyjaśnił,

$o rządu francuskiego da się tem
łatwiej ustalić, im mniej będzie za-
konspirowana polityka niemiecka.
Koła finansowe zdają sobie spra-
wę z tego, że agrarjusze niemieccy
których majątki są obciążone dłu-
gami, oraz szereg przedstawicieli
ciężkiego przemysłu, zalegających
z uiszczeniem podatku dochodowe-
go, dążą do inilacji marki. Obniże-
nie kursu marki miałoby wpłynąć
dodatnio na eksport niemiecki.

PRUSKIM.

że wprowadzona do sejmu straż
nie ma charakteru policji. Komu-
riści przyjęli to oświadczenie
śmiechem. Zkolei izba ustanowiła
dwie komisje śledcze po 29 człon-
ków dla zbadania zajść ulicznych
między narodowymi socjalistami
a policją w związku z zaciągnię-
ciem warty w rocznicę bitwy pod
Skagerakiem. Narodowi socjaliści
zgłosili w związku z tem szereg
skarg przeciwko policji.

Skutki gospodarki komunistycznej.
LIPSK. (Pat). Wysoce rozrzut-

na gospodarka ekonomistów partii
komunistycznej doprowadziła do
kompletnej ruiny finansowej spół-
dzielnię komunistyczną w Witten-
bergu. Spółdzielnia, podobnie jak

kilka innych, ogłosiła niewypłacal-
ność. Jest poszkodowanych około
10 tys. robotników, których о-
szczędności mają wynosić kilkaset
miljonów marek.

 

Niemcy czescy idą pod batutą Berlina.
PRAGA (Pat). W  Decinie

(Tetschen), na pograniczu czesko-
niemieckiem, odbył się zjazd miej-
scowej organizacji hackenkreuzle-
rowskiej, na którym przemawiało
kilku posłów do parlamentu prus-
kiego. Mówiąc opolityce Niem-
ców. sudeckich, jeden z nich o-
świadczył, że polityka ta może

być tylko częścią składową wiel-
kiej światowej polityki niemiec-
kiej. Pozatem domagano się na
zjeździe gospodarczej organizacji
Mitteleuropy pod przewodnictwem
Rzeszy. Tutejsza prasa w ostrych
słowach protestuje przeciwko: tego
rodzaju wystąpieniom szowinistów
niemieckich.

Lejba Blum na czele socjalistów
francuskich.

PARYŻ (Pat). Grupa socjali-
styczna Izby Deputowanych wy-
brała w dn. 1 czerwca swe biuro
parlamentarne. Na przewodniczą-

cego wybrano jednomyślne Leona
bluma, na sekretarza generalne-
go — Auriola.

Nowa konferencja międzynarodowa.
Stabilizacja cen na rynkach wszechświatowych.

LONDYN. (Pat). Prasa dzisiej-
szą ogłasza komunikat departa-
mentu stanu w Waszyngtonie. Am-
basador angielski wWaszyngtonie
zapytał rząd amerykański, czy
Stany Zjednoczone byłyby gotowe
wziąć udział w konferencji ekono-
micznej, mającej na celu stabili-
zację cen na rynkach światowych.
Po głębokim namyśle rząd Stanów
Zjednoczonych za pośrednictwem
Melbona, swego ambasadora w

Londynie, odpowiedział przychyl-
nie. Komunikat zaznacza następ-
nie, że zgodnie z propozycją Lon-
dynu, zamierzona konierencja nie
miałaby nic wspólnego z konfe-
rencjami w sprawie odszkodowań,
długów i rozbrojenia. Komunikat
kończy się zdaniem: Rząd Stanów
Ziednoczonych porozumiał się z
Anglją co do tego, iż rząd angiel-
ski zwróci się również do Francji,
Włoch i innych mocarstw.

 

Kryzys gabinetowy w Rumunii trwa.
BUKARESZT (Pat). Dzień dzi-

siejszy nie przyniósł żadnego wy-
jaśnienia w kryzysie rządowym.
Król oczekuje z wszelkiemi propo-
zycjami przyjazdu Titulescu, spo-
dziewanego w piątek. Szef partji
liberalnej Duca oświadczył goto-
wość znalezienia środków dla wyj-

ścia z kryzysu w razie utworzenia
rządu wyłącznie liberalnego. W
kołach politycznych spodziewane
jest, że w razie gdyby Titulescu
nie stworzył rządu koncentracyj-
nego, zostałby powołany bezpar-
tyjny rząd silnej ręki z wojskowym
na czele,

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

„ Orzeszkowej 11 o g. 20-ej zebranie dyskusyjne na którem
kol. Stanisław Ochocki wygłosi referat p. 1:

«Jeszcze raz słów parę © 13-ej cegiełce»
(na aktusine tematy bratniackie)

obecność członków obowiązkowe, goście I sympatycy mile widziani.   
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Ostatnie wybory francuskie od-

były się pod znakiem... legendy,

nieżyjącego już, niemniej wpływo-

wego polityka, Brianda, męża nie-

pospolitych zdolności, świetnego

mówcy, niestety opętanego do-

ktryną „wieczystego pokoju”, 0-

partego na zgodzie z Niemcami

Że Francja, po zwycięskiej

wojnie, osiągnąwszy to, co osią-

gnąć chciała, bynajmniej nie życzy

sobie wojny — jest rzeczą zrozu-

miałą. Niestety pokój nie może

być nigdy jednostronny, to też
wymowny jej rzecznik — Briand
— zasklepiony w swej doktrynie,

stale pomijał rzecz najważniej-

szą — stanowisko Niemiec, ich

wyraźnie odwetowe nastroje. Jak

dziecko dawał się łudzić obietni-

com  Stresemannów, Curtiusów,

Briiningów i... deklamowal, dekla-

niował przepięknie na temat wie-

czystego pokoju. Pod wpływem

tych deklamacyj wyrobiło się we

Francji pojęcie, że przyczyną

wszelkich międzynarodowych nie-

snasek jest... polski „kurytarz“,

podobno zabójczy dla Niemiec.

Oddajcie Niemcom „kurytarz”

(coż on może obchodzić przecięt-

nego Francuza?), a pokój będzie

sapewniony po wieki wieków.

O tem, że po odzyskaniu „kury-

tarza', Niemcy sięgną po resztę

ziem polskich, następnie zaś po...

Alzację i Lotaryngję, że się i tem

nie zadowoinią, lecz zażądają he-

gemonji co najmniej nad Europą

(cesarz Wilhelm mawiał „Deutsch-

land der Welt voran'* — „Niemcy

na czele świata”) — o tem na razie

nikt nie myślał, Fantazja o wiecz-

nym pokoju, o „paneuropie',umie-

jętnie podsycona przez agenta

wszechniemców, o greckiem na-

zwisku i japońskiem pochodzeniu,

Calergis'a, zbyt była ponętna.

Frzecie Briand był pierwszym

Calergis'a współpracownikiem i

honorowym prezesem związku

Paneuropy, którego jednym z

członków jest również Aleksander

Robiertowicz Lednickij (obecnie

podobno wybiera się do Kowna —

oby na zawsze!). Że była to

wszystko robota masońska — nie
można wątpić, ale masonerja ma

we Francji niestety głęboko za-

puszczone korzenie, Pod wpły-

wem Brianda oddała Francja —

Nadrenję. Było to niechlubne

zwycięstwo Brianda nad Fochem,

który słusznie uważał posiadanie

lewego brzegu Renu za jedyną,

pewną gwarancję pokoju.

Przysłowie powiada: „Mądry

Polak po szkodzie”, daje się ono

zastosować również do... Francu-
zów. Bardzo rychło po tak nie-

rozważnym kroku, jakim właśnie

był zwrot Nadrenji, nastąpiło we
Fsancji pewne otrzeźwienie, któ-

rego rezultatem (po niewczasie)

był upadek Brianda. .
Briand odpowiedział na to,

wprawdzie wbrew swojej woli, jak
nie mógł lepiej odpowiedzieć —

swoją śmiercią.

Śmierć ma dziwny urok — po-
zostawia za sobą... legendę, o ileż

piękniejszą, szlachetniejszą i trwal-

szą od legend tworzonych — za

życia. Briand, niewątpliwie szcze-

ry i szlachetny, chociaż krótko-

widzący polityk i szermierz wieczy

stego pokoju — zasłużył na swoją

legendę. Pod znakiem tej legendy,

wzmocnionej jeszcze wyborem

Hindenburga w Niemczech, które-

šo, nie wiedzieć za co uznano za

anioła pokoju, odbyły się wybory
francuskie. W wyborach tych, jak

wiadomo, zwyciężył blok lewico-
wy, radykalno-socjalistyczny. Zło-

żyły się na to różne powody, nie

w małej mierze kryzys gospodar-

czy, nie ulega jednak wątpliwości,

że nad wyborami unosiła się, niby
duch opiekuńczy kartelu lewico-
wego — legenda Brianda.

Już w dniu ogłoszenia wyniku
wyborów powstało pytanie: czy
kartel lewicowy, radykalno-socja-

listyczny przetrwa wybory? Czy

radykałowie, którzy jako stron-

nictwo liczebnie najsilniejsze two-
rzyć będą rząd, zwrócą się ku

socjalistycznej lewicy, czy ku u-

grupowaniom centrowym?
Nastąpiły znane wypadki w

Niemczech, które skończyły się

upadkiem _ Briininga. Jeszcze

pizedtem przywódca radykałów

francuskich, Herriot, w kilku pu-
plicznych wystąpieniach, potępił
(wprawdzie z wielkiemi komple-

mentami pod adresem Brianda)

zwrot Nadrenji Niemcom, co mu
zjednało przydomek „plus Poin-
carć que Poincarć". Mimo to
Herriot przed utworzeniem rządu

DZIENNIE MIEENSEI"

& prasy.
Aktualne uwagi o zdradzie stanu.

„Kurjer Poranny*, sanacyjny,
zwraca uwagę na częste dziś wy-
padki zdrady stanu.

„Powstały u nas — pisze — kliki,
mafje, które zamykają się w sobie, utoż-
samiając się z państwem jako całością;

ba nawet stawiając się ponad państwem.
Kliki te dopuszczają jednak w swoje obo-
zy różnych demagogów, byle tylko liczba
zwolenników rosła, a demagogiczne schle-
branie biorą za dobrą monetę, byle tylko
przyklaskiwali; w ten sposób wielu osob-
ników najnieodpowiedniejszych ma do-
stęp do najdonioślejszych spraw pań-
stwowych, a ich natura podła korzysta z
tych udogodnień dla praktykowania pro-
cederu zdrady kraju. Sei to stan zatrwa-
žający, ježeli zwažymy, že zbyt wielu
wojskowych i cywilnych ostatniemi cza-
sy musiało państwo stracić za zdradę
główną.

Zamykanie się w jakiś klan, który

nie dopuszcza pod swoim adresem kryty-

ki, uważając krytyka za swego wroga,

doprowadza do tego, że utrudnia kontro-

lę nad indywiduami, które dostają się do

takiej czy innej partji odrazu z potworne-

mi zamiarami”. ь

Bardzo trafne i aktualne uwagi.

Szkoda tylko, że „Kurjer Poranny"

nie postawił kropki nad „i” i nie

powiedział wyraźnie, jakie ma na

myśli „kliki i mafje”. W każdym

bądź razie nie chodzi tu o stron-

nictwa i ugrupowania opozycyjne,

bo te... nie mają „dostępu do naj-

donioślejszych spraw  państwo-

wych”.

