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 DZIENNIK WILEŃSKI
będzie wychodził CODZIENNIE, NIE WYŁĄ-

CZAJĄC poniedziałków i dni poświątecznych.
  

   

    

   
   

  

   
      

 

  

 

P. Prezydent w Ciechocinku.
WARSZAWA. (Pat.) Pan Pre-

zydent Rzeczypospolitej przybył
w podróży zastępca szefa gabi-
netu wojskowego mjr. Jurgiele-

dziś o godz. 14 do Ciechocinka wicz oraz adjutant przyboczny
na kilkutygodniowy wypoczynek. kpt. Górzewski.
Panu Prezydentowi towarzyszą

Polski lot transatlantycki.
NOWY YORK. (Pat). — Polski molocie „Bellonka*, zaopatrzo-

lotnik Stanisław Hausner miał nym w motor o sile 220 koni,
zabierając z sobą 550 galonów
benzyny.

dziś o godz. 6 rano odlecieć z
lotniska w New Jersey, kierując
się do Polski. Lotnik leci'na sa-

LONDYN, (Pat). O locie po-
nad Atlantykiem polskiego lotni-
ka donoszą: Stanisław Hausner
odleciał z lotniska w Linden w
stanie New-Jersey o godzinie 9
min. 45 rano w/g czasu amery-
kańskiego, co odpowiada godzi-
nie 2-ej 46 po południu w/g cza-
su środkowo-europejskiego. O ile

10 przed południem.
Gdyby lotnik nie wylądował w

Croydon, lecz leciał wprost do
Warszawy, to droga jego z LLon-
dynu do Warszawy trwałaby dai-
szych 10 godzin. W razie zupeł-
nie pomyślnych warunków prze-
lotu lotnik Hausner mógłby więc
wylądować w Warszawie w sobo-

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

   
   

  

 

  

   
   

jego lot ponad Atlantykiem od-
będzie się bez przeszkód w cza-
sie mniej więcej tym samym, co
przelot lotniczki Eerhart, to przy-
bycia Hausnera można spodzie-
wąć się na lotnisku w Croydon
pod Londynem już około godz.

RYGA. W tych dniach z War-
szawy do Rygi przybył dyrektor
Banku Gospodarstwa Krajowego
p. Konderski, który w dalszym
ciągu będzie prowadził pertrak-

tę około godziny 8-ej wieczorem.
Samolot Hausnera jest jednopła-
towcem o barwach narodowych
polskich. Hausner przed startem
oświadczył, że zamierza polecieć
wprost do Warszawy.

Rokowania polsko-łotewskie.
tacje handlowe w celu ożywienia
handlu pomiędzy Łotwą a Polską.

Dyrektor Konderski zabawi w
Rydze kilka dni,

Dr. A, Bilman posłem łotewskim
w Moskwie.

RYGA. Dotychczasowy poseł
łotewski w Moskwie J. Seskis w
czasie najbliższym zostanie z Mo-
skwy odwołany.

Bezdomny cukier sowiecki.
KOWNO. Niedawno zawinął

do portu kłajpedzkiego z iadun-
kiem cukru sowieckiego statek
handlowy Z. 5. S. R. „Jean Jau-
res”. Jednakże obecnie Litwa, po-
siadając swą *eukrownię, cukru
sowieckiego nie kupuje, wobec

Dalsże paroksyzmy wojennego szału.
(„Oibrzymie połaciesłowiańskiego wschodu muszą

należeć do Niemiec").

  
  
  

 

    

    

  

 

Na stanowisko to zostanie mia-
nowany dr. A. Bilman, dotych-
czasowy szef biura prasowego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych.

czego wypadnie nań szukać zbytu
gdzieindziej. Dokąd skieruje się
„Jean Jaures“ jeszcze niewiado-
mo. Zamiar odpłynięcia do Stok-
holmu spełzł na niczem, ponieważ
wybuchł tam strajk robotników
portowych.

 

   

  
  
   
   
   

 

       
  

    

   

 

  

  

    

  
  

 

  

Literatura 'odwetowa Niemiec
wzbogaciła się świeżo o dwa wy-
dawnictwa, ilustrujące niemieckie
nastroje „rozbrojenia moralnego”.
Jedno z nich wyszło z pod pióra
rzeczoznawcy stronnictwa naro-
dowo-socjalistycznego w sprawach
międzynarodowych, p. Otto Ban-
garta, który w taki oto „pokojowy“
sposób ujmuje cele niemieckiej po-
lityki zagranicznej: „Krocząc śla-
dami rycerzy niemieckich, praw-
dziwa: niemiecka polityka zamieni
znów młot na miecz, aby zdobyć
ziemię pod germański pług. Olbrzy

ną niemieckiego miecza o świętą
ziemię.
A równocześnie przedstawiciel

innego niemieckiego ugrupowania,
hugenbergowiec' Rumpelstilzchen,

BUKARESZT (Pat). Minister
Tituelscu był przyjęły /w dniu 3
b. m. przez króla Karola na spe-
cjalnej audjencji. Po dłuższej
konferencji król zatrzymał go na
śniadaniu. {

Opuszczając pałac, Tituelscu

PARYŻ (Pat). Okręty Ham-
e Europa, przybyłe z Nowego

Yorku, wyładowały dziś w Ham-

  
 

      
  

  

więcej nie cierpię kak oe
kto nabył ardzo „obuwie dziurkowane mx. iż

Fw POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIA
T Sandały męsk. . . 10,90dzposkidame 21488 |-MEIUW. KALI) | Rey baka: -1ęże

Sandałki dam. . . 7,20 | WILNO, Wielka М. М, but. brezent. 7,50

w książce p. t. „Der Schmied
Roms“, tak pokojowo ocenia dzi-
sieiszą'sytuację Niemiec: „Naszym
jedynym aktywem jest 65 miljonów
ludzi, z pośród których będzie
można kiedyś wydostać 8 miljonów
rekrutów". Szkoda, że autor tych
słów tak szybko zapomniał o tych
niedawnych doświadczeniach, któ-
re zaczęły się również od marzeń
o władztwie nad światem, a skoń-
czyły pasmem klęsk i zmarnowa-
niem wielu miljonów  egzystencyj
ludzkich. Cóż kiedy w oczach dzi-
siejszych Niemców, dotkniętych za

mie połacie słowiańskiego wscho-  bójczym  paroksyzmem słynnego
dumuszą należeć do naszego naro-  „furor teutonicus“, ludzie o tyle
du. Bój o wolność i chleb jest woj- tylko mają 'wartość, o-ile są oni

równocześnie materjałem na re-
krutów, narzędziem w rękach
przywódców, dotkniętych najnie-
bezpieczniejszą manją zniszczenia
i nienawiści. « (ZAP).

Przesiienie rządowe w Rumunji.
Titulesku tworzy gabinet.

oświadczył, że została mu powie-
rzona misja tworzenia gabinetu.
MW ciągu popołudnia Titulescu
odwiedził przywódców poszcze-
gólnych stronnictw, ' składając
pierwszą wizytę byłemu пргет)е-
rówi Jordze.

Odpływ złota z Ameryki.
burgu 309 beczek złota, których
112 przeznaczonych jest dla Szwaj-
carji, zaś 197 — dla Francji.

mie znam bolu kosiki I piekoty
nóg mówi każdy

      
     

     

  
    

  
       

   

Kiedy

LONDYN. (Pat). „Daily He-
rald“ twierdzi, jakoby rząd amery-
kański nalegał, by międzynarodo-
wa konferencja ekonomiczna w
Londynie odbyła się natychmiast
po konłerencji w Lozannie. Plan
ten wywołuje zastrzeżenia w Lon-
dynie, gdzie uważają, że nie można
odbywać tej konferencji w lipcu,
tj.w tym samym czasie, gdy
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odbędzie się konferencja ekono-
miczna w Londynie?

Po się konferencja w Ottawie.
arówno ze względów zasadni-

czych, jak i praktycznych rząd
brytyjski pragnie odbyć międzyna-
rodową konferencję ekonomiczną
w Londynie dopiero po konferencji
w Ottawie i zgromadzeniu Ligi w
końcu września lub w początku
sierpnia.

Stanowisko Francji wobec konferencji
ekonomiczne

PARYŻ. (Pat). O stanowisku
Francji wobec projektowanej mię-
dzynarodowej konferencji gospo-
darczej, proponowanej przez pań-
stwa anglo-saskie donoszą z kół
miarodajnych:

Francuzi byli zawsze zwolen-
nikami zwołania konferencji w
sprawie kryzysu światowego w

celu rozpatrzenia jego przyczyn i
środków opanowania go. Francja
nie będzie stawiała żadnych prze-
szkód, jeżeli np. konferencja lo-
zańska po wyczerpaniu porządku
dziennego, ograniczającego się do
kwestji przedłużenia moratorjum
Niemcom, zajmie się rozwiązaniem
ogólnych problemów wytworzo-

 

Przesilenie rządowe we Francji
dobiega końca.

HERRIOT OTRZYMUJE OFICJALNĄ MISJĘ TWORZENIA
GABINETU.

BOUISSON PREZESEM
IZBY DEPUTOWANYCH.

PARYŻ (Pat), Prezesem lzby
Deputowanych obrano 504 głosami
na 554 głosujących Ferdynanda
Bouissona. Na' prezesa Senatu
obrano prezesa senackiej komisji
linansowej Quesnay'a 228 głosami
na 245. ‚

UKŁAD SI W NOWYM PAR-
LAMENCIE FRANCUSKIM.

PARYŻ (Pat). Nowa Izba De-
putowanych składać się będzie w
zasadzie z 3 frakcyj. ' Około so-
cjalistów w chwilach krytycznych
dla rządu zgrupuje się prawdo-
podobnie od 180—190 zwolenni-
ków i dorywczych sympatyków.
Radykali w razie konfliktu z so-
cjalistami skupią mniej więcej 200
deputowanych, w zależności od
przedmiotu, nad którym będzie
odbywać się głosowanie. Wresz-
cie partje umiarkowane i prawica
zbiorą tę samą liczbę, to jest około
200 deputowanych. Problem trwa-
łej większości rządowej w obecnej
Izbie jest różny od tej samej kwe-
stjj w poprzednim parlamencie.
Jak wykazało doświadczenie, w
poprzednim parlamencie nie było
systematycznej zmiany większości.
W. grze parlamentarnej Francji,
w najbliższym czasie możliwy jest
wypadek w pewnych sytuacjach,
że rząd radykalny znajdzie prze-
ciw sobie solidarny front lewico-
wo-prawicowy. Narazie jednak
wszystkie wiadomości potwierdza-
ją, że nowy gabinet, który przed-
stawi się parlamentowi w czwar-
tek przyszłego tygodnia, będzie
miał charakter radykalno-społecz-
ny, przy współpracy grup rady-
kalno-społecznej i lewicowo-rady-
kalnej.

Prowokacje niemieckie na. granicy
francuskiej.

MARSYLJA (Pat)., Pisma tu-
tejsze donoszą, że za kilka tygodni
odbędzie się wielka manifestacja
nacjonalistów niemieckich w nad-
śranicznem miasteczku Pirmasens.
Związki byłych wojskowych Pala-
tynatu posłanowiły zorganizować
w miejscowości odległej o 8 klm.
od granicy francuskiej zgromadze-
nie nacjonalistyczne, mające na
celu podkreślenie łączności mię-
dzy macierzą niemiecką i t. zw.
przez skrajne prawicowe żywioły
niemieckie Marchjami zachodnie-
mi. Dnia 13, 14i 15 sierpnia od-
będą się uroczystości w mieście,
w którem zostali zamordowani lub
żywcem spaleni przywódcy sepa-
ratystycznego ruchu reńskiego.

Smiała lotniczka zmerykań-
ska w Paryżu.

PARYŻ, (Pat). Lotniezkaame-
rykańska Earhart, która przelecia-
ła ostatnio ponad Atlantykiem,
przybyła do Paryża, witana owa-
cyjnie przez olbrzymie tłumy,

rych przez kryzys gospodarczy.
Siery zbliżone do francuskiego mi-
nisterstwa spraw zagranicznych
czynią jedynie zastrzeżenia co do
daty i ścisłego programu tej drugiej
konferencji, z którą nie należy
czekać aż do zakończenia kongre-
su w Ottawie, czyli do październi-
ka; jedynie wskazana byłaby dru-
ga konferencja lozańska nie-
zwłocznie po pierwszej. Co się ty-
czy programu, nie powinien się on
ograniczać wyłącznie do spraw
monetarnych i do dyskusji nad za-
sadą standartu złota. Kryzys do-
maga się zastosowania środków,
pozbawionych charakteru chime-
rycznego.

PARYŻ (Pat). Prezydent repu-
bliki przyjmie dziś po południu
Herriota i powierzy mu_ oficjalną
misję tworzenia gabinetu, który
będzie prawdopodobnie gotowy już
wieczorem. Herriot odbył już
konferencję z pewnemi osobisto-
ściami politycznemi, m. in. z Paul-

zagranicą 8 zł.

być przez Administrac
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zl., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28
cyfrowe, o: | z zastrzeżeniem mi

ruku mo

. Ogłoszenia
e'28 proc. drożej. Terminy

dowołnie zmieniane.

  

Sytuacja na Dalekim (schodzie,
Zbrojenia Japonii.

MOSKWA. (Pat). Prasa za-
umieszcza w formie depesz wła-
snych z Nowego Yorku wiadomo-
śc, o wielkich zbrojeniach japoń-
skich, dokonywanych na kredyt w

 

Ameryce. Fabryki amerykańskie
msją również wyrabiać broń typu
rosyjskiego, przeznaczoną jakoby
dla oddziałów białogwardzistów.

