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$ słowców poznańskich, wynosi przeszło 100,000 zł.

 

_| się do biur.

 

Opłata pocztowa ułszczona ryczałtom

Rok XVIIDZIENNI  

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11
19 do 24-ej.

 

В .P.
JÓZEF LEGKOGICZ

Opatrzony Sw. $w. Sakramentami po długich I ciężkich cierpieniach
zasnął w Bogu dn. 2 czerwca 1982 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Filareckiej 15 da
kościoła po-Bernardyńskiago nastąpi dn. 3 czerwca o g. 6 pp. Мабо*
żeństwe żałobne i pogrzeb na cmenterzu po-Bernardyńskim odbędzie się
dn. 4 czerwca o g.9 r.

Q czem zawiadamiają pegrążeni w_ głębokim smutku
ko Żona, Dzieci I Rodzina,

   

    

 

DZIENNIK WILEŃSKI
4 będzie wychodził CODZIENNIE, NIE WYŁĄ-

CZAJĄC poniedziałków i dni poświątecznych.
a

Łapownictwo podatkowe.
(Telef. od własnege korespondenta.)

POZNAN. Wielkie wrażenie wywołała w Poznaniu wiadomość
o aresztowaniu urzędników skarbowych w związku z nadużyciami
podatkowemi, które były przedmiotem dochodzeń blisko od dwóch
tygodni. W związku z powyższemi nadużyciami zarządzono w urzę-
dach skarbowych zmiany personalne, oprócz tego zawieszono w
czynnościach kilku sekwestratorów a ubiegłej nocy aresztowano
urzędnika podatkowego Piętkę oraz pośrednika podatkowego Mielni-
ka z Poznania. Równocześnie z aresztowaniem powyższych osób do-

 konano w urzędzie Il znajdującym się w mieszkaniu prywatnem przy
ul Cieszkowskiego zuchwałego włamania przyczem zginął szereg
ważnych aktów urzędowych. Sledztwo w powyższej sprawie prowa-
dzi znany w Poznaniu z przeprowadzenia szeregu spraw prokurator
Hradek. Jak się dowiadujemy w powyższą aferę wmieszenych jest
wielu urzędników. Piętka i Mielnik odgrywali rolę wysłanników i po-
średników. Oszukzńczy proceder polegać miał na tem, ze kupcy
byli szacowahi za wysoko, poczem przychodzili do nich owi wysłan-
nicy i sprawę załatwiali w ten sposób, że kupcy płacili im pewien
haracz. Wysokość łapówek jakie otrzymali od kupców i przemy-

Afera ta budzi

 

olbrzymie zainteresowanie.

Zajcie w Mysłowicach.
‹ (Telef, od własnego korespondenta)

KATOWICE. Onegdaj w kopalni Mysłowice miano wypłacić ro-
Botnikom zaległe zarobki, co jednak nie nastąpiło, Oburzona zalo-
ga porzuciłe pracę i wezwała robotników na obrady, na których za-
 Panowały nastroje bardzo burzliwe, tak, iż gdy jeden z robotników
przemawiał umiarkowanie, został pobity. Następnie zaloga udala się
Przed willę dyrektora kopalni, Breuera, chcąc wtargnąć na podwórze

willi. Policja przeszkodziła temu. Robotnicy po pewnym czasie ro-
zeszli się spokojnie do domów. Po południu załoga dowiedziała się,
iż dyrekcja kopalń zawiadomiła radę załogową o konieczności re-
dukcji 700 robotników. Zarządzenie to podziałało piorunująco na
robotników, którzy zgromadzili się przed kopalnią i usiłowali dostać

Jednego z inżynierów dotkliwie pobito. Dalszym zaj-
ściom położyło kres zjawienie się policji. Kopalnia dotychczas zą-
trudniła zgórą 2,000 robotników. ż

Prof. Ujejski rektorem Uniwersytetu
ze - Warszawskiego,
WARSZAWA, (Pat).

Czerwce, w sali posiedzeń Senatu
akademickiego odbyło się zebra-
nie ogólne profesorów Uniwersy-
tetu Warszawskiego w celu wy-

Ujawnienie tajnej umowy litewsko-nie-
mieckiej, skierowanej przeciwko Francji,

Anglji i Włochom.
(Od własnego korespondenta).

RYGA. ZDobrze poinformowany, jak wogóle Niemcy w Litwie,

© zakulisowem życiu politycznem naszej sąsiadki, korespondent ko-

Wieński „Rigasche Rundschau" zastanawia się nad kwestją czy mo-
żliwe jest porozumienie litewsko-niemieckie w sprawie Kłajpedy. Wy-

Wody te naogół do konkretnych wniosków nie dochodzą. Autor

W dn. 2 boru rektora na nowy rok aka-
demicki. Rektorem wybrano zwy-
czajnego profesora historji lite-
ratury peiskiej dr. Józefa (jej:
skiego.

 

| uzależnia dalszy układ stosunków pomiędzy Berlinem a Kownem od

decyzji Trybunału Haskiego w sprawie kłajpedźkiej na razie konsta-
tuje zaś poprawność zachowania się władz litewskich wobec konwen-
cji kłajpedzkiej, co przypisuje wynikowi wyborów wokręgu kłaj-

| pedzkim.
‚ 17 ekazji wywodów na ten temat dowiadujemy się rewelacyj-

nych informacyj o tajnem porozumieniu litewsko-niemieckim w spra-
wie Kłajpedy zawartem pomiędzy Woldemarasem a Stresemanem.

(stęp odnośny podajemy w tłomaczeniu dosłownem.

| /„Wałdemaras w czasie swoich rządów wychodził z założenia, że
stabilizację stosunków politycznych w okręgu Kłajpedzkim da się
osiągnąć przez. bezpośrednie porozumienie z Niemcami.

Niemcy są zainteresowane w pierwszym rzędzie w poszanowa-
niu autonomii kłajpedzkiej i jako członek Ligi Narodów mają przed-
łożyć Radzie Ligi i państwom— sygnatarjuszom konwencji (Francji,
Anglji, Włochom i Japonji) uchybienia konwencji popełnione przez

| rząd litewski, aby wobec Litwy poczynione były odpowiednie kroki.

Gdyby spory pomiędzy Litwą a Niemcami mogły być obecnie
rozstrzygnięte na podstawie umowy 't. zw. „Gentleman-Agreement",

| wielkie mocarstwa, które w polityce wschodniej dążą do innych

ubocznych celów byłyby wyemilinowane z rozstrzygania kwestii

kłajpedzkiej.
Wołdemaras zrealizował swą tezę przez zawarcie z Niemcami

Wspólnej umowy. :
Śmierć. Stresemana i obalenie  Woldemarass  przekre-

| lity w tajemnicy utrzymywaną umowę „GentelmanAgreement".
ппет! słowy pomiędzy Niemcami a Litwą istniała tejna umowa

i 1 ająca na celu usunięcie Francji, Anglji i Włoch od wpływów w

stjach wschonich. Urhowietej przychylna była oczywiście Moskwa.

"Tanio Taniol Tanio bajecznie, powtarzają wszyscy
ci którzy odwiedzili nasz

- | |POLSKI SKŁAD KONFEKCJI GALANTERJI I TRYKOTAŻY
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M. koszulki sport. 4,50
zefir prima 5,50

jedwabne 0,65
łowack.jedw. 9,60

1,80

Modn. rękaw. z mankt.”,90| p, H-go W. Nowicki
„ bluzki jedwabne 7,50| wiino, ul. Wielka 30 4 +

|, spodniezki jedw. 9,90| włesna wytwórnia krawat
'° „ kombin. jedw. 4, Kosz.
ал ae. 1.90| 9--D-"U--W==|-"A| Kalas. trykotowe

 

Telefon Redakcji.

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

do 16 i od
 

Szykany
GDAŃSK, (Pat). Senat prze-

słał do Macierzy Szkolnej w
Gdańsku pismo, że kierowniczce
ochronkiż polskiej we wsi Wielkie

 

Wilno,. Piątek 3-go czerwca 1932: Ek

  

   

      

    
    

 

    
  

 

gdańskie.
Trąbki zostanie odebrane prawo
prowadzenia -tej ochronki za
uczenie w niej dziatwy polskich
pieśni,

druku "z

zagranięą 8 zł.

  

a e 28 proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z. 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 26gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem ml

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

Ogłoszenia
Terminy

 

  

Hitłerowcy stawiają gabinet Brauna przed
trybunał stanu.

GDAŃSK (Pat). Na czwartko-
wem posiedzeniu sejm pruski kon-
tynuował debatę polityczną. Na

Po utworzeniu rządu vonPapena
Nowy rząd Papena.

BERLIN (Pat). O godz. 13,30
ogłoszony został następujący ko-
munikat: Prezydent Rzeszy na
wniosek kanclerza von Papena za-
mianował: ministrem spraw za-
granicznych — ambasadora von
Neuratha, ministrem finansów —
hr. Schwering von Króssiga, mi-
nistrem sprawiedliwości — dr.
Guertnera. Minister gospodarki
dr. Warmbold objął tymczasowe
kierownictwo ministerstwa pracy.
Tem samem lista nowego rządu
została skompletowana.

BERLIN (Pat). Ambasador niemiecki
w Londynie baron von Neurath ma lat
39. — Po wstąpieniu do służby kosular-

Min. Neurath mężem
BERLIN (Pat). Prasa donosi,

że ambasador Neurath zamiano-
wany został ministrem spraw za-

nej zostaje. w czasię wojny radcą amba-
sady w Konstantynopolu. W roku 1917
mianowany jest szefem gabinetu króla
wirtemberskiego. Od roku 1919 wraca
da służby dyplomatycznej, obejmując
si nowisko posła w Kopenhadze, — Od
reau 1922 do 1930 jest ambasadorem nie-
nutckim przy Kwirynale, poczem wy-
jezdża do Londynu na dotychczas zajmo-
wane stanowisko ambasadora.

Dyrektor ministerjalny w. minister-
słwie finansów hr, Schwering von Krós-
stę wstępuje do tego ministerstwa w roku
1620 do wydziału traktatowego, od roku
1925 pracuje w wydziale budżetowym,
kiórego kierownictwo obejmuje w roku
1929. W grudniu 1931 bierze udział jako
delegat Niemiec w nadzwyczajnej ko-
misji doradczej w Bazylei.

zaufania Hindenburga
granicznych na wyraźne życzenie
Ilindenburga.

Oświadczenie Papena.
BERLIN (Pat). W pałacu kan-

clerskim odbyło się wieczorem
przyjęcie przedstawicieli prasy za-
granicznej, Kanclerz von Papen
w krótkiem przemówieniu oświad-
czył, że w zakresie polityki za-
zianicznej nowy rząd  konty-
nuować będzie plany Brueninga,
zmierzające do zabezpieczenia
podstaw gospodarki narodowej.

W dążeniach tych współdziałać
będą Niemcy z innemi narodami.
Powołanie naszego rządu jest ko-
nieczne — oświadczył kanclerz —
bowiem zagranica musi wiedzieć,
kto reprezentuje politykę. zagra-
niczną Niemiec. Polityka  ze-
wnętrzna musi też opierać się na
wyraźnej sytuacji wewnętrznej.

Dr. Luther u Kanclerza Papena. A
BERLIN (Pat). Kanclerz Papen

przyjął w dn, 2 b. m. na dłuższej
eudjencji prezydenta Banku Rze-
szy dr. Luthera. Po zakończeniu
owej ręzmowy wydano komunikat,
podkreślający zupełną zgodność

poglądów obu mężów stanu.
Stwierdzono, że nie może być mo-
wy o żadnych eksperymentach w
polityce walutowej 1 emisyjnej,
ktėre zagroziłyby walucie nie-
mieckiej. :

Brining nie przyją! swego nastepcy.
BERLIN. (Pat). Wielkie wraže-

rie wywołała w kołach politycz-
nych wiądomość, że były kanclerz
Bruening nie przyjął wczoraj de-
sygnowanego na stanowisko szefa

rządu Rzeszy von Papena, tłuma-
cząc się niedyspozycją. W zastęp-
stwie Brueninga konłerował z von
Papenem sekretarz stanu von
Piinder.

Przed rozwiązaniem Reichstagu.
BERLIN. (Pat), Uchwała frakcji

centrowej komentowana jest przez
prasę zgodnie jako zapowiedź bez-
względnej opozycji parlamentarnej
stronnictwa w stosunku do rządu
von Papena. Dzienniki przewidują,
że w tych warunkach rząd von Pa-

pena nie stanie przed parlamentem
i że już w następnym tygodniu o-
czekiwać zk rozwiązania
Reichstagu. Nowe wybory — zda-
niem prasy — rozpisane mają być
na koniec lipca.

USR LSSTTT TDSTIPAS SIS TEST MES

Otwarcie francuskiej Izby Deputowanych.
PARYŻ. (Patj. Otwarcie wczo-

raiszego posiedzenia Izby Deputo-
wanych odbyło się w atmosferze
spokojnej. Krótka  maniłestacja
komunistów na rzecz amnestji by-
ła wypadkiem pozbawionym wszel
kiego znaczenia. Z pierwszego na-
wiązania kontaktu między roz-

maitymi posłami i grupami, wcho-

azącymi w skład nowej lzby, od-

niosło się wrażenie, że deputowani

zdają sobie sprawę z powagi sy-

tuacji i trudności zadan, oczekują-

Vcych nową izbę we wszystkich

dziedzinach politycznego i gospo-
darczego życia Francji.

$. p. prezydent Doumer dobrze sasłużył się
ojczyźnie.

PARYŻ (Pat). W: dniu 2 b. m.
pe przerwie odbyło się posiedze-
lie Senatu, na którem przyjęto
jednomyślnie projeki ustawy, zgło-
szony przez znaczną liczbę senato-
rów, stwierdzający, iż prezydent

Joumer dobrze zasłużył się oj
czyźnie. Po przyjęciu projektu
ustawy posiedzenie na znak ża-
łoby zawieszono. Wybór nowego
przewodniczącego Senatu nastąpi
w piątek.

Wizyta ambasadora niemieckiego
u Herriota,

PARYŻ. (Pat). W związku z

wczorajszą wizytą ambasadora

Rzeszy von Hoescha u Herriota
prasa francuska donosi, że krok

ten zmierzał do dwóch celów:

oficjalne zawiadomienie przyszłe-
60 premjera i ministrą spraw za-
granicznych o powstaniu w Niem-

czech rządu von Papena i rozpro-

szenie do pewnego stopnia niepo-

koju, jaki budzi w kołach politycz-

nych Francji, a zwłaszcza w ste-

rech lewicowych pozaparlamentar-
nvch, charakter nowego gabinetu
riemieckiego i jego bardzo zdecy-
dowana orjentacja prawicowa.
drugiej strony w czasie spotkania
tego, poruszone również miały być
kwestje zbliżającej się konferencji
lozańskiej i stanowiska, jakie zaj-
mie wobec problemu reparacyjne-
go przedstawiciel nowego. rządu
niemieckiego.