Po ustąpieniu Brueninga.

„Gazeta Warszawska" w ten

sposób przedstawia sytuację,która

wytworzyła się na skutek dymisji

Brueninga:

„Upadek d-ra Brueninga i niewątpli-

we jego następstwo — przyjście rządu o

charakterze prawicowym, będzie miał da-

leko idące następstwa na terenie między-

narodowym. Polityka niemiecka będzie

szczersza i o wiele energiczniejsza. Ci co

wierzyli w pokojowość Niemiec i szukali

ciągle owych „dobrych“ Niemców, któ-

rych trzeba było popierać, by utrzymać

pokój i Republikę w Niemczech, stracą

wszelkie podstawy dla swych planów i

swej polityki, będą mieli szeregnieprzy-

jemnych niespodzianek. Jeśli „Europa

została zdemoralizowana przez sztuczki

Siresemannowskie, jeśli jej mężowie sta-

mu nie są zdolni myśleć kategorjami poli-

tvcznemi, a biorą na serjo majaczenia ge-

newskie, no to przejście Niemiec do tego,

co Francuzi nazywają la maniere forte,

n:cże dać dobre wyniki dla polityki nie-

mieckiej; lecz jeśli tak nie jest, jeśli

istnieje jeszcze w państwach zachodnich

poczucie rzeczywistości, tozdjęciemaski

przez Niemcy musi się przyczynić do zabi

cia wszystkich złudzeń, jakie pokutowały

po głowach polityków i w opinji mas 1

przejście do polityki trzeźwej i realnej,

której pierwszym nakazem jest zaprzesta

nie ustępstw, a drugim, organizowanie Si,

które się mogą dążeniom niemieckim prze

ciwstawič,

Przyjście do władzy prawicy można
nazwać zwycięstwem partji wojennej, lecz
tylko w tym sensie, że będą rządzili w
Niemczech ludzie, którzy są przeświad-
czeni, że tylko na drodze gwałtu można
urzeczywistnić postulaty Niemiec na
wschodzie, którzy będą się do tego przy-
gotowywali z większą niż dotychczas e-

nergją zarówno wojskowo, jak dyploma-

tycznie. Lecz z drugiej strony właśnie-

rządy prawicowe — zdaniem naszem —

dają większą gwarancję, że nie będą mia-

ły miejsca jakieś wypadki, któreby pro-

wadziły do zaburzeń wbrew woli ośrod-

ków myślących na dalszą metę i przygo-

towujących urzeczywistnienie celówpoli-

tyki niemieckiej systematycznie i roz-

ważnie”.
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Po powrocie gen. Sikorskiego.
Powrót do kraju po dłuższym

pobycie we Francji gen. Sikor-

skiego wywołał ożywione komen-

larze na łamach prasy... niemiec-

kiej. Jednocześnie dwa wielkie

dzienniki „Kėlnische Zeitung“ i

„Berliner Bėrsen-Courier“ zamie-

ściły prawie jednobrzmiące arty-

kuły, w których rozpisują się ob-

szernie o roli gen. Sikorskiego we

Francji i o celu jego podróży do

Polski. Piszą one, że gen. Sikorski

podczas pobytu we Francji nawią-

zał stosunki z tamtejszemi kołami

wojskowemi, że jest jaknajlepiej

widziany nietylko w sierach wiel-
kiego przemysłu, ale nawet w ko-

łach lewicy francuskiej cieszy się

dużem uznaniem i popularnością.

To wszystko odpowiada rzeczy-

wistości i nie stanowi dla opinji

publicznej w Polsce żadnej rewela-

cji. Bardziej interesującą jest dru-
ga część wywodów prasy niemiec-

kiej, która dotyczy zadań, jakich

rzekomo miał się podjąć. gen. Si-
korski, decydując się na powrót

do Polski. Ma on pošredniczyč

między „obozem Piłsudskiego a

Narodową Demokracją*”, gdyż ta-

kie porozumienie byłoby bardzo

dobrze widziane we Francji.
Krakowski „Głos Narodu*, któ-

ry streszcza powyższe głosy prasy
niemieckiej, uważa, że przewidy-
wania ich i domysły idą nieco za
deleko.

Jedno jest niewątpliwie pewne
w doniesieniach prasy niemieckiej,
mianowicie to, że gen. Sikorski jest
dcskonale poinformowany o na-
strojach francuskich kół politycz-
nych w stosunku do Polski i że je-
$o uwagi z tej dziedziny mogą być
istotnie bardzo cenne.

„Głos Narodu” przypuszcza, że
gen. Sikorski, zapytany o radę

przez stery obecnie rządzące,nie

będzie ukrywał tego wszystkiego,

cc miał sposobność usłyszeć we

Francji. „Inna rzecz czy będzie py-

tany o radę 1 czy jego informacje,

gdyby doszło do tego, znajdą nale-

żyty posłuch”.

„Głos Narodu“ — mniejsza z

tem, na jakiej podstawie — przy-

puszcza, że „obecnie obóz, rządzą-

cy Polską, będzie skłonniejszy do

wysłuchania uwag i... „nie zdziwi-

libyśmy się nawet zbytnio, gdyby
w następnej konferencji na Zamku

=. również udział gen. Sikor-

ski”,
Niezupełnie podzielamy prze-

widywania „Głosu Narodu”, nato-

miast godzimy się najzupełniej z

następującemi uwagami:

„Niezbyt nam trafia do przeko-

nania doniesienie pism niemiec-

kich, że ma on zabiegać o pojedna-

nie „obozu Piłsudskiego z Narodo-

wą Demokracją", “

Tylko zagranicy, nieorjentują-

cej się dobrze w naszych stosun-

kach wewnętrznych, bez względu

na to, czy to będą Niemcy czy

Francja, może się wydawać, że

porozumienie obozu sanacyjnego

ze Stronnictwem Narodowem roz-

wiązałoby głęboki kryzys politycz-

ny, przeżywany przez nasz orga-

nizm państwowy. Być może, iż ta-

ki pogląd istnieje, ale jest on zbyt

uproszczony i nie odpowiadawcale

układowi sił społecznych i poli-

tycznych w Polsce.

- Pod tym względem nie można
mieć żadnych złudzeń. Trudno

przypuścić na chwilę, aby je mógł

żywić gen. Sikorski, który, nawet

będąc zagranicą, nie tracił nigdy

kontaktu z krajem i doskonale

orjentuje się w naszych stosun-

kach wewnętrznych”.

 

Paderewski w Paryżu.
PARYŻ (Pat). W dniu I czer-

wca b. r. przybył do Paryża Pade-
rewski. Na dworcu St. Lazare
obecny był ambasador Rzeczy-
pospolitej Chłapowski. Na zapy-
tanie dziennikarzy Paderewski
oswiadczył: „Jestem ogromnie
zmęczony podróżą i muszę prze-

dewszystkiem wypocząć. Żadnego
dziennikarza nie będę mógł dziś

przyjąć”, Paderewski, który nie

zdecydował jeszcze, jak długo za-

bawi w Paryżu, zamieszkał w jed-

nym z wielkich hoteli na Quai

d' Orsay.

 

Banicia Pangalosa:
ATENY. (Pat). Rada bezpie-

czeństwa postanowiła skazać gen.

Pangalosa na banicję, wyznaczając

mu jako miejsce pobytu wyspę

Korfu. Trzy inne osoby zesłane

będą na wyspy Archipelagu Grec-

kiego. Pangalos ma prawo odwo-
łać się jeszcze od tej decyzji.
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zwrócił się do niedawnycr swych

sojuszników z czasów wyborów —

socjalistów. Jakie są obecnie na-

stroje we Francji, o tem świadczy,

że nawet przywódca socjalistów,

żyd Blum, potępił hecę niemiecką

w sprawie Gdańska, zapytując pu-

biicznie „dlaczego Liga Narodów

nie występuje z inicjatywą, będąc

do tego podwójnie zobowiązana,

jako decydująca w sprawie Gdań-

ska i jako odpowiedzialna za pokój

w Europie?"

Powoływanie się na Ligę Naro-

dow, po precedensach w sprawie

Dalekiego Wschodu, było oczy-

wiście typowem „udawaniem głu-

piego“, na czem nie poznał się

nasz „Robotnik”, reklamujący „to-

warzysza Bluma'. Poznała się jed-

nak Francja.

Na zebraniu porozumiewaw-

czem, które z inicjatywy Herriota

odbyło się pomiędzy radykałami

a socjalistami, zarysowały się za-

sadnicze różnice pomiędzy oby-

dwoma _. stronnictwami, Mowa

Herriota, w której potępił dążno-
ści tozbrojeniowe, jako nieaktu-

alne i niebezpieczne w obecnych
czasach, stanowcze odrzucenie

przezeń postulatów socjalistycz-

nych, nacjonalizacji ubezpieczeń

i wykupu linij kolejowych, zerwały
wszelką możliwość dalszego so-
juszu radykałów z socjalistami.

Według wszelkich przewidywań,

przyszły gabinet oprze się na

stronnictwach republikańskich, ra-
dykalno-centrowych. Jest to nie-
wątpliwie objawem stanowczego
przesunięcia się opinii francuskiej

ku prawicy, objawem tem cen-
niejszym, iż łączy on olbrzymią

większość narodu francuskiego,

z wyjątkiem jedynie socjalistów

i komunistów, w jeden obóz —
antyniemiecki.

Pośmiertna legenda Brianda zo-
stała obalona.

Jest to niewątpliwą zasługą

Hitlera i Hindenburga.  

Ostawodawstwo gospodarcze.
Stowarzyszenie Kupców i Prze-

„mysłowców Chrześcijan w Wilnie

zwraca uwagę sfer gospodarczych,

iż w ostatnim okresie czasu ukaza-
ły się w Dzienniku Ustaw Rzeczy-

pospolitej Polski następujące, wa-

żne dla życia gospodarczego Roz-

porządzenia i Obwieszczenia:

1) Obwieszczenie Ministra Skar

bu z dnia 27 stycznia 1932 r. w

sprawie ogłoszenia jedolitego tek-
stu ustawy o państwowym podat-

ku przemysłowym. Dziennik U-

staw Nr. 17 z dnia 8 marca 1932 r.

Cena 75 gr.
2) Rozporządzenie Ministra

Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. w
celu wykonania ustawy z dnia 15
lipca 1925 r. o państwowym poda-
tku przemysłowym, której tekst
jednolity ogłoszony został w załą-
czniku do obwieszczenia Ministra
Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r.
Dziennik Ustaw Nr. 40 z dnia 14
maja 1932 r. Cena 1 zł.

3) Rozporządzenie Ministra'
Skarbu z dnia 13 kwietnia 1932 r.
wydane w porozumieniu z Mini-
strem Przemysłu i Handlu w spra-
wie prowadzenia, badania i oceny
ksiąg handlowych dla celów państ-
wowego podatku przemysłowego.
Dziennik Ustaw Nr. 41 z dnia 18
maja 1932 r. Cena 1 zł.

4) Obwieszczenie Ministra Skar
bu z dnia 25 kwietnia 1932 r. w
sprawie ogołszenia jednolitego tek-
stu ustawy o opłatach stemplo-
wych. Dziennik Ustaw Nr. 41 z
dnia 18 maja 1932 r. Cena 1 zł.