Wielka mowa ministra Grandi'ego.
RZYM (Pat). Minister spraw

zagranicznych Grandi wygłosił w
Senacie, z okazji dyskusji nad
budżetem ministerstwa spraw za-
granicznych, przemówienie, w któ-
rem omówił trzy zagadnienia; roz-
brojenie, odszkodowania i długi,
oraz odbudowa środkowej i połu-
dnrowo - wschodniej Europy.
sprawie rozbrojenia minister scha-
rakteryzował pokrótce dotych-
czasowe prace konferencji rozbro-
jeniowej. Koncepcja stworzenia
międzynarodowej armji, floty i sił
lotniczych, jako organizacji, nale-
żącej do wspólnoty międzynaro-
dowej, jest nie do przyjęcia dla
Włoch, tak samo zresztą jak i dla
większości wielkich i małych
państw, zebranych w Genewie.
Praca Ligi: Narodów, zmierzająca
do łagodzenia sporów, winna doty-

czyć źródła sporów, a nie usztyw-
niać wewnętrznej struktury mię-
dzynarodowego ustawodawstwa.
W dalszym ciągu minister Grandi
scharakteryzował złożony na kon-
ierencji rozbrojeniowej projekt
włoski t. zw. ograniczenia jako-
ściowego zbrojeń, zaznaczając, że
sposób ten, wypróbowany w toku
realizacji traktatów pokojowych
w stosunku co do Niemiec i byłych
ich sojuszników, doprowadziłby
do automatycznych znacznych o-
szczędności _ budżetowych we
wszystkich krajach. Przechodząc
do sprawy odszkodowań, minister
wyraził ubolewanie, że konferen-
cja rozbrojeniowa nie dała żadne-
go wyniku przed otwarciem konfe-
rencji lozańskiej. Włochy sądzą,
że dla przezwyciężenia kryzysu
trzeba wreszcie rozwiązać za-
śadnienie odszkodowań i długów.
Mówiąc o federacji państw Europy
środkowej i południowo-wscho-
dniej, mówca zaznaczył, że zda-
niem Włoch wykluczenie z tej
kombinacji Bułgarji i Grecji jest
nieuzasadnione.

Podkreśliwszy konieczność roz-
wiązania RE kryzysu za-
ufania, minister Grandi oświad-
czył w zakończeniu, że jest rze-
czą niezbędną, aby mężowie stanu,
posiadający wielką odpowiedzial-
ność, utworzyli natychmiast jeden
Iront woli, zgody i odwagi. Ludy
domagają się od swych kierowni-

Boncourem i jak dotychczas za-
mierza zapewnić sobie współ-
udział parlamentarzystów najbar-
dziej wykwalifikowanych w spra-
wachrozbrojenia, bezpieczeństwa,
odszkodowań i równowagi budże-
towej.

HERRIOT TWORZY NOWY RZĄD.

PARYŻ. (Pat). Herriot, który
dziś wieczorem otrzyma od prezy-
denta republiki oficjalną misję
tworzenia gabinetu, ma nadzieję,
że uda mu się już w sobotę wieczo-
rem. lub najpóźniej w niedzielę ra-
no ogłosić listę swych współpra-
cowników. Herriot obejmie jedno-
cześnie z funkcją premjera, stano-
wisko ministra spraw zagranicz-
nych. Ministrem sprawiedliwości,
pełniącym jednocześnie funkcje
wicepremjera ma być mianowany
deputowany Chautemps. Paul-Bon-
cour ma otrzymać tekę ministra
wojny, Painlevć, z tytułem pod-
sekretarza stanu dla spraw obrony

nisterstwa lotnictwa wojennego z
zadaniem skoordynowania funkcyj
ministerstw wojny, lotnictwa i ma-
rynarki wojennej. Leygues otrzyma
tekę ministra marynarki, Skasowa-
ne zostanie ministerstwo gospodar-
ki narodowej, które będzie wcie-
lone do ministerstwa handlu pod
kierownictwem Julian Duranda na
stanowisko ministra finansów. Pal-
made otrzyma tekę ministra bud-
žetu. Na stanowisko robót publicz-
nych wysunięta jest kandydatura
Daladier. Ministrem marynarki
handlowej zostanie prawdopodob-
nie mer Havru Leon Mayer, mi-
nistrem poczt — Georges Bonnet.

narodowej, ma stanąć na czele mi-

ków wskazania drogi, którą mają
kroczyć, pragnąc okazać posłu-
szeństwo 1 pozwolić się prowadzić
do mniej niepewnego jutra. Wło-
chy zwracają się do wszyskich
państw z wezwaniem do zgody
i czynu.
Mowa ministra Grandiego zgro-

madziła w loży dyplomatycznej ca-
iy korpus, omawiający poszczegól-
ne ustępy lej deklaracji oraz jej
spokojny 1 stanowczy ton. W ko-
łach dziennikarskich specjalną
uwagę zwrócił brak wysuwania
sprawy rewizji traktatów oraz
akcentowanie praw Włoch do
możliwości rozwoju, co stanowi
aluzję do żądania podziału ko-
lonij.

LA]
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

BEST)TAKOTATSIA

 

Niemcy w przededniu wyborów.
POGŁOSKI O ROZWIĄZANIU REICHSTAGU WCIĄŻ SIĘ

POWTARZAJĄ,
technicznych. Rozwiązanie obec-
nego Reichstagu nastąpić ma do-
piero z początkiem przyszłego ty-
godnia. Pogłoski prasy o zamie-
rzonem rozpisaniu nowych wybo-
rów do konstytuanty nie potwier-
dzają się. Gabinet Rzeszy przy-
stąpić ma do obrad nad pilnemi
sprawami, objętemi nowym dekre-
tem. Ogłoszenie dekretu nastąpić
ma w połowie przyszłego tygodnia.

BERLIN (Pat). Zapowiedziane
na dziś rano posiedzenie nowego
gabinetu zostało odroczone na po-
południe. Na porządku dziennym
obrad znajduje się sprawa rozwią-
zania Reichstagu. W kołach po-
litycznych panuje przekonanie, że
rozpisanie nowych wyborów na-
stąpi dopiero w połowie lipca r. b.
Wcześniejszy termin uważany jest
za niemożliwy ze względów czysto

Dekret o rozwiązaniu Reichstagu.
BERLIN. (Pat). Biuro Wołffa komuńikuje: Gabinet

Rzeszy uchwalił na piątkowem posiedzeniu przedłoże-
nie prezydentowi Rzeszy Hindenburgowi*wniosku 6 na-

tychmiastowe rozwiątanie Reichstagu wdniu 4 b. m.
Dekret prezydenta, rózwiązujący Reichstag, ogłoszony
zostanie w sobotę, równocześnie z deklaracją progra-
mówą rządu Papena. Biiższe szczegóły w $prawie
rozpisania nowych wyborów nie -zostały dotychczas
jeszcze ustalone. Liczyć się nałeży zrozpisaniem no-
wych wybzźrów w drugiej połowie'lipca.

KITLERÓWCY DOMAGAJĄ SIĘ ZNIESIENIA ZAKAZU ODDZIA-
ŁÓW SZTURMOWYCH.

BERLIN (Pat). Według donie- * każu,*w ten'sposób, by nie odno-
sień prasy partja narodowo-sócja- "sił się on wyłącznie do oddziałów
łistyczna zwróciła się już do'no- szturmowych. Przewiduje się po-
wego rządu z'żądaniem zniesienia zatemdańie możności narodowym
zakazu oddziałów "szturmowych.  *svejalistóm* utworzenia: atrałogicz-
Spodziewają się narazie, ze żmie- "nej organizacji, na nieco odmien-
niona będzie co najmniej forma za- nych podstawach.

KRWAWE NAPADY SZTUR
MÓWEK HITLEROWSKICH.

BERLIN. (Pat). O krwawych
rozruchach we Wrocławiu donosi
prasa dzisiejsza, stwierdzając, iż
wystąpienia szturmówek hitle-
rowskich miały charakter wybit-
nie pogromowy. Szłurmowcy w
ciągu czwartku atakowali na uli-
cach miasta przechodniów o wy-
głądzie żydówskim. Wybijali szyby
w sklepach i lokalach, śpiewając
pieśnie bojowe i wznosząc okrzyki
na cześć Hitlera. Wieczorem gru-
pa hitlerowców napadła na ulicy
na młodą studentkę-żydówkę, bi-
jącją do utraty przytomności.
Około godz. 20 oddziały szturmo-
we zaatakowały policję, która
zmuszona była do użycia broni. Z
okolicy ściągają do miasta sztur-
mówki umundorowane i uzbrojone.

SOCJALIŚCI NIEMIECCY MO
PILIZUJĄ SWE ODDZIAŁY

SZTURMOWE.
BERLIN. (Pat). „Rheinische

Westfalische Ztg.' donosi, że na
dzień 3 lipca partja socjalistyczna
zarządziła mobilizację swych od-
działów szturmowych na obszarze
zagłębia Ruhry. Policja skonfisko-
wała dokumenty, iż grupy oraz
sztafety t. zw. związku walki czyn-
nej z faszyzmem, otrzymały roz-
kaz wystąpienia w tym dniu w
pełnem uzbrojeniu w poszczegėl-
nych miejscowościach zagłębia.
Na 4 lipca przygotówywanebyły
tajne obrady komendantów po-
szczególnych grup celem ułożenia
programu przyszłej akcji. zł

 



 

Kros pogloskon.
Warszawa, 3 czerwca.

Ostatnia odprawa posłów stron-

nietwa rządowego, dokonana przez

prezesa płk. Sławka, była bardzo

nouczająca.

Okazało się przedewszystkiem,

że powszechne zaciekawienie po-

słów i senatorów klubu BB. spo-

czywało na sprawach niewyjaśnio-

nych. Chodziło przedewszystkiem

o rozliczne pogłoski, jakic się po-

jawiły w prasie na temat rzeko-

, mego wycofania się z życia publicz

nego Józefa Piłsudskiego oraz z

racji konferencji, odbywanych przy
udziale p. Prezydenta byłych pre-

mjerów. Po ostatniej tak'ej nara-

dzie utrzymywano nawet, że w

niedalekiej przyszłości — wymie-

niano, iż pono jeszcze w maju —

miałaby się . odbyć jeszcze jedna

konferencja. Tymczasem dotąd

konierencja taka nie doszła do

skutku, a teraz p. Prezydent wyje-
chał do Ciechocinka na kurację —

słowem nastaje sezon letni i wa-

kacyjny.
Naturalnie, że do tych pogło-

sek dołączyły się jeszcze pogłoski

o zapowiadanych nadchodzących

zmianach w rządzie.
Znający stosunki w łonie sana-

cji i orjentujący się w psychice te-

go typu myślenia jaki reprezentuje

obóz pomajowy — nie mogli mieć

złudzeń żadnych co do rozsiewa-
nych pogłosek. Ale miała je opinia

publiczna, która doszukiwała się w
najdrobniejszej wersji cienia praw-

dopodobieństwa, szukając w tem
błysku nadziei. Wszelkie przestro-
giprzed łatwowiernem przyjmo-
waniem pogłosek o rzekomo nad-

„chodzących zmianach były przyj-

mowane z daleko idącemi zastrze-

ženiami. Ludzie chcieli brać swoje
pragnienia jako obraz rzeczywi-

stości.

Dlatego  enuncjacja prezesa

Sławka pod koniec posiedzenia,
nosząca charakter deklaracji —

kładzie kres domniemaniom, przy-

puszczeniom, przewidywaniom

wszelkich „wtajemniczonych”.

/ Pos. Sławek mówił z całą szcze-

rością:

„Żadne specjalne przesilenia,

żadne trudności, wysuwane przez
życie, nie spowodują faktu, ażeby
rząd umył ręce i wycofał się od

kierownictwa życiem państwa.
Nie leży w zwyczaju tych ludzi,

którzy są dzisiaj u steru państwa,

cofać się przed odpowiedzial-

nošcią“.

Bardzo ważna i jasna enuncjacja.

Obała ona fantastyczne pogłoski

na temat rzekomej „interwencji''

* frańcuskiej, o czem mówiono w ca-

łym kraju. Obala przypuszczenia,
że „żadne specjalne przesilenia,

żadne trudności, wysuwane przez

życie”, a więc i obecne trudności
gospodarcze i finansowe nie skło-

nią obecnych rządów do opuszcze-

ni” zajmowanych przez nich sta-

nowisk.

I najistotniejsze wynurzenie:

nie leży w charakterze, w usposo-

bi niu, w metodach postępowania
— usuwanie się dobrowolne ludzi

ego typu, co obecnie rządzący,

nd odpowiedzialności, t. j. od rzą-

dów.
. Trudno o bardziej szczere wy-

powiedzenie się. I tu ieży najcen-

niejszy moment oświadczenia p.

Sławka,

Kiedyś, niedawno, gdzieindziej,

bywało inaczej. Mac Donald połą-
czył się sam, dobrowolnie, w imię

najistotniejszych potrzeb państwo-
wych ze swymi przeciwnikami.

Wezwał ich do współdziałania.
Zapłacił za to rozłamem swej par-

tj. Uczynił to zdecydowanie.
Stworzył w chwili krytycznej ga-

binet koncentracyjny. Podzielił się
odpowiedzialnością.

Stanowisko, zajęte przez preze-
sa BB. pos. Sławka, jest wyraźne.
Trudności traktuje tylko jako zja-
wiska przejściowe, które nie mogą
załamać linji postępowania, ani
też nie mogą wstrząsnąć syste-

mem rządów obecnych. Nie może

się też nikt łudzić, ażeby jekiekol-

wiek przesilenia mogły spowodo-
wać zmianę takiego stanowiska.