Naprężona sytuacja w Grecji.
ATENY (Pat). Wedle doniesień

prasy, w sytuacji politycznej kraju

nastąpiło nagłe naprężenie z po-

wodu sprzeciwu ze strony wię-

kszości parlamentarnej głosowania

nad ustawą o ubezpieczeniach spo-
lecznych niezwłocznie po otwarciu
sesji, jak tego domagał się Papana-
stasiu, mając w tym względzie po-
parcie organizacyj robotniczych. ,

-
r

Uchwała centrum
Reichstagu.

BERLIN. (Pat). Po całodzien-
nych obradach frakcja centrowa
Keichstagu uchwaliła następującą
rezolucję:

Wypadki ostatnich dni, które
doprowadziły do dymisji gabinetu
Prueninga i wywołały jaknaj-
większe zdumienie, spotkały się z
jednomyślnem i najostrzejszem po-
tępieniem. Bezpośrednio przed pod
jęciem przygotowań z pełną świa-
domością w celu rokowań między-

narodowych, dzięki lekkomyślnym
intrygom odpowiedzialnych wobec
konstytucji osób, przerwane zosta-
ły linje polityki odrodzenia naro-
dowego, rokującego wielkie na-
dzieje. Wskutek tego gospodarcze
i socjalne walki o egzystencję
wszystkich grup narodu niemiec-

kiego doznały wielkiego obciąże-
nia. Partja centrowa, kierując się
zasadami chrześcijańskiemi naro-
dowej polityki państwowej oraz
moralnem  ustosunkowaniem się
wobec spraw życia publicznego,
nigdy nie uchylała się od przyjmo-
wania na siebie odpowiedzialności.
Opowiadając się za temi zasadami
polityki państwowej potępiamy
system intryg zakulisowych, Ca-
łokształt prac wewnętrzno i ze-
wnętrzno-politycznych przerwany
wskutek obalenia gabinetu ma być
obecnie wystawiony na ekspery-
menty polityczne. Ponieważ obóz
opozycji wzbrania się przyjąć od-
powiedzialność, szuka się wyjścia
tymczasowego. Takie kłopotliwe
rozwiązanie sytuacji nie może o-

znaczać koncentracji narodowej.
Nie daje ono również gwarancji
kontynuowania polityki zagranicz-
reji wewnętrznej, jakiej bezwa-
runkowo wymaga obecna sytuacja.

„ W obliczu jak największego zanie-
pokojenia politycznego i najbar-
dziej nieodpowiedzialnych z pun-

ktu widzenia politycznego prób
frakcja centrowa uważa za swój
obowiązek wystąpić z żądaniem
polityki, której istotnym składni-
kiem są: wolność narodowa i rów-
nóuprawnienie, zdecydowana wal-
ka z bezrobociem, zabezpieczenie
waluty, zagwarantowanie samo-
dzielności istnienia klubom rze-
mieślniczym, rolniczym i handlo-
wym, zapewnienie podstaw prac
socjalnych i opieki społecznej oraz
odpowiednia polityka osiedleńcza.

tem przeświadczeniu frakcja
centrowa odrzuca tymczasowe roz-
wiązanie kłopotliwej sytuacji.

wstępie posiedzenia komuniści
zgłosili wniosek o wezwanie do
sejmt gabinetu Brauna. Wniosek
przyjęto głosami narodowych so-
cjalistów, niemiecko-narodowych
i komunistów. Posiedzenie zawie-
szono na kwadrans celem zawia-
domienia o tem rządu. Pomimo
wezwania, na ławach rządowych
nie zjawił się ani premjer Braun,
ani żaden z ministrów, wobec cze-
śo narodowi socjaliści zapowie-
dzieli zgłoszenie zażalenia na
Brauna przed Trybunałem Stanu.
Mimo zarządzenia. ponownej prze-
rwy, nikt z rządu pruskiego w sej-
mie się nie zjawił. Premjer Braun
oświadczył przewodniczącemu te-
lefonicznie, że redaguje list, w któ-
rym daje wyraz wątpliwości, czy
sejm ma prawo zwracać się z tego
rodzaju żądaniem pod adresem
dymisjonowanego gabinetu. Naro-
dowi socjaliści zgłosili wniosek
o postawienie wszystkich urzędu-
jących ministrów, należących do
partji socjal-demokratycznej i pań-
stwowej przed trybunałem stanu.

Izba przystąpiła następnie do
dyskusji politycznej. Przemawiał
przedstawiciel niemiecko-narodo-
wych, poczem wiceprzewodniczą-
cy sejmu odczytał list premjera
Brauna, zapowiadający zwołanie
na jutro posiedzenia gabinetu
pruskiego w celu rozważenia kwe-
stji, czy rząd zobowiązany jest
stawić się w sejmie na życzenie
izby. Zkolei poseł komunistyczny
Pick uzasadniał wniosek swej
frakcji o wyrażenie votum nie-
ufności dla rządu Brauna, wstrzy-
manie spłat reparacyjnycn itd.
Następnie poseł narodowo-socjali-
styczny Kube oświadczył, że so-
cjal-demokraci przyłączyli się do
polityki kanclerza Brueninga, li-
cząc na porozumienie z Francją,
Polską i Czechosłowacją. Okazało
się jednak — mówił on — że Fran-
cja, Polska i Czechosłowacja nie
pragnęły żadnego porozumienia.
MMówca twierdzi, że dzieje Niemiec
nie są dziełem socjal-demokratów,
lecz właśnie Fryderyka Wielkiego,
Wilhelma II i wogóle
Hohenzollernów.

 

Doradcy Europy
sami potrzebują rad.

PARYŻ (Pat). „Agence Econo-
raigue et Financiere" pisze, że w
Paryżu zapatrują się bardzo pesy-
mistycznie na przyszłość dolara
amerykańskiego. O ile nie zajdzie
jakiś nieprzewidziany wypadek, to
dolar nie utrzyma się dłużej. Po-
mimo wielkich wysiłków, jakie od
4 dni czynione są w Stanach Zje-
dnoczonych, kurs spada katastro-
ialnie. Należy się dziwić, że Ame-
ryka, która potrafiła udzielać bie-
dnej Europie tak surowych rad,
jak n. p. tym rządom, które nie-
gdyś widziały jedyny środek ra-
tunku w inflacji, nie zdaje sobie
sprawy z realnych przyczyn klę-
ski, która ją spotkała.

KASSRS PRZODABARZĘTA 7DL7AOOBA ZOIAGPOSZERZ BTODÓŚ

Minister Thomas o stanowisku Irlandji.
LONDYN, (Pat). Minister Tho-

mas oświadczył w lzbie Gmin, że
w związku ze zbliżającą się kan-
ferencją w Ottawie odbyły się
narady z przedstawicielami do-
minjów, z wyłączeniem tylko wol-
nego państwa irlandzkiego. Ulwa-
żamy — mówił minister Thomas,
że w obecnej chwili nie byłoby
żadnej korzyści w pedejmowaniu
nowych rokowań z przedstawicie-
lam! Irlandji, dopóki ci nie wy-
każą, że są skłonni do poszano-
wania ukłedów. Odpowiadając
dalej na pytanie, czy ma to ozna-
czać, że wolne państwo irlandz-
kie będzie usunięte od udziału w
konferencji, Thomas oświadczył,
że, jak wiadomo, Irlandja weźm'e
udział w konferencji na zapro-

szenie rządu _ kanadyjskiego
Wreszcie, zapytywany, czy należy
to rozumieć tak, że wolne pań-
stwo irlandzkie weźmie udział w
obradach w Ottawie bez uprzed-
niego udziału w rozmowach
wstępnych, Thomas oświadczył,
że nie ma najmniejszego pojęcia
o tem, co się będzie działo w
Ottawie w odniesieniu do wolne-
go państwa irlandzkiego. Chodzi
mu jedynie o to, aby dać jasno
i uprzejmie do zrozumienia i wy-
kazać światu w sposób oczywisty,
iż rząd Wielkiej Brytanji nie mo-
że dopuścić ani na chwilę do te
go, aby jakiś traktat był bardziej
szanowany przez to, że został za:
warty w Ottawie, niż gdyby był
zawarty w Londynie.

Premjer Saito zaprzecza pogłoskom
o konflikcie z Rosją sowiecką. i

TOKJO (Pat). Premjer Saito
w wywiadzie z korespondentem
tiura Reutera zaprzeczył katego-
rycznie pogłoskom 0 powažnem
naprężeniu, jakie rzekomo ma
istnieć między Japonją a Rosją.
Po wyrażeniu nadziei, iż dojdzie
do zawarcia sowiecko-japońskiego
paktu o nieagresji, premjer za-
znaczył, iż interesy sowieckie na
kolei wschodnio-chińskiej nie są
w Japonji uważane za spizeczne
+ interesami japońskiemi w Man-
dżurji, gdzie polityka otwartych

drzwi wymaga poszanowania inte-
iesów wszystkich państw. Nie
jest przewidywane — oświadczył
-.premjer — zawarcie żadnej unji
zelnej lub porozumienia gospodar-
czego między Japonją a Man-
dżurją. Uznanie nowego ustroju
i niepodległości Mandżurji uzalęż-
nione jest od jej zdolności do rzą-
dzenia się własnemi środkami.
Japonja bynajmniej nie pragnie
nielegalnie roztaczać kontroli po-
litycznej nad władzami mandżur-
skiemi,
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KULISY.
Podobnie jak scena teatralia,

ma też scena polityczna swą wi-

downię, przeznaczoną dla szero-

kich mas publiczności, ma też swe

kulisy, które, choć przez publicz-

neść nie widziane, kierują całą

akcją. Przykładem tegowyjątko-

wo charakterystycznym jest ostat-

nie przesilenie niemieckie, które

przygotowane zostało przez czyn-

niki zakulisowe w tak głębokiej

tajemnicy, że zaskoczeni tem zo-

stali nawet mężowie, stojący na

czele rządu, przedewszystkiem

sam Briining, który, jak przysło-

wiowy „mąż zdradzony” dowie-

dział się o wszystkiem — ostatni.

Nie dalej jak w sobotę wieczo-

rem, na bankiecie, wydanym „dla

przedstawicieli prasy zagranicz-

nej, Briining, zapytany czy grozi

Niemcom prżesilenie, odparł le-

kcewažąco: „Przesilenia w dzisiej-

szej polityce nie są aktualne, po-

siadają one już zapaszek muzeal-

ny. Co się tyczy rządu niemiec-

kiego, to byłby on szczęśliwy,

gdyby tyle tylko miał zmartwie-

nia”.

W poniedziałek z rana, t. j. po

upływie zaledwo 36 godzin owe

„muzealne“ i „nieaktualne“ prze-

silenie było laktem.

Pod jakiemi dokonało się ono

hasłami?

Jeżeli chodzi o hasła zewnętrz-

ne, wykrzykuje je Hitler z bandą
swych hackenkreuzlerów ze sceny
politycznej całą mocą swego po-
tężnego gardła, wywołując en-

tuzjazm miljonowej masy widzów.
A więc: „precz z reparacjami“,
„precz z traktatem wersalskim”,

no i przedewszystkiem sprawa

polska. Słusznie pisze „Kurjer

Lwowski”, że „obecne przesilenie
gabinetowe w Rzeszy niemieckiej

można nazwać „polskiem przesi-

leniem", nie przez jakąś analogję

do kryzysów gabinetowych u nas,

tylko że gabinet Briininga potknął
się na Polsce, a ścislej na po-

wszechnej nienawiści

do Polski całego narodu
niemieckiego”.

Tak się przedstawis rzecz od

strony widowni. Wiadomo jednak,
że Hitler, przy całej swej popu-

larności, jest tylko marjonetką,

kierowaną z za kulis, przez siły

tam ukryte.

Jakie są te siły i jakie są ich

cele?
By na to odpowiedzieć, trzeba

uprzytomnić sobie okoliczności,

w jakich nastąpiło przesilenie:

Jak wiadomo, Briining do nie-

dawna cieszył się najzupełniejszem

zaufaniem Hindenburga. Zmiana

zaszła podczas ostatniego pobytu

Hindenburga w jego majątku w

Prusach Wschodnich, niewątpli-
wie pod wpływem wschodnio-

pruskich junkrów-aśgra-

rjuszów, z których sam Hiń-

denburg pochodzi. Cele, do któ-

rych zmierzają junkrowie, mało

mają wspólnego z polityką, są to
sprawy natury gospodarczej: czy-
sto kastowe.

Podobnie, jak inne państwa,
miały też Niemcy swą dobę „ra-

dosnej twórczości”, kiedy różne

uprzywilejowane stany czerpały

pełnemi dłoniami z rządowych
i nierządowych instytucyj kredyto-

wych, zasilanych podówczas hoj-

nie z Ameryki. Najszerzej ko-
rzystali junkrowie  wschodnio-

pruscy, pod pokrywką wzmacnia-

nia niemczyzny na „zagrožonych“

kresach wschodnich,

Wynikiem tego było obdłu-
żenie majątków wschodnio-prus-

kich ponad ich wartość faktyczną.

Gdy przyszło płacić procenty od

pożyczek, podniósł się lament. By

temu zaradzić, obmyślał rząd Brii-
ninga środek, który pod postacią

dekretu („Notverordnung“) mial

się ukazać w najbliższych dniach,

« który przewidywał parcelację

zadłużonych dóbr wschodnio-prus-

| kich i osiedlanie tam kolonistów.
Takie „wzmacnianie niemczyzny

na kresach" nie podobało się jed-

nak  „patrjotycznym*  junkrom

wschodnio-pruskim, którzy za-

miast parcelacji swych dóbr na

pokrycie długów, woleliby w dal-

szym ciągu pobierać od rządu

subsydjaw gotówce, lub też do-

prowadzić do nowej inflacji, coby:

im pozwoliło bezwartościowemi

papierkami spłacić swe długi. Nie

napróżno jedno z socjalistycznych

pism niemieckich nazwało gabinet

Papena — gabinetem infla-

cyjny m.

Tak więc junkrowie-agrarjusze,

w szczególności wschodnio-pruscy,

byli pierwszym, choć nie jedynym

TEMpakz т

DZIENNIE MIEENSEI -

ROZBIEŻNOŚCI w B. B.Z prasy.
Pierwszy krok do komunizmu.

„Wielkopolanin* występuje e-
nergicznie przeciwko gospodarce
etatystycznej, nazywając ją „pierw
szym krokiem do bolszewizmu”:

„Taka gospodarka zabija prywatn2
warsztaty małe i średnie, ograniczając
możność bogacenia się przeciętnego oby-
watela. Nazywając otwarcie rzecz po
imieniu jest to pierwszy krok do bolsze-
wizmu.

U nas się zapomina, że obywatel

<szczędny, o dobrze rozwiniętym war-
sztacie pracy, bogaty — to najlepsza pod-
stawa wielkich wpływów skarbowych!
Ciągnąc z niego jak najwięcej, współza-
wodnicząc z nim przedsiębiorstwami pań-
stwowemi i zabijając go kartelami, ruj-
nuje się równocześnie bogactwo narodo-
we, a co za tem idzie i skarb!

U nas dotychczas górowała ukryta

pod różnemi płaszczykami zasada, że

„wszelki zysk z obrotu jest wyzyskiem”.

Dopóki nie zniesie się tego komunistycz-

nego hasła, które cięży nieznośnie nad

naszym systemem podatkowym, dopóty
marzyć nawet nie można o rozwoju kapi-
tału rodzinnego!"