Wymienione powyżej numery
Dziennika Ustaw można nabyć za
pośrednictwem księgarni lub bez-
pośrednio w Administracji, która
wysyła zamówione eśzemplarze po
uprzedniem wpłaceniu należności
na konto czekowe P. K, O. Nr.
30.130 plus koszta przesylki, prze-
ciętnie 10 — 20 gr. od numeru.

„MORAN“.
Znany literat i

„Kurjera Poznańskiego” taki świet

nie zaobserwowany szkicuje obra-

zek który wszystkim amatorom

zwierząt przypadnie do smaku.
W stanie beztroski i rozkosznej

niewiedzy o niczem żyje sobie tyl-
ko zielony bęcwał, który tam i sam

harcuje po ścieżkach. Ani go co

martwi, ani go co dziwi. Porównań

żadnych czynić nie może bo od
czterech miesięcy chodzi dopiero

po ziemi i wiosny wogóle jeszcze
nie oglądał.

Z wywieszonym jęzorem goni

na przełaj i na ukos. Tu zdeptał”
pierwsze podloty rezedy, tam u-

śmiercił dwie zielone szable irysa.

Zielony głupiec, młody pies. Taki

co ma swój instynkt dopiero na
wykłosiu i nie uświadomił się je-

szcze w psiem jestestwie. Podob-
nie głupiego szczeniaka dawno nie
widziałem. Znam trochę cielęce la-
ta jamników, wiem jak się stopnio-
wo rozwija inteligencja u wyżła,
ten jednak jest szczególnie rozbra-
jający. Może dlatego, że jest dob-
rym egzemplarzem rasy bernar-
dyńskiej.

Z wyglądu obiecuje wiele. Kła-
pouch symetrycznie rozplamiony,
mordka inteligentna obiecuje by-
strość, czujność, rozwagę ale — w
przyszłości. Niestosunkowo wiel-
kie, aż cudackie giczały zapowia-
dają wzrost sążnisty i grozę siły,
Narazie tnie szpilkami zębów, jak
wiewiórka, I „także widzi świata
koło, jakie tępemi zakreśla oczy”.
Nic łatwiejszego, jak wmówić
wień, że mnie niema w ogrodzie.
A to, co stoi o 20 metrów od budy,
to jest drzewo, powietrze, kamień
i wogóle nic ważnego, Byleby stać
bez ruchu. Bo psiak reaguje tylko
na ruch w pobliżu. Czuje coś praw-
dziwie majowego, ale sobie jeszcze

Na froncie walki o pracę
(Telefonem od własnego korespo:

KATOWICE. We wtorek,

i zarobki.
enta.)

w ostatnim dniu miesiąca robotnicy

i urzędnicy w większości śląskich hut i kopalni nie otrzymali pienię-

dzy, gdyż w niektórych zakładach zabrakło pieniędzy na wypłatę

zarobków. M. in. zakłady, należące do katowickiej sp. akc. i jedno-

czonych hut Królewska i Laura, wczoraj nie wypłaciły zarobków ro-

botnikom. W związku z tem około 500 robotników demonstrowało

przed gmachem dyrekcji. Dopiero po otrzymaniu zapewnienia, że

pierwsze pieniądze przeznaczone będą na wypłatę zarobków, rozeszli

się w spokoju i powrócili do pracy. Dziś ma być wypłacone robot-

nikom i urzędnikom 30 proc. zarobków.
Również urzędnicy i robotnicy kopalni Ferdynand w Katowi-

cach — Bogucicach nie otrzymali onegdaj zarobków i demonstro-
wali do późnych godzin popołudniowych. Po południu wypłacono

robotnikom 30 proc. Urzędnikom nie wypłacono nic.
Nadzór sądowy huty Pokój zawiadomił załogę, że z dniem 2

bm. uruchomi oddział cienkiej blachy, ale przyjmie do tego oddziału
tylko tych robotników, pozostających obecnie na urlopie turnuso-

wym, którzy zgodzą się na obniżkę płac akordowych. Również dy-

rekcja państwowej fabryki związków azotowych w Chorzowie, zwró-

ciła się do rady załogowej z żądaniem, ażeby z powodu zatrzymania

produkcji azotniaków robotnicy zgodzili się na obniżkę płac akordo-
wych o 10 proc. W jednym i w drugim wypadku robotnicy od-

rzuciłi propozycję. W sprawie tej będzie musiał interwenjować ko-

misarz demobilizacyjny.

 

Z CAŁEJ POLSKI.
Echa zajścia między p. Witoldem Korfantym

a red. Dąbrowskim.
W związku ze sprawą zniewa-

żenia redaktora „I. K. C." p. Dą-
browskiego przez p. Witolda Kor-
fantego (o czem donosiliśmy przed
paru dniami) zamieścił krakowski
„Il. Kurj. Codz.' następujący opis
przebiegu zajścia:

„W sobotę około godz. 1 w nocy
sala restauracji Grand Hotelu w Krako-
wie była widownią skandalicznego zaj-
ścia. Na posła Marjana Dąbrowskiego,
siedzącego w licznem towarzystwie, w
którem było kilka pań (!), napadł niespo-
dziewanie z tyłu, w sposób tchórzliwy,
bo chyłkiem i milczkiem () jakiś młody
osobnik i po napadzie usiłował umknąć,
Wywołało to niesłychane oburzenie u
wszystkich obecnych w sali, Pos, D. za-
reagował wielokrotnie na napaść, a pu-
bliczność masowo rzuciła się na napast-
nika i obiła go dotkliwie że służba
restauracyjna z trudem tylko zdołała go
uprowadzić i ochronić przed zmasakro-
waniem, wypuszczając go cichaczem na
ulicę, Zawiadomiona policja przeprowa-
dziła dochodzenia i ustaliła, że napastni-
kiem był Witold Korianty, syn Wojcie-
cha Korfantego, akademik z 3 roku
prawa.“
W odpowiedzi na to ogłosił p.

Witold Korfanty w katowickiej
„Połonji* następujące oświadcze-
nie:

„W numerze czwartkowym organu
p. Dąbrowskiego ukazał się artykuł, go-
dzący w oszczerczy sposób w cześć

|pul.Romana RYBARSKIEGO
nowa książka p. t.:

Przyszłość gospodarcza Świata
prasę drukarską.już opuściła

Zawiera następujące rozdziały:

1. Istotne fakty | zagadnienia. il. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną I skutki wojny. III. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-

niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-

łość gospodarstwa światowego. Vil. Racjonalizacja. Villi. Ró-

wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne ! spo-
łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka
l kryzys ustroju gospodarczego. XI, Ruch naturalny ludności

a przyszłość gospodarcza. Xil. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. Xlll. Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł.
Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskach Tow. „Ruch*

Tiii aii ROA ainiai >

mego ojca, przebywającego w tej chwili
zagranicą. Śpotkawszy p. Dąbrowskiego
w nocy z 28 na 29 bm. wlokalu
„Grand'* w Krakowie, podszedłem wprost
i otwarcie do stolika, gdzie siedział i po
zapytaniu, czy jest p. Dąbrowskim, wy-
mierzyłem mu policzek, oswiadczając, że
spotkało go to za obrazę mego ojca. Po
tym iakcie wyjąlem bilet wizytowy z
adresem i chciałem go wręczyć p. D.
W tej chwili rozdzielono mnie z wyżej
wspomnianym panem, który porwał za
krzesło, pragnąc się na mnie rzucić, Nie
mcgłem się do p. D. zbliżyć i oddałem
bilet wizytowy panu, w towarzystwie
którego p. D. przybył do „Grand'u*.

” Seidalej, že A SE
й „C,' przedstawia prze. zajśc.
w sposób kłamliwy. Nie jest bowiem
Paedy, jakoby p. Dąbrowski zareago-
wał kilkakrotnie, a publiczność rzuciła
się na mnie. Nie jest dalej prawdą, że
p. Dąbrowski dowiedział się o mojem
nazwisku z dochodzenia policyjnego.
Prawdą natomiast jest, że rozłączono
mnie z p. D., nie zwracając się bynaj-
mniej przeciwko mojej osobie, a p. D.
dowiedział się o mojem nazwisku z po-
zostawionego przezemnie biletu, Kłam-
liwa i oszczercza treść notatki „I. K, С."
ma najwyraźniej na celu przedstawienie
mego uzasadnionego wystąpienia w obro-
nie czci mego ojca jako napaści. W ten
jedynie sposób, nieśodny człowieka ho-
noru, zareagował p. Dąbrowski na wyrzą-
dzoną mu przezemnie zniewagę czynną.
Występek ten kwalifikuje go dostatecz-
nie. (—) Witold Kosfanty.*
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Ieljetonista rlego czucia nie uświadamia.

Ww Ktož zresztą wie, co i jak zwie-

rzę widzi? Jak twierdzą niektórzy,
oko zwierzęcia nie odróżnia trzech
wymiarów tylko dwa, długość i

szerokość, wysokości nie zna. To
znaczy zapewne, że nie uświada-
mia sobie grubości przedmiotów.

Maeterlinck w czasie doświad-
czeń z kotami, które stawiał wo-
bec kuli i dyska tych samych roz-
miarów, zauważył że spostrzegały
one przedmiot  trójwymiarowo
stopniowo, w miarę, jak się wokoło
niego posuwały.

Nazywa się „Moran” i jest na-
stępcą mego przyjaciela „Tropa”,
z którym musiałem się rozstać u-
biegłej jesieni. „Moran'' zamiesz-
kuje tę samą budę, podlega tym
samym wpływom otoczenia więc
mogę czynić porównania. Tamten
stary, zrównoważony i bogaty do-
świadczeniem życiowem wilczur,
ten zaś smyk w wieku jeszcze
przedszkolnym. Poznać to cho-
ciażby stąd, że interesuje się spra-
wami, które uświadomionego, do-
rosłego psa nic a nic nie obchodzą.
IW niewiedzy szuka stale niewłaści
wego towarzystwa. Więc np. prze-

komarza się z osami i najspokojniej
pakuje mordkę w osie gniazdo.
Użądlony ucieka z kwikiem i już
będzie wiedział, że nie wolno. O
ile nie zapomni. Bo pies wogóle
mysli odruchowo, spontanicznie i
szybko zapomina. A cóż dopiero
szczeniak 0 niewyszkolonym in-
stynkcie.

Próbuję wyłożyć mu najważ-
niejsze zasady przyrodoznawstwa.
Wedle planu przewidzianego w
programie psiej edukacji.

Zaczynamy:
Lata osa koła psiego nosa, bzzz!

Mimo tej i każdą z następujących
alokucyj pies winien warować i
nie zwracać uwagi na „niebezpie-
czeństwo”. Lata mucha koło psie-
go ucha... Lata wrona koło psiego
ogona... Leci bąk. Tu się ma zer-
wać i skoczyć do ataku. Nauczył
się i narazie umie, bo jest pojętny
i posłuszny, ale jedno zapomni, e-
dukację, trzeba tedy odłożyć na
późnej.