Metody Mac Donalda nie odpo-
wiadają psychice ani mentalności
obozu, którego reprezentantem
jes! p. Sławek. Z oświadczenia jego

wynika, że kategorycznie je od-

rzuca, a usuwanie się od odpowie-
dżialności czyli od rządów uważa

za dowoód słabości, do jakiejby
cbóz p. Sławka nigdy nie dopuścił.
W tem leży ważkość deklaracji

przewódcy BB. H. w.

DZIENNIK MILEENSEI

Dzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego.2 prasy.
Zanim tłusty schudnie.

P. wiceminister Zawadzki, pra-

śnąc przekonać społeczeństwo, że

u nas stosunkowo lepiej jest, niż

zagranicą, uciekł się w ostatniej

swej mowie, wygłoszonej w BB,

do wypróbowanej metody po-

równań przy pomocy cyfr procen-
towych, z których ma wynikać, że
nasz wywóz, obieg pieniężny, po-

krycie w złocie i t. p. zmniejszają

się stosunkowo wolniej, aniżeli w

innych, gospodarczo silniejszych

od nas krajach.
Na to odpowiada „Gazeta

Warszawska”:
„Nieraz już wskazywaliśmy na zu-

pełną nierealność tej statystyki. Skoro
atoli ciągle się do niej powraca, pozwo-
limy sobie zademonstrować przykład, ilu-
strujący plastycznie zawodność metody
p. Zawadzkiego.

Weźmy dwóch gentlemenów, z któ-
rych jeden ważył 100, a drugi 70 kg.
i przypuśćmy, że pierwszy stracił na
wadze 40 proc., a drugi 30 proc. Rezul-
tat będzie taki, że pierwszemu pozosta-
nie 60 kg., a drugiemu 49 kg. Pierwsze-
mu, po chwilowem osłabieniu, może to
nawet wyjść na zdrowie, drugi nie bę-
dzie mógł włóczyć nogami.

Charakterystycznym dowodem ela-
styczności mełody p. Zawadzkiego jest
ustęp o bezrobociu, w którym przytacza
liczby bezwzględne, a więc miljony bez-

robotnych w innych krajach, gdy przy

wywozie i przywozie, oraz w ustępie

o walucie ogranicza się tylkodo liczb

względnych. A tymczasem, dopiero przy-

toczenie cyfr, oznaczających wartość

wywozu i przywozu, oraz obiegu pie-

niężnego na głowę ludności, byłoby wła-

ściwem porównaniem między nami a in-

nemi krajami.

Można się pocieszać, że w Anglii

jest 2.200.000 a u nas tylko 365.000 bez-

robotnych, ale obraz będzie dopiero

wtedy prawdziwy, gdy się doda, że bez-

robotny angielski mieszka w 3 pokojach

z kuchnią, a jego ograniczenie w jedze-

niu polega na tem, że zamiast rostbefu

i kotletu baraniego, jada morskie ryby.

O stosunkach na naszej wsi nawet wspo-

minać nie trzeba.”

Ila mamy bezrobotnych?

„Robotnik* w n-rze 187 (po

konfiskacie nakład drugi) polefni-
zuje z oficjalną statystyką bez-
robocia:

„Oficjalne liczby bezrobotnych ciągle
„spadają”. Jest podobno „tylko“ 288 ty-
sięcy bezrobotnych. W istocie „robi” się
to w ten sposób, że się wykreśla z re-
jestrów setki tysięcy bezrobotnych i
w ten sposób optycznie powoduje się

zmniejszenie liczb.
Łącznie z robotnikami z drobnych

warsztatów pracy jest mimo tej staty-
styki conajmniej 1 miljon ludzi bez pracy.

Nieskończony łańcuch samobójstw z
rozpaczy, nędzy i głodu — ta cicha
i skromna statystyka samobójstw z prasy
codziennej jest ilustracją — jakze strasz-
nie plastyczną! — oficjalnej statystyki
bezrobotnych. Drugą ilustracją kwestji
bezrobocia jest nieskończenie szybko
rosnąca liczba „przestępców z głodu'"

 

Miljard długu.
Łódzka sanacyjna

pisze (nr. 22):
„Zadłużenie miast, których magi-

straty tak błagalnie proszą o rozwiąza-
nie, wynosi podobno około miljarda zło-
tych. Tyle pieniędzy przepułano mniej
więcej od roku 1928. Do tego czasu mia-
sta naogół nie miały żadnych długów,
oprócz groszowych zobowiązań z tytułu
zdewaluowanych, przewalutowanych i
przerachowanych długów  przedwojen-
nych. Pożyczanie na prawo i lewo za-
częło się dopiero w roku 1928, gdy po
reformie walutowej i pożyczce stabiliza-
cyjnej otworzyły się na jakiś czas na
rynkach zagranicznych liczne możliwości
zaciągania pożyczek przez samorządy.
Kto nie mógł dość szybko znaleźć pie-
niędzy zagranicą, ten pożyczał na po-
tęgę w Banku Gospodarstwa Krajowego.”

Od kiedy? Od r. 1928. Ra-
dosna twórczość!

„Prawda“

Dodatnia strona.
Ujemne strony przewrotu nie-

mieckiego zostały dokładnie omó-
wione. „ABC“ dopatruje się —

nie bez slusznošci — takže stron
dodatnich:

„Powiedzmy odrazu: po długim okre-
sie niepewności, mgławicy i chaosu, sta-

jemy u progu niebezpiecznej, ale przy-
najmniej jasnej i wyraźnej sytuacji.

Decyzja prez. Hindenburga, powie-

rzająca rządy klice generalskiej, radykal-
nie zmieniła sytuację. Odsłaniając przy-

ibicę, Niemcy zadali cios polityce „obłu-
dnej gry” Stresemanna i Briininga. Świat,

który jeszcze parę tygodni temu dawał

się oszukiwać, pozbawiony został dziś
ostatnich złudzeń. W obliczu niebezpie-

czeństw, grożących po zerwaniu maski

niemieckiej, Francja staje znowu na stra-
ży pokoju jako „naród dobrze zespolo-

ny”, w państwach anglo-saskich budzi się

gwałtowna reakcja przeciw dalszemu

„samookłamywaniu się”, a niewyklu-

czoną jest także rzeczą, że i Włochy

będą musiały poddać swoją germanofil-
ską politykę zasadniczej rewizji.

Z mgławicy, zamętu i niepewności
wchodzimy w jasną sytuację i to jest
dodatnią stroną zmiany w Niemczech.”

„Dziwny kraj“.

W związku z wizytą egzotycz-
nego księcia Fajsala w Warszawie,
korespondent sanacyjnego „Iłustr.
Kurj. Codz.* nadesłał do pisma
swego następujący wywiad:

„Jeżeli mam być szczery — mówi
książę Fejsal — to najbardziej mi się
podoba i najwyżej stawiam swój kraj oj-
czysty..."

—Dlaczego?
— Ponieważ ojczyzna moja jest naj-

uczciwszym krajem na kuli ziemskiej —
mówi egzotyczny dostojnik. — Nikt tam
nie kradnie. Może pan zostawić na uli-
cy parę sztuk złota, a nazajutrz policja
odniesie panu zgubę do domu...
—Dziwny zaiste to kraj, gdzie

nikt nie kradnie — daje melan-
cholijnie do zrozumienia w zakoń-
czeniu swego artykułu przedsta-
wiciel sanacyjnej prasy.

Rzeczywiście, bardzo dziwny
i jeszcze nie „„sanowany”.

 

Japończycy © Mandżui,
Zdrada generała Ma. — Stosunki japońsko-sowieckie.

(Oryginalna korespondencja „Centropressu* z Charbinu.

W ostatnich tygodniach Japoń-
czycy zmuszeni byli prowadzić

otwartą politykę w kwestji Man-

dżurji. I ta mała doza „samodziel-

ności”, jaką przyznano Chińczy-

kom na kierowniczych stanowi-

skach w oficjalnych organach i
administracji MandżuGo, zdała

się być niebezpieczną dla japoń-

skiego dowództwa wojskowego.
Obecnie wszystkie te instytucje
energicznie i bezwzględnie są ja-
ponizowane.

Przyczyną tego kroku była
„zdrada” generała Ma. Generał
ien, polityk chiński starego stylu,
uprawiał skomplikowaną, dosko-
nale obmyślaną grę taktyczną. Naj-
pierw walczył z japończykami na
czele. cicikarskich wojsk  chiń-
skich. Potem „pojednał* się z
wrogiem, wreszcie został mini-

strem wojny w rządzie nowego
państwa mandżurskiego. Jako czło
nek rządu myślał, że uda mu się
wybudować niezależną armję man-
dżurską i że dzięki skomplikowa-
nym taktycznym i politycznym ma-
newrom uda mu się skonsolidować
samodzielność Mandżu-Go. Zrozu-
miałą jest rzeczą, że pierwsze jego
kroki w tym kierunku spotkały na
opór ze strony Japończyków, któ-
rych polityka dawała wysokim
dygnitarzom chińskim korzyści 0-
sobiste, ale nie zezwalała, aby o-
siąśnęli oni moc polityczną lub
rząd. Generał chiński, przeświad-
czywszy się o bezpłodności wysił-
ków w tym kierunku, postanowił
wszcząć otwartą walkę. Wyjechał
do Sachadjanu nad Amurem, gdzie
dotychczas nie dotarła okupacja
japońska i stąd rozsyła do całego
świata płomienne odezwy narodu
chińskiego, w których demaskuje
istotę akcji Japończyków w Man-
dżurji. Odezwy te oczywiście głoś-
nem echem 'odbiły się w całych
Chinach.

Po konflikcie z ministrem woj-
ny „sojuszniczego'* państwa man-
dżurskiego, Japonja poczęła wy-
stępować energiczniej i potęguje
znów politykę realnego i czynnego
japonizowania całej administracji
państwowej. Do wszystkich mini-
sterstw przydzielono japońskich u-
rzędników, wyposażonych w roz-
ległe pełnomocnictwa. Wszyscy
Chińczycy, którzy odznaczali się
pewną inicjatywą, zostali usunięci
z urzędów. imieniu instytucyj
mandżurskich występują na ze-
wnątrz i formalnie tylko dygnita-
rze japońscy. Zmiana ta nie jest już

przed nikim ukrywana.
Chińczycy myśleli, że uda im

się podstępem wziąć górę nad Ja-
pończykami i obecnie dopiero
przekonywują się, jak srodze się
zawiedli. A i Japończycy mieli
sposobność przekonać się, że
wrodzonej nienawiści, jaką żywią
Chińczycy wobec Japończyków,
nie da się dyplomatycznie ani ła-
pówkami usunąć,

Ruch partyzancki opanował
całą północną Mandżurję, Ruch ten
wzmaga się nietylko w rejonach
odleglejszych, ale również wzdłuż
linji kolejowych. Drobne utarczki
zdarzają się coraz częściej. W spe-
cjalnem rozporządzeniu rząd naka-
zuje sianie w pobliżu linij kolejo-
wych wysokich traw i krzaków,
ponieważ w nich znajdują party-
zanci bezpieczne ukrycie. W o-
statnich dniach japońskie wojska
posuwają się na wschód i na pół-
noc od Charbinu, koleją i parowca-
mi. Wojska japońskie wprawdzie
mogą zmusić partyzantów do u-
cieczki, ale nie mogą ich wytępić,
gdyż znajdują oni doskonałe ukry-
cie w lasach i stepach. Dziś już
jasnem jest, że Japonja zmuszona
będzie wysłać do Mandżurji olbrzy
mią ilość wojska, aby utrwalić swą
okupację.
W ostatnim czasie stosunki ja-

pońsko-sowieckie zostały znacznie
zaostrzone, pomimo wszelkie o-
świadczenia, zapewniające o od-
wrotnym stanie rzeczy. Przyczyni-
ły się do tego ponowne starcia w
pobliżu Charbina, próba wysadze-
nia w powietrze mostu na Sunga-
rze i aresztowanie obywateli so-
wieckich w Charbinie, Na ze-
wnątrz oczywiście w ostatnim cza-
sie zdaje się, że nastąpił pewien
przełom i że napięcie w stosun-
kach sowiecko-japońskich cośkol-
wiek się zmniejszyło. Przypisać to
należy temu, że w Tokio dobrze
uświadamiają sobie, że konflikt z
Związkiem sowietów w czasie,
kiedy Mandżurja nie została je-
szcze spacyfikowana byłby nie-
bezpieczny. Naczelnik japońskiego
oddziału okupacyjnego w Charbi-
nie, generał Hasebo, wydał nie-
dawno odezwę, w której podkreśla
że w żadnym wypadku nie dopuści,
aby „ktoś trzeci' mieszał się do
wzajemnych stosunków sowiecko-
japońskich, które dotychczas roz-
wiea się normalnie. si

owa te pojmowane w
Charbinie jako przestroga "add
syjskich emigrantów, którzy w o-

W związku z encykliką Ojca
św. Piusa XI „Miłością Chrystusa
poruszeni“ J. E. Ks. Arcybiskup
Romuald Jałbrzykowski, Metro-
polita Wileński, zarządził na dzień
5 czerwca (w niedzielę) b. r., w
oktawę Najśw. Serca Jezusowego
„Dzień Miłosierdzia Chrześcijań-
skiego”.