„Gryzonie'* radosnej twórczości.

Miesięcznik sanacyjny „Prze-
„om” wsławił się artykułami (któ-

reśmy w swoim czasie przytaczali)

„ tendencji bolszewicko-komuni-

stycznej. W ostatnim numerze te-

śc pisma czytamy, że artykuły te

zostały zamieszczone w czasie

nieobecności redaktora p. Szuriga.
Ktoś więc z sanacji ukrócił swa-

wolę entuzjastów bolszewizmu...

]jedną jeszcze „ewolucję“ prze-
szedł ostatnio „Przełom.

W przedostatnim numerze czy-

tało się pochwałę „najszacowniej-
szego hasła rzuconego przez żoł-

uierzy-rewolucjonistów z r. 1926“,

t. į. „radosnej twórczości”. A oto
w ostatnim numerze „Przelomu“
napisano:

„Niema miejsca na żadną twórczość,
tembardziej radosną. Stwierdzamy sta-
nowczo, że radosna twórczość idzie po
linji najmniejszego oporu — rujnowania
bezbronnych: nieskartelizowanego prze-
mysłu, handlu, rzemiosła, chłopa, robotni-
ka — zresztą wszystkich".

Poza tem. pod adresem pułkow-
nikowskiej „Gazety Polskiej" wy-
stępuje „Przełom”:

„Ale czy nie zechciałaby od czasu do
czasu przestać się bawić w świętego Je-
rzego, uganiającego się z włócznią za

smokami i czy nie zabawiłaby się w go-

spodynię: wziąć trzepaczkę i zapolować
na gryzonie radosnej twórczości, podgry-

zające Polskę”.

Te „gryzonie“ radosnej twór-
czości są cennym nabytkiem w
słownictwie politycznem z czasów
sanacji. Nie powinny zaginąć!

Przeciw zbyt wysokim opłatom
sądowym. 3

„Gazeta Grudziądzka“ omawia

v prowadzone ostatnio podwyższe-
nie opłat sądowych i powiada:

„Zupełnie zrozumiałą jest rzeczą

wprowadzenie opłat sądowych przy tak

zwanych „pyskówkach”, które poprostu

przygniatały sądy swoją ilością i ma-

łostkowością. Jeśli ktoś koniecznie chce

szukać zadośćuczynienia za jakieś nie-

baczne czy złośliwe słowo lub wykrzyk=

nik, które ktoś pod jeżo adresem rzucił,

to niech da zaliczkę na koszła procesu.

W tej sprawie godzimy się wszyscy, bo

każdy może zlekceważyć złośliwe okrzy-

ki bliźniego, będąceś> w złym humorze

i lo bez żadnej większej dla siebie szko-

: Natomiast wymiar sprawiedliwości w

sprawach, mających p< ważne znaczenie,

powinien być bezwzślędnie jaknajbar-

dziej ułatwiony, gdyż tego wymaga po-
waga państwa”.

Dolar.
„Robotnik* omawia ucieczkę

cd dolara i powiada:
„Nie zanosi się jeszcze na spadek do-

lara, i alarm wszczęty dokoła dolarabyl-

by zrozumiaty, gdyby waluta,wydobyta

od tchórzliwych i łatwowiernych ciuła-

czy, poszła do Banku na powiększenie
obiegu złotowego. Tak nie jest; cząstka

idzie do Banku Polskiego, i cały ten

alarm kończy się na tem, że spekułanci

zarabiają na zamianie dolara na złoto z

krzywdą dla całokształtu gospodarki spo-

łecznej”:

„WW najmniej odpowiednim
momencie”,

W związku z likwidacją fran-
cuskiej misji wojskowej w War-
szawie pisze „Glos Narodu“':

„Żyjemy w czasach, kiedy nawet naj-
bliższe dni mogą przynieść różne niespo-
dzianki, jednako interesujące i Francję i
Polskę.

Już nawet nie codziennie, ale co go-
dzina zgęszczają się chmury na horyzon-
cie politycznym.

Grożą one nam w pierwszym rzędzie,
ale tkwi w nich także poważne niebez-
pieczeństwo dla Francji.

I właśnie w takiej chwili następuje
likwidacja francuskiej misji wojskowej,
będącej widomą oznaką ścisłej militarnej
współpracy polsko-francuskiej.

Jest w tem wszystkiem jakaś ta-
jemnica czy zagadka, niezrozumiała dla
zariepokojonej opinji publicznej.

Nie może ona jej zrozumieć, jak nie
rozumie wielu innych rzeczy...

Nie wiemy, z czyjej inicjatywy nastę-
puje likwidacja francuskiej misji wojsko-

wej. gdyż do wiadomości publicznej po-
dano tylko sam suchy fakt bez żadnego
oświetlania,

Może kiedyś dowiemy się, ale to już
nie będzie miało praktycznego znaczenia.

Nam nie chodzi o przeszłość, o re-
nmaniscencje historyczne czy ewentualne
rekryminacje, ale o dzień dzisiejszy.

Niesie on zapowiedź burzy, wobec
której likwidacja francuskiej misji woj-

skowej może istotnie wydawać się czemś
dziwnem i niezrozumiałem.

Rzeczywiście, moment wybrano jak
najmniej odpowiedni".

 

Samobójstwo naczelnika urzędu
skarbowego.

KIELCE (Pat). Dziś w nocy

naczelnik urzędu skarbowego w

Busku Jan Kowalski popełnił wraz
z całą rodziną samobójstwo. Żona

Kowalskiego została zatruta. Ko-

walski zabił następnie dwie có-

reczki: 6-letnią Annę i 7-letnią

Żofję, poczem odebrał sobie życie

wystrzałem z rewolweru. Kowal-

scy przed samobójstwem uregulo-

wali wszelkie zobowiązania i po-
zostawili list, wyjaśniający, iż za
wspólnem porozumieniem odbiera-
ją sobie życie. Przyczyną tragedji
były nieporozumienia małżeńskie.
W chwili dokonywania zbrodni
Kowalski pisał notatki, w których
zobrazował dokładnie ostatnie
chwile, podając moment śmierci
żony i córek.

Udoskonalone szkolnictwo.
Oto wiadomość w „Kurj. Lw.“

(nr. 149):
„Tiumacz. 18.V. Skandaliczny proce-

der ujawniony został w czasie piśmienne-
go egzaminu dojrzałości w  tutejszem
gimnazjum. W czasie nieobecności dy-
rektora gimnazjum koperta, zawierająca

tematy, nadesłane przez władzę szkolną

ze Lwowa, dostała się w niepowołane

ręce. W tym roku dla wszystkich gimna-

zjów na terenie kuratorjum przeznaczono

te same tematy. Toteż ów osobnik posta-
nowił zarobić trochę dolarów, otworzył

kopertę, przepisał tematy, poczem kopęr<
tę zakleił.

Na miejscowym rynku studenckim

sprzedał podobno owe tematy za 30 dola-
rów, a równocześnie zniósł się z pewnym
księgarzem-antykwarzem w Stanisławo-
wie i otrzymać mial od niego za owe te-
mety podobno 200 dolarów. Pomysłowy
antykwarz zarządził powielenie tematów

i powiadomił o tem miejscowych abitu-
rjentów i abiturjentki. Od tej chwili nie
zamykały się drzwi jego lokalu. Abitu-
rjentki i abiturjenci płacili za temat po
7 zł., a gdy każdy z nich kilka musiał za-
kupić, antykwarz zgarnąć miał kilka ty-
sięcy złotych z tego oszukańczego proce-
deru.

Tematy były te same, egzamin doj-
rzałości odbył się. Kuratorjum zarządziło
nowy egzamin dojrzałości i nowe tema-
ty, przywiezione przez wizytatorów, Do-
chodzenia w Tłumaczu i w Stanisławo-
wie trwają w dalszym ciąśu. Niesumien-
ność ludzka zgotowała młodzieży w obu
tych miastach przykre chwile'.

Tak się przedstawia naprawio-
ny.. ustrój szkolnictwa po usunię-
ciu od góry do dołu sumiennych
kierowników i wprowadzeniu no-
wych ludzi.

LLRATATSIARS CESNSEATSTEN ESEEZZAZTEKA

czynnikiem, który wywołał przesi-

lenie.
Drugim czynnikiem była ka-

marylla wojskowa, najści-
ślej zresztą związana z junkrami.

Tej to kamarylli naraził się rząd
Briininga, zresztą całkiem przy-

padkowo. W czasie dyskusji w
Reichstagu nad sprawą rozwiąza-

nia'sztirmówek hitlerowskich min.

spraw wewnętrznych i równocześ-

nie min. Reichswehry gen. Groe-

ner, odpierając gwałtowne ataki

narodowych socjalistów, oświad-

czył, że jest w posiadaniu okólnika

rozesłanego przez sztab szturmó-

wek do podległych sobie oddzia-
łów, a zawierającego plan spro-
wokowania zajść na granicy pol-

sko-niemieckiej, zajść, które zda-

niem i w intencji okólnika winny

doprowadzić do wojny polsko-

niemieckiej.
To oświadczenie ministra Groe-

nera stało się kamieniem obrazy
cila generałów Reichswehry Schlei-
chera i Hammersteina, którzy za-
żądali od Hindenbuiga dymisji

Groenera. Groener musiał ustąpić
: to było początkiem upadku ga-

hinetu.
Dodać tu należy, iż zarówno

gen. Schleicher jak gen. Hammer-

stein są gorącymi zwolennikami

współdziałania Rzeszy Niemieckiej

z Sowietami, na polu sojuszu woj-

skowego i dalszej rozbudowy „Ra-

pallo”, czemu Briining, jako cen-

trowiec, sprzeciwiał się.

Trzecim ukrytym czynnikiem,

który spowodował upadek Brii-

ninga, są Hohenzollerno-

wie.

Niedawno organ republikański

„Berliner Tagebl“ przypomniał

na czasie, że w swoim czasie po-

zwolono osiedlić się „Kronprin-

cowi'* w dobrach swych na Śląsku
niemieckim pod warunkiem, że nie
będzie się absolutnie wtrącać do

polityki. Kronprinc dał na to
słowo honoru. Jak dotrzy-
mal słowa, o tem wymownie

świadczą niedawno ogłoszone pa-

miętniki Stresemana, który bez

aprobaty Kronprinca nie przedsię-

wziął żadnego ważniejszego kroku.

Ponieważ Briining posiadał swoją

!inję polityczną i, nie będąc wro-

giem Kronprinca, jednak nie wy-

sługiwał się mu — zwrócili się

Hohenzollernowie do Hitlera. Jak
«wiadomo, książę August Wilhelm
jest jednym z najgorliwszych dzia-
łaczów hitleryzmu.

W tych warunkach Briining

musiał skapitulować wobec kama-
rylli junkiersko-wojskowo-hohen-

zolleraowskiej.

Gdy we wszystk:ch państwach

w Europie i poza nią przejawiają

się dążności organizacyjne, praśną
ce zbudować ponad mnogością

prądów jakąś jedność działania, to

w Polsce rozwój wypadków idzie

w odwrotnym kierunku. Stronni-

ctwo rządzące (Be-Be) pogłebia

pizepaść między sobą a resztą spo-

łeczeństwa, a zarazem samo za-
mienia się coraz widoczniej w gro-

madę, rozrywaną wewnętrznie roz-
bieżnościami i sprzecznościami po-
glądów i programów.

Ciekawe zestawienie tych roz-
kieźności robi toruńskie „Słowo
Pomorskie“':

Niema w stronnictwie BB. jed-
ności religijnej. Obok sanacyjnych
katolików są tam żydzi, protestan-
Li, prawosławm i bezwyznaniowcy.
Czy panuje wśród nich zmysł rów-
nouprawnienia? Niel Stosunek kół
sanacyjnych do nowego projektu
prawa małżeńskiego jest najlep-
szym dowodem ich nastrojów dla...
katolicyzmu.

Niema w stronnictwie BB, jed-
rości poglądów gospodarczych.
Znajdziemy tam wszystko: od ko-
munizujących socjalistów (Мога-
czewski, Pączek) do skrajnych ka-
pitalistów, odnoszących się wrogo
do wszelkich reform społecznych
(grupa przemysłowców łódzkich).
Obok zwolenników „wolnej gospo-
darki są bezwzględni wyznawcy
, etatyzmu', Obok jawnych i ukry-
tych „inflacjonistów” są także zde-
cydowani „deflacjonišci“,

Niema w stronnictwie BB, jed-
nelitości w polityce zagranicznej.
Jedni pragną utrzymania ścisłego
przymierza z Francją, by się za-
bezpieczyć przed zachłannością
Niemiec, — lnni bredzą coś o ko-
niecznošci „porozumienia“ z Niem-

cami, a nawet z samym Hitlerem.
Wystarczy wymienić nazwiska pp.
Władysława Studnickiego i Stani-
sława Mackiewicza z Wilna, któ-
rzy z uporem, godnym lepszej spra-
wy, pragną nas koniecznie ,pogo-
dzić” z Berlinem. — Pomijamy

—

sprawę stosunku BB. do Rosji,

która jest dżunglą najrozmaitszych

pomysłów i odruchów.

Niema w sironnictwie BB. jed-

nolitości w pogiądach na politykę
wewnętrzną. Obok przesadnych

„centralistów* siedzą na tych sa-

mych ławach przesadni „federa-
liści”; obok monarchistów plączą
cię republikańscy demokraci; obok

wielbicieli dyktatury podnoszą
głos apostołowie ludowładztwa i

„walki klas”, W stosunku do mniej
szości narodowych jedni są „pacy-
Ekatorami“, a inni wywieszają

hasło: ,„za wolność waszą i naszą”.

Obok zapaleńców, zwalczających
ramiętnie narodowców Polaków,

są tam miłośnicy nacjonalizmu ży-
dowskiego (syjonizmu). Jednem

słowem — kotłowisko  najróżno-

rodniejszych sprzeczności i roz-

bieżności,
A jednak — ta zbieranina reli-

gijna, społeczna i polityczna trzy-
ma się jeszcze razem? Dlaczego?
Co ją łączy i skupia? Czy jakaś
„ideologja“ wspolna? Tak! Wszyst
kie te grupy porozumialy się ze
sobą na podłożu jednej „ideologji“:
Postanowiły odbudowaną Polskę
zdobyć dla siebie i: wspólnie jej
dobra eksploatować. 7

Eksploatowanie wspólne Pol-
ski — oto jest „ideologja“, która
łączy sanacyjnych socjalistów z
kapitalistami, sanacyjnych republi-
kanów z monarchistami, sanacyj-
nych katolików z inowiercami (ży-
dzi, protestanci itd.), sanacyjnych
I'berałów z etatystami.

Gdy chodzi o eksploatację, to
panuje zgoda. Gdy natomiast cho-
dzi o program budowania, to ujaw-
riają się takie sprzeczności i roz-
bieżności, że najważniejsze za-
gadnienia odkłada się z roku na
rok i z miesiąca na miesiąc, ponie-

waż przywódcy BB. nie mogą po-
godzić się z sobą, Wiystarczy wska
zać na zupełną bezradność wobec
przesilenia gospodarczego, a zwła-
szcza wobec bezrobocia.