Jakże bowiem zainteresować
ludzkiemi sprawami głuptasa, któ-
ry nic nie wie o sprawach psich
choćby najważniejszych? Nie u-
mie czytać ani pisać, kiedy pieski
z sąsiedztwa pokrzykują porozu-
miewiawczo: „Ja i ty jesteśmy z
jednej krwi'* —Moran nie reaguje.
Nie rorósł też jeszcze do zrozumie-
nia depesz, które radjo zwierzęce
rozsyła na psiej fali na wszystkie
strony ulicy,

Po. czem można poznać, że nie
umie czytać? Po obojątności, z ja-
ką mija narożniki kamienic i słupy,
wypełnione wszakże drobnemi, a
bardzo ważnemi dla psów: ogło-
szeniami. „Trop', wychodząc na
przechadzkę, studjował je długo,
skwapliwie. Z merdania ogonem
widziałeś, jakie to ważne wiadomo
ści. Informacje o ruchu przejezd-
nych, plotki, wyzwiska, obietnice.
Czteromiesięczny głuptas nie zna
jeszcze abecadła, mija słupy ogło-
szeniowe, prawie obojętnie, bez za
trzymania się. Onegdaj dopiero
przystanął, zaczął coś sylabizować |
nosem, długo, z wysiłkiem, ale ry-
chło znudzony i głupi tak samo jak
wpierw, poleciał dalej. Rozumie na
tomiast niedostatek swej kaligrafji,
Po kilku obserwacjach na ulicy za-
wstydził się i pisze jak dziecko
czterema łapami. Przebiegający o-
bok rycerze silnego rodu i chybkie
czarno-łatane foksy piętnują tę nie
umiejętność z należytą ironją i osz- .
czekują bernardynka groźnie. Głup
tas chowa ogon pod siebie i ucie-
ka zawstydzony.

Marzenie ma tylko jedno: za-
bawa w konika. Od rana doprasza
scię o tę przyjemność. Aby z uzdą
czyli patykiem w kilkunastu cielę-
cych zębach gonić z nim po ścież-
kach. Jedyny obok tęsknoty do
pełnej miski cel, jaki sobie już u-
świadomić zdołał. Bo dostęp do
kuchni, grzebanie w śmietniku, to
są ideały, w imię których nawet
najgłośniej szczekać nie opłaci się.

TSR DOP НН ГАНЕ
CZY PAMIĘTASZ 0 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

doraźnych.
Według danych, opracowanych

przez główny Urząd statystyczny,
w okresie działania sądów doraź-
nych w roku 1931 sądzono w trybie
doraźnym ogółem 66 osób, z czego
wyroki skazujące zapadły wzglę-
dem 52 osób, 1 osobę uniewinnio-
no, względem 13 osób skierowano
sprawy na drogę postępowania
zwykłego.

Z ogólnej liczby skazanych 39
osób skazano na karę śmierci, 13
zaś na więzienie. Z liczby skaza-
nych na karę śmierci ułaskawiono
13 osób.

Największa liczba rozpraw w.
trybie doraźnym,
spraw odbyła się w Wilnie. 20.
spraw we Lwowie, 7 w Warszawie,
5 w Poznaniu, 4 w Lublinie, 3 w
Toruniu i 1 w Krakowie. W Wilnie
zapadło 21 wyroków śmierci, we
Lwowie 11, w Warszawie i Pozna*
niu po 1 wyroku śmierci, к
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Sprawa redukcyj personalnych
Magistracie zaczyna coraz bar-

dziej wyraźnie konkretyzować się,
Wszystkie wydziały i sekcje otrzy-
ały już polecenie sporządzenia

isty kandydatów do zredukowa-
ia. Selekcje wśród kandydatów
rzeprowadzać będzie specjalnie
cwołana dla tego celu Komisja
edukcyjna. W związku z reduk-

cjami nasuwa się konieczność
przeprowadzenia pewnej reorga-
nizacji, która pójdzie w kierunku
połączenia niektórych działów
pracy.

Sprawa redukcyj omawiana by-
ła również na onegdajszem posie-
dzeniu Magistratu, przyczem po-

W dniu wczorajszym otwarty
został wreszcie lombard miejski,
uch w pierwszym dniu panował

ożywiony, mimo, że o otwarciu
lombardu wiedziało bardzo nie-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— W kościele SS. Wizytek
we czwartek dn. 2 czerwca będą
odprawione cztery Ewangelje o $.
6 wiecz.
W piątek, 3 czerwca rozpoczy-

na się czterdziestogodzinne nabo-
zeństwo z okazji uroczystości
ajśw. Serca Jezusowego. Porzą-

dek nabożeństw następujący:
_, Piątek, 3.VI. Prymarja o g. 7,
Suma o g. 10, Nieszpory o g. 5.

„ Sobota 4.VI. Prymarja o g. 7,
Wotywa o g. 9, Nieszpory o g. 5.

Niedziela 5.V1I. Prymarja o g. 7,
Wotywa og.9, Suma o g. 11,
ieszpory 0 g. 5,
Z soboty na niedzielę będzie

wystawiony  Przen. Sakrament
Przez całą noc.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE,
— Zjazd starostów. W dniu

30 maja r. b. w małej sali kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódz-
kiego odbył się normalny zjazd
starostów województwa  wileri-
skiego.

Prócz spraw ściśle fachowych
2 działu administracji ogólnej
yly szeroko omawiane na aś

dzie sprawy gospodarczo-rolne,
Sprawy samorządowe, sprawy sta-
tystyki produkcji rolnej oraz spra-
Wwy aktualnych zagadnień organi-
zacyjnych.

Więcej tzasu zjazd poświęcił
Szczegółowemu omówieniu celów
I działalności Wojewódzkiego Ko-
mitetu do spraw finansowo-rol-
Mych. Prócz tego na zjeździe
była szerzej omawiana sprawa
akcji zwalczania bezrobocia w
Okresie letnim oraz sprawa po-

 Pierania akcji Iniarskiej na tere-
Nie województwa.

Po szczególowem sprawozda-
niu z terenu — złożonych przez
starostów p. wojewoda udzielił
 Starostom szczegółowych dyrek-
tyw co do dalszej ich pracy na
terenie.

° — Nominacje I przeniesie-
hia starostów. P. wojewodzie
 Wileńskiemu przedstawił się w
dniu 1 b. m. nowo mianowany
starosta w Mołodecznie, p. Miro-
sław Olszewski, który w dniu 2
b. m. obejmuje urzędowanie. No-
Wy starosta mołodecki przybył
2 Dubna na Wołyniu, gdzie był
zastępcą starosty.

dniach najbliższych dotych-
Czasowy starosta dziśnieński p.
Jerzy Tramecourt obejmie urzę-
dowanie jako starosta powiatu
Wileńsko-trockiego w Wilnie, zaś
starostwo dziśnieńskiego powiatu
w Głębokiem obejmie równo-
<ześnie p. Erazm Stefanus, do-
ychczasowy starosta w Molo-
ecznie. (Pat.) о

1

SIMPLEX. pa
Od mesjanizmu

do realizmu.
(Dokończenie).

Tymczasem jednak okupacja
| niemiecka robi swoje w dalszym

Ciągu. „Cieszyłem się z przyjścia
Niemców i wierzyłem, że oni nam
wolność przyniosą. Dziś co?... Ty-
le c icznych i bezmyślnych — ze
mų na nich samych i ich inte-

tes państwowy — zarządzeń we-
szło w życie, że potrafili oni znie-
chęcić najbardziej nawet oddanych
sobie z pomiędzy Polaków. Weźmy
dal przykładu takie fakty: fawo-
ryzowanie Litwinów, Białorusinów
! żydów; skrępowanie ruchu wy-
dawniczego i dowozu książek z

arszawy: zamknięcie kursów
Vaukowych; niesprawiedliwy roz-
dział pieniędzy z Vewey; kradzie-
Że, brutalne bicie kobiet; kontry-
ucja, rozwiązanie Rady Miejskiej;

bezmyślny centralizm w szkolnic-
twie; wyniszczenie systematyczne
raju... A wszystko to pochodzi z
ty pruskiej”; i z obawy przed

folakami w zaborze pruskim uci-
Skanymi. „To jest der Fluch der
dósen Tat. Niemcy nie mogą być
inni" — Tak sobie uświadamia je-
Šienią r. 1916. To też nic dziwne-
8o, że, gdy przychodzi obłudna da-
"owizna z 5. XI. 1916, to juž powia

sobie, iž na rzecz szytą tak

   

  

    

  
  

   

   

 

 

KRONIKA.
Plany redukcyjne Magistratu.

slanowiono zredukować jedynie
tych emerytów, których uposaże-
nie emerytalne przekracza 200
złotych. Ta kategorja emerytów
bezwzględnie ulegnie zredukowa-
niu. Kwestja „męžatek“ nie z0-
stała jeszcze definitywnie roz-
strzygnięta. W każdym bądź razie
redukcji ulegną urzędniczki, któ-
rych mężowie zarabiają tyle, by
móc zapewnić swej rodzinie mini-
mum egzystencji. Pozatem w kwe-
stji redukcji wyłania się szereg
najrozmaitszych projektów, są one
jednak narazie tylko projektami
i żadnych konkretnych wniosków
nie nasuwają.

Otwarcie lombardu miejskiego.
wiele osób. 3

Lombard mieści się w specjal-
nie odremontowanym na ten cel
lokalu w murach po-Franciszkań-
skich.

 

Z MIASTA.
— Spacer po Wilji Touring

Klub Wileński rozpoczął już pro-
pagandę turystyki, organizując
szereg wycieczek. |

Jedna z takich wycieczek od-
będzie się dzisiaj o godz. 18 stat-
kiem po Wilji.
Informacyj udziela Touring Klub,

Mickiewicza 6.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Ćwiczenia rezerwistów.

Referat wojskowy Magistratu mę
Wilna przystąpił do rozsylania
kart powołania szeregowym i pod-
oficerom rezerwy, którzy w roku
bieżącym powołani zostali na
ćwiczenia. Pierwsza poważniejsze.
tura rezerwistów wcielona zosta-
nie do szeregów w dniu 13 b. m.
— Kto staje do poboru.

Dziś w dniu 2 czerwca przed
komisją poborową (Bazyljańska 2)
mają się stawić wszyscy mężczy-
źni urodzeni w roku 1911 ym,
z nazwiskami na literę T, za-
mieszkali na terenie 1, 2, 3,5
i 6 komisarjatów P. P. oraz na
literę U z terenu komisarjatów 1,
2, 3, i 4. Wszyscy poborowi, ob-
jęci w tym dniu spisem winni są
stawić się punktualnie o q. 8 rano.

SPRAWY SZKOLNE.
— Gimnazjum J. Lelewela.

Uroczyste rozdanie matur odbę-
dzie się dn. 4 bm. o godzinie
11 i pół.

Gimnazjum ukończyli nastę-
pujący maturzyści:

Bagieński Aleksander, Bańkowski
Bohdan, Benisz Witold, Ciechanowicz
Wiktor, Diemientjew Michał, ljewlew A-
leksy, Jakubowski Westyn, Kazenas Je-
rzy, Kont: wicz Stanisław, Korsak
Edióń Е ж:птйі Władysław, Mo-
czyński Zdzisław, Nekanda-Trepka Jerzy,
Osoliński Władysław, Petrusewicz Wła-
dysław, Płakiński Wiktor, Polanowski
Eugenjusz, Suchocki Leon, Urban Mie-
czysław, Wierciński Witold, Wołejko

ładysław.
— Dyrekcja Gimnazjum 0.0.

Jezuitów w Wilnie powiadamia,
że egzamin wstępny do kl. I roz-
pocznie się w poniedziałek 27
czerwca o godz. 9-ej rano; egza-
mina zaś wstępne do kl. 2i 3
odbędą się we wtorek 28 czerwca,
początek o godz. 9-ej.