We wszystkich kościołach mia-
sta Wilna i Archidiecezji Wileń-
skiej w tym dniu odbędzie się
zbiórka na cele pomocy biednym
i potrzebującym. Nie wąipimy,
że ofiarność społeczna mimo kry-
zysu i zbyt częstego odwoływania
się do niej nie zawiedzie i wszys-
cy, którzy nie są jeszcze pozba-
wieni pracy, choćby najskromniej-
szą złożą ofiarę,

Jak się dowiadujemy, na sku-
tek starań p. prof. d-ra Stefana
Glasera, prezesa Rady Archidie-

cezjalnego Związku Towarzystw

Dobroczynności „Caritas“, Dy-

rekcja Teatrów polskich w Wilnie

wspaniałomyś!nie ofiarowaia 10"/o

z wpływów kasowych z dwóch

przedstawień niedzielnych.  Pe-

wien % z przychodu ofiarowała

także restauracja  „George'a”.

Przykład tych dwóch instytucyj

znajdzie napewno należyty od-

dźwięk wśród innych instytucyj

: interesów m. Wilna, jak n. p.

w kinach, sklepach, cukierniach

EE p
Zebeinć na powyższy cel ofiary

uprasza się kierować do Biura

Archidiecezjalnego Związku To-

warzystw Dobroczynności „Cari-

tas” w Wilnie, ul. Metropolitalna

1 — codziennie od 9—15, z wy-

jątkiem niedziel i dni świątecz-

nych.

 

15-ta rocznica powstania armji polskie
we Francji.

W dniu dzisiejszym Związek
Hallerczyków święci uroczyście
15-tą rocznicę powstania armji
polskiej we Francji.

Polityka obozu narodowego
przed wojną i w czasie wojny zna-
lazła swój ostateczny i konkretny.
wyraz w powstaniu Komitetu Na-
rodowego w Paryżu. Front anty-
niemiecki z jednej strony, ciągłość
polityki proaljanckiej z drugiej,
dały Romanowi Dmowskiemu, jako
wodzowi tego frontu i kierunku,
prawo i możność wpływania na
strukturę i oblicze duchowe utwo-
rzonej przez rząd francuski w dniu
4, VI. 1917 roku armji polskiej we
Francji.

Data ta, niewątpliwie decydu-
jącego dla naszej przyszłości zna-
czenia, tworzyła i kładła niewzru-
szone fundamenty pod samodziel-
ną armję polską. Armja ta szła do
boju pod dowództwem irancus-
kiem, lecz sztandarami polskiemi.

Dłatego też, jakkolwiek donio-

sły akt narodu francuskiego i jego
prezydenta Poincarć'go utorował
Polsce drogę do zespołu państw

sprzymierzonych i walczących z
Niemcami, co więcej postawił
sprawę polską, jako wyraźne za-
gadnienie międzynarodowe, to
przecież politycznie w sensie
uzgodnienia organizacji sił zbroj-
nych polskich ze stanowiskiem
Narodu, dążącego do odbudowy
Państwa Polskiego, kwestji tej nie
rozstrzygał i nie mógł rozstrzygnąć
ami jasno ani szczegółowo. Pracy
tej musiał dokonać i dokonał Ko-
mitet Narodowy.

Stworzenie armji polskiei we
Francji jest dziełem Komitetu
Narodowego Polskiego w Paryżu
i to jest i pozostanie jego wieko-
gomną zasługą historyczną, nie-
zwykłym sukcesem politycznym
i tryumfem sprawy polskiej na
arenie międzynarodowej.

Obok żołnierza błękitnej armji,
znaczącego swój udział w odbudo-
wie państwa trudem, krwią 1 mo-
giłami na polach Francji i Polski,
należy też wspomnieć imiona tych,
którzy tej armji byli twórcami:
Dmowskiego, Hallera 1 Paderew-
skiego.

TTS YEDK DEJAETEDIETESEE TAE BCEA EDTAIKOS ZASATAOŃOBACOWUJ

«Beatuschóhlen» w Szwajcarji.
Thun, w maju.

Droga z Thun do Interlaken
cblituje w wiele rzeczy godnych
widzenia. Na plan pierwszy wysu-
wają się jaskinie, w których prze-
mieszkiwał pierwszy apostoł wiary
chrześcijańskiej w Szwajcarji, św.
Beaty, i które też od niego wzięły
swą nazwę. Od X wieku aż do
czasu reformacji stanowiły najbar-
dziej znane i najbardziej uczę-
szczane miejsce pielgrzymek w
Europie. W. r. 1903 jaskinie te aż
do 1000 m. głębokości w skałach
zostały uporządkowane,  za-
opatrzone w drogi i elektryczne
oświetlenie. W ten sposób umoż-
liwiono odwiedzającym wejrzenie
w cuda natury. W rzeczywistości
ogromne wrażenie sprawiają głę-
bokie pieczary z szumiącemi stru-
mieniami i wodospadami, imponu-
jące groty oraz najdziwaczniejsze,
jak gdyby ręką artysty wykonane
formacje stalagtytowe i stalaśmi-
towe. Zwiedzać te jaskinie można
tylko w towarzystwie przewod-
nika.

Cela św. Beatego zachowana w
dobrym stanie, wraz z całem urzą-
dzeniem tego apostoła.

Niedawno temu urządzoną zo-
stała tuż w sąsiedztwie tych jaskiń
faima _ zwierząt futerkowych.
W poprostu idyllicznem położeniu,
pomiędzy drzewami parku leśnego
znajdują się duże klatki, umiesz-
czone terasowo, Zakładanie tego
rodzaju farm jest dziś bardzo roz-
powszechnione. Szwajcarja, z u-
wagi na położenie i klimat, dzierży
pod tym względem prym w Euro-
pie. Najbardziej znane są tutaj
farmy koło Villars sur Ollon w
kantonie Valais oraz farma
sąsiadująca z jaskiniami św. Be-
etego. Dzięki umiejętnemu prowa-
dzeniu hodowla tego rodzaju zwie-
rząt stała się dziś ważną gałęzią
przemysłu szwajcarskiego. W far-
mie „Beatushóhlen* znajdują się
zwierzęta wszelkiego rodzaju i po-
chodzenia. Obok lisów srebrnych,
niebieskich i białych znajdują się
tutaj borsuki, niedźwiedzie, łasice
xanadyjskie, kuny, bobry, skunksy,
nutrje i t. 4. _ Zwierzęta te są na
sprzedaż. Ponadto sprzedaje się
na miejscu już wyprawione futer-
ka. Zwierzęta zakupione można
pozostawić „na pensji” w farmie z
tem, że zarząd gwarantuje zacho-
wanie ich przy życiu oraz 100 proc.
przyrost. Opłata pensyjna jest sto-
sunkowo nie wielka i dlatego in-
teres ten znajduje wielu amato-
rów. Na miejscu sprzedają też 0-
pisy i podręczniki dotyczące umie-
jętnej hodowli takich zwierząt.

Ponad jaskiniami i farmą, w
wysokości 1340 m., położona jest
urocza stacja klimatyczna St. Be-
ztenber$, połączona koleją zębatą
CSSSEKDASMarTako
statnim czasie wzmogli swą dzia-
łalność antysowiecką. Znawcy sto-
sunków jednak wiedzą dobrze, że
stosunki pomiędzy Japonją a So-
wietami są stale nadzwyczaj na-
pięte.

Dr. Lou.
Charbin, w maju 1932. (Centro-

press).

ze stacją Beatenbucht. Jest to
jedno z najpiękniejszych miejsc

wycieczkowych z Interlaken, Thun

oraz z Berna. W. szczególności

wdzięczną jest wycieczka z Inter-
laken, najpierw okrętem przez je-

zioro Thun (albo koleją elektrycz-

ną) do Beatenbucht, później zaś
koleją zębatą w 14 minutach osią-

ga się górę. Tutaj roztacza się

przepiękny widok na jezioro oraz

przeciwległe pasmo potężnych
gór. Liczne wspaniałe hotele oraz
pensjonaty pozwalają na pomiesz-
czenie 1400 gości. Kto ma do roz-
porządzenia cały dzień, może z

łatwością wejść na Niederhorn,
Burgieldstand lub (Gemmenalp-
horn, skąd roztacza się widok na
większą część Szwajcarji (do Czar-
nego Lasu i Wogezów). Bealenberg
unleży też do miejscowości o naj-
gilniejszem naświetlaniu słonecz-
nem. Sg.

Echa żajść listopadowych.
7 spraw przed sądem okrędowym.

Wczoraj na wokandzie Ill-go
wydziału karnego sądu okręgo-
wego znalazło się aż 7 spraw z
art. 122 k. k., wynikłych w związ-
ku z pamiętnemi zajściami ulicz-
nemi, jakie wydarzyły się w li-
stopadzie ub. roku.

Na pierwszy ogień poszły
sprawy klijentów adw. Czernicho-
wa, a więc:

Lejby Doktorowicza, liczą-
cego lat 20, oskarżonego O to,
że dn. 9 listopada ub. roku o
godz. 22 m. 30 przy ul. Niemiec-
kiej uczestniczył w tłumie, zło-
żonym z około 200 żydów, któ-
rzy bili przechodzących.

Na miejscu zatrzymany został
Doktorowicz, poznany przez po-
szkodowanych Wacława Rogowa
i Michała Reszetowa.

Mojżesza Faktora, lat 19, któ
ry został zatrzymany w dn. 10 li-
stopada na ul. Nowogródzkiej za
to że uczestnicząc w tłumie ży-
dów rzucał kamieniami w prze-
chodzących studentów chrześci-
jan. W tym wypadku poszkodo-
wany został Antoni Dramowicz.

Sory Krzyżowskiej, oskarżo-
nej o udział w zbiegowisku, jakie
utworzyło się w dn. 10 listopada
przy zbiegu ul. Niemieckiej i Do-
minikańskiej. Pobici wówczas zo-
stali uczniowie Zdzisław Zaleski i
Wacław Stankiewicz. Na miej-

scu zatrzymano Krzyżowską, któ-
ra posiłkowała się drągiem że-

laznym, a jednocześnie podżegała
do gwałtów, wznosząc okrzyki
„bij Polaków”.

Sąd, po zbadaniu świadków
powołanych do tych spraw, uznał,

iż w pierwszych dwóch wypad-

kach wina podsądnych nie 'zo-
stałe udowodniona, a wobec te-
go od winy i kary uwolnił. Pro-

kurator p. Klasse zapowiedział
apelację.

Sprawę Krzyżowskiej na wnio-
sek obrony sąd odroczył do dnia

dzisiejszego, celem zawezwania i

zbadania jeszcze jednego świadka.
Następnie sąd przystąpił do

PROGRAM
uroczystego Obchodu 60-lecia zgonu

St. Moniuszki. |
Dziś o godz. 5 p. p. Koncert

połączonych orkiestr wojskowych
pod dyrekcją kapelmistrzów: B.
Reszke. F. Koseckiego i M. Ko-
ścieszy. Ceny biletów — wejście
20 gr. miejsce 50 gr.
W niedzielę 5-go czerwca 1932

roku godz. 10 r. uroczyste nabo-
żeństwo w kościele św. Jana.
Utwory religijne St. Moniuszki
wykonają połączone chóry Wil.
Związku Tow. Spiewaczych i Mu-
zycznych pod dyrekcją Wł. Kali-
nowskiego.

Godz. 11 r. Po nabożeństwie
pochód i składanie wieńców u
stóp pomnika St. Moniuszki.

Godz. 12 p. Popujarne koncer-
ty orkiestr wojskowych na pla-
cach miasta: Sołtaniszki — w po-
bliżu kościoła, Zakret — park u-
niwersytecki, Plac Orzeszkowej,
Plac Łukiszki, Zarzecze — Rynek,
Popławska, Kalwaryjska — Rynek,
Łosiówka, Antokol — Ryneczek,
Wielka — przed Ratuszem. |

Godz. 8 wiecz. Park im Zeli-
gowskiego — Wielki Koncert Ze-
społowy. Udział biorą: chóry
Wil. Związku Tow. Spiewaczych i
Muzycznych: „Echo”, „Lutnia“,
„Наз!ю“, Drukarzy, Pocztowy, Aka-
demicki, chór Konserwatorjum
Wil., Okręgowy Chór Nauczyciel-  ski (350) osób oraz Wiieńska Or-
kiestra Symfoniczna i soliści Wan-
da Hendrich i Zofja Bortkiewicz
Wyleżyńska. Dyrygent Adam Wy-
leżyński.
W programie: kantata „Milda”,

wyjątki z opery „Flis”, „Halka”,
„Hrabina”, „Straszny Dwór' oraz
pieśni.

Ceny biletów: wejście —30 gr.,
ulgowe — 20 gr., miejsce przed
estradą — 60 gr.
W razie niepogody koncerty

odkładają się na tydzień na-
stępny.

Otwarcie pamiątek Meniusz-
kowskich nastąpi w dniach naj-
bliższych.

Huragan nad
Dobrudżą.

BUKARESZT (Pat). Gwałtow-
ny huragan, który przeszedł nad
północną Dobrudżą, spowodował
wielkie szkody w okolicznych mia-
steczkach. Pod Ismailove huragan
„niósł z powierzchni ziemi parę
domostw, w których w tym czasie

R osób zostało zabitych, a 4 ciężko
poranione.

znajdowało się około 20 włościan. |
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INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

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

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
—-—
um um ww ww  
łącznego rozpatrywania dwu nie-

mal analogicznych spraw Józefa
Feldmana i Lwa Solca, studen-
tów (U. S. B. oskarżonych o to,
że dn. 10 listopada brali udział w
ekscesach wynikłych w związku
z zajściami w instytucie im. Snia-
deckich, kiedy to został śmiertel-
nie raniony ś. p. Wacławski.*
W czasie rozpraszania tłumu

żydów, interwenjujący policjanci
zauważyli, iż przy zbiegu ul. Sło”
wackiego i Szeptyckiego żydzi
obrzucili akademików-chrześcijan
kamieniami, a kiedy policja po*
dążyła w kierunku napastników,
jakiś młody żyd cisnął w nich
kamieniami, poczem rzucił się do
ucieczki, lez został zatrzymany.
Okazało się iż jest nim Feldman.
W tymże czasie i miejscu in-

ny posterunkowy spostrzegł osob”

nika z drągiem i kamieniem w
ręku, który na widok zbliżającego
się policjanta począł uciekać, po”
rzucając trzymane przedmioty.