JEDNOLITE B. B.
Na ostatniej odprawie posłów

i senatorów BB. prezes tego klu-
bu parlamentarnego zapewniał,
że wszelkie pogłoski o rozłamach
i niesnaskach w łonie tej organi-
zacji są bezpodstawne i mają na
celu jedynie podkopanie zaufania
do obecnego rządu i stronnictwa
rządowego.

Ze słów p. Sławka wynikałoby,
że wśród członków BB niema
żadnych rozdzwięków i wewnątrz
bezpartyjnej partji panuje sielan-
kowa zgoda i jednośc.

Mówił to wszystko p. Sławek
tak przekonywująco, że jużeśmy
chcieli wierzyć jego zapewnie-
niom i zastanawialiśmy się potrosze
czy nie wystosować czasem ja-
kiegoś listu z przeprosinami,
żeśmy się tak ośmielali posądzić
panów z BB o jakieś tam swary
i zawiści wzajemne.

Aż tu raptem czytamy w
„Kurjerze Wileńskim* odpowiedź
na wynurzenia p. Cat-Mackiewi-
cza w sprawie rywalizacji o sub-
sydja.

Oto
tak:

„Kurjer Wilenski“ pisze

„Istotnie, pismo, poświęcone
obronie interesów wielkich wła-
ścicieli ziemskich, wszczynające
'w imię tych interesów zaciekłą,
niesłychanemi metodami prowa-
dzoną walkę przeciwko części
tegoż obozu prorządowego, mo-
że brać subsydja z czystem su-
mieniem tylko od tej grupy, któ-
rej służy. Za robotę rozbijacką
wewnątrz swego obozu, za
szkałowanie najbardziej warto-
ściowej, ideowej i silnej grupy
młodzieży prorządowej, za do-
pomaganie zwycięstwu endecji
w wyborach akad. trudno, do-
prawdy wypraszać od Rządu
subsydja.“
Dalej mówi się o tem, kto ma

„prawo korzystać z subsydjów rzą-
dowych.

Ale mniejsza z tem, bo chodzi
o to, że wbrew twierdzeniom p.
Sławka o spoistości, zgodzie i jed-
ności organ komunizującej mło-
dzieży sanacyjnej twierdzi, że
w łonie BB. toczy się „walka”,
prowadzi się „rozbijacka robota”,
Wa: się „szkalowanie“ it. d.
FW

Komuż ma wierzyć człowiek
postronny?

Czy p. Sławkowi, czy miejsco-
wym organom różnych odłamów
BB., skłóconych o „moralne pra
wo” do korzystania z subsydjów?
W każdym razie, obserwując

„wersalską” polemikę matadorów
wileńskiej sanacji ,„moralnej”, co-
raz trudniej uwierzyć w słowa
prezesa tego stronnictwa.

Albo liczy na naiwność audy-
torjum, albo nie wie, co się w jego
otoczeniu dzieje.

A może p. Sławkowi wydawało
się, że po jego wystąpieniu wszel-
kie niesnaski i swary ustąpią?

Jednakże i to przypuszczenie
musi odpaść po przeczytaniu tego,
co pisze „Kurjer Wilenski“, zwra-
cając się wprost do p. Mackie-
wiczą.

„P. redaktoriwydawca „Sło-
wa” w swej walce z „Kurj. Wil."
iz prorządowym obozem wśród
młodzieży posługuje się meto-

dami, niepraktykowanemi nawet
pomiędzy  zwalczającemi się
stronnictwami. P. redaktor u-
wolnił nas przez to od wszel-
kich skrupułów w wyciągnięciu
używanych przez niego a nie-
dozwolonych w normalnych wa-
runkach chwytów na światło
dzienne. P, redaktor przez swo-
je metody walki wewnętrznej
postawił siebie poza nawias o-
bozu, w którym obowiązują lu-
dzi pewne prawidła i tormy po-
stępowania,“
Innemi słowy walki wewnę-

trzne śbyły i są,'ale dotychczas
prowadzono je według pewnych
„prawidel“ i „form“, ale teraz
walczący już się poczuli wolni od
wszelkich skrupułów" i przecho-
dzą do walki za pomocą „chwy-
tów niedozwolonych".

Ciekawi jesteśmy jak to bę-
dzie wyglądało i co jeszcze po-
tem powie nam p. Slawek.

P. K.

SZKICE I OBRAZKI.
POWIETRZA i SŁOŃCA.

Jak zawsze, wszystko u nas w mie-
Ście robi się nie w swyża czasie.

Nad uruchomienieiu i udźwiękowie-
niem kina miejskiego debatuje się w cza-

sie sezonu ogórkowego, 0 naprawie ka-

nalizacji i jezdni wtedy, kiedy ruch za-

miera i kiedy ludzie przestają na siebie
wyiewać brudy... a o ogródkach dziecię-
cych pisze jakaś czuła i sędziwa dama

wiedy, gdy już sezon letni rozpoczęty...

No, ale trudno... tak się u nas teraz

złożyło, że tylko jeden temat zawsze stał
się aktualnym — sprawa muzerji ludzkiej

i urzędniczej...

„Ogėrki“ teraz kwitną przez dwa-

naście miesięcy w roku, a kiedy minie
termin „ogórkowy”, nikt przewidzieć nie

zdoła...

Ale do rzeczy...

Chodzi nam o te nieszczęsne ogródki

dziecięce, których właściwie w Wilnie

riema..

Niepodobna bowiem nazwać placem
zabaw ani placu z polepy glinianej i gru-
zu w okolicach ul. Końskiej, ani maleń-

kich placyków w Cielętniku, ogródkami
dziecięcemi...

Dzieci są tam bądź skrępowane, bądź

skazane na wdychanie kurzu i kopcia z

okalających plac, domowych dymników...
W. „Cielętniku ' dzieciarnia zmuszona

iest do ograniczania swych zabaw... jedy-
nie tylko w cyrku obciągniętym drutem,
tu iłumi się, potrąca, a nie bawi...

"Tragedją jest prawdziwą, gdy jakaś
dziecięca piłeczka upadnie na trawnik...

Co robić?!
Maleństwo takie debatuje

i Lyc! śmiga po piłkę na gazon...
Ujrzał je pan dozorca...

— A ty gdzie, chaljera taka, po-

łazła, al?1...

Dzieciak ma łzy w oczach i nie wie,

co z sobą zrobić!...
— Poszła ty won z trawnika, a to

pałką dam...
— Ja tylko po piłkę.
—Aci nie widzisz, co tu napisano?!
Dziecko ma lat cztery i widzieć to,

coprawda widzi białą tabliczkę z napi-
sem, ale nic nie rozumie...

Zapłakało biedactwo i straciło ocho-
tę do zabawy.

A lasek Zakretowy?
A smutne szczątki lasku na Zwie-

rzyńcu?
Przecież Wilno, jedno z najpiękniej

zalesionych miast w Polsce (dopóki ma-

gistrat nie wytnie ostatniego z drzew),

posiada zakątki, które zdałyby się na
placyki dla dziatwy...

W tym roku już zapóźno, ale może,
wlaśnie z lata korzystając, należałoby
pomyśleć i bardzo, bardzo taniemi koszta-
mi taki wzorowy „dzieciarnik”* urządzić,

Nie wszystkie dzieci na wieś jechać
mogą, ba! takich jest coraz mniej, niechaj
więc te parę miesięcy słońca i ciepła w

możliwych warunkach przebytują...
Gdyż ulice Wilna, ziejące ietorami

długo

kanałów, jak najmniej odpowiedniesą |
dla wilegjatury dziecięcej.

M. Junosza.
 

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

ieńskiego".
S. Z. zł. $— dla najbiedniejszych.
Firma Staszkiewicza zł, 20— dla

biednych VI Konf. Tow, Pań Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo.

Ze skarbonek za pośredn. p. J. Kalk-
sztejnowej zł. 30— do uznania p. Zofji
Košcialkowskiej.

Emeryt zł. 5.-- dla rodzinyMufelów.
Emeryt zł. 2— dla najbiedniejszych

dzieci.

Aresztowanie sprytnego oszusta.
W dniu wezorajszym areszto-

wany został na dworcu wileńskim
oddawna poszukiwany przez wła-
dze śledcze sprytny oszust i uwo-
dziciel Radosz. Radosz pocho-
dzący z Zakopanego w swoim
czasie uwiódł zamożną wilniankę,
od ktorej pod pretekstem ożenie-
nia się wyłudził większą sumę
pieniędzy i w przeddzień ślubu
uciekł. Przed ucieczką Radosz
potrafił również w sposób bardzo
sprytny sprzedać cudzą nieru-
chomość przy ulicy Jasnej Nr. 49
Uwiedzionej niewieście sprytny

Pożar taksówki.
W dniu wczorajszym na ulicy

Zawalnej na skutek przedwczes-
nego wybuchu zbiornika z benzy-
ną wybuchł nagle pożar w tak-
sówce. Podczas pożaru przy ga-
szeniu ognia doznał poparzeń
właściciel taksówki Liminowicz.
Pierwszej pomocy udzieliło posz-
pm pogotowie ratun-

owe.

 

aArnas ai
CZY PAMIĘTASZ © HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?
i

Drobne wiadomości..
Rozruchy w Ceucie. ®

CASABLANKA, (Pat). Wczoraj
w Ceucie (Maroko Hiszpańskie)
wybuchł strajk generalny. Wszyst-
kie przedsiębiorstwa i sklepy
zamknięto. Ruch zamarł zupełnie.
Strajkujący przerwali komunikację
ielegraficzną i rozbili kilka skle-
pów, które nie zostały zamknięte.
W mieście doszło do rozruchów i
manifestacyj, które zlikwidowała
$śwardja cywilna. Wiele osób od-
niosło rany. Władze przeprowadzi-
ły liczne aresztowania. Organiza-
torami strajku są syndykaliści.
Gubernator kieruje osobiście
ukcją, mającą na celu utrzymanie
porządku,

 

oszust pozostawił list, w którym
powiadomił ją, iż wyjeżdża z Wil-
na gdyż postanowił popełnić sa-
mobójstwo. Z Wilna Radosz u-
dał się do Krynicy, gdzie w ten_
sam sposób uwiódł młodą wdów-
kę — właścicielkę pensjonatu od
której wyłudził 2,000 zł.
W dniu wczorajszym Radosz

powtórnie przybył do Wilna na
„gościnne występy". Na szczę-
ście został on w czas poznany i
zdemaskewany. Obecnie siedzi
w kryminale.

„13 cegielka“.
. Wczoraj kolo wileńskie Mło-
Gzieży Wszechpolskiej zwołało ze-
bianie dyskusyjne, poświęcone
sprawom okupanckiej gospodarki
b. zarządu Bratniej Pomocy.

Zebranie było niezwykle licz-
ne. Przybyli także niemal wszyscy
członkowie zarządu p. Dembiń-
skiego, na czele z komendantem
Legjonu Młodych Jędrychowskim,
Ryńcą, Piekarcem i t. d.

Referat o stanie agend Bratniej
Pomocy w chwili przyjmowania
ich przez zarząd obecny wygłosił
p.Stanisław Ochocki, poczem roz-
winęła się nader gorąca dyskusja,
która ujawniła szereg niezwykle
ciekawych szczegółów z gospodar- |
kisanacyjnej w bratniaku.

Szczegółowe sprawozdanie z
lego zebrania zamieścimy w naj-
bliższym odcinku akademickim.
W każdym razie młodzi sana-|

torzy musieli wysłuchać wiele bar-
dzo przykrych prawd o stypen-
djach, korytkach i
czostwie.

Zebranie przeciągnęło się do
godz. 12 w, nocy i pomimo nader
gorących nastrojów panował na

karjerowi-

niem bezwzględny porządek, acz-.
kolwiek udzielano głos wszystkim|
mówcom.

Przewodniczył prezes zarządu
Młodzieży Wszechpolskiej p. Av. Ё
Misiewicz.
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wysokości 160.000 złotych.

KRONIKA.
Wilno włączone zostaje do europejskiej

linji lotniczej.
W dniu wczorajszym około

godziny 12-tej przeleciał nad Wil-
nem samolot pasażerski, kierując
się z Warszawy do Rygi. W
związku z uruchomieniem z dniem
15 bm. komunikacji lotniczej na
szlaku Warszawa — Wilno — Ry-
ga, samolot ten odbył pierwszy
próbny lot, przyczem próba po-
wiodła się znakomicie. W samo-
locie tym znajdował się m. in.
poseł polski w Rydze p. Arci-
szewski.

Jak już nadmieniliśmy wyżej,
termin otwarcia komunikacji lot-
niczej na omawianym szlaku wy-
znaczony został nieodwołalnie na
dzień 15 czerwca. W związku z
tem bawi obecnie w Wilnie de-
legacja Ministerstwa Komunikacji,
która w dniu wczorajszym odbyła
konferencję z przedstawicielami

SPRAWY MIEJSKIE.

— Raut na cześć b.prezyden-

ta miasta p. Folejewskiego. Komi-

tet organizacyjny przypomina, że

w dniu dzisiejszym (piątek dnia3

czerwca rb.) o godz. 9 wieczór

odbędzie się w górnych salonach

Hotelu Georges'a raut na cześć

b. prezydenta m. Wilna, p. Józefa

Folejewskiego. :
Pozostałe zaproszenia i bilety

w cenie 3-ch złotych są jeszcze do

nabycia w cukierni Czerwonego

Śztralla, Mickiewicza 12.

— Czy brzegi Wilji będą ure-

gulowane? Magistrat rozpoczął

starania o uzyskanie par w
о-

žyczka ta ma byč zužytkowana na

zabezpieczenie miasta przed skut-

kami ewentualnej powodzi, w

pierwszym zaś rzędzie na regulację

brzegów Wilji. Jak już w swoim

czasie podawaliśmy, plan regula-

cyjny przewiduje m. in. budowę

bulwarów dla użytku publiczności

po obu stronach Wilji na prze-

strzeni od mostu Zwierzynieckiego

do więzienia. wojskowego na An-

tokolu.
— Budownictwo domów drew-

nianych w Wilnie. Onegdaj odbyło

się posiedzenie Komitetu Rozbu-

dowy. Porządek dzienny wypeł-
niła sprawa pożyczek na budowę
nowych domów drewnianych. O-
becnie już cały kredyt przyznany

'Wilnu w wysokości 150.000 zło-
tych został wyczerpany. Na ostat-
niem posiedzeniu przyznano poży-

czek na ogólną sumę zgórą 70.000
złotych, w tej liczbie spółdzielni
urzędników pocztowych na budo-
wę 10 domów mieszkalnych.

Z MIASTA.