Przy Kolegjum O. O. Jezuitów
otwarty jest Internat na 60 ucz-
niów, uczęszczających do Gimna-
zjum O. O. Jezuitów.

Dla uczniów uczących się
prywatnie istnieje nadto przy
Kolegium prywatny Kurs przygo-
towawczy do | klasy gimnazjalnej.
—Dyrekcja Gimnazjum Zgro-

madzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu w Wilnie—

 

RESTAURACJA

„POLONJA“
Mickiewicza 11, tel. 5-93

krzycząco jaskrawemi nićmi, nikt
się chyba nie złapie, i zdaje sobie
sprawę, że w wyrazach jak „pol-
skie wojsko” winno iść „o treść
nie formę'' — bo przecież idzie o to
z kim i o co to wojsko ma walczyć,
a nie o mundury, sztandary i język
komendy. Z tą chwilą stoi już pe-
wnemi nogami na gruncie realizmu
narodowego. I w dalszym ciągu
rozwija się już u niego swobodnie
ta „ideologja Wielkiej - Wojny”,
która świat zgromadziła przeciw
Niemcom, a rozwija się bynajmniej
nie z oportunizmu wobec zwycię-
skiej koalicji, bo właśnie w paź-
dzierniku 1917, pod wrażeniem no-
wych powodzeń niemieckich notu-
je (we Włoszech): „Dziś się toczy
walka o być lub nie być kultury,
cywilizacji, postępu, indywiduali-
zmu, wolności, narodowości. Albo
Niemcy zginą, albo to wszystko.
Obyśmy naszą niepodległość we-
wnętrzną utrzymali!” (78), Słowa,
które nie straciły ani na jotę aktu-
alności.

Zanim jednak do tego realizmu
„doszedł, przykro się jeszcze su-
mienie samo ze sobą pracowało.
Pojawiająca się myśl o klęsce Nie-
miec automatycznie wywoływała
ruyśl o zwycięstwie Rosji; powiada
sobie „dotąd zbyt byłem zaślepio-
ny nienawiścią Rosji” i t. d. Tym-
czasem jednak sumienie boi się o
siebie, przed przebaczeniem Rosji
wzdryga się jak przed nieczysto-

"DZIENNIK MIBDEŃSKI :

Za co nas wczoraj skonfiskowano?
Wczorajszy numer naszego pi-

sma został z rozporządzenia Sta-

rostwa Grodzkiego skonfiskowany

га umieszczenie wzmianki p. t.

„Starcie policji z bezrobotnymi”.

Wzmianka ta omawia zajścia,

jakie mia.y miejsce na G. Śląsku,
Dosłownie ta sama wiadomość

znajduje się w porannem wydaniu

„Kurjera Warszawskiego”, oraz w

katowickiej „Polonii*”.
Żadne z tych pism nie zostało

skonfiskowane, a „Kurjer War-

szawski'”, zawierający niemiłą wi-

leńskiej cenzurze wiadomość, był
w przeciągu całego dnia wczoraj-
szego sprzedawany bez przeszkód
we wszystkich kioskach.

Ciekawi jesteśmy z jakiego ar-

tykułu kodeksu karnego wytoczy

nam Starostwo Grodzkie sprawę?
Bo jeżeli z art. 263 (rozpo-

wszechnianie wiadomości świado-

mie fałszywych, mogących obudzić

niepokój publiczny), to znowuż
mamy do rozstrzygnięcia pytania:

skąd nasze Starostwo może lepiej

wiedzieć o tem, co się dzieje na

Śląsku od władz śląskich, które

zamieszczoną przez nas wiado-

mość uznały za prawdziwą, skoro

jej ani nie skonfiskowały, ani na-

wet sprostowały w prasie kato-
wickiej?

Warszawa, jako centralna sie-

dziba władz, chyba również lepiej
jest poinformowana o sprawach

śląskich od p. starosty wileńskie-

$o, a przecie nie skonfiskowano

tam „Kurjera Warszawskiego”.

Piaskowa 3 przyjmuje zapisy na
rok szkolny 1932/33 codziennie
od 9 — 14 g. Egzamina wstęp-
ne od klasy I do VI zaczynają
się dnia 10 czerwca o godz. 9ej
rano. 3

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Sodalicja Marjańska Akade-

miczek. Dn. 22 maja b. r. odbyło
się zebranie walne S. M. A-czek
U.S.B., na którem wybrany Za-
iząd ukonstytuował się następują-
co: Prezydentka — Walerja Jan-
kiewiczówna, wiceprezydentka I—
Alina Kowalska, wiceprezydent-
ka II — Weronika Kubicka, sekre-
tarka — Halina Bogdańska, skarb-
niczka — Gertruda Januszkiewi-
czówna, przewodnicząca Sekcji za-
gadnień życia wewnętrznego —
Hanna Maciukiewiczówna, prze-
wodn. Sekcji Uświadamiania Reli-
ligijnego — Marja Kafarska, prze-
wodnicząca Sekcji Społecznej —
Blandyna Bartoszewska, przewod-
ricząca Junjorali — Zofja Sudni-
kowiczówna.
— Czwartek akademicki.

Dnia 2 czerwca w Ognisku Fka-
demickiem odbędzie się Czwartek
Fkademicki, poświęcony muzyce
współczesnej p. t.: „Walka o
akcidens”. Początek o godz. 20.
— Próby chóru akademic-

kiego odbędą się w czwartek dn.
2 czerwca i w piątek dn. 3 czerw-
ca o godz. 7.30 wieczorem w sali
„Lutni”.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Pielgrzymka rzemieślni-

cza do Kalwarji. W niedzielę 5
czerwca Zw. Cechów organizuje
wielką pielgrzymkę do Kalwarii.
Prócz cechów, wzywamy | szer-
sze masy rzemieślników niezrze-
szonych, by całe wileńskie rzemio-
sło stawiło się z rodzinami i cze-
ladzią na Mszę Świętą, która od-
będzie się o godz. 6.30 w kaplicy
Ostrobramskiej i po wysłuchaniu
kazania "pod przewod. kapłana
z sztandarami i orkiestrą wyru-
szyło do Kalwarji. |
— Ciężkie położenie cegielni-

ków. Według oslatnich zestawień
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Cegielników, pracuje obec
nie w porównaniu z latami ubiegły-
mi zaledwie 30 proc. ogólnej ilości
cegielników. W związku z krytycz-
nem położeniem bezrobotnych ce-
gielników zarząd Związku zamie-
1za w najbliższych dniach zwrócić
się do władz z prośbą o udzielenie
bezrobotnym jakiejś pomocy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Towarzystwa Przyjaciół

Nauk. Dnia 3 czerwca r. b. w pią-
tek o godz. 7-ej wiecz. w gmachu
Towarzystwa przy ul. Lelewela 8
odbędzie się 93 posiedzenie mie-
sięczne T-wa, na którem p. rektor
Alfons Parczewski wygłosi odczyt

00 1 CZERWCA r. b.

rewelacyjna 30: redukcja cen
A TOISDST TITAN TTKANT a OE OLA ZŻY

ścią: Raz śni mu się dawny rosyjski
dyrektor gimnazjum: Moskale po-
wrócili, a on, ten Marikow, dobro-
dusznie, iście po rosyjsku, drwi so-
bie z „młodzieńca”. I powiada so-
bie autor „Pamiętnika”: ,„..my
ciego, losu swego wyobrazić sobie
nie możemy. Takeśmy się z niewo-
la zżyli, takeśmy przywykli!” I wy-
kucha, co szczególnie wzruszają-
cem jest u niego, pobożnego kato-
lika: „Okropną farsę cyniczną Bóg
z nami urządza!* Narzeka na spo-
dlenie ostateczne, bezgraniczne, za
parcie się duszy własnej narodo-
wej..' Albo „bezpłodne marzy-
cielstwo Legjonów, z góry skazane
na przegraną”, lub „szalona, na-
iwna propaganda Studnickiego,
krzykiem nadrabiającego rzeczywi
stość”, albo wreszcie, jak mu się
wtenczas jeszcze wydawało „bier-
ność N. D. na czele z Dmowskim“'.
„A poza tem? Wypasanie brzucha
u miljonėw,(?!) strach, lojalizm,
bezmyślność, głupota — oto Polska
dzisiejsza. Jakże ja to mówić mo-
śę, sam pełen winy?" Tak go о-
czy robak sumienia; w tych sa-
mych latach zabijali się w Legjo-
nach ludzie najwrażliwsi i niecier-
pliwi na Polskę. Przyjdzie chwila
kiedy Cywiński zrozumie, że ta
„biernošė“ nie była biernością po-
dłości, ale cierpliwością z .musu i
w przypisku z r. 1931 stwierdzi,
że słowa Żeromskiego o ranach
polskich, które „trzeba rozszarpy-

p. t. „Ruch celtycki — wspomnie-
nia z epoki przedwojennej”. Wstęp
wolny dla wszystkich, goście mile
widziani.

— Walne Zgromadzenie Stow.
Kobiet z Wyższem Wykształcen.
cdbędzie się w piątek 3 b. m. w
łokalu Muzeum Etnograficznego,
ul. Zamkowa 11 o godz. 19 m. 30.
Na porządku dziennym: sprawo-
zdanie ustępującego i wybory no-
wego zarządu. Omówienie zadań
Stow. na najbliższą przyszłośći
wolne wnioski. Udział wszystkich
członkiń konieczny. Nowe człon-
kinie proszone są o zapisywanie
się przed zebraniem.

— Konkurs obowiązkowości
w SMP. W dniu wczorajszym
rozpoczął się konkurs obowiązko-
wości, zorganizowany przez Zwią-
zek Stowarzyszeń Polskiej Mło-
dzieży. Nie chodzi tu o nic in-
nego, tylko o pokazanie, które
SMP potrafi lepiej pracować; ja-
kie stowarzyszenie wykaże więk-
szą intensywność i sprawność w
pracy organizacyjnej i filantropij-
nej. Stowarzyszeniom, które wy-
każą intensywność i sprawność
w pracy, zostały wyznaczone
cenne nagrody.
— Towarzystwo Anatomicz-

no-Zoologiczne. We czwartek,
dn. 2.VI. 1932 o godz. 19.30 w
sałi Zakładu Zoologji USB. (Za-
kretowa 22) odbędzie się posie-
dzenie Tow. Anatomiczno-Żoolo-
gicznego z następującym porząd-
kiem dziennym:

1. Mgr. W. Adolhp. „Pory ro-
ku i rytm dobowy rozrodu Pa-
ramaecium”.

2. Doc. Dr. 5. Bagiński. „Hi-
stochemja tkanki tłuszczowej* —
z demonstracją mikroskopową.

3. Wolne wnioski.
Goście mile widziani.

ZEBRANIA i ODCZYTY,
— Odczyt ekonomiczny: Dziś

o godz. 18 w Sali Śniadeckich U. S.
B. wygłosi dr. Roger Battaglia od-
czyt na temat „Obecna sytuacja
gospodarcza Polski na tle rozwoju
historycznego i gospodarczego”
Jest to czwarty z cyklu odczytów
ekonomicznych organizowanych
przez Izbę Przemysłowo - Handlo-
wą w Wilnie.
Bilety w cenie 1 zł. dla młodzieży
akademickiej i szkolnej 50 gr. na-

bywać można od ogdz. 10-tej do
15-tej 1) w Izbie Przemysłowo -
Handlowej, ul. Trocka 3, 2) w Wo-
jewódzkim Komitecie do Spraw
Bezrobocia pl. Magdaleny 2 p. 24,
a przed odczytem u wejścia na sa-

Całkowity dochód przeznaczo-
ny został do dyspozycji Wojewódz
kiego komitetu do Spraw Bezrobo
cia na rzecz bezrobotnych.