Zatrzymanym okazał się Sole.
Obaj nie przyznali się do winy

i twierdzili, iz policja się nad
nimi znęcała.

W wyniku przeprowadzonego

przewodu sądowego i wysłucha”
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 nia przemówień podprk. p. Klasse

oraz obrońców mec. Petrusewi*
cza i mec. Radzickiego, sąd U
znał, iż oskarżeni winni są zakłó”
cenia spokoju publicznego i 03
zasadzie art. 262 k. k. każdego
z nich skazał na osadzenie W  areszcie przez dwa tygodnie. |

Wobec spóźnionej pory, dwie
pozostałe sprawy sąd odroczył
do dnia dzisiejszego do g. 11 rano.

Kos.
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CZY PAMIĘTASZ O HERBA“
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI? |

   

    

  

  

  

a
w
a
p
o
ź
m
a
m
ą
M
i
m

#
е
M
A

y
a

d
e
kv
uda

s
нЫ

A
m
a
n
m
ó

s
A
©

WG
NA

P
A
e
P
A
N

ma
m
2
W
d

A
m

=
a

A
.

M
pm
A

r
a
n
m
a
,a
tw
e



H
H

II
I
L
L
S
D

OS
A
m
r

A
A
A

T
A
I
A
U
M

©
В.
Р
У

о
Ч
о
Ы
О
Н
Е

с
5

›
m

  

I .

 

 

  

 
    

KRONIKA.
Kłopoty finansowe sanacyjnego Magistratu

rosną z miesiąca na miesiąc.
W ciągu ubiegłego miesiąca do

kas miejskich wpłynęło zaledwie
45 procent podatków komunal-
nych, preliminowanych w tym
okresie do płacenia. Jak widzimy
więc, wpływy z tytułu należności
podatkowych spadają z miesiąca
na miesiąc w zastraszającem tem-
pie. Wszczynane przez Magistrat
kroki egzekucyjne najczęściej chy-
biają celu, gdyż wśród zubożałych
płatników niema nawet co licyto-
wać. Słabe wpływy podatkowe

odbijają się w katastrołalny spo-
sób na stanie kas miejskich, które
świecą pustkami. Magistrat nie
posiada pieniędzy nawet na naj-
niezbędniejsze wydatki. Dosadną
ilustracją stanu finansowego mia-
sta jest fakt, że do chwili obecnej
nie został jeszcze zbilansowany
nowy preliminarz budżetowy, a to
z powodu nieprzezwyciężonych
trudności w doprowadzeniu do-
chodowej strony nowego budżetu
do stanu realnego.

Dalsza walka © obniżkę cen prądu
elektrycznego.

Na odbytem przed paru dniami
walnem zgromadzeniu Związku
Cechów między innemi omawiano

sprawę wygórowanych cen na

prąd elektryczny. Po długiej i

bardzo ożywionej dyskusji posta-
nowiono w dalszym ciągu prowa-
dzić zapoczątkowaną już akcję

„obniżenia cen na elektryczność.

Redukcje płac pracowniczych w Kasie.
Chorych.

Jak się dowiadujemy, w Kasie
Chorych zamierzona jest redukcja

płac pracowników. W sprawie
tej opracowuje się obecnie kon-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Oktawa Bożego Ciała w

kościele SS. Wizytek. Wczoraj w
godzinach wieczorowych odbyła

się w kościele SS. Wizytek uro-

czysta oktawa Bożego Ciała.

O godz. 6-tej zebraly się pra-

wie wszystkie procesjekościołów

wileńskich na placu przed kościo-
łem św. Kazimierza, skąd wyru-

szyły w kierunku Ostrej Bramy.

Czoło procesji otwierały połączo-

ne procesje kościołówwileńskich,
za niemi kroczyły stowarzyszenia:

Stowarzyszenia św. Teresy, Mło-

dej Polki, Stowarzyszenie „Cari-

tas', Sodalicja św. Piotra Klawera,
Stowarzyszenia Apostolstw Mo-
dlitwy, Liga Robotnicza, stowarzy-
szenia tercjarskie i katolickie, Za
stowarzyszeniami posuwało się

gimnazjum OO. Jezuitów i soda-
licje tegoż gimnazjum.

Celebrował J. E. ks.. Arcybis-
kup Jałbrzykowski.

Procesja, ze śpiewem pieśni
nabożnych, przeciągnęła ulicami:
Ostrobramską, Piwną i Rossa, po-
czem udała się do kościoła SS. Wi-
zytek, gdzie po odczytaniu litanii
do Najświętszego Serca Jezusowe-
go nas!'ąpiło udzielenie błogosła-
wieństwa. W procesji brały udział
tłumy ludności zarówno miejskiej

jak i najbliższych okolic.
—Posiedzenie Kapituły Metro-

politalnej. W ubiegłym miesiącu
rozpoczęło się wiosenne posie-
dzenie Kapituły Metropolitalnej,
które obejmuje kilka posiedzeń
&% @о wyczerpania wszystkich
kwestyj.

—Przesunięcia personalne, Na
mocy zarządzenia J. E. ks. Arcy-
biskupa-Metropolity w składzie
osobistym duchowieństwa zaszły
następujące zmiany: ks. Leon Mas-
sakowski, administrator parafji w
Zaświrzu, mianowany został admi-
nistratorem parafji w Daukszysz-
kach; ks. Leon Perkowski, wikary
z Lipniszek, mianowany został
administratorem pararfji w Bobo-
lewie, ks. Stefan Zapaśnik, pro-
boszcz w Lebiedziewie, przenie-

— 51опу na proboszcza do Zaświrza;
ks. Stanisław Żuk, Mary, w Ku-
źnicy na proboszcza do Rakowa;
ks. Stanisław Staszys, proboszcz
w  Daukszyszkach, przeniesiony
został na proboszcza do Lebie-
dziewa.

kretny projekt.
Wiadomość o zamierzonych re-

dukcjach wywołała duże porusze-
nie wśród sier pracowniczych.

Z MIASTA.
— Porządek rzemieślniczej

pielgrzymki do Kalwarji. W naj-
bližszą niedzielę — jak juž poda-
waliśmy — rzemieślnicy wileńscy
organizują wielką pielgrzymkę do
Kalwarji, która odbędzie się w na-
stępującym porządku: o godz. 6
m. 30 uroczyste nabożeństwo w
Ostrej Bramie, poczem nastąpi wy-
marsz do Kalwarji. Po powrocie
5 godz. 6 wiecz. odbędą się rów-
nież w Ostrej Bramie uroczyste
nieszpory, poczem nastąpi rozwią-
zanie pielgrzymki. Pielgrzymkę tę
organizuje Związek Cechów.
—Dziś wielka loterja fan-

towa na bezrobotnych. Od dziś
4-go czerwca rozpoczna się wiel-
ka loterja fantowa, która trwać
będzie 4, 5i 6 czerwca. Loterja
organizowana jest przez woje-
wódzki komitet do spraw bezro-
bocia. Każdy bilet wygrywa. Wy-
dawanie fantów odbywać się bę-
dzie w gmachu Ratusza przy ul.
Wielkiej od godz. 10 — 121
od godz. 15 do 19-tej.
— Bzień Dziecka. Już jutro

mamy w Wilnie doroczne święto
dziecka. Wszystkie grzeczne dzie-
ci spotkają się na Wielkiej Za-
bawie w Ogrodzie Bernardyń-
skim o godz. 3ej. A starsi przy-
pomną sobie tego dnia o bied-
nych sierotkach z Zakładów Tow.
OpiekifnadźDziećmi i nie poskąpią
kilku groszy peniom kwestarkom.

Zapowiedziane przedstawienie
dziecinne w Lutni zostało prze-
łożone na 12 bm.

SPRAWY WOJSKOWE.
-- Kto staje przed Komisją

Poborową? W najbliższym dniu
poboru rocznika 1911-go 6 bm.
przed Komisją Poborową mają
się stawić wszyscy poborowi z
nazwiskami na literę W z terenu
4 i 6 komisarjatów P. P. oraz z
nazwiskami na literę Z, zamiesz-
kałych w rejonie komisarjatów
1, 2314

Komisja urzęduje w lokalu
przy ul. Bazyljańskiej 2 od godz.
8 rano Obowiązuje punktualne
stewiennictwo.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

. — Ostatnie dni pokazu mo-
tyli egzotycznych w Muzeum
Przyrodniczem USB. (Zakreto-
wa 23). W niedzielę 5 czerwca
upływa ostatni dzień pokazu mo-

"DZIENNIK MIEERSKI

Nagły zgon sędziego Adama Dzierżyńskiego
w trakcie posiedzenia sądowego.

Na gmachu sądu w Wilnie zno-
wu powiewają żałobne flagi, oznaj-
miające, że śmierć dotknęła jedne-
go z członków naszego sądownic-
twa.

Smutny ten wypadek miał miej-
sce wczoraj około godz. 3 pp.
W wielkiej sali posiedzeń wy-

działu cywilnego sądu okręgowe-
go trybunał sądu w składzie pp.
sędziów:  Urniaża, Mormana 1
Dzierżyńskiego rozpoznawał spra-
wy znajdujące się tego dnia na
wokandzie.

Po rozpoznaniu całego szeregu
spraw wyznaczonych sąd udał się
na naradę do specjalnie na ten cel
przeznaczonego pokoju.
W momencie debat sędzia

Dzierżyński poczuł się niedobrze,
a w chwilę po tem stracił przy-
tomność.

Natychmiast zawezwano pogo-
iowie ratunkowe, lecz niestety
wszystkie zabiegi lekarza okazały
się bezskuteczne. Sędzia Dzier-
żyński już nie żył wskutek ane-
wryzmu serca.

Wobec tragicznego wypadku,
dalszy ciąg posiedzenia sądowego
przerwano.

Wiadomość o nagłym zgonie
sędziego, w czasie pełnienia przez
niego obowiązków, obiegła szybko
cały sąd, wywołując wszędzie
wstrząsające wrażenie,

Niebawem przybyła uwiado-
miona o wypadku rodzina zmarłe-
g0, ž nga i córka — słuchaczka

Zmarły tragicznie sędzia Adam
Dzierżyński liczył lat 60, a na sta-
nowisku w sądzie wileńskim pozo-
stawał od lat kilku.

tyli egzotycznych. Do dnia 5.VI
włącznie muzeum jest otwarte
codziennie od godz. 11 — 14.
Od 7. VI. Muzeum Przyrodnicze
dostępne będzie dla publiczności
tylko we środy i w niedziele
od 11 — 14 pp.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sąd rektorski rehabilito-

wał p. Czerewkę. Dnia 1 czerw-
ca sąd akademicki (I. S$. B. roz:
poznał sprawę p. M. Czerewki,
oskarżonego w swoim czasie o
popełnienie nadużyć na stanowi-
sku członka zarządu bratniej po-
mocy.

Wobec uniewinniającego wy-
roku, jaki zapadł w tej sprawie
w sądzie apelacyjnym, sąd aka-
demicki  rehabilitował p. Cze-
rewkę.
— Podziękowanie. Zarząd Koła Me-

dyków U. S. B. składa gorące podzięko-
wanie PP. Karpowiczom za ołiarowanie
Bibljotece Kola książek w ilości 33 to-
mów po ś. p. córce Zofji Karpowiczów-
nie, byłej stud. V kursu med. na U S. B.
Wimieniu 660 członków Koła składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
—Kto miał zbankrutować, już

zbankrutował. Podług danych U-
rzędu Przemysłowego miesiąc u-
Liegły przyniósł na terenie Wilna
dalsze odprężenie o ile chodzi
u likwidację przedsiębiorstw han-
dlowych i przemysłowych. W cią-
gu maja nie zanotowano żadnego
wypadku zwinięcia przedsiębior-
stwa przemysłowego względnie
rzemieślniczego; przedsiębiorstw
handlowych zlikwidowało się 9,
natomiast nowych powstało kilka-
naście, nie wliczając w to przed
siębiorstw sezonowych, jak sodo-
wiarnie, sklepy owocowe i t. p.
Fakt znacznego spadku ilości skle-
pów likwidujących się nie może
bynajmniej nasuwać wniosku, że
sytuacja w handlu względnie prze-
myśle uległa poprawie. llość li-
kwidujących się sklepów niewąt-
pliwie wzrośnie i to bardzo znacz-
nie w okresie wykupywania nó-
wych świadectw przemysłowych.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— 7 Izby Rzemieślniczej. W

dalszym ciągu kwestja dyrektora
Tzby Rzemieslniczej jest niewy-
jaśniona. P. dyr. Łazarewicz po-
mimo, iż został mianowany dyrek-*
torem Izby Rzemieślniczej Wło-
cławskiej,j w dalszym ciągu zaj-
muje dotychczasowe stanowisko.
— Zarząd Cechu Krawców

wzywa wszystkich krawców, ich
rodziny, czeladników i termina-
torów do wzięcia udziału w
pielgrzymce do Kalwarji organi-
zowanej przez Związek Cechów
w Wilnie w dniu 5 czerwca br.