— Badania wód podskórnych

nie dały pozytywnego rezultatu.
Prowadzone przez szereg tygodni
badania wód podskórnych, znajdu-
kore się w większej ilości pod
azyliką Wileńską, w celu ustale-

nia kierunku i szybkości tych wód,
nie dały dotychczas pozytywnego
rezultatu, pomimo, iż kilkakrotnie
zabarwiano wodę w. studzienkach,

specjalnie dla tych badań wyko-
panych.

adania te prowadzone były
według najnowszych metod i po-
mimo to nie dały pożądanego re-
zultatu. Nie zdołano ustalić kie-
runku wód, jak również nie zdoła-

| no ustalić szybkości ruchu tych
wód.
— Nowy kierownik robót inży-

nieryjnych w Bazylice. Nowy kie-
rownik robót inżynieryjnych w
Bazylice Wileńskiej p. inż. Henryk
Wąsowicz w dniu dzisiejszym

_ obejmuje kierownictwo tych robót.
—Przed otwarciem wystawy

pamiątek Moniuszkowskich w Wil
nie. Jak już dzienniki doniosły,
termin urządzenia wystawy, objek-
tów, związanych z Moniuszką i je-
© epoką, w pawilonie ogrodu
ernardyńskiego, został przesu-w

e

| nięty na dzień 12 b. m., a to z po-
wodu odbywających się w rzeczo-
nym pawilonie innych wystaw.
cniewaž przygotowania objektów

przeznaczonych na ekspozycję
oniuszkowską, są obecnie w peł-

nym biegu z powodu umieszczania
ich w drukującym się katalogu,

REFUS KING.

Megistratu w sprawie wybrania
terenu i ustawienia radjostacji
lotniczej.

RYGA. (Pat). O godzinie 15
min. 40 na lotnisku Spilve pod
Rygą wylądował pierwszy polski
samolot pasażerski — 8-miejsco-
wy Fokker. Samolotem tym
przybyli minister Arciszewski, dy-
rektor techniczny lotu inż. Kur-
mański, radca prawny lotu dyr.
Górecki i naczelnik wydziału tra-
fiki Krzyczkowski. Na lotnisku
spotkali przybyłych sekretarz po-
selstwa Łąski, dyrektor departa-
mentu Ministerstwa Komunikacji
inż. Ejnberg, szef lotnictwa woj-
skowego inż. Jerin oraz dowódca
pułku lotniczego płk. Skurbe i
jego zastępca. Trasę Warszawa-—
Ryga przebył samolot w ciągu 5
godzin.

więc niezbędnym jest pośpiech ze
strony wystawców. Jeszcze tylko
w dniu dzisiejszym t. j. 3 b. m.
Sekcja wystawowa komitetu ob-
chodu jubileuszowego Moniuszki,
bedzie przyjmowała zarówno za-
deklarowane przedmioty, jako też
ite, które w Wilnie ewentualnie
znaleźć się jeszcze mogą u osób
prywatnych i instytucji. Adres pod
którym należy dostarczać objekty
wystawowe jest następujący: ul.
Św. Anny 4, Gmach wydziału
Sztuk Pięknych U. S. B., pokój 19,
w którym właśnie urzęduje sekre-
tarka, przyjmująca za pokwitowa-
niem odnośne pamiątki.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do poboru?

W dniu dzisiejszym plan poboru
rocznika 1911-go obejmuje pobo-
rowych z nazwiskami na lilerę U,
zamieszkałych na terenie 5 i 6
komisarjatów P. P. oraz na literę
W z terenów komisarjatów 1, 2,
3i5.

Komisja poborowa urzęduje w
lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 od
godz. 8-ej rano. Obowiązuje pun-
ktualne stawiennictwo.

POCZTA i TELEGRAF
— Ruch pocztowy maleje. O-

śćlny kryzys gospodarczy odbił się
także i na obrotach poczty, które
z miesiąca na miesiąc bardzo zna-
cznie spadają. Podług ostatnich da
nych w miesiącu ubiegłym ruch po
człowy na terenie Wilna wyraził
się w cyfrach następujących: Na-
dano w Wilnie: przesyłek listo-
wych — 870.974, listów poleco-
nych — 58.264, listów wartościo-
wych — 1,493, wpłacono przeka-
zów pocztowych i telegrałicznych
na sumę — 1.588.073, wpłat P. K.
O. dokonano 13.783 na sumę
4129.436 złotych, czasopism nada-
no w Wilnie 568.040, telegramów
5.752, rozmów telefonicznych mię-
dzypaństwowych i międzymiasto-
wych przeprowadzono 8.851,
W tym samym czasie do Wilna

nadeszło: przesyłek listowych —
691.540, listów poleconych —
95 628, listów wartościowych —
6882, wypł. przekazów 1.946.033,
wpłaty P. K. O. dokonano 7.502 na
sumę 833.309 złotych, czasopism
nadeszło — 52.330, telegramów —
6.832, rozmów telefonicznych miej
scowych przeprowadz.—1.832,225,

Powyższy obrót przyniósł Dy-
rekcji Wileńskiej dochód w ysoko-
ści 246.956 złotych.
— Nowy urząd pocztowy. W.

naibliższych dniach uruchomiony
zostanie przy ul. Zawalnej nowy u-
rząd pocztowy, Wilno 10.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Ujednostajnienie płac. Na

ostatniem posiedzeniu Magistratu
zapadła m. in. uchwała ujednostaj-
nienia płac robotnikom dziennym
zatrudnianym na robotach miejs-
kich. Dotychczas płace te były
różne i często o dość znacznej roz-
piętości. Obecnie ustalona została
dla robotników niewykwalifikowa-
nych w wysokości 3 złotych dzien-
nie.

—Bezrobocie wśród piekarzy
wileńskich stale wzrasta i obecnie
ogarnęło już 30 procent ogólnej li-
czby piekarzy.

DZIENNIK MILCEŃSKI:

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— (ech Rzeźników I wedll-

niarzy w Wiinie zawiadamia, iż
rozporządzenia o dozorze nad
mięsem i przetworami mięsnemi
które winny być wywieszone w
każdem przedsiębiorstwie rzeźnic-
ko-wędliniarskiem, są do nabycia
w sekretarjacie cechu, (Niemiec-
ka 25) i wzywa pp. mistrzów do
zaopatrzenia się w takowe.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Baczność podoficerowie re-

zerwy! W dniu 5 czerwca r. b. o
godz. 2-ej odbędzie się zebranie in-
formacyjne dla członków Koła Wi-
leńskiego O. Z. В. Р., па którem
kol. prezes Okręgu złoży sprawo-
zdanie z odbytych w dniu 29 maja
r b, ćwiczeń terenowych.

— lIl-gi Zjazd uczestników
walk o Wilno odroczony. Ter-
min Il-go Zjazdu b. uczestników
walk o Wilno, który miał się od-
być w dniach 4 i 5 czerwca, z
przyczyn od Komitetu Organiza-
cyjnego niezależnych, został prze-
sunięty na dzień 8 i 9 paździer-
nika rb.

Prezydjum Zarządu Związku
jednocześnie komunikuje, że Biu-
ro Zjazdu oraz Sekretarjat Za-
rządu Głównego Związku Obroń-
ców Wilna i b. Żołnierzy Litwy
Srodkowej inieści się w ogrodzie
po-Bernardyńskim  ll-gi pawilon,
ll-gie wejście i czynne są od go-
dziny 17 do 20 codziennie i od
12 do 13-ej w dni świąteczne.

—MW związku z projektowa-
nem „Ogniskiem dla samotnych
kobiet", Koło Rudniczanek, podaje
do wiadomości, że osoby zaintere-
sowane mogą się zwrócić — Zam-
kowa 3 m. 4, gdzie p. Janina Pie-
niąžkowa udzieli wszelkich infor-
macyj: w środy, czwartki i piątki
od godz. 2 — 3, ‘
— Doroczne Walne Zebra-

nie Wlieńskiego Towarzystwa -
„Mens“ dia walki z alkoholiz-
mem i innemi nałogami odbę-
dzie się dn. 10-go czerwca r. b.
w lokalu poradni „Mens* (ul.
Zeligowskiego Nr. 1, m. 21) o
godz. 6-ej.
— Z życia T-wa Opieki nad

zwierzętami w Wilnie, Zarząd
T wa Opieki nad zwierzętami w
Wilnie podaje do wiadomości
członków i sympatyków, že 18 i
19 czerwca r. b. w celach propa-
gendowych i wychowawczych u-
rządza t. zw. „Dnie dobroci dla
zwierząt i ochiony przyrody”, a
iaianowicie:

1) 18 czerwca r. b. odbędzie się
audycja w Polskiem Radjo z dzie-
dziny „świata zwierzęcego i ochro-
ny przyrody” oraz rozdanie nagród
za najlepiej utrzymane konie oso-
bom trudniącym się zawodem do-
rożkarskim.

2) 19 czerwca r, b. odbędzie
się: a) pochód ze zwierzętami przy
udziale młodzieży i starszego spo-
łeczeństwa; b. pożądany jest udział
csób, posiadających konne pojazdy
własne — ze zwierzętami oraz
peńi panów konno; b) zbiórka
uliczna przez psy na schronisko
dla zwierząt, osoby, posiadające
psy tresowane lub nadające się do
zbiórki, prosimy zgłaszać się do
Sekretarjatu T-wa, Tatarska w I
piętro (III Kom. P. P.) od 6 do 8
wiecz., gdzie również udzielać się
będzie wszelkich informacyj doty-
czących pochodu. Szczegóły w afi-
szach i gazetach. ;
— Z „Sokoła". Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół* niniejszem zawia-
damia, że dnia 5 czerwca, urzą-
dza dla swych członków i ich ro-
dzin, wycieczkę dla zwiedzenia
radjostacji na Lipówce. Zbiórka
wszystkich uczestników przy mo-
ście kolejowym za Ostrą Bramą
punktualnie o godz. 9, gdzie bę-
dzie czekał przewodnik,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Koła Medyków U.

S. B. urządza dnia 3. V. 32 r. wy-
cieczkę do elektrowni miejskiej.
Dzięki uprzejmości dyr. inż. Glat-
mana członkowie Koła Medyków
zapoznają się z najnowszemi urzą-
dzeniami elektrowni. Zbiórka o
godz. 16 punktualnie koło ele-
ktrowni.
— Akademicka Brużyna Har-

cerska. W sobotę 4.VI32 r. od-
będzie się zbiórka drużyny przy
a Zygmuntowskiej 16 o godzi-
nie 20.

16) woli w czarność. Znalazł swój wczorajszy pagórek

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE 2. А. $. Р.
— W Bernardynce. Dziś i jutro —

„Awantura w raju”,
— W Lutni, Dziś i jutro — „Szczę-

ście od jutra”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 2 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Aud, dla
poborowych (pog. i muz.). 13,10: Kom.
met. 14.15: Program dzienny. 14.50: Mu-
zyka z płyt. 15.25. „Polska wyprawa w
Alpy francuskie”, odcz. 15,45: Koncert
dla młodzieży (płyty). Obj. Z. Ławęska.
16.20: „Samobójstwa młodzieży”, odcz.
16.40: Kwadrans Szuberta (płyty). 16.55:
Lekcja angielskiego 17.10: „Fantastycz-
ny świat 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.

Sobota, dnia 4 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.00: Poranek
szkolny, 12,45: Aud. dla poborowych
pog. i muz.). 13.20: Kom. met, 14.45:
rogr. dzienny. 14,50: Muzyka z płyt.

1315: Wiadomości wojskowe dla wszyst-
kich. 15.25: Muzyka z płyt. 16.00: Radjo-
Lronika. 16.30: Kryzys światowy a tech-
nika, odcz. 16.55: Aud. dla dzieci. 17.00:
Koncert. 18.00. Tr. Nabożeństwa z Ostrej
Bramy w Wilnie. 19.00: Tygodnik litew-
ski. 19,15: Stanisław Moniuszko (w 60-tą
rocznicę śmierci). Wygł. prof. M. Józe-
owicz. 19.30: Kom. Wil. Tow. Kół Roln.
16,40: Wiadomości sportowe. 19.45: Pra-
sowy dziennik radj, 20.00: „Na widnokrę-
gu”. 20.15: Koncert życzeń (płyty). 21.55:
„Fapryka, tokaj i muzyka cygańska”,
felj. 22.10: Koncert Chopinowski (Ro-
brwska). 22.40: Kom. i muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Co bywa ich przyczyną?

W dziennikach czytujemy często
„suche'” notatki o zamachach samobój-
czych młodej dziewczyny lub chłopca.
Moment wspołczucia, słówko: co za tra-
gedja! — i nowe wrażenia, nowe sen-
sacje szybko przytłoczyły notatkę o sa-
ntobójstwie. A przecie nad przyczynami
młodzieńczych katastrof życiowych na-
leży głęboko się zastanowić. Rodzicom
i wychowawcom przedewszystkiem. Niech
więc ze szczególną uwagą wysłuchają dn.
3 czerwca odczytu wizytatora Jerzego
Gstrowskiego p. t. „Samobójstwa śród
młodzieży”. drasakcja na wszystkie
stacje o godz. 16.20.

Żeleński, Palester i Sztompka,

Dn. 3 czerwca o godz. 20.15 koncert
symfoniczny Filharmonji Warszawskiej,
transmitowany przez rozgłośnie radjowe,
trowadzi Emil Młynarski. W części sym-
fenicznej uwertura „W Tatrach'* Włady-
sława Żeleńskiego, osnuta na motywach
tatrzańskich, „Symfonja Dziecinna* mło-
dego kompozytora warszawskiego Roma-
na Palestera, która przedstawia połącze-
nie modernizmu z dziecinną prostotą i
zapowiada ciekawy problem stylistyczny.
Na zakończenie „Szkocka symfonia”
Mendelssohna. Solistą wieczoru będzie
Henryk Sztompka, który odegra „Fan-
tazję polską” Paderewskiego.

BRETTRADNAZERA
RÓŻNE.

—Nowy protest przeciwko pro
jaktowi prawa małżeńskiego, One-
gdaj wpłynął do Archidiecezjalne-
ga Instytutu Akcji Katolickiej w
Wilnie protest przeciwko opraco-
wanemu przez Komisję Kodyfika-
cyjną projektowi nowego prawa
małżeńskiego.

Protest ten nadesłali mieszkań
cy parafji Jasionówka w powiecie
białostockim. Protest podpisało
przeszło 1.000 parafjan.

— Zarząd Herbaciarni dla bezrobot-
nej Inteligencji dziekuje za ofiary w pro-
duktach, szczególnie p. Helenie Dowgiał-
łowej, która w każdej potrzebie spieszy
z pomocą; jako też: pp. Marji Wolbecko-
wej, J. Dmochowskiej, M. Sielskiej, Ale-
ksandrowiczowej, Ewie Wańkowiczowej,
Annie Wolbeckowej, Anieli Legiejkowej,
Jadwidze Duczmanowej, Osiecimskiej, Ju-
siynie Boguckiej, Tuczyńskiej, firmie
Zwiedryńskiego, f-mie Samrewicza, f-mie
Knapik, f-mie Leon de Tiller, f-mie Żyt-
kiewicz, f-mie B. Sztralla, f-mie Bieliński,
t mie Banel, f-mie Pietrow.

Ofiary w gotówce złożyli: pp. Si-
pniewski — 5 zł., ks, Mickun z Ameryki
— 176 zł. 40 gr, P. — 2 zł, N. N. —
1 zł, N, N — 1 zł, Kalksztejnowa —
15 b,- X. — 20 , К — 1 а,
A. Ł. — 3 zł, Ignacy Downarowicz —
2 zł, Urzędnicy Banku Polskiego —
50 zł, N. N. — 9 zł., Muszyńska — 2 zł.

WYPADKI.