3

Zlazd Gazownikėw | Wodociągowców.
Dziś nastąpi w Wilnie uro-

czyste otwarcie Wszechpolskiego
Zjazdu Gazowników i Wodocią-
gowców z terenu całej Polski.
Zjazd poprzedzi nabożeństwo w
Ostrej Bramie. O godz. 10 min. 30
rastąpi otwarcie obrad w sali
miejskiej przy ul. Ostrobramskiej.

O godz. 12 min. 30 uczestnicy
zjazdu udadzą się pochodem na
$órę Zamkową, gdzie na grobie
bohaterów powstania 1863 roku
złożony zostanie wieniec. Po
obiedzie wznowione zostaną obra-
dy zjazdu.

Pierwsze dwie sprawy doraźne w Wilnie.
Trzej włościanie, odpowiadać będą za zbrodnię szpiegowską.

Od czasu wprowadzenia po-
stępowania doraźnego, dziś, po

raz pierwszy w Wilnie, zbierze się

specjalnie utworzony trybunał

celem rozpoznania w trybie do-

raźaym dwu spraw, w których

trzej oskarżeni są pociągnięci do

odpowiedzialności karnej o upra-

wianie szpiegostwa na rzecz wy-
wiadu obcego państwa.
W jednej z tych spraw oskar-

żonym jest 37-letni Andrzej Malko,

rolnik z folwarku Bialawino, gm.

miadziolskiej. а
Do sprawy tej prokurator po-

wołał 8 świadków oraz w charak-
terze biegłych oficera Il Oddz.
Szt. Gen. i kaligrafa.

Obronę za oskarżonym wno-

sić będzie z umowy adw. Czer-
nichow.

Druga sprawa dotyczy dwóch

Litwinów, drobnych rolników z

gminy orańskiej, pow. Wil-troc-
kiego, a więc20 letniego Juljana
Kałanty i 24 letniego Piotra Cze-
Re Obaj oskarżeni są z art.

1 k. k. i art. 5 $ 2 rozporządze-
nia P. Prezydenta z dn. 16.ll
1929 r.
W tej sprawie prokurator po-

wołuje się na 7-miu świadków i
orzeczenie biegłego oficera Il
Oddz. Szt. Gen.

Obu oskarżonym sąd wyzna-
czył obrońców z urzędu. Kałantę
bronić będzie mec. K. Batkowski,
a Czepulisa mec. L. Szafkowski.
c. Trybunał dorażny tworzą pp.
sędziowie: J. Zaniewski, M. Szpa-
kowski i Cz. Sienkiewicz.

Sekrełarzować w czasie sesji
sądowej będzie p. St. Ostrowski,
urzędnik kancelarji wydziału kar-
nego. Kos. “

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIEZ. A. S. P.
— „Awantura w raju* w Bernardyn-

ce, Dziś o godz. 8 m. 15 niezrównana w

swym humorze faisa Arnolda 1 Bacha

„Awantura w raju”. !

Jutro o godz. 5 m. 15 wiecz. „Awan-

tura w raju”, :
— „Šzczęšcie cd jutra* w Lutni.

Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. wesoła ko-

medja St. Kiedrzyźskiego p. t. „Szczę-

ście od jutra”; —Н
Jutro — „Szczeście od jutra”.
— Popołudniówka niedzielna. Po-

dajemy do wiadomości, iż zapowiadana

na niedzielę 5 czerwca godz. 4 pp. po-

południówka „Pan naczelnik to ja“ —

została odwołana z powodu mającej się

cdbyć w ogrodzie zabawy dziecięcej.

— Park Sportowy. Dziś: 1) Koncert

Wil Orkiestry Symfonicznej — dyryg.

M. Salnicki; 2) po raz drugi i Air

ystąpi M. Kusewicki z nowym zupełnie

POSREÓZÓGIE, Przy fortepianie E. Soło-

monówna. Początek o godz. 8.15 wiecz.

Anons: w sobotę 4 czerwca 1932 r. wy-

stąpi Dygas.

POLSKIE RADJO WILNO,
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 dia
dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40:
Ostatnie przeboje (płyty). 1710: „Pod
Pramą“ — odczyt. 17.35: Koncert sy'n-
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 Woli-
ganga Goethe (cz. I). 22.35: Komunikatv,
Muzyka taneczna.

Piątek, dnia 2 czerwca,

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Aud. dla
poborowych (pog. i muz.). 13.10: Kom.
niet. 14.15: Program dzienny. 14.50: Mu-
zyka z płyt. 15.25. „Polska wyprawa w
Alpy francuskie", odcz.
dla młodzieży (płyty). Obj. Z. Ławęska.
1620: „Samobójstwa młodzieży”, odcz.
16.40: Kwadrans Szuberta (płyty). 16.55:
Lekcja angielskiego. 17.10: „Fantastycz-
ny šwiat automatow“, odcz. 17.35: Mu-
zyka lekka. 18.50: Kom. L. O. P. P.
19.00: Z zagadnień litewskich. 19,15:
Przegląd prasy rolniczej krajowej i za-
granicznej. 19.25: „Na srebrnym ekranie”,
premjery filmowe. 19.35: Progr. na so-
botę i rozm. 19.48: Pras. dziennik radj.
20.00: Pog. muzyczna. 20.15: Koncert
symfoniczny. 22.05. „Adolf Dygasiński”,
feljeton. 22.20: Kom. i muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Duch dziejów Wilna.

Od czego zacząć wędrówkę po Wil-
nie, by sens miasta ujawnił się dla nas
jak księga zrozumiała? By przeniknąć
odrazu jego ducha i bieg dziejów? —
Posłuchajmy odczylu Mieczysława Li-
manowskiego p. t. „Pod Ostrą Bramą”,
Odbędzie się on, transmitowany na
wszystkie stacje, dziś o godz. 17.10.

 

15,45: Koncert

KES UPS AOROERZSA PIERWODASTERE 1 WOAEORIOWORC OKREDKA ZETATZOĄ

codziennie HNSTĘDI ARTYSTYCINE „SASA |
10 wiecz. i DANCING” Rww m

wać aby się nie zabliźniły blizną
podłości'* brzmią mu jako blužnier-
stwa, bo nikomu nie wolno wyda-
wać lekkomyślnych sądów o życiu
narodowem, które płynąć może
nurtem ukrytym, ale głębszem, ni-
źli to jednastka ocenić potrali. A
co do Dmowskiego, to zda sobie
sprawę, w r. 1919, że, razem z obo-
zem swym „państwom innym una-
ocznił, iż Polska potrzebna jest ja-
"ke czynnik polityki antysemickiej,
a nam Polakom wykazał, że nie je-
steśmy centrem świata”, lecz zale-
żni od konfiguracji świata cale-
go... (102). To ostatnie ujęcie jak-
ze — niemesjanistyczne! Bo prze-
cież do psychiki mesjanizmu nale-
ży. pewien, bardzo zresztą. wznio-
sły i szlachetny, egocentryzm, któ-
ry drogą mistyczno - magiczną prze
nosząc sprawy świata we wnętrz-
ne własnej duszy, powoduje
przeoczanie owej realnej struktu-
ry świata, w której się jest przecież
tylko jednym z elementów.
Mesjanista dźwiga niebo, żeby się
rie zawaliło na ziemię...

Ciekawy, rzekłbym, nieco eks-
centryczny, zwłaszcza na pierwszy
rzut oka, przyczynek do tego ry-
su psychologji mesjanizmu znajduję
właśnie w pamiętniku Cywińskiego
którego jednakże tu nie przytoczę
i nie rozważam, gdyż chodzi mi
tylko o poltyczny, powszech-
nie znany, przekrój tych ciężkich
zmagań się wewnętrznych psychi-

ki polskiej między młotem a kowa-
dłem, do którego dobrym przyczyn
kiem jest właśnie i ten pamiętnik.
Dość, że mimo wszystko, Cywiński
wziął ostatecznie rozbrat z mesja-
nizmem w znaczeniu politycznem:
W r. 1919 uświadamia sobie, że me
sjanizm usiłuje przenieść żywcem
normy etyki jednostkowej do życia
społecznego i wprost miesza te
dwie dziedziny bytu: prywatną i
społeczną. „Ostatnie to złudze-
nie i pokusa romantyzmu—to mie-
rzenie zbiorowości miarą jednost-
ki, chęć narzucenia jej norm jed-
nostkowych, np. bohaterstwa, do-
brej woli, ofiary, (Nb. A ma tu
na myśli „ofiarę” i. t. d. narodu ja-
ko całości dla jakiejś idei ponad-
narodowej). Mesjaniści nie pojmu-
ją, że to są dziedziny odmienne..."
Znamienne jest, że to przekonanie
skrystalizowało się w nim podczas
pobyłu w Warszawie, gdzie ze-
tknął się z innym, niż w zacisznem
Wilnie „typem rzeczywistosci, bar
dziej skrystalizowanym i zhierar-
chizowanym” — zaczął „odróżniać
był jednostkowy a zbiorowy” (101).

Pytaniem naukowem wobec ta-
kich zwierzeń, jak Cywińskiego,
jest pytanie o difilerentia
specifica tj. o to, co odróż-
nia tego „romantyka”, którego rze-
czywistość do porządku, do trzeź-
wego widzenia owych wielkich
spraw minionych, przywołała, od
tych, z którymi rzeczywistość do-

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!
Chciałbym za pośrednictwem

Szanownego Pana w imieniu za-
kładu Dobroczynności Wileńskiej
wyrazić uznanie dla zespołu śpie-
waczego „Echo“,ktėry samorzutnie
dnia 30. V. rb, stawił się w Dobro-
czynności, by razem ze starcami i
staruszkami oddać hołd Chrysuso-
wi Panu w Przenajświętrzym Sa-
kramencie podczas procesji z czte-
rema ewangeljami i podnieść Chwa
łę Bożą prześlicznie wykonując pie
nia liturgiczne,

Racz przyjąć etc,
Ks. A. Sawicki.

WYPADKI
— Nieostrożny strzelec. Jeden

# komendantów „Strzelca wileń-
skiego Szwajewski, zam. przy ul.
Wielkiej 14, manipulując onegdaj
rewolwerem, spowodował wy-
strzał, a kula trafiła go w nogę,
miażdżąc stopę.

Szwajewski jest bardzo nie-
cstrożnym człowiekiem, bo nie
dawniej jak przed miesiącem, ma-
nipulując  nieostrożnie karabin-
kiem, spowodował dwa wystrzały,
wybijając kilka szyb w oknach
Archidiecezjalnego Instytutu Ak-
cji Katolickiej przy ul. Metropoli-
talnej 1.

 

Strajk w żydowskich
instytucjach.