Zbiórka w dniu 5.VI 32 o go-
dzinie 6 rano w lokalu Cechu
przy ul. Bakszta 1.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z życia „Sokoła”. Gnia-

zdo Wileńskie „Sokoła* podaje
do wiadomości, iż w niedzielę u-
rządza się wycieczka do Polskie-
go Radja na Lipówce. Żbiórka o
godzinie 8 min. 30 przy moście
kolejowym u wyloty ulicy Ostro-
bramskiej.

i ODCZYTY i ZEBRANIA.
' — Odczyty ekonomiczne.

Dziś, odbędzie się w Sali Snia-
deckich następny V-ty z kolei i
przedostatni odczyt,ekonomiczny.
P. Mieczysław Jastrzębowski, Na-
czelnik Wydziału Pracy Central-
nego Związku Polskiego Przemy-
słu, Górnictwa, Handlu i Finan-
sów wygłosi prelekcję na temat:
„Fktualne zagadnienia z zakresu
polityki socjalnej*. Porządek o
godz. 6.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Reemigrant — Franciszek Naru-

szewicz, bez pracy, z liczną rodziną,
błaga o pomoc na wykupienie z komory
celnej w Zbąszynie zatrzymanych rzeczy,
bez których nie może się obejść. Ofiary
w. redakcji, lub Niedźwiedzia 15—8.
Sprawdzony przez Tow. Pań Mił. Św.
Wincentego.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.
— W Bernardynce. Dziś i jutro —

„Awantura w raju”.
— W Lutni. Dziś doskonała kome-

dja St. Kiedrzyńskiego p. t. „Szczęście
od jutra”.

Jutro po raz ostatni „Szczęście od
jutra”,
— Popołudniówka niedzielna w Ber-

nardynce — odwołana z powodu uroczy-
stości Moniuszkowskich.

PREMJERY
W TEATRACH MIEJSKICH.
— „Polacy w Ameryce'* w Bernar-

aynce. We wtorek 7 czerwca po raz
pierwszy ukaże się wesoły wodewil p. t.
„Polacy w Ameryce”. Udział licznej
orkiestry, chórów i baletu.
— „Nieuchwytny Wallace'a w Lu-

tni. W najbliższy czwartek po raz pierw-
szy ukaże się sztuka Wallace'a p. t.
„Nieuchwytny“.
— Wanda Wermińska w Wilnie, W

dniu 7 czerwca w Teatrze Lutnia odbę-
dzie się jedyny, wirtuozowski koncert
Wandy Wermińskiej. Ceny specjalne.
— Rewja „20.0060 dolarów* w Lutni.

 

W poniedziałek tylko jeden raz wesoła
rewja p. t. „20.000 dolarów".
— Park Sportowy. Dziś: 1) Koncert

Wil. Orkiestry Symfonicznej pod batutą
M. Małachowskiego. W programie Mo-
niuszko. 2) Ignacy Dygas odśpiewa:
„Halkę”, „Verbum-nobile',  „Manru”,
„Damę Pikową , „Żydówkę” oraz pieśni
Moniuszki, Karłowicza i innych. Przy
fortepianie E. Sołomonowna Początek
o godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 4 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.00: Poranek
szkolny. 12.45: Aud. dla poborowych
frog. i muz). 13.20: Kom. met. 14,45:
Progr. dzienny. 14.50: Muzyka z płyt.
15.15: Wiadomości wojskowe dla wszyst-
kich. 15,25: Muzyka z płyt. 16.00: Radjo-
hrenika. 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
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Wykonanie egzekucji na szpiegu.
Wczoraj podaliśmy  sprawo-

zdanie z rozpraw doraźnych w
dwu sprawach doraźnych, w któ-
rych podsądni odpowiadali za
zbrodnię szpiegostwa.
W jednej z tych spraw osk.

Andrzej Malko, lat 37 skazany
został na karę śmierci przez po-
wieszenie.
W odpowiedzi na uwiadomie-

nie przesłane o zapadłym wyroku,
ministerstwo sprawiedliwości za-
komunikowało, iż P. Prezydent
wyrok ten zatwierdził.
W związku z tem poczyniono

przygotowania do egzekucji. Do
Wilna pociągiem  pośpiesznym
przyjechał kat Maciejewski z po-

mocnikami, którzy bezpośrednio
udali się do więzienia na Łu-
kiszkach:

Tu zgromadzili się już proku-
rator, dyżurny komisarz z P. P.,
duchowny prawosławny i lekarz,

O godz. 8.45 do pomieszcze-
nia, znajdującego się w sutere-
nie wprowadzono Malkę.

Prokurator odczytał wyrok,
poczem kat przystąpił do swych
czynności, które wykonane zo-
stały sprawnie i szybko,

Skazany do ostatniej chwili
zachowywał zupełny spokój.

Była to pierwsza egzekucja
wykonana w Wilnie z wyroku
sądu doraźnego. Kos.
 

Złodzieje podali się za kupujących antyki.
Dwaj rzezimieszkowie weszli

wczoraj w dzień do mieszkania
r. Klukowskiej (Gimnazjalna 10)
pod pretekstem obejrzenia anty-
ków, przeznaczonych na sprzedaż.
W chwili, gdy właścicielka

wyszła do innego pokoju, niezna-
jomi skradli ze stołu leżące tam
przeszło 300 złotych i zbiegli.

Gdy opuszczali mieszkanie,
wróciła p. Klukowska, lecz zło-
dzieje zdołali ją tak zastraszyć, że
przerażona kobieta zrezygnowała
z wszczęcia alarmu.

Policja aresztowała kucharkę
p. Klukowskiej jako poszlakowaną
o zmowę z rabusiami.

Aresztowanie fałszerza
monet.

W dniu wczorajszym areszto-
wany został niejaki Kniaziew za-
mieszkały przy ul. Niedzwiedziej
Nr. 27 oskarżony o fałszowanie
monet jednozłotowych, 50 i 20
"groszowych Podczas rewizji w
miesżkaniu Kniaziewa, podające-
go się za hrabiego ujawniono fo-
remki gipsowe oraz inne dowody
rzeczowe w postaci niezbędnych
do odlewania pieniędzy metali,
30 gotowych falsyfikatów.

Kniaziewz osadzono w więzie-
niu Ustalono, iż fałszowane przeź
niego pieniądze Kniaziew rozpo-
wszechniał w okolicznych wios-
kach i miasteczkach.

Zakonspirowana fabryka
samogonki.

W dniu wczorajszym funkcjo-
narjusze P. P. w domu Nr. 10
przy ul. Rysiej ujawnili zakonspi-
rowaną fabrykę alkoholu. Tajną
gorzelnię prowadzili Józef Nie-
wiadomski i Anastazja Grygoni-
sowa. Pędzili samogonkę nietyl-
ko dla własnego użytku, lecz rów-
nież na sprzedaż. Podczas rewi-
zji ujawniono aparat gorzelniczy
oraz skomplikowane przyrządy
do pędzenia samogonki.

Dzielny chłopiec ocalił |
konia.

Wczoraj przed południem wy-
aarzył się wypadek, który wywarł

UKEEHAEOCWOEEZOK RZS SKZIGA Slębokie wrażenie na świadkach
rocznicę śmierci). Wygł. prof. M. Józe-
owicz. 19.30: Kom. Wil. Tow. Kół. Roln.
19.40: Wiadomości sportowe. 19.45: Pra-
sowy dziennik radj. 20.00: „Na widnokrę-
gu”. 20.15: Koncert życzeń (płyty). 21.55:
„łapryka, tokaj i muzyka cygańska”,
felį. 22.10: Koncert Chopinowski (Ro-
bcwska). 22.40: Kom. i muz. tan.

Niedziela, dnia 5 czerwca,
10.00: Tr. nabożeństwa 11.58: Sy-

nat czasu. 12.10: Kom. meteor, 12.15:
a z Filharm. 14.00: Przemówienie

z okazji tygodnia L. O. P. P. 14.15: Pieśni
Moniuszki. 14,30: „Jak sprzedawać świ-
nie“ — odczyt wygł. insp. Rudolf Mro-
szczyk. 15.50: Pieśni Moniuszki. 15.05:
Odczyt roln. 15.25: Pieśni Moniuszki.
15.40: Audycja dla dzieci. 16.05: Rezer-
wa. 16.15: Aud. dla wszystkich Nr. 10
(przeznaczona dla dzieci wiejskich) —
„Jak mały Józiuk po Polsce wędrował”.
17.10: Koncert. 18.00: „Rozwój radjo-
fonji' — odczyt. 18.20: Koncert. 18,30:
Pieśni Moniuszki w wykonaniu chóru
„Echo” pod dyr. prof. Wł. Kalinowskie-
go. 18.50: Koncert, 19.15: Pieśni lit.
w wyk. Ireny Billinisówny. Przy fortep
W. Czuchowska. 19.30: Progr. na po-
niedziałek. 19.35: Skrzynka techn. 19.50:
Opera z Teatru Wielkiego w Warsz.
(„Halka* Moniuszki). 23.20: Wiad. spor-
towe.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Ku czci Moniuszki.

60-tą rocznicę śmierci Stanisława
Moniuszki uczci Radjo Wileńskie w so-
botę dn. 4 czerwca i w niedzielę dn. 5
czerwca. W sobotę o godz. 19.15 prof.
Michał Józefowicz wygłosi odczyt o ży-
ciu i twórczości wielkiego kompozytora,
w niedzielę zaś o godz. 18.30 chór wi-
leński „Echo” pod dyrekcją Wł. Kali-
nowskiego odśpiewa cztery utwory St.
Moniuszki: Modlitwę, Błysnął poranek,
Kwiatek i Krakowiaka. Audycja nie-
dzielna będzie transmitowana na wszyst-
kie rozgłośnie.

Węgierskie obyczaje.
W sobotę o godz. 21.55 Witold Hu-

lewicz opowie radjosłuchaczom w dal-
szym ciągu o swych wrażeniach węgier-
skich. Papryka, tokaj i muzyka cygań-
ska — taki jest tytuł feljetonu, który
zapozna nas z życiem obyczajowem i co-
dziennem naszych prawdziwych i entu-
zjastycznych przyjaciół.

zajścia.
Brzeg Wilji nawprost elektro-

wni miejskiej od pewnego czasu
jest umacniany. W tym celu zwo-
żony jest gruz i kamienie, które
zrzucane są na uszkodzony brześ
izeki.
W pewnym momencie nadje-

chał wóz zaprzężony w jednego
konia, a woźnica przystąpił do
wyładowywania jego zawartości.

Pod ciężarem jednak wozu
oberwał się nadwyrężony brzeg,
a wóz wraz z koniem, koziołkując,
stoczył się do wody.

Sytuacja stała się tragiczna.
Uwięziony w zaprzęgu koń, mio-
tając się bezskutecznie, począł
tonąć. Zanurzył się już kilkakrot-
nie w wodzie ze łbem i zdawało
się, że już walczy ostatniemi siła-
mi, a zgromadzona po obu stro-
nach rzeki publiczność przygląda-
ła się bezradnie, zdradzając żywe
współczucie @а  nieszczęsnego
zwierzęcia.
W tak tragicznej chwili od

źrupki gapiów oderwał się kilku-
uastoletni chłopiec, który wsko-
czył do rzeki, a okrążywszy toną-
cego konia, schwycił go za uzdę
i pociągnął w stronę brzegu, po-
magając wydobyć się z nurtów
na bezpieczne miejsce,

Dzielnemu chłopcu przyszło z
pomocą kilku żołnierzy, którzy
poprzecinali uprząż i uwolnili bie-
dne zwierzę z uwięzi.

Kiedy koń znalazł się wreszcie
na brzegu, z wyczerpania padł na
ziemię,
Jak się okazało, dzielnym chłop-

cem, który pospieszył z ratunkiem
koniowi, jest Mieczysław Bohdano-
wicz, syn rekwizytora teatrów
miejskich.
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KU CZCI TWÓRCY
HALKI.

Dziś upływa 60 lat jak na war-
 szawskich Powązkach spoczęły

włolki wielkieśo twórcy Śpiewni-
k5w domowych, Litanji Ostrobram
skich, Halki, Strasznego dworu
it. d., a świat muzyczny, oczywi-
ście polski przedewszystkiem, o-
krył się kirem żałoby po stracie
męża, który jeszcze w pełni swych
sH twórczych odszedł w zaświaty.

 

STANISŁAW MONIUSZKO.

"Tu przypominają mi się inne rocz-

nice, kiedy to Warszawa i Wilno
uczciły pamięć wielkiego kompo-

ytora: 40-tolecie powstania Sekcji
m. St. Moniuszki w warsz. T-wie

Muzycznem, które przypadło w
kwietniu r. b. 30-tolecie od daty
zorganizowania wspaniałego dzia-

łu Moniuszkowskiego na wielkiej

, niuszki,

Wystawie tearalnej w warszaw-
skich salach ratuszowych, uczcze-
nie 50-ciolecia śmierci mistrza,
vrzez wmurowanie w Wilnie tabli-
cy pamiątkowej na domu, w któ-
rym przez lat 18 (1840—1856) stale
przemieszkiwał i tworzył autor
Halki i wreszcie w tymże 1922 r.
wzniesienie skromnego pomnika
na skwerze przy kośc. św. Kata-
rzyny, prawie naprzeciwko tego
domu, gdzie w dawnym teatrze
Kążyńskich, młodziutki autor Lo-
terji i innych pomniejszych kompo-
zycyj operowych nie mógł się
jeszcze spotkać z należytą oceną
w Wilnie.