— Samobójstwo bezrobotnego.
W jednem z mieszkań w domu
Nr. 10 przy ul. Rudnickiej wczoraj
w godzinach porannych, bawiący
/am czasowo 23-letni bezrobotny
malarz J. Klujcz, zamieszkujący
stale w Będzinie, w zamiarze po-
zbycia się życia wypił większą
ilość esencji octowej.

Zawezwane Pogotowie Ratun-
kowe po udzieleniu mu pierwszej
pomocy lekarskiej, odwiozło de-
iiata do szpitala żydowskiego.

Przyczyną samobójstwa był u-
slawiczny brak pracy.

jej słowa w gardle, ale oczy... 1 ten kułak w brodę...
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Dwie pierwsze sprawy doraźne w Wilnie,
Jeden ze szpiegów zasądzony został na śmierć, dwaj zsś na

bezterminowe ciężkie więzienie.

Wczoraj od rana na zewnątrz
i wewnątrz gmachu sądów dawał
się odczuć niezwykły nastrój.

Na ulicacb, okalających gmach
sprawiedliwości, poustawiane licz-
ne posterunki policyjne z naje-
żonymi bagnetami na karebinach.
W kuluarach straż pełnią po-

licjanci, którymi kierują przodow:
nicy i oficerowie.

Powodem do tych niezwykłych
akcesorjów są jak już donieśliśmy
we wczorajszem numerze, wy-
znaczone do rozpoznania w try-
bie doraźnym dwie sprawy o
szpiegostwo na rzecz wywiadów
ościennych pańsiw.
W związku z temi sprawami

pod silną eskortą przywieziono
z więzienia na Łukiszkach trzech
oskarżonych oraz dwóch innych
więźniów, powołanych do jednej
z tych spraw w charakterzeświad-
ków oskarżenia.
W składzie trybunału zaszła

zmiana. Rozprawie przewodniczy
p. sędzia Józef Zaniewski; zaś
wotują ipp. sędziowie M. Szpa-
kowski i E. Góra.

Oskarżenie wnosi wiceproku-
rator p. Dominik Piotrowski.

Woźny sądowy wywołuje jako
pierwszą z dwu sprawę Fndrzeja
Malki oskarżonego z art. 1 5 3i
art. 4 $ 1 rozporządzenia P. Pre-
zyoenta z dn. 16.11 1928 r,

Na ławę oskarżonych policjan-
ci wprowadzają rosłego, dobrze
zbudowanego mężczyznę, który
tępem wejrzeniem rozgląda się
po sali prawie pustej.

Przy stole obrońców zasiada
mec. Czernichow, który zgłosił
się do obrony z umowy.

Po stronie przeciwnej sali za-
jęli miejsca eksperci: por. Marjan
Młynarczyk, oficer Il oddz. Szt.
Gen. oraz p. Brzeski w charak-
terze biegłego kaligrafa.

Na salę wkracza sąd.
Przewodniczący sprawdza per-

sonalja oskarżonego. Z.tych wy-
nika, że jest on gospodarzem na
20 dziesięcinowym folwarku Bra-
lawino, gm. miadziolskiej, liczy
lat 37, ukończył kursa agrono-
miczne i jest zaliczony do rezer-
wy W. P. jako szeregowiec.

Sąd ze względu na charakter
sprawy zarządza tajność obrad.

Obrońca podsądnego prosi o
pozostawienie na sali członków
rodziny oskarżonego.

Sąd, uwzględniając częściowo
prośbę, pozwala pozostawić je-
dynie matkę oskarżonego.

Dalszy ciąg rozprawy, a więc:
odczytanie aktu oskarżenia, wy-
jaśnienia oskarżonego, badanie
świadków, orzeczenia biegłych,
rozprawa stron oraz „ostatnie
słowo” podsądnego odbywa się
w ciągu kilku godzin przy drzwiach
zamkiętych.

Po zamknięciu przewodu, prze-
wodniczący zarządził przerwę dla
naradzenia się nad wyrokiem.

W międzyczasie prokurator u-
dzielił zezwolenia na widzenie się
podsądnego z matką i siostrą, któ-
rym Malko dawał wskazówki, jak
mają postąpić w dalszem zyciu,
bez niego.

O godz. 16 m. 25, już przy
drzwiach otwartych, wkracza sąd,
a przewodniczący odczytuje do-
nośnym głosem sentencję wyroku,
która brzmi jak następuje:

Po rozpoznaniu sprawy, An-
drzeja Malko, oskarżonego o to,
że: 1) w okresie od sierpnia 1931 r.
do dn. 25 kwietnia b. r., będąc
szeregowym rezerwy W. P. i rezy-
dentem wywiadu sowieckiego na
terenie „województw  północno-
wschodnich, zebrał i ujawnił wy-
wiadowi Z. 5. R. R. wiadomości,
dotyczące organizacji i nastrojów
Federacji Polskich Zw. Obr. Oj-
czyzny i Strzelca; stanu i naprawy
linij telefonicznych i telegraficz-
nych w okolicy Miadzioła; budowy
i rozpiętości mostu na szlaku stra-
tegicznym Kobylnik—Miadzioł o-
raz wiadomości, dotyczących akcji
wywiadu polskiego, czyli o czyn
przewidziany w art. 1 $ 3 rozp.
P. Prezydenta z dn. 16. II. 1928 r. i

2) że w tychże okolicznościach
zebrał i zakomunikował rządowi
Z. S. R. R. wiadomości, dotyczące
stanu gospodarczego i nastroju

ludności w Polsce, organizacji,
działalności 1 ustosunkowania się
do władz polskich i rządu Z.S.R.R.
białoruskich organizacyj politycz-
mych w Wilnie; organizacji, dzia-
łalności i zamierzeń Bezp. Bloku
Współpracy z Rządem oraz usto-
sunkowaniu się członków tejże
organizacji do rządu polskiego z
wiedzą, iż udzielone wiadomości
mogą być użyteczne rządowi Z. S$,
R. R. na wypadek wojny, prowa-
dzonej z Polską, czyli o czyn prze-
widziany w art. 4 $ 1 rozp. P. Prez.

Sąd, uznając winę oskarżonego
<a udowodnioną, postanowił ska-
zać 60 za przestępstwo, opisane
wpunkcie 2-im na zamknięcie w
ciężkiem więzieniu przez 15 lat,
zaś za przestępstwo inkryminowa-
ne w punkcie 1-ym na karę śmier-
ci przez powieszenie, i tę karę
uznał za łączną.

Po odczytaniu wyroku, prze-
wodniczący krótko umotywował
$o oraz oznajmił, iż wyrok ten
jest ostateczny i niezaskarżalny i
podlega wykonaniu w ciągu 24 go-
azin.

Wyrok ten przewodniczący
wręczył prokuratorowi do wyko-
nania.

Oskarżony przez cały czas pro-
cesu zachowywał się spokojnie, a
ogłoszonej sentencji zdawał się nie
rczumieć. [

Skazanego natychmiast wy-
piowadzono z sali i karetką prze-
wieziono do więzienia.

O zapadłym wyroku zawiado-
miono telegraficznie ministerstwo
sprawiedliwości, które zarządzi
aalsze formalności co do zatwier-
dzenia lub niezatwierdzenia wyro-
ku przez P. Prezydenta oraz
ewentualnego wykonania wyroku.

Niezależnie od tego obrońca
skazanego, mec. Czernichow zwró-
cił się telegraficznie do P. Prezy-
denta z prośbą o ułaskawienie
skazanego.

Ewentualna egzekucja wyko-
nana będzie dziś rano przez dele-
gowanego kata.

Bezpośrednio po tej sprawie
sąd w tym samym składzie przy-
stąpił do rozpoznawania drugiej
sprawy, również o szpiegostwo.

Na ławę wprowadzono dwóch
młodych wieśniaków z gminy
vrańskiej pow. wil.-trockiego: 20-
toletniego Juljana Kałanta i 24-ro
letniego Piotra Czepulisa. Obaj są
Litwinami, wyznania katolickiego.
Obaj są analfabetami.

Akt oskarżenia w konkluzji
podsądnym inkryminuje zbrodnię
szpiegostwa, a mianowicie, że Cze-
pulis od początku kwietnia a Ka-
łanta od połowy marca ub. roku
do 1 maja b. r. w m. Orany zbierali
wiadomości, dotyczące garnizonu
w Oranach; stanu liczebnego sta-
cjonujących tam oddziałów, ma-
śazynów. wojskowych, nowobudu-
jących się koszar oraz dotyczą-
cych osoby oficera informacyjnego
bataljonu Orany, zaś Kałanta nad-
to zbierał wiadomości, dotyczące
garnizonu w Olkienikach, jego sta-
nu liczebnego, składu osobowego
i uzbrojenia.

Przestępstwa te przewidziane
są w art. 51 K. K.i art. 58 1 rozp.
P. Prez. z dn. 16. IL. 1928 r.
W obronie oskarżonych wystą-

pili z urzędu z ramienia Kałanta —
mec. Neyman a w imieniu Czepu-
lisa — mec. Kulikowski i apl. adw.
Kapłan.

Sprawa, jak poprzednia, to-
czyła się przy drzwiach zamknię-
tych, a w wyniku o godz. 17 m. 45
sąd ogłosił sentencję wyroku, któ-
rej mocą obu podsądnych uznał za
winnych dokonania iukryminowa-
nych im przestępstw i skazał każ-
dego z nich na osadzenie w cięż-
kiem więzieniu bez terminu.
W motywach sąd zaznaczył,

że przewód sądowy w zupełności
uzasadnił akt oskarżenia, lecz ze
względu na młody wiek oskarżo-
nych i niski poziom umysłowy
uznał za właściwe nie stosować
do nich najsurowszego wymiaru
kary.

Wyrok, jako ostateczny inie
zaskarżalny, został skierowany do
wykonania. Kos.

tunku i aby przyśpieszyć ten proces, uderzył go lekko

„Pieniądze aibė žycie“.
i Kiedy się znów obudził, na dworze było już sza-

ro. Spojrzał na zegarek. Wskazówki stały na pią-
tej. Ale jaka to mogła być piąta — rano, czy po po-
łudniu? Wyjrzał ostrożnie na dwór. Natura wyglą-
dała tak głupio, że nie mógł się zorjentować. Gęsta
mgła przylegała mu do twarzy i zamykała pole wi-
dzenia w ciasnym kręgu kilku kroków. Mogła to być
tównie dobrze mgła poranna, jak przedwieczorna. Był
bardzo głodny, ale to nie stanowiło wskaźnika cza- 

   
   

   

  

  

  

sowego. Zawsze był głodny. Zjadł dwa pozostałe
pudełka sardynek i dokończył sucharków, następnie
dopełnił prowizorycznie toalety koło kranu w kącie.
'W skrzynce zawierającej narzędzia, potrzebne w wia-
traku, znalazł kawał płótna i garść szmat. Zmoczył je
"w nafcie i zawinął w płótno w taki sposób, żeby je
móc założyć na głowie i nie zamoczyć w morzu. Dru-
Ę rekonenans upewnił go, że dzień jednak zniża się

ku wieczorowi. Robiło się coraz ciemniej i czuł się
| bardzo wypoczęty. Mgła rzedła, ale mogła się utrzy-
'mać jeszcze do nocy.

Poprawił pm: włożył brodę i spojrzał znów na
zegarek. Było po szóstej, ale musiał się jeszcze zdo-
być na cierpliwość do wpół do osmej. Kiedy szedł
u morzu, mgła już prawie znikła i mrok gęstniał po-

i usiadł pod nim na piasku. „Elsprey” bielała słabo
na tle ciemnogranatowych ciemności. Morze szem-
rało prawie niedosłyszalnie. Plażą szła samotna po-
stać, Barry zauważył jedwabny szal, ten sam co wczo
raj, powiewający lekko naokoło głowy, osłoniętej nim
przed wiłgocią. W młodym człowieku wezbrało gwal
„towne wzruszenie. Co za dzielna dziewczyna! Na-
pewno trzyma nad szalem rewolwer! Jako nieodro-
dna córka swego ojca, wybrała się na poszukiwania
draba, który ją nastraszył zeszłej nocy. Barry był
tego pewny. Znalazł się wobec przykrego dylematu.
Jeżeli nie zdejmie peruki i brody, to nie uniknie po-
cisku. Georgina, córka Billingsa, musiała mieć cel-
„ne oko. Pewnie strzeliłaby mu w nogę i plan spa-
lenia „Elsprey* obróciłby się w niwecz.. Nie było
innej rady jak zrzucić przebranie, porwać ją w ramio-
na i ubłagać, aby zachowała milczenie i zaufała mu
cokolwiekby się stało. +

|. Georgina znalazła się o kilka kroków od pa-
górka. Powiew wiatru rzucił jej na twarz koniec sza-
la. Przystanęła, aby go odgarnąć i w tej chwili zna-

is w ramionach Barry'ego i bez brody i bez
eruki, +
— Najdroższa! — krzyknął młodzieniec. — Ani.

słowa, zaraz ci wszystko wyjaśnię. To ja jestem —
ja —w.

: agle spostrzegł, że coś jest nie w porządku. Ko-niec szarfy który usiłowała wypluć zust, olnować

— Najdroższa!... — wyjąkał, cofając się wtył. Je-
„dnocześnie przemknęła mu zdradzisecka myśl, że je-
dnak ożenienie się z taką tygrysicą byłoby dość ry-
zykowne.
; Ty paskudny lowelasie... — zaczął gruby, mę-

skiegłos wślad za wyplutą śwałtownie szarią.
Bary zorjentował się w sytuacji w jednej sekun-

dzie. Georgina przygotowała potrzask na brodatego
warjata. Mężczyzną, który przebrał się w jej suknię,
musiał należeć do załogi „Elsprey*. Nie było czasu na
etykę. Powalił nieprzyjaciela dwoma uderzeniami na
piasek, Pierwsze wymierzone w tak zw. dołek, nie
poskutkowało o tyle, że odbiło się o gorset pożyczony
od kucharki.

Jako amator polowania na kaczki, Barry znał
się na znaczeniu przynęt, zwłaszcza zaś żywych. Por-
wał więc jeńca za nogi i oszczędzając sukni Georginy
i tak już beznadziejnie popękanej, pociągnął go pod
duży krzak na diunach, Ręce związał mu styłu sza-
lem. Pasy mocnego materjaiu udarte z halki rów-
nież pożyczonej przez kucharkę, posłużyły do skrę-
powania nóg i do przycumowania majtka do krzaka.

Barry powrócił do swego pagórka, włożył po-
nownie brodę i perukę, zdjął płaszcz, kurtkę, kami-
zelkę i buty i zakopał w piasku, przywiązał do głowy

' zapalny tłomoczek i wrócił do swojej ofiary.
Jeniec mruczał coś pod nosem. Barry spodzie-

wał się, że za chwilę zacznie kląć i wrzeszczeć ra-

po twarzy i po rękach.
— Gdzie ja jestem? — zapytał nagle wyraźnym

głosem majtek.
— Związany... bezradny — syknął Barry, wty-

kając mu w oczy swą brodę. — W: mojej mocy!
— Ratunku! — wrzasnął niezbyt donośnie maj-

tek, zamykając oczy. Był pewny, że zaraz poczuje
nóż w cercu i nie chciał tego zobaczyć.