Do strajkujących przyłączyli się
pracownicy biurowi komitetów
sierocińskich i kancelarji naczel-
nego rabina. Nie strajkują jedynie
pracownicy cmentarza żydowskie-
go. Jednocześnie dowiadujemy się,
że Inspektor pracy zamierza in-
terwenjować celem zlikwidowania
długotrwającego strajku. W tym
celu zwołana została na dzień dzi-
siejszy o godzinie 10 rano konfe-
rencja z udziałem przedstawicieli
zawodowego zw. pracowników
służbowych i prezydjum gminy
żydowskiej.

Za murami więzienia,
Jak żyją i pracują za murami wię-

zienia ci, których wymiar sprawiedli-
wości w trosce o dobro ogółu eliminuje
z szeregów społeczeństwa — opowie
radjosłuchaczom o godz. 20.00 adwokat
Helena Wiewiórska z Warszawy.

Zradjofonizowany Faust.
O godz. 21.35 transmitowane będzie

z Wilna na e rozgłośnie słucho-
wisko Faust. zęść pierwszą tragedji
Goethego w przekładzie Emila Zegadło-
wicza zradjofonizował Witold Hulewicz.
W roli Mefista wysłąpi Stanisława Wy-
socka, rolę Małgorzaty odtworzy Janina
Skrobecka, Fausta zaś Marjan Wyrzy-
kowski.

konać tego nie zdołała? A zauwa
żę tu odrazu, że, zdaje mi się, wię
kszość elsów — nie licząc poleg-
łych — już w czasie Wojny zajęła
slanowiska realne; bodajże reszt-
kom powojennym po tamtej stronie
posłużył Brześć; (nb. tu nie liczę
p. Pierackiego, K. wiceministra).
Myślę, że działała tu u nich ta sa-
ma głęboka dyscyplina moralno-
patrjotyczna, która kazała elsowi
głęboko wzdrygać się wewnętrz-
nie na samo podejrzenie siebie o ja
kikolwiek oportunizm: „Rzeczywi-
stość” objektywna mogła była być
dojrzana, bo metoda trwałej, su-
miennej samoobserwacji musiała
wkońcu wyprawadzić z idealisty-
czno - lirycznej hypochondrji, z za-
wieszenia między „nieczystą” rze-
czywistością, a czystym ideałem
i doprowadzić do jakiegoś wy-
boru woli — i to po stronie po-
stulatów narodowego całokształtu.

Książeczka ta przynosi garść
faktów, malujących nastroje wileń-
skie podczas wojny, daje pogląd na
piękną wileńską pracę społeczną,
jak tam się rozwinęła, skoro tylko
powstały warunki bardziej sprzy-
jające, zawiera też i subtelne, cza-
sem może i nazbyt subtelne, roz-
myślania etyczno-religijne, a na-
dewszystko raz jeszcze wykazuje,
jak dalece osobistą dla niejednego
z Polaków sprawą — była w ten
czas straszny, ale wielki, sprawa
polska.
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Z KRAJU.
Święto pułkowe lotników.

5-ty pułk lotniczy w Lidzie
obchodził wczoraj uroczyście swe
święto pułkowe, na które przybyli
przedstawiciele wszystkich puł-
ków lotniczych w Polsce. Obec-
ny był również szereś apara-
tów zagranicznych z wybitnymi
lotnikami państw  zaprzyjaźnio-

Tyfus plamisty w

We wsi Klukowicze gminy ho-
rodeczańskiej pow. nowogródzkie-
$o zachorowało ostatnio około 20
osób z objawami tyfusu plamiste-

Grad wielkości kurzego

Onegdaj nad powiatem wileń-
sko-trockim przeszła niebywałych
rozmiarów burza gradowa. Grad
wielkości kurzego jaja zniszczył
zasiewy w miejscowościach: Do-
wciany, Dowcianiki, Poszarnie,
Kordonki, Szurpie, Marjanówka,

rych. Na program święta złożył
się uroczysty capstrzyk i apel, na-
beżeństwo, wspólny obiad, zabawa
taneczna i mecz piłkarski, roze-
śrany pomiędzy WKS 5 pułku lot-
niczego a PKS, zakończony wy-
nikiem 1:3 na korzyść PKS. (PAT)

Nowogrėdzczyznie.

go. Na miejsce przybyły władze
lekarskie, które przeprowadzają
dezynfekcję oraz przedsięwzięły
szereg środków zaradczych. (PAT)

jaja zniszczył zasiewy.

Justynówka, Kramiszki, Piotrów-
ka, Rotaliszki, Lubkiszki, Szar-
kiszki, Bołkuny, Mielki oraz inne
miejscowości gm. mejszagolskiej.
Straty są znaczne, lecz narazie
nieustalone.

Nielegalna broń i nielegalne polowania.

Na terenie powiatów woje-
wództwa wileńskiego policja uja-
wniła 17 karabinów, 11 rewolwe-
rów i większą ilość naboi. Broń tę

„wlošcianie przechowywali niele-

galnie. Niektórzy z włościan no-
cami w lasach urządzali nielegal-
ne polowanie na zwierzynę, której
według przepisów łowieckich nie
wolno zabijać.

Napad rabunkowy pod Knistuszkami,

Ubiegłej nocy w pobliżu wsi
Knistuszki pow. wileńsko-trockie-
śe napadnięty i obrabowany zo-
stał Stanisław Karmazyn. Ponie-
waż Karmazyn stawiał zacięty

nsdku policji.
W wyniku dochodzenia poli-

cyjnego zdołano aresztować spraw
ców napadu. Są to Kazimierz Sze-
mis, Walenty Pietryk, Piotr Koł-

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Wystawa nagród raidu motocy klowego „Dziennika Wileńskiego".

Dziś wszystkie nagrody raidu
motocyklowego „Dziennika Wileń-
skiego' będą wystawione w oknie
Touring Clubu przy ul. A. Mickie-
wicza 6.

Rozdanie nagród nastąpi we

Harcerski kurs żeglarski w Trokach,
Korzystając z wielkiej ilości świąt,

jakie przypadły na miesiąc maj, „Błękitna
Jedynka Żeglarska” przeprowadziła w
Trokach praktyczny kurs żeglarski dla
harcerek i harcerzy wileńskich.

Harcerzom przyszła z pomocą Liga
Morska i Kolonjalna, która oddała do
dyspozycji swój tabor.

Mimo trudnych warunków finanso-
wych harcerze ukończyli doskonale po-
wyższy kurs; chodzic często musieli na
piechotę do samych Trok, by tu po-
jeżdzić żaglówką i nie opuścić godzin
ćwiczebnych.

Do egzaminu przystąpiło 20 harcerzy,
którzy wykazali umiejętność obchodzenia
się z taborem i z żaglem.

Kurs prowadził kapitan żeglugi jach-
towej L. Kohutek.

Kalendarzyk zawodów pływackich.

Woda jest już ciepła. Sportowcy od
kilku już tygodni zaczęli pływać, ale
niestety nie mogą jeszcze racjonalnie
prowadzić treningów, gdyż wciąż sprawa
pływalni tkwi na martwym punkcie.
A kalendarzyk jest skro-

rany. ygląda on następująco: 19 czer-

wca otwarcie sezonu zawodami między-
szkolnemi i towarzyskiemi; 26 czerwca
propagandowy wpław przez zale, 31
lipca water-polo o mistrzostwo Wilna;
6—7 sierpnia zawody pływackie o mi-
strzostwo okręgu.

Oto kilka terminów. Otwarcie sezo-
nu niewiadomo jak i gdzie wypadnie.
Wpław przez Wilję uda się zapewne do-
skonale, zwłaszcza, że mamy juź nieco
doświadczenia z roku ubiegłego. Water-

 

opór napastnikom, został dotkliwie
pobity. Napastnicy po obrabowa-
niu swej ofiary zagrozili śmiercią,

 

   

  

     
      

tona, Jan Kućko, Seweryn Szemis
i Walenty Kwiecis.
osadzono w areszcie.

 

polo to znak zapytania. Żeby grać w pił-
kę wodną, to trzeba trenować, a treno-
wać nie można, bo niema gdzie.

Mistrzostwa Wilna wypadły aż na

Wszystkich

 

 

wtorek 7 czerwca o godz. 18.30
w lokalu Touring Clubu.

Wykaz imienny nagrodzonych
zamieściliśmy w numerze wczo-
rajszym.

napewno udałyby się. Można przecież
tak, jak to kiedyś urządzano, przepro-
wadzać konkursy skoków, przepływanie
na drugą stronę, zabawę na kajakach
it d.

Jest to mój osobisty, skromny wnio-
sek, który podsuwam władzom pływac-
kim do ewentualnego rozważenia. To
rzecież tak mało może kosztować.
rzeba tylko troszkę chęci i czasu.

Pamiętajmy, że często mała napozór
rzecz może stać się wielką.

Od kogo zależy?

Śmiesznem wprost jest, że teraz la-
tem musimy poruszyć jeszcze raz (chyba
nie ostatni) sprawę sezonu narciarskiego.

Organizacja władz narciarskich zała-
mała się i coś się zepsuło w aparacie :
zarządu Wil. Okr. Zw. Narciarskiego.

Postanowiono na ostatniem zebraniu
zarządu, które odbyło się w lutym (1),
że walne zebranie odbędzie się 10 kwie-
tnia, ale jakoś 10 kwiecień minął, i maj
nawet przeszedł, a zebrania walnego jak
niema, tak niema.

Coraz częściej jesteśmy zapytywani
przez rozżalonych zawodników: Co się
stało? Dlaczego nie rozdaje się prze-
chodnich nagród. Dlaczego raptem za-
szły tak wielkie zmiany?

Nie mogąc odpowiedzieć, ze swej.
strony zapytujemy, co się stało i dla-
czego istniejące od kilku już lat nagrody
nie zostają rozdane?

Wiemy, że statut P, Z. N. mówi wy-
raźnie, że walne zebrania poszczegól-
nych związków okręgowych muszą odbyć
się w połowie maja, a więc i tu zostało
naruszone prawo.

Kto za ten bałagan odpowiada?
Ja. Nie.

  

  

 

 

Z Rosji sowieckiej.
Rosja zakupuje zboże.

BUENOS AIRES. (Pat). W sfe-
rach zbożowych eksporterów ko-
mentowana jest żywo wiadomość z
Liverpoolu o zakupie 5 poważnych
ładunków zboża kanadyjskiego i
australijskiego przez Sowiety. Pra-
sa miejscowa podkreśla, że aczkol-
wiek według ostatnich wiadomości
z Rosji sowieckiej, należałoby
przypuszczać, że kraj ten prawdo-

Stan przemysłu przetwórczego.

Mimo niezwykle niskich płac
robotniczych, nasz przemysł prze-
twórczy znajduje się w niezwykle

podobnie przestanie być konku-
rentem, jako eksportujący zboże
na rynku światowym, to jednak je*
go ukazanie się na rynku świato-
wym zboża jako importującego
musi wywołać pewne zdziwienie i
nasuwa przypuszczenie, że po tych
pierwszych i

ciężkiem położeniu, jak świadczą
poniższe cyfry, dotyczące m. mar-_
ca.

 

BUKLETAI 2

Pracujący Przepraco-

Zakłady | Zakłady |Zatrudnieni| wszystkie |poz goleni| Wano
Rok nie robotnicy| dni w ty- tygodniu godzin

czynne czynne w tys. godniu w tys. tygodniowo

w tys. w_milj.

1929 4320 668 500 443 5 23
1930 4275 911 418 207 36 18
1931 4182 1233 348 266 15 15
1932 3581 1812 291 152 38 n       

Stan ten wymaga zastosowania
energicznych środków, a w szcze-
sólności obniżenia cen podstawo-
wych surowców przemysłu prze-
twórczego, jak np. węgla i żelaza,

Samoobrona rzemiosła szewskiego.