Na wystawie teatralnej w War-
szawie, gdzie znajdował się też nie
duży dział pamiątek byłego teatru
wileń.,, które na miejscu tak wzru-
szyły przybyłą tam sędziwą Wa-
lerję Rostkowską, najpierwszą Hal-
kę moniuszkowską, szczególniejszą
zwracały na się uwagę wśród pa-
miątek, rzec można najdrogocen-
niejszych 2 batuty Stanisława Mo-

z których jedna służyła
mu w Wilnie, gdy dyrygował ope-
ią w Wilnie do r. 1858-go, druga
zaś ta, którą się posługiwał, kieru-
jąc operą warszawską, aż do zgo-
nu. Czyż te atrybuty książęcia
muzyki polskiej nie były wyraźne-
mi emblematami sojuszu — wiążą-
cego przed laty dwie narodowe
sceny wileńską i warszawską?

Rok 1901 był nową epoką w
rzeczach dotyczących sprawy stwo
rzenia znakomitej partytury nuto-
wej Halki, badanych przez warsz.
Sekcję im. Moniuszki, albowiem w
onym roku odnalazła się w Wilnie,
gdzieś w zawieruszonych składach

nutowych Piotra Zelingiera, byłego
Jontka wileń., owa szacowna par-
tytura, własnoręcznie przez twór-
cę jej napisana i w notatki margi-
nesowe Jana Quartini'ego zao-
patrzona.

Wystawmy sobie, jak wielką
musiała być radość Zarządu Sekcji
im. Mon., gdy otrzymawszy w da-
rze od Z. bezcenną pamiątkę oną,
miała sposobność uzupełnienia
„swych badań kompetentnych, zy-
skując w nieznanym jeszcze auto-
grafie Moniuszki nowe przyczynki
z partyturą Halki się wiążące.

Nastąpiło nowe, poprawne wy-
danie 4-ro aktowej Halki. Nie wie-
my czy rękopis partytury Halki
Ż aktowej wileńskiej, obecnie znaj-
dujący się w Poznaniu, również w
podobny sposób jak w Warszawie,
tam nad Wartą został spożytko-
wany. Warszawska Sekcja pochło-
nęła literalnie niemal wszystkie
iękopisy nutowe wileńskie Mo-
niuszki i najszacowniejsze po nim
pamiątki. Kresy nasze nie tracą
nadziei, że jeszcze mogą się odna-
leźć dość liczne zagubione pierwo-
ciny talentu, tyle ruchliwego, w
Mińsku, w Wilnie i we wsi rodzin-
nej młodziutkiego kompozytora.

Moniuszko, który napisał. tyle
prześlicznych pieśni do słów Mic-
kiewicza, Czeczota, Syrokomli i
in, którzy czerpali tak wiele z
twórczych motywów „przędzy
myśli* i „kwiatów uczuć” ludu
ziemi Mińskiej, osiadłszy na stałe
w Wilnie, aczkolwiek nie zastał
już w niem, ani Mickiewicza, ani
Czeczota, miał jednak sposobność
bliższego poznania, a nawet za-
przyjaźnienia się z Lirnikiem wio-

skowym, bo przecież obaj dla do-
bra rozwoju sceny wileńskiej pra-
cowali.

Syrokomla, jak dobrze wiedzą
znawcy twórczych pamiątek jego
yoświęcił druhowi St.M. parę wier
szyków, z których jeden, na imie-
niny wielkiego muzyka-pieśniarza
skreślony, ma taki refren:

„Witaj Stachu! grajku nasz,
Co na sercach naszych grasz“.
Nie jedną z rzewnych pamiątek

wileńskich da Bóg, w tych dniach
ujrzy Wilno na wystawie urządzo-
nej przez Sekcję wyłonioną z Ko-
mitetu obchodu 60-ciolecia zgonu
uwielbianego kompozytóra, a bę-
dzie to wystwa 3-cia pamiątek po
mistrzu. Pierwszą zainaugurowała
Warszawa w r. 1902 na wielkiej
wystawie teatralnej, drugą urządził
samodzielnie muzykolog polski,
Wilnianin, Edward Wrocki w Ka-
towicach, dwa lata temu, który
też i obecnie sprawie naszej wy-
stawy tak gorliwie się poświęca.

Przy sposobności uroczystego
upamiętnienia 60-ciolecia od śmier
ci St. Moniuszki rzucamy tu kilka
dat z jego życia i wiekopomnych
prac jego twórczych. Zmarł on 4
czerwca 1872 r. w Warszawie,
gdzie przez lat prawie 14 kierował
operą i był profesorem miejscowe-
go konserwatorjum, za dyrekcji
Apolinarego Kątskiego. Ostatnim,
niedokończonym utworem mistrza
była opera jego Trea. Oprócz Hal-
ki, która była napisana w Wilnie
do słów Włodzimierza Wolskiego,
stworzył Moniuszko i wystwił w
warsz. Teatrze Wielkim Hrabinę,
Jawnutę, Verbum nobile, Straszny
dwór, Parję, Flisa, Beatę. Oprócz

tego ocenione wysoko zostały
przez świat muzyczny przede-
wszystkiem Widma i Sonety
krymskie. Z innych rzeczy, które
były swego czasu wykonane w
Warszawie i Petersburgu wymień-
my: Mildę i Niolę z Witoloraudy
Kraszewskiego, liczne kompozycje
religijne, jako to: Mszę żałobną,
Mszę Piotrowińską, Ojcze nasz i
wiele in.

Librecistą jednej z najpierw-
szych pomniejszych oper Moniusz-
ki p. t. Loterja (była ona wystawio-
ną w Mińsku, Wilnie, a najpóźniej
w Warszawie) był Oskar Milewski
zdolny wierszopis wileński, a
szczęśliwy niekiedy naśladowca
mickiewiczowskich sonetów. Oczy
wiście w Wilnie Moniuszko posia-
dał licznych przyjaciół, bo oto
oprócz Ludwika Kondratowicza
zaliczano do nich czcigodnego dr.
Titiusa, którego siostra Marja Ja-

 kubowska należała do ulubien-
szych jego uczennic, dalej Aleksan
der Ślendziński, art. mal., którego
syn Wincenty, był również ucz-
niem Moniuszki i jako malarz ry-
sował go przy fortepianie, Cezar
Cui, uczeń kompozytora, później-
szy znany krytyk muzyczny.

Z oryginałów  wil., których
nasz mistrz faworyzował, a jedne- .
go z nich nawet szczerze kochał,
wymienić tu przedewszystkiem
musimy imię ks. kan. Jana Menne,
który pobłogosławił związek mał-
żeński St. Moniuszki z Aleksandrą
Millerówną w wil. kościele Pana
Jezusa w 1840 r. Do kategorji po-
mienionych typów wileńskich, na-
leżeli dwaj muzycy, z których ma-
jor Milkowski często przygrywał

Moniuszce, na skonstruowanym
przez się arfinecie i któremu też
M. poświęcił swój wesoły, a nader
zgrabny wierszyk (drukowany w
Wizerunkach  wileńsk.) tudzież
pianista kompozytor i prywatny
metr muzyki, Pieńkowski, który
jest właściwie autorem popularne-
go hymnu do N. P, Ostrobramskiej
„Witaj Panno“... tej kompozycji,
która była jeno przeharmonizowa-
ną przez mistrza Moniuszkę. Po-
nieważ praca nauczycielska Mo-
niuszki zarówno jak i twórcza,
kompozytorska, nie mogły wystar-
czyć na życie, zmuszony był przy-
jąć na siebie obowiązki organisty
przy kościele św. Jana i Ostro-
bramskim, które też pełnił z za-
służonym sukcesem artystycznym
przez lat '18-cie. Wykształcenie
swe muzyczne zawdzięczał St. M.
najpierw swej matce Elżbiecie z
Madziarskich, dalej A. Treyerowi,
profesorowi gry organowej w War-
szawie, następnie Dominikowi Ste-
fanowiczowi, metrowi  fortepia-
niście w Mińsku i wreszcie naj-
wyższe prof, Karolowi Rungen-
hagenowi w Berlinie. Gimnazjum
ukończył M. w Mińsku ile że sam
był rodem z Ubiela, ziemi Miń-
skiej, gdzie mianowicie dnia 5 ma-
ja 1819 r. ujrzał światło dzienne.
Ojciec jego, Czesław był uczestni-
kiem  kampanji  Napoleońskiej
1812 r. Odznaczał się on niepo-
wszednim wykształceniem i był z
zamiłowania artystą malarzem.
Trzej stryjowie St. M. otrzymali
wyższe wykształcenie w dawnym
uniwersytecie wil., a z pośród nich

jako filantrop
L. —sław,

zasłynął później
Dominik Moniuszko,
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Potwórna zbrodnia w pow. Wołożyńskim.
NOWOGRODEK, (Pat). Oneg-

daj donieśliśmy o zamordowaniu
przez Korziuka, mieszkańca wsi
Krażyno pow. wołożyńskiego mat-
ki i szwagra. Szczegóły tej zbrod-
ni Lreedeikvinja się następująco:

du. 29 maja zabėjca Kor-
ziuk Atanazy udał się ze swym
sżwagrem Wincentym Wincunem
przed świtem do pobliskiego la-
su, gdzie mieli paść krowy. Wle-
sie Korziuk napadł na szwagra i
wystrzałem z obciętego karabinu,
wymierzonym w głowę (kula
przeszła nad lewem okiem) poło-
żył go trupem. Poe dokonaniu
mordu Korziuk wrócił do domu,
zjadł śniadanie, a następnie udał
się znowu do lasu, ściągnął zwło-
ki Wincuna do okopu powojen-
nego, nakładał na nie uzbieranych
gałęzi i podpalił Trup został czę-
ściowe zwęglony. Po ukryciu i
podpaleniu zwłok Korziuk udał
się do wsi. Gdy spotkał swą

matkę Paraskę Korziuk, usiłował
pozbawić ją życia wystrzałem z
z karabinu. Jednakże karabin
nie wypalił. Wówczas morderca
uderzył matkę kolbą w głowę i
ofiara padła nieprzytomna na
ziemię. Korziuk pobiegł wtedy
na swe podwórze, zabrał stamtąd
siekierę i dobił nieszczęśliwą,
przecinając jej krtań i żyły na
przełyku.

Dokonawszy tej drugiej zbrod-
ni, potworny morderca zbiegł w
niewiadomym kierunku prawdo-
podobnie do pobliskiej granicy,
na teren Rosji Sowieckiej.

Między mordercą a jego ofia-
rami od dłuższego czasu toczył
się spór na tle podziału majątku.
Matka mordercy mieszkała £z za-
mordowanym zięciem Wincunem.

Pościg za mordercą trwa. Do-
chodzenie prowodzone jest w
trybie doraźnym.

Burza nad pow. Swięcieńskim.

Ze Swięcian donoszą, iż w
dniu wczorajszym nad powiatem
święciańskim popołudniu  prze-
ciągnęła wielka burza. Od ude-
rzenia piorunów we wśi lzabelino
gm. daugielskiej został zabity
Eljasz Kupkin ze wsi Kolonja gm.
widzkiej i ciężko poparzeni Jan
i Anastazja Berczynowie. Rów-
nocześnie w powiecie spaliło się

kilka budynków gospodarskich.
Na terenie gm.  widzkiej i
daugieliskiej zabity został Konrad
Mołoszyn i śmiertelnie poparzo-
ny Bazyli Mołoszyn jego ojciec.
Z innych gmin również nadcho-
dzą wiadomości o śmiertelnych
wypadkach i poparzeniach od
uderzeń piorunów. `

Śmiertelna bójka na weselu w gm. głębockiej.

W kolonji Ruszcze gm. głęboc-
kiej na weselu w domu Wiktora
Brochana wynikła ostra sprzecz-
ka, która szybko zamieniła się w
krwawą bójkę. Podczas bójki
goście poczęli strzelać i rąbać się
siekierami. W wyniku bójki cięż-
tra,
Ё

ko poraniono dwóch włościan.
Jednego z nich niejakiego Ju-
styna Pantieleja odwieziono do
szpitala w Głębokiem. Dwóch
włościan aresztowano. Jeden
zbiegł.

 

z pogranicza.
Wolny handel nie poprawił sytuacji w Rosji.

Z Wilejki donoszą, iż zbiegli
z terenu Rosji sowieckiej włościa-
nie opowiadają, iż na całej Bia-

łorusi sowieckiej mimo wprowa-

dzenia wolnego handlu artykuła-

mi spożywczemi w sklepach, ko-

operatywach nie można znaleźć

chleba i słoniny. Wszelkie za-

pasy, jakie przychodzą do koope-

ratyw niezwłocznie zakupuje woj-
sko, i straż graniczna. Za funt
chleba razowego płacą 2 do 3
rbl., funt słoniny kosztuje 4.50
kp. i drożej. Wobec niskich za-
robków żaden z robotników ani
włościan nie może sobie pozwo-
lić na kupno w wolnym handlu
chleba czy też wędliny.

Pomyślne wyniki umowy z Sowietami o wymianie przestęp-
ców I dezerterów.

Z Dzisny donoszą, iż w ciągu

ubiegłego kwartału na odcinku

Dzisna zatrzymano 39 osób, po-

chodzących z Polski, które przed

poborem ewentualnie przed wy-

rokami sądowemi zbiegły na te-

ren Rosji sowieckiaj. Zbiegowie

ci po znalezieniu się na terytor-

jum sowieckiem zostali areszto-
wani i osadzeni w więzien'u

Po odbyciu drobnych kar za

nielegalne przedostanie się do

Rosji zostali oni z powrotem wy-

siedleni do Polski, gdzie nasze

władze ich jako winnych uchyla-

nie się od służby wojskowej, lub

kar sądowych również pozamy-

„ały w więzieniu.

DŹWIĘKOWY 021$ PREMJERA!
E wersja Polska! Upojna historja miłosna

cH L Į 0 S» w polskim języku, wykonane przez polsTara
ulica Wileńska 28, tol. 826.
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REFUS KING.