Ale nie poczuł.
— Wrzeszcz! — syknął mu zachęcająco w ucho

włochaty szaleniec. — Nikt się nie usłyszy oprócz
dzikich fal. Jesteśmy sami ja i ty — na pustem wy-
brzeżu kannibalskiej wyspy. Ja zaraz lecę po — po
nóż.

Majtek, zlany zimnym potem, otworzył oczy.
'Warjat znikł, ale przecież poszedł po nóż... Związa-
nym wstrząsnął ostry dreszcz trwogi.
— Ratunku! — ryknął.
Ponieważ z ciemności nie wypadł brodaty sza-

leniec z nożem powtórzył: Ratunku! Słabe wołanie
„Attaboy“! odbiło się o jego uszy bez echa. Zaczął
ryczeć coraz donośniej. Słabe „Ahoy!” z „Elsprey“
dodało mu odwagi. Jednocześnie zabrzmiały krzyki.
od strony domu i plaża zaroiła się biegnącemi posta-
ciami i światełkami.

(d. c. n.)

  



    

Z KRAJU.
Stan epidemii tyfusu.

fikcja przeciwtyfusowa w pow.
mołodeczańskim trwa bez przer-
wy. Mimo natychmiastowej akcji
zapobiegawczej epidemję tyfusu
plamistego zdołano powstrzymać.
W chwili obecnej na terenie po-
wiatu choruje 13 osób, które na-
tychmiast izolowano a mieszkania
ich odkażono.
W pow. dziśnieńskim, świę-

ciańskim i oszmiańskim epidemja
tyfusu wygasa. W powiatach tych
choruje obecnie zaledwie 10 osób,
Zaś ma tyfus brzuszny 3 osoby.
Pozatem w innych powiatach wo-
jewództwa zanotowano 152 wy-
padki jaglicy 53 odry (1 śmiertel-
ny), 17 gruźlicy (6 śmiertelnych)
i plonicy 11 (1 śmiertelny).

Echa nadużyć w kasie Stefczyka w Iwju.

LIDA, (Pat). W Iwju odbyło się
nadzwyczajne walne zebranie
członków Kasy Stefczyka, na któ-
rem omawiano między innemi
sprawę nadużyć, popełnionych
przez Włodzimierza Wichera, któ-

ry w dniu 14 lutego b. r. pozba-
wił się życia. Ze sprawozdania
wynika, iż Wicher roztrwonił oko-
ło 12 tysięcy złotych. Zebranie
wybrało specjalną komisję do zba-
dania nadużyć.

Zagadkowy zgon kierowniczki agencji pocztowej.

Ze Święcian donoszą, iż w dniu
1 b. m. w pobliżu majątku Sze-
mietowszczyzna z jeziora wycią-
gnięto zwłoki Kułakowskiej Apo-
lonji, kierowniczki Agencji Pocz-
towej w Szemietowszczyźnie. Ku-
łakowska w przeddzień wydaliła

się z urzędu, dokąd już więcej nie
powróciła. Powiadomione władze
śledcze zarządziły dochodzenie
celem ustalenia czy Kułakowska
popełniła samobójstwo, czy też
padła ofiarą morderstwa.

Wściekły pies na ulicach Mołodeczna.

W dniu wczorajszym mieszkań-
cy ul. Zamkowej w Mołodecznie
byli świadkami strasznego wy-
padku. Mianowicie pies dostawszy
nagle ataku wścieklizny, wysko-
czył na ulicę i począł napadać na
przechodniów. Wściekłe zwierzę
pokąsało kilka osób, a najbardziej
ucierpiał od ostrych kłów psa
6-letni Borkowski, którego zwie-

rzę przewróciło na ziemię i po-
gryzło. Na krzyk chłopca i innych
pokąsanych, którzy zaalarmowali
policję, zjawił się niezwłocznie po-
licjant, który. celnym strzałem
unieszkodliwił wściekłe zwierzę
i uratował od śmierci chłopca,
który już stracił przytomność.
Wściekłemu psu odcięto głowę
i odesłano ją do zbadania.
 

Z pogranicza.
Zamach agentów

Na polsko-sowieckim odcinku
granicznym Łanowce polski patrol
rontowy oficerski zauważył kilku
podejrzanych osobników, którzy
nielegalnie przedostali się przez
zieloną granicę, a następnie usiło-
wali ukryć się w polskiej wsi. Za
podejrzanymi osobnikami zarzą-
dzono poszukiwania. W. czasie
obławy jeden z oficerów zauważył
dwóch osobników, którzy usiło-

bolszewickich na oficera
K. 0. P.

wali ukryć się w pobliskim rowie.
Oficer zatrzymał ich i zażądał
wylegitymowania się. W. czasie
legitymowania jeden z osobników
wyciągnął błyskawicznie rewol-
wer i strzelił do oficera, raniąc go
ciężko w ramię. Widząc to drugi
osobnik również oddał strzał, lecz
chybił. Po oddaniu strzałów osob-
nicy zbiegli.  Rannego oficera
skierowano do szpitala.

Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za „łeb trzyma”.

Charakterystyczny wypadek
zdarzył się onegdaj na pograniczu
polsko-sowieckiem w pobliżu od-
cinka Rubieżewicze. Mianowicie
podczas ucieczki grupy włościan
białoruskich na teren polski,

dwóch włościan zbiegów zatrzy-
mał sowiecki strażnik. W drodze
włościanie strażnika sowieckiego
rozbroili i z odebranym strażni-

kowi karabinem i bagnetem rzucili
się do ucieczki w kierunku granicy
polskiej. Strażnik sowiecki począł
zbiegów gonić. W pościgu bolsze-
wik nieopatrznie znalazł się na te-
renie polskim, co widząc włościa-
nie, steroryzowali bolszewika i
oddali go w ręce żołnierzy K. O, P.
wraz z karabinem i bagnetem.
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Że świata.
RUCH ANITYŻYDOWSKI

w HISZPANJI.
Jak donosi prasa żydowska

slronnictwo konserwatystów („O-
środek obrony społecznej”) zorga-
nizowało szereg wieców anty-ży-
dowskich. Antysemici hiszpańscy
operują głównie motywem, że po
rewolucji żydom _ przydzielono
grunt pod budowę synagogi, pod-
czas gdy klasztory były spalone:
Stronnictwo to zaleca stosowanie
metod antysemitów zagranicznych
zwłaszcza niemieckich norodowo -
socjalistów, przyczem żąda ono wy
śnania wszystkich żydów z Hiszpa-
ri. : ‚

Proianacja cmentarzy žydowskich
w Niemczech.

(KAP) Żydowska Agencja Te-
legraficzna donosi o systematycz-
nem niszczeniu i profanowaniu
cmentarzy żydowskich na terenie
Niemiec. W ciągu ubiegłego ty-
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> + L UBOR=„Szwajcarskie Gorzkie Zioła ikAAalgė
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„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra-
wienia ym pr: (© otyłości:
Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i składy

W.Z.P. Nr.10apteczne.

 

UWAGA!
Artysta Rzeźbiarz zamieszkały w Wilnie, przy uli. Fir-
«y Zarzecze Nr. 21 m. 11 wykonywa Jak w za. Ta
kresie rzeźbiarskim tak i malarskim a mianowi-

DZIŚ PREMJERA! Wiedeński Przebój!
Wersja Polska! Upojna historja miłosna

gednia na 4 cmentarzach zburzono
nagrobki i rozkopano groby. W
Wacha w Turyngji na cmentarzu
żydowskim znaleziono zdechłą
świnię.
Jedno z pism hitlerowskich pró-

buje tłumaczyć powyższe bezcze-
szczenie cmentarzy, jako odwet
ladności chrześcijańskiej za akcję
hezbożniczą i komunistyczną, w
której główną rolę pełnią żydzi.

Tytuł na łożu smierci.

Na kilka godzin przed zgonem
generała japońskiego Shirakawy,
który zmarł od odniesionych ran
podczas wybuchu bomby w Szang-
kaju, przybył z Tokio list odręczny
cesarza Hirohity: powołując się na
szereg zasług położonych przez
$enerała dla sprawy japońskiej, ce-
sutz nadał mu dziedziczny wedle
zasad pierworodztwa tytuł barona
cesarstwa japońskiego. Generało-
wi odczytano akt: był on jednak
nieprzytomny. Nie wiadomo czy i
co zrozumiał. Powtórzył tylko pa-
rokrotnie: „Szanhaj... Szanhaj“...

og. 2ej
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, Pesada stala wypožy-
RÓŻNE PRACA .czającemu kilka tysięcy

‚ 1 Oferty sub „Gwarancja“

na wieś.

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Sokoli jadą do Pragi.

Dobrze są wszystkim znane wielkie
popisy gimnastyczne, ktore co pewien
ckres czasu odbywają się w poszczegól-
nych państwach, będąc doskonałą pro-
pagandą sportu.

Sokolskie zloly gromadzą na stadjo-
nach tysiączne zastępy przybyłych spor-
towców, którzy stają do najrozmaitszych
popisów.

Dziś do popisów sokolskich, do ėwi-
czeń gimnastycznych doszły konkurencje
wyłącznie sportowe, a więc w pierwszym
rządzie lekkoatletyka i sport strzelecki.

W tym roku zlot sokolski odbędzie
sie w Pradze, dokąd wybierają się rów-
nież reprezentanci gniazda wileńskiego.

Do 10-cioboju lekkoatletycznego star-
tować będzie doskonały nasz wielobojo-
wiec, wicemistrz Wilna Leon Wojtkie-
wicz, który dobre może zająć miejsce.

W biegach średnich startować będą:
Zajewski i Żylewicz, którzy dużo skorzy-
stają zapewne w Pradze i dużo cieka-
wych zobaczą rzeczy.

Brancewicz udział weźmie w zawo-
dach strzeleckich i jeżeli dopisze mu
szczęście, jeżeli nie zadrży mu ręka, to
może niezły uzyskać wynik . o

Kozłowski chce się popisywać w gi-
minastyce, ale przedtem będzie musiał
przejść eliminację w Warszawie, która
odbędzie się 5 czerwca.

Sokoli do Pragi jadą 29 czerwca.

Rezdanie nagród strzeleckich w Sokole.
Po doskonale udanych zawodach

strzeleckich z broni małokalibrowej
członków młodej sekcji strzeleckiej So-
koła, nastąpiło uroczyste rozdanie na-
gród w lokalu gniazda.

Zgromadziło się sporo gości, zawod-
rików i władze sokolstwa.

Sprawozdanie z zawodów odczytał
kierownik sekcji p. kap. Wojdat, a na-
stępnie przemówił p. prezes Olszewski
i p. naczelnik Grygiel, który wręczył
szereg żetonów i estetycznie wykona-
rych dyplomów wszystkim zwycięzcom,
których zgromadzona publiczność ser-
decznie oklaskiwała.

Wieczorem, po rozdaniu nagród, od-
bvia się w Sokole zabawa taneczna.

W N. Wilejce pływalnia gotowa!
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w

N Wilejce zostały prace nad budową

prowizorycznej pływalni zakończone.
Pływalnia mieści się przy 85 p. p. Po-
siada ona wymiary 25 metr. i można na
niej doskonale trenować.
W najbliższym czasie mają się w N.

Wilejce odbyć zawody w połączeniu
2 uroczystością poświęcenia i otwarcia
pierwszej i jedynej jak dotychczas pły-

walni. .
Przypuszczać należy, że z pływalni

tej korzystać będą mogli również wil-
nianie.

22 pułk w Wilnie. s
Piłkarska drużyna benjaminka Ligi

przyjeżdża do Wilna, by z naszą repre-

zentacją, skład której już podawaliśmy,
stoczyć bój.

22 pułk z Siedlec pokonał byłego
mistrza Polski, Wartę poznańską, i zwy-
ciężył twardy zespół graczy Ruchu.

Piłkarze z Śiedlec rekrutują się
przeważnie z Poznania i dla Siedlec zdo-
bywają zaszczytne imię w sporcie.

Spodziewać się należy, że mistrzo-
wie nasi postarają się dołożyć wszelkich
starań, by wywiązać ładną i mniejwięcej
16wną  walkę i udowodnić, że poziom
piłkarstwa wileńskiego ostatnio nieco się
podniósł.

Mecz odbędzie się o godz. 17, w nie-
dzielę 5. VI. na boisku 6 p. p. leg. Przed
meczem z siedlczanami rozegra się spot-
kanie reprezentacji klubów polskich z
żydowskiemi.

Zawodom przygrywać będzie orkie-
stra wojskowa.

Wilno walczy na szable z Warszawa.
, Rok temu odbył się w Wilnie

pierwszy mecz  szermierzy pomiędzy
sczniami szkół warszawskich z uczniami
szkół wileńskich.

Teraz zaś sportowcy Warszawy za-
prosili do siebie szablistów Wilna, by
rozegrać rewanżowy mecz szermierczy,
który ma się odbyć w najbliższym czasie.

 

A. Z, S$. organizuje jeszcze jeden turniej.
Ruchliwa sekcja tenisowa A. Z. $.,

korzystając z obecności w Wilnie pod-
chorążych z Zambrowa, organizuje jesz-
cze jeden turniej z udzialem doskonałych
terisistów, ktorzy odbywają powinność
wojskową.

Turniej odbędzie się w niedzielę
5 czerwca na kortach A. Z. S. w godzi-
nach rannych i popołudniowych.

Barw A. Z. S. bronią pp.: prof.
Wieyssenhofi, Grabowiecki, Turczyńskii
Piotrowicz, zdobywca pierwszego miejsca
wsród „tenisistów klasy. B.

H. Hohendlingerėwna = Z. S.) najlepszą
tenisistką Wilna.

Na kortach A. Z. S. odbył się mię-
dzyklubowy turniej tenisowy.

Wyniki były następujące:
drze mieszanej: Grabowieccy —

Keissowa, Kewes 10:8, 6:3; Wojewódzka,
Zysowicz — Olechnowiczowa, Karolczyk
3:6, 6:3, 6:4; Grabowieccy — Wojewódz-
ka, Zysowicz 6:1, 7:5. >
W grze pojedynczej pań zwyciężyła

Hohendlingerówna Grabowiecką 6:4, 6:4
i Dowborową 6:3, 9:7. W obecnej więc
chwili w najlepszej formie wśród pań
znajduje się Hohendlingerówna.

Ja. Nie.

308 kim. na godzinę.

PARYŻ, (Pat). Lotnik francus-
ki Massote pobił rekord szybko-
ści na dystansie 500 klm. Prze-
ciętna szybkość wynosiła 308 klm.
na godz.

Bm iaa mi LSS S а

XW Wszechpolski zjazd gazowaików
i. wydotiągowców.