Organizacje zawodowe szew-
ców w Warszawie, Cech majstrów
szewców i cholewkarzy im. Kiliń-
skiego, Centralny Związek Zaw.

 

 

 

 

które wskutek kartelizacji tych |
działów utrzymywane są na pozio-
mie znącznie przekraczającym ce-
ny zagraniczne,

twórcom najtańszych źródeł naby*

       

    

   

  
   

 

 

  
  

   

   

   

  

    
  

 

wania surowców, ną utworzeniu
źródeł korzystnych odsprzedaży
oraz przeciwstawieniu się zalewo-

jeżeli Karmazyn doniesie o wy- a AE 8a tiw Derby angielskie. Majstrów Szewskich, Zw. Hurtow- wi rynku przez obuwie importo“
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‚ Ё ną poszukuje , šwla-
Wyprzedaž nowych modeli3ir. E: LEKARZE į AKUSZERKI pocztowych Šai je Lombsrd ul. pyży pokój z prawem A. c 9siedżie dex Miła3 m.4(Zwie-  ! INTROLIGATORNIA| czR pla 4 tel. 14 10od y, t 1 di Wil sk 10 1 "mei pns|kupię niedrogo. Ka-| 9-2 | gd 5—7 pp. 247 orzyst. z salonu nadaje ną wieś. Bardzo lubi rzyniec). 9110 ak

Prze stawicielstwo BOSKA IU. ЫЗЫРИЕОИОИЛНЕНИ СОЫНО sztanowa 5 m. 6. —20 » się dla doktora lub adwo- dzieci. Rekomendacje i LWIERZYŃSKIEGO %
TTT AKUSZERKA a"Eikatado wynajęcia Wiel- znanych osób. „Zrėdlo Mieda ksanieńia one s «| tei

' esz : m. 11. Pracy” Troęka 19, m. 4 ba poszukuje posady do :
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g OSZ ® skórne meczopi 7 jmuje od godz. 9 do ЧиШдиЕтЕЕПИЦЫВИНЕДЕНЛИМИЮ R Chcę pilnować miesz- 574 składać w adm „Dz.Wielka 19, od 9—1 I 3—7 przyj х MAJĄTKOWE DZIELA, BROSZURYMagistrat m. Wilna podaje do ogólnej wia-
domości, że dn. 7 czerwca r. b. o godz. 10 rano
w sali licytacyjnej przy ul. Treckiej Nr. 14 od-
będzie się sprzedaż w drodze licytacji różnychDr. Ginsberg

Ckorohy skórne wene-
ryczne I moczopłciowe

WILEŃSKA 3
od godz. 8—1 ! 4--8 Zana, na lewo Giedymi-

tel. 567.

sprzętów domowych oraz pianina i dn. 8 czerwca
r. b. © godz. 11 rano przy ul. Szeptyckiego Nr. 16-a
sprzedaż z licytacji w dobrym stanle autobusu
firmy „Chewrolet" | taksówki firmy „Essex“, za-
sękwestrowanych u poszczególnych płatników za

odatki.
> e: Magistrat m Wlina.
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„Pieniądze albo zycie”.
Spalenie „Elsprey“ nie bylo latwą rzeczą i Barry

rozumiał to doskonale. Nad wieczorem w czwartek

zamknął się w swoim pokoju i wynurzył się zeń po

godzinie, jako starszy pan z siwą głową i siwemi

włosami, w nieokreslonym płaszczu i statecznym ka-
peluszu, trzymającym się tylko na czubku głowy.

Ten ostatni szczegół nie miał wielkiego znaczenia,

bo i tak później wiatr zwiał kapelusz do rzeki z
mostu Queensborough. W rękach Barry trzymał
dwie torby. W jednej z nich mieściła się szczote-
czka do zębów i czterokwartowe naczynie oczysz-
czonej nafty. W drugiej: czarna peruka, ruda pe-
ruka, dwie odpowiednie brody, dwa pudełka suchar-
ków i cztery puszki sardynek z kluczami.

5 Udał się do garażu oddalonego o kilka bloków
od domu, nie zwróciwszy niczyjej uwagi, gdyż było
już prawie ciemno. Tu przystąpił do Oskara, osobi-
stego szotera wuja, i kazał mu wyprowadzić roadster
marki Mercedes. Oskar postawił się z godną uzna-
nia energją i odmówił, grożąc policją. Barry, które-
mu przypomniały się studenckie czasy, powalił go
zręcznie na łopatki w samym progu garażu.
— Zawsze zapominam o przebraniu — rzekł u-

przejmie, gdy obaj wstali. — Nie poznałeś mnie pan,
bo mam brodę i perukę,
— Wiem o tem — odparł tępo Oskar. — Śle-

pyby zobaczył. Ale powiesz policjantowi, coś za je-
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in blanco z wystawienia
Biłewicza Mikołaja, żyro-
wany przez Franciszka
Kowalewskiege i Ludwi-
ka Szynkowskięgo — un.

Tomasza się 77 9125
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den i czego tu chcesz, bo jeżeli mnie natychmiast nie
puścisz, to narobię takiego krzyku, że zlecą się z
dziesięciu posterunków.
— Narażasz mnie pan na niepotrzebny kłopot

— rzekł Barry, zdejmując na chwilę brodę i perukę
i nakładając je zpowrotem.
— Cóż ja winien? — usprawiedliwił się szofer.

— Czy to się pan nie widział w lustrze?
Nie chcąc scysji z policją i mając zresztą czas, .

gdyż w Southamptonie chciał się znaleźć dopiero
o północy, Barry kazał jechać noga za nogą. Auto
wlokło się rzeczywiście tak uderzająco wolno, że
jeden policjant chciał je zatrzymać za hamowanie
ruchu.
— Żebyś ty go widziała, Nora — mówił naza-

jutrz do żony. Dziad bliski grobu, z długiemi włosa-
mi, istny bolszewik. Aż'szkoda mi było samocho-
du. Taki piękny Mercedes!...

Nad wiejską rezydencją Chennelów unosiła się
mgła płynąca od morza. Księżyc w pierwszej kwa-
drze nie dawał dużo blasku. Auto Barry'ego posu-
wało się się prywatną drogą ze zgaszonemi światła-
mi, prawie niewidoczne w mroku. Po prawej stro-
nie majaczyły rozległe zarysy domu. Auto skręciło
na lewo i zrobiło jeszcze óśmą część mili. Motoru
nie było poprostu słychać. Droga rozwidlała się dru-
gi raz. Na lewo wznosiły się stajnie i garaż, na pra-
wo duży wiatrak z szerokiemi drzwiami, postawiony
jako ozdoba. Barry skręcił na prawo.

Znał szerokie drzwi do ostatniego gwoździa,
gdyż za dziecinnych czasów wiatrak był ulubionem
miejscem jego zabaw. _Wyjąwszy jakieś narzędzie

w. Kasztanowa 7 m. 5. Skradziono dn. 21 Maja

kowski
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z kuchnią w domu muro- qowiedzeć się tamże od kteru do dwóch chłop-
wanym do wynajęcia ull- >

Тр 2-6 pop.

w kierunku wybrzeża.
„Elsprey” kołysała się wdzięcznie na falach.

Barry usiadł na piasku i oparłszy się plecami o pa-
górek, zaczął kombinować, jak ją zniszczyć. Pod-
palić byłoby łatwo, wystarczyłoby podrzucić w ko-
morze gałgany zmoczone w nafcie i przytknąć do

Ale wpierw trzebaby pomyśleć o u-
ratowaniu załogi i zabezpieczyć się przed akcją ra-

nich zapałkę.

tunkową przeciwpożarną.
Jacht był tak piękny, że Barry'emu ścisnęło się

Brzydota taka jak
Billings i on — uważał że los skuł ich na zawsze —
mogła być uratowana tylko za cenę zniszczenia tego
piękna. Chociaż „Elsprey' mogła powstać znów z
płomieni jak „Feniks” dzięki alchemii miljonów Bil-
lingsa, to jednak nie byłaby to już ta sama „Elsprey',
Ale tej ołary domagało się szczęście Georginy, Z

romantycznego punktu widzenia wandalski
czyn tracił dużą część swego wandalizmu.

serce nagłym żalem. Ale cóż!

tego

Georgina...
. Szmer drobnych fal obijających się o wybrzeże

śpiewał tysiącznemi głosami. To też Barry nie zdzi-
wił się, gdy marzenie stało się jawą i na diunach u-
kazała się we własnej osobie ona. Szła zadumana,
lekki wietrzyk powiewał jej jedwabnym szalem,

pokojowe. Zakretowa 56. Nr. 23 (koło z aaa

słonecz-

EN ANRZEWEZ

kanie. Warunki
stępne Zamkowa 15, m 3.
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mę Archanielska 1 m.

droższa!

rozwiązanie

kryjówki.

obudził się,

gody.

twarzyczka jaśniała w blasku księżyca, jak cud...
Barry skoczył na równe nogi.

przy- Wil“ pod Nr. 9128.

DOE :S Zdolnych zastępców lo- ZAPROSZENIA,
ny, do sprzedania. Całość inteligentną miodą pa-NN

s:93—0 IRINA Pa NK TOALNIE.
i ii p op

z samochodu, sforsował niem drzwi i wszedł do środ-
ka, świecąc sobie latarką elektryczną. Dolna kon-
dyśnacja była pusta. Wprowadził tedy auto, zam-
knął starannie drzwi i udał się naprzełaj przez łąki

— Najdroższa moja! — zawołał, — Moja naj-

spostrzegł, że jest w peruce.
do wiatraka. Krzyk Georginy obudził czujność za-
logi „Elsprey“. Na pokladzie zjawili się dwaj ludzie,
którzy zaczęli pokazywać na brzeg. Jeden z nich
wsiadł zaraz do łódki i popłynął ku lądowi. Barry |9si
oglądając się na to wszystko przez ramię, znalazł |

swojej trudności.
wana przez Georginę o warjacie, będzie go szukać.| łoż
Łatwo będzie wywabić wszystkich na Bi eks

Barry zamknął się w wiatraku i stwierdził ze| rzą
zdziwieniem i z zadowoleniem, że miłość nie ode-

że zaprowjantował wyprawę niedostatecznie. Pra-
śnienie ugasił z kranu, mieszczącego się w kącie

Następnie położył siedzenie z roadstera-
na podłodze a na miejscu poduszki worek, zawiera-
jący blaszankę z naftą, zgasił światło, nakrył się|
płaszczem i usnął. Ale zaraz przyśniło mu się, że.
ogromna włochata łapa przyciska mu nos !
о: Naturalnie byta to broda. !

więc i podłożył ją sobie pod głowę dla większej wys

9128—1 BILETY WIZYTOWE, |
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Georgina wydała przeraźliwy okrzyk strachu i |pe.
rzuciła się do ucieczki. 2 :

Barry zdumiony, chwycił się za głowę i dopiero | пу‹
Popędził więc szybko| wie

sta

Załoga, poinformo-| Niu

Rn

brała mu apetytu. Zapalił małą lampkę przy road- | toz
sterze i przy jej słabem światełku pochłonął bez tru- | Wie
du dwa pudełka i sucharki. Jedząc doznał obawy,| Ubx   
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