„Pieniądze albo zycie”.
Przed południem, w ten piątek Karolina doszła

do przekonania, że niema większego utrapienia jak

młodość. Leżała w łóżku popodpierana poduszkami

i popijała swoim zwyczajem szklankę gorącej wody.

Zirytowana, że światło z odsłoniętych okien razi ją

w oczy, zastanawiała się gniewnie nad planem Geor-

„giny schwytania warjata, który zaczepił ją poprze-
dniego wieczora na plaży.

Namawiała dziewczynę, żeby zaraz wróciła do

miasta i tam poczekała aż do schwytania groźnego |

brodacza przez policję, ale smarkata ani chciała o tem
Wystąpiła z projektem, żebysłuchać. Przeciwnie.

Karolina wróciła do miasta, a ją zostawiła.
turalnie było nie do pomyślenia.

Karolina była mocno rozgoryczona.
Southamptonu przed nowym przyjacielem Barry'ego,
okropnym Jonesem, i dostała się oto z deszczu pod
rynnę. Rzadko się zdarzało, żeby jej się nie udało
postawić na swojem, ale w takich razach. zamykała

Dezerterzy i uchylający się od
służby wojskowej są karani prze-
ważnie do 6 mies. więzienia. Wo-
bec tych kar już ostatnio zauwa-
żono znaczny spadek wypadków,
uciekania do Rosji sowieckiej.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Pranumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

 

Wiedeński. Przebój!

Moskwa. (Centropress). Cho-
ciaż na południu Związku sowie-
tów już dawno upłynął okres zasie-
wów wiosennych, to jednak na
rozkaz władz centralnych zasiewy
kontynuowane są dalej bez wzglę-
du na to, że spóźnione zasiewy nie
przyczynią się do zwiększenia
zbiorów. Praca ta jednak postępuje
bardzo powoli naprzód i już dziś
zupełnie jasnem jest, że olbrzymie
obszary pozostaną nieobsiane.
Moskiewska „Prawda w swych

wiadomościach, zatytułowanych
„Przełom nie nastąpił" pisze w
numerze z dnia 20 maja, że w okrę
gu dnieprowskim t. j. w dawniej-
szej jekaterynosławskiej gubernji,
zasiewy zboża dosięgły 82 proc.,
przyczem pszenicy, której w tym
kraju spotrzebuje się najwięcej
zasiano tylko 53,7 proc., tak, że
blisko połowa obszarów pszenicz-
nych pozostaje nie obsiana. Ogólny
plan zasiewów w okręgu dniepro-
petrowskim wykonany został na
66,9 proc. Równocześnie trzeba
zaznaczyć, że tempo zasiewów w
tym kraju, jak stwierdza „Prawda“
wcale nie zostało przyśpieszone.

Według doniesień z Charkowa,
do 20 maja obsiano w tym kraju
tylko 9.576.000 hektarów, t. j.
50,1 proc. ogólnego plonu. » W po-

Sport.
Ognisko gra z Ż. A. K. S.

Dziś na boisku 6 p. p. leg. o godz. 17
odbędzie się jeszcze jeden mecz piłkar-
ski o mistrzostwo Wilna. Znajdująca się

na drugiem miejscu w tabelce piłkarskiej

drużyna Ogniska rozegra mecz z zespo-
łem Ż. A. K. S., który pokonał Laudę. 5

Ognisko ma dzisiaj wystąpić w nie-
co osłabionym składzie, gdyż kilku czo-
łowych graczy ż przyczyn od nich nie-
zależnych nie będzie mogło grać.

Ż. A. K. S. ma dużo miodsaóczeje
temperamentu i chociaż są braki tech-

niczne, to jednak Ż. A. K. S. jest. po-

ważnym przeciwnikiem, z którym wygrać
czasami jest trudno.

Zawody lekkoatletyczne.

Dziś i jutro na Pióromoncie odbywać

się będą zawody na odznakę P. zo ko

i na próbę sprawności na P. O. 8.

awody te zgromadzą zapewne dużo
zawodników. :

W następnym zaś tygodniu będziemy

mieli mistrzostwa lekkoatletyczne za-
wodników C klasy, a więc zobaczymy

na starcie przyszłych naszych mistrzów.
Zgłoszenia do tych zawodów nadsy-

łać należy do dnia 6 czerwca pod adre-

sem: Klub Sportowy S. M. P., Wilno,
Metropolitalna 1, p. Kudukis,

Do zgłoszenia dołączyć należy kartę
poradni sportowo-lekarskiej.

Ogródek sportowy na Pióromoncie.

Kierownik Ośrodka„W. F. troszczy

się nietylko o dorosłych już sportowców,
a myśli również o dzieciach, które nie

miały dotychczas żadnego kątka, gdzie
Rodz: zapoznawać się ze sportem. |

Ma się rozumieć, zapoznawanie się
to winno być dostosowane do wieku

przyszłych sportowców, a więc na Pióro-
moncie dzieciarnia dostanie do zabawy
jakąś małą huśtawkę, będzie mogła ba-

wić się w piasku i zmywać się wodą w

niegłębokim basenie, który został spo-
rządzony na Pióromoncie.

Wiemy przecież dobrze, jak wielką
rolę spełniają ogródki sportowe dla
dzieci w takim Krakowie. Tak zwane
ogródki Jordanowskie są znane wszędzie.
Bardzo więc dobrze, że Wilno także
idzie z postępem czasu i że kap. Ostrow-
ski wprowadził dla dzieci nowy spósób
rozrywki sportowej. Dzieci będą mu
chyba najbardziej wdzięczne.

Ja. Nie,

o g. 2ej. Na 1-szy seans ceny zniżone.
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Na miejscu las, je-
ziora, rybołóstwo, po-
„lowanie, grzybobranie
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ne i obfite. Cena do-
stępna—od 100 żł od
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17) się w sobie jak ślimak w skorupie i czekała na przej- .neway'a ijego czapkę. Georgina nie zmuszała jej już
gda włożenia jego butów, bo płaszcz wlókł się po ziemi
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ście wewnętrznej irytacji i zewnętrznych irytujących

okoliczności.

w ręku.

To na-

Uciekła do

skie.

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Zrobiła to tym razem. Własny, zgodny głos już
jej nawet nie zdziwił.
— Dobrze, kochanie — rzekła do Georginy. Ta

z żółtej charmeuse będzie w sam raz. Nie widziałam
co prawda tego. majtka, ale zawsze będzie można

spuścić kilka zaszewek. :
Popołudnie spędziła na werandzie wychodzącej

na morze w bardzo apatycznym nastroju, z książką

Z sąsiedniego saloniku dalotywały urywki

rozmowy, przeplatane francuskiemi wykrzyknikami i

wybuchami szalonego śmiechu pokojówki, Anety. Nie

kiedy odzywał się mrukliwy męski głos, i interwen-

jowała spokojnie Georgina.
Karolina zgodziła się również, żeby. kolację po-

dano na pokładzie „Elsprey'” skąd, jak ją zapewniła
Georgina, mogły widzieć komedję mającą się odegrać
na wybrzeżu. Dalej-musiała, wbrew.protestom, prze-
brać się tak samo jak ona w męskie ubranie marynar-

Georgina bała się bowiem, żeby warjat nie
spotkał ich czasami na wybrzeżu i nie zaczepił. Ka-
rolina wdziała na siebie wielki płaszcz kapitana Ja-

   

 

OWC poecie prayimuje ed godz, 9 do
i. TANIE LETNISKO na wsi 7 w: Kasztanowa 7 m. 5,

równaniu z rokiem poprzednim jest
więc tempo zasiewów jeszcze bar-
dziej powolne. Znacznie zwła-
szcza zmniejszyło się tempo zasie-
wów: w rejonie Kijowa i Odesy. W
rejonie kijowskim według stanu z
dnia 20 maja obsiano zaledwie
33,8 proc. wszelkich obszarów, w
rejonie charkowskim 53,6 proc.,
winnickiem 41,2 proc., a w ode-
skiem 59,5 proc. W kotlinie Donu
plan zasiewów wykonano na 67,8
proc.

Rząd sowiecki przypisuje winę
takiego stanu zasiewów zarządom
stacyj traktorowych, które nie
potrafiły wykorzystać wielkiej ilo-
ści traktorów. 25 proc. ogólnej
liczby traktorów stoi bezczynnie,
chociaż liczba koni na południu
znacznie się zmniejszyła, dlatego
pola leżą odłogiem i często nawet
mie są przygotowane do zasie-
wów. W roku bieżącym powierzch
nia roli nie obrobionej w porówna-
niu z rokiem poprzednim znacznie
się powiększyła, chociaż «według
planu powierzchnia ta miala się
zmniejszyč.

Prasa sowiecka notuje nawet
wypadki, że w niektórych miejsco-
wościach odłączono od gospo-
darstw kolektywnych część roli i
przydzielono ją samodzielnym
gospodarzom, aby zachęcić ich do
pracy, aby w ten sposób zwiększo-
na została powierzchnia zasiewów.
Zarządzenie to jednak nastąpiło
bardzo późno, tak, że nie może ono
przyczynić się do uzdrowienia ka-
tastrofalnego wprost stanu zasie-
wów w okręgach, które powszech-
nie uważane są za Śpichlerze całej
Rosji.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

ROZMAITOSCI.
MARCONI O KOMUNIKACJI

Z MARSEM.
Genjalny wynalazca telegrafji

bez drutu Marconi przybył w tych
dniach do Londynu i w rozmowie
z dziennikarzami w następujący
sposób wyraził swoje zapatrywa-
nie na możliwość komunikacji
iskrowej z najbliższą nam planetą
Marsem: Przyjąwszy, że na Marsie
żyją istoty o inteligencji ludzkiej,
mie widzę powodu, dla którego-
byśmy nie mieli pewnego dnia
skomunikować się z mieszkańca-
mu tej planety drogą iskrową. Na
pytanie, czy obecny system poro-
zumiewania się iskrowego wystar-
cza w danym razie dla porozumie-
nia się z Marsem, odpowiedział
Marconi: Niema powodu szukać
nowego systemu dla przesyłania

e naszych myśli albo zmieniać zasa-
dę porozumiewania się jako taką.
Na podstawie wiedzy dzisiejszej
możliwe jest przesyłanie wiado-
mości, o ile uda nam się tech-
nicznie udoskonalić stacje radjo-
iskrowe. Cała tajemnica zagadnie-
nia komunikacji międzyplanetar-
nej polega na ulepszeniu odnoś-
nych instrumentów i urządzeń,

 

    

ze stromem 1 niedostępnemi ska-
łami, tworząc granicę między mo-
rzem Śródziemnem a Atlantykiem
jest jedynem miejscem w Luropie
gdzie żyją małpy na wolności. Ko-
czują one wśród wysokich i rozleg-
lych murów, które otaczają stację
sygnalizacyjną, budynek admirali-
cji i ukryte baterje.

Do tej części skalnej, dokąd
wszystkim niepowołanym jest
wstęp surowo wzbroniony, z mia-
sta nad urwistemi przepaściami
prowadzi kolejka linowa, służąca
do przewożenia w koszach żołnie-
rzy i urzędników do służby.

Tam też, na szczycie tej skały
ogiomnej, mają swój przytuiek mał
py. Na południu od strony cieśni-
ny morskiej wznoszą się skały spa-
dziste. Człowiek pnie się po nich
przy pomocy klamer, dla małp zaś
jest to wspaniałe miejsce wycie-
czek.

Z załogą górnej baterji zyją mał
py w zażyłych stosunkach. Ordy-
nansi, troszcząc się o to, by zwie-

- rzęta nie przymierały głodem, skła
dają pod drzwiami koszar owoce i
resztki potraw, które małpy uno-
szą z piskliwą radością. Niekiedy
zdarza się, że małpy składają wi-
zyty w samym budynku, zabawia-
jąc żołnierzy swojemi akrobecjami.
Zachowują się przytem taktownie
i przyjaźnie. Nie należy jednak dra
źnić ich, gdyż łatwo wtedy wpada-
ją w gniew i mszczą się, obrzucając
mieszkańców kamieniami.

Wstęp do miasta jest dla nich
wzbroniony. Małpy pamiętają o
tem i nie przekraczają granic swe-
go terytorjum. Dawniej cieszyły
się większą swobodą i bardzo czę-
sto można było zobaczyć małpy na
wierzchołkach drzew, lub na ulicy.
Siedziałw tam niekiedy godzinami,
podpatrując życie ludzi, poczem
powracały na swój obszar skalny.
Ale zdarzyło się pewngeo razu, że
wszechwładny i mrukliwy komen-
dant twierdzy chciał urządzić ban
kiet w swoim ogrodzie. Małpy
przypatrywały się w milczeniu
przygotowaniom, czynionym zaw-
czasu, co spostrzegła siużba i wy-
pędziła je kijami. Obile małpy u-
patrzyły moment, gdy służba wy-
Szła, wkradły się do ogrodu, zanie-
czyściły stół, poprzewracały pół-
miski i zjadły owoce. Bankiet mu-
siano odwołać, rozzłoszczony zaś
komendant wydał rozkaz surowe-
go ukarania małp. Opowiadają na
wet, że kilka z nich zostało zastrze
lonych.

Małpy gobraltarskie różnią się
zasadniczo od swoich siostrzyc af-
rykańskich. Są one pokaźnego
wzrostu, mądre, bez ogona i pra-
wie oswojone. Dopiero zajście z ko
mendantem nastroiło je trwożliwie
i odtąd kryją się na szczytach skal
nych. Czasem, nad ranem lub przy
zachodzie słońca, kiedy opary
przeciągają nad szczytami, a dol-
ną część