W dniu wczorajszym nastąpiło
uroczyste otwarcie wszechpolskie-
go zjazdu gazowników i wodo-

ciągowców. Na zjazd przybyło
blisko 80 zamiejscowych delega-

tów, w tem szereg przedstawi-
cieli Czechosłowacji i Jugosławii
i władz centralnych. O godz.
9-ej min.30 uczęstnicy zjazdu wy-
słuchali fmszy św. w Ostrej Bra-

mie, poczem w dużej sali miej-

skiej nastąpiło uroczyste otwarcie
obrad. Obrady zagaił prezes Sto-
warzyszenia gazowników, dyrektor
wodociągów i kanalizacyj w War-
szawie inż. Rabczewski. Po ukon-
stytuowaniu się prezydjum, w
którego skład wszedł m. in.i
prezydent m. Wilna d-r Male-
szewski, oraz po wygloszeniu
przemówień  powitalnych, inž.
Jensz wygłosił referat o działal-
ności wileńskich wodociągów i
kanalizacyj. Dalszy ciąg obrad
wypełniło jeszcze kilka referatów
i sprawozdań.

O godz. 1-ej uczestnicy zjazdu
pochodem udali sia na górę
Zamkową, gdzie na grobie boha-
terów powstania 1863 roku zło-
żyli przepiękny wieniec laurowy.
Bardzo |ładne przemówienie wy-
głosił nad mogiłą powstańców
jeden z zamiejscowych uczęstni-
ków zjazdu inż. Piekarski. lnfor-
macyj i wyjaśnień;udzielili na miej-
scu prof. Ruszczyc i inż. Narębski.

Uczęstnicy zjazdu podzielili
się obecnie na dwie sekcje: wo-
dociągową i kanalizacyjną. Każda
z tych sekcyj obradować będzie

Dwa serca biją w walca takt 53peso:
w polskim [ęzyku, wykonane przez polskich artystów. Początek seansów e godz. 4, 6, 8 | 10,15 w dnie świąt ŁAŹNIA ma Popławska 3 (Zarzecze)

amżeNa 1-szy seans ceny zniżone.

Stersza osoba zgodzi
się pilnować mieszkania
na skromnych warunkach
Referencje solidne. Za-
rzecze 16, m. 30.

9113—1

Inteligentne panie— |
panowie — praca dla
was. Pole wiełkich za-
robków! Piszcie zaraz
„Kieszonkowa Ency-
klopedja Popularna"
Kraków, Józefitów 10.

Slostra pielęgniarka po-
szukuje posady przy
cherych. Może na wy-
jazd. Posiada dobre re-
ferencje. Bliższe infor-
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Echa onegdajszej
konfiskaty.

W dniu wczorajszym otrzyma-
liśmy następujące pismo ze Sta-
rostwa Grodzkiego:

„Na podstawie art. 21 Dekre-
tu w przedmiocie Tymczasowych
Przepisów Prasowych z dn. 7.Il.
1919 r. zachowaniem wymogów
tegoż artykułu, proszę o umiesz-
czanie następującego  sprosto-
wania:
W Nr. 123 czasopisma z dn.

2.VI. r. b. pt. „Za co nas wczo-
raj skonfiskowano" umieszcżona
została błędna wiadomość o nie
skonfiskowaniu gazet w Katowi-
cach i w Warszawie, które umieś-
ciły wzmiankę pt. „Starcie policji
z bezrobotnymi“,

Starostwo Grodzkie otrzymało
urzędową wiadomość о zajęciu
nakładu gazet: „Polonia“, wycho-
dząčej w Katowicach, i „Gazeta
Warszawska”, wychodzącej w
Warszawie za umieszczenie nie-
odpowiadającej prawdzie wzmian-
ki p. t. „Starcie policji z bezro-
botnymi“. ^

Reklama jest
dśwignią band.

oddzielnie. Na zakończenie odbę-
dzie się walne zebranie wszyst-
kich uczestników zjazdu.

TANIO! 7

Zjednoczenie kolejowców polskich wobec
redukcji płac.

Na posiedzeniu z dnia 24 maja
rozważał Zarząd Główny Zjedno-
czenia Kolejowców Polskich (Z K.
P.) sytuację, w jakiej się znajdą pra
cownicy P. K, P. wobec zniesienia
od 1 czerwca r. b. 10 proc. dodat-
ków do uposażeń, mimo iż uposaże
nia te już w zeszłym roku uległy
daleko idącym redukcjom.

Położenie kolejowców, zwłasz-
cza nieetatowanych, przedstawia
się tem groźniej, ponieważ niezale
żnie od wprowadzonych ogólnych
obniżek płac, stosuje się do nich
przymusowe dni wolne od pracy,
powodujące spadek zarobków, do
chodzący nawet. do 25 proc. wy-
nagrodzeń miesięcznych w poszcze

Ostrożnie ze słońcem
Nastał czas, gdy każdy śpieszy

na wieś, aby łam wygrzewać się na
słonku, które w tym roku nie
szczędzi swoich promieni. Po zim=
nych, pokrytych pleśnią, murach
kemienic szczęśliwie i błogo czuje

 

się mieszczuch na wsi, bo słonko
jest takie ciepłe, takie kojące.
№ схет się nie krępując, obnaża
cn swe ciało, aby ułatwić potężne
działanie promieni, które mogą
rcztopić niepożądane zagęszczę-
nią w klatkach i gruczołach i usu-
nąć dolegliwości. (Co może być
lepszego nad słońce! Słońce jest to
potężny czynnik leczniczy,
słońce, to zdrowie.

Zapanowała nawet moda, co
rzadko bywa, uwzględniająca zdro
wotność, — mężczyźni zaczęli cho-
dzić bez kapeluszy i czapek, ko-
biety prześcigają się w „goleniu
się' i piekąc się na słońcu, usiłują
stać się bronzowemi jak indyki
lub malajki. Naświetlanie sło-
reczne, ten silny środek leczniczy,
do tego taki tani, każdy niemal
stosuje według swego widzimisię,
nie pytając lekarza.

Publiczność nie zdaje sobie
sprawy z niebezpieczeństwa dla
zdrowia, pochodzącego od nie-
właściwego albo nadmiernego na-
świetlania słonecznego. Niejedne-
mu wydaje się, że pod wpływem
słońca rosną lepiej włosy. Bynaj-
mniej. Dawni Rzymianie nie no-
sth czapek ani kapeluszy, jednak
ilość łysych była niemniejsza niż u
nas, — świadczą o tem liczne po-
piersia dygnitarzy rzymskich, znaj-
dujące się w muzeach. W czerw-
cu, w południe słońce stoi najwy-
żej i najmocniej promienjuje. Ka-
żdy wie z doświadczenia jak pod
wpływem słońca topnieje świeca
parafinowa, jak nagrzewa się do
r.ewytrzymania blacha, albo deska
drewniania, gładka, malowana na
ciemno.

Podobnie rozpala się głowa
człowieka, o ile kto niema gęstej
czupryny. Ale nie tylko wysoka
temperatura może szkodzić na
mózg, takoż niszcząco działają pro-
mienie świetlne i chemiczne, któ-
re niezawodnie przez sklepienie
czaszki wchodzą wewnątrz i doty-
keją mozgu, a trzeba wiedzieć, że
tkanka mozgowa na światło jest
nie mniej czułą jak dobra płyta fo-
tograficzna.

Z tego wynika, że dłuższe na-
świetlanie głowy jest bardzo nie-
bezpieczne i może pociągnąć za
sobą schorzenie mózgu, najważniej
szego organu naszego ciała.

Co innego z naświetlaniem szyi,
tułowia i kończyn, — tu naświe-
tlanie może być pożyteczne, nawet
zbawienne o ile będzie zachowana
miara, — zdarzało się widzieć mło-
dzieńców, którzy po godzinnem
leżeniu na słońcu dostawali nie-
mal całkowitego oparzenia skóry
z podniesioną ciepłotą i objawami
ze strony nerek.

Niewiasty, ubiegające się o
czerstwość i egzotyczny wygląd
twarzy, powinne pamiętać, że na-
świetlanie czyni skórę mniej deli-

powodu kryzysu zniżamy ce: ”
ny biletów do łaźni i wanien

wanny gazowe.

 

DORA
AKUSZERKA
šMIALOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 r
ul. Mickiewicza. — Tam-

fesor gimnazjalny. Spiesz-
ne łaskawe oferty pro- —-

   

Mieszkanie 3 pokojowe I do 6 ej
do wynajęcia z wygoda-

Letniska z utrzymaniem Mi, centralne dobre o- Pokój. ładnie umebio-
w majątku przy wodzie grzewanie, parter Gdeń- wany wejście niekrę-.

poszukuje samotny pro- Ska 6 spytać u dozorcy. pujące, wygody — parter

 

Szukam mieszkanie 4
pokojowe ze wszystkie- armarku?
mi wygadami. Oferty do
Admin. Dz. Wil dla Pro- Nowie byli.. chłopi byli...

9131—1 es żydki też byli tyl--
o 

gólnych kategorjach pracowników.
Uważając, że powtarzające się

w niewielkich odstępach czasu re
dvkcje uposażeń pracowników Pań
stwowych, kontynuowane mimo
notorycziiego wzrostu drożyzny w
ostatnich czasach, uniemożliwiają
nawet najskromniejsze bytowanie
personelowi kolejowemiu, Zarząd
Główny Z. K. P., uchwaliwszy od-
powiednią rezolucję, postanowił
wysłać delegację do Pana Ministra
Komunikacji, któraby przedstawiła
konieczność zaniechania zwrąca-
nia całego ostrza posuńięć oszczę-
duościowych w pierwszym rzędzie
ku uposażeniom personelu państ--
wowego.
 

xatną, mniej białą, więcej zgrubia-
łą i mniej świeżą, odbija się to na
ogólnym wyglądzie twarzy, co przy
ckreśleniu wieku danej osoby ma
poniekąd znaczenie., A więc i ko
smetyka wymagą baczyć na słoń-
te, Dr: К,

BEST TTISANTISS IDA
E B

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze,

Proszę uprzejmie o zamieszcze-
nie następującego oświadczenia:

W. numerze 124-tym „Słowa”
ukazała się wzmianka p. t. „Go-
spodarka па rzeźni miejskiej”,
również w numerze 123-im „Ku-
rjera Wileńskiego" wzmianka p. t.
„Po kinie miejskiem rzeźnia. Wy-
krycie nowych sprawek ławnika
Lokuciewskiego“. Obydwie te no-
tatki zawierają wiadomości nie-
zgodne z prawdą i zniesławiają
mnie.

Nie wdając się w wyjaśnienia
i dyskusje prasowe, stwierdzam,
iż pociągam redaktorów wymie-
nionych gazet do odpowiedzial-
ności sądowej
z art. 533 K. K.

Z poważaniem
Jan Łokuciewski.

ROZMAITOŚCI.
TRAFNY ARGUMENT.

„Gdzieś, w zapadłej dziurze, był. so-
bie grabarz. Taki grabarz z dziada pra-
dziada. Marzeniem jego było, aby“ sy-

za zniesławienie |

nowi swemu, Jankowi, zdać w- spadki:*
funkcję grabarza. Janek godził się, i ow-
szem. Nieszczęście jednak chciało, że—
przybywszy do Warszawy ujrzał tutaj-
wspaniały pogrzeb. . Paradny karawan, .
moc kwiatów, orkiestra, pióropusze na
łbach końskich duże na nim zrobiły wra-
żenie. Co mu jednak najbardziej zaimpo-
nowało, to impresjonujący strój karawa-
niarzy...

I tak się stało, że wróciwszy do swej
mieściny, oświadczył ojcu, że woli być
grabarzem w Warszawie. Stary, widząc
swe plany zogrożone, nuże biadać, za-
klinać, perswadować. — Wszystko bez-
skutecznie, U kresu argumentacji, użył
wreszcie argumentu ostatecznego, jak się
okazało, skutecznego. Rzekł bowiem:
— „Powiedz mi, chłopcze, jaką w tem .

miałbyś przyjemność, by grzebać ludzi
nieznanych?”

Argument ponoć poskutkował!

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

GIELDA
WARSZAWA (Pat.) 2 VI

Dolary 8,87.
Holandja 36',30.
Paryż 35,14.
Londyn 32,85
Nowy York kabel 8,904. .
slQo 165.
Praga26,40 —26,39.
Szwajca ja 174,48.

 

  

1932 r.

włocny 45,75. wy
Berlin 210,85.

Papiery procentowe:
4% pożyczka klnwestycyjna 86,25.

Konwersyjna 31. 4%, dolarowa 46,25
Stabilizacyjna 23,25—41,75—42,25, 107/,
kolejowa 100.

'

Bank Polski 70.
P. polskie w Nowym Yorku:|
Dolerowa 46,50. Dlilonowska 44,12%. |

Stabilizacyjna40,12'|,. Warszawska 24,62",
Słąska 25,121/,. ;

Do wynajęcia

piętro  St-Jerski. zauł.
I Ё

e - Nr. 3 m. 3. Widzieć od

 

9i119—1 Zygmuntowska 20-m.:l
od 3—5 pp. 9141

szę nadesłać do Admį- Mieszkania 3 pokojowe

n'stracji Dziennika Wi- £ kuchnią, w domu muro-JIE
ca Krakowska Nr. 23.

Na wsi.

— Cóż tam, lęku, na

9132—0

— Sliczny jarmarki pa*

Dr. Zeldowicz że gabinet kosmetyczny

GBOR.WENERYCZNE brodawki, kuresjki iwą. leńskiego dla A.B. 9142 wanym do wynajęcia шЦ-
9—11 i 5—8 w. tel, 2-77, 50, 102—00 "Tanie Tetniska

eż LNRS SINaIO r oz zawo)
miejscowości do w

D-r Zeldowiczowa i ZGUBY najęcia na lato poko-
kobiece, wener. chor.dróg zummaczwowwoonwwwww a|.

. Ь i 1 a ole=| f š
B aswe.m paszport wzór jowej Turmont 8klm. Swe

 

1 za Nr. 9902 serja
104—0 523477 z dnia 8 lutego

1930 r. wyd. przez Sta-
rostwo Oszmiańskie na

l. Blumowicz imi Szczepana Bobrow-

Na miejscu las, Je-
ziora, rybołóstwo, po-
lowanie, grzybobranie
Odżywianie zdrowot-
ne i obfite. Cena do-

 

Mieszkanie 3-ch poko-
Jowe bez wygód tanio
do wynajęcia. Łukiska na
14. 184

Tylko со?

tym jarmarku nie
byli..
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Mioda „Dzien. Wileński". 9135

Inteligentna panienka z
ukończ. szkołą powszech-

Bardzo lubi
Rekomendacje SIENNIKIcie: figury, portrety, ołtarze, ambony, feretrony. Lokal świeżo odnowiony dzieci.

W drzewie, gipsie, cemencie, sztuki i t. p. Maluje hygieniczne mycie szklą- Znanych osób. „Zródło W ZAKRES DRUKARSTWA
IINTROLIGATORSTWA

na, woj. Nowogródzkie około połowy. Okaz
LAKNEROWA przyjmie letników Poro- MAc, Kasesai z

    

bardzo tanio poleca

      
„ złoci stylowo Kościoły i t. p. Na żądanie wy- nek. Piwo zawsze świe. Prscy  Trocka 19, m. 4 lojonywam sam plany na budowę ołtarzy jako I . „ od 9—5 pp. gr—1 W. MOŁODECKI zyjmuje ed godz. 9 do zumieć się listownie. mieślnikom. Szczegóły: = © WCHODZĄCE. = >IZ” Zna1Jako = że. Do piwa Pomawia Wileńska a y „ Kasztanowa k>3 a PEM 6, me г А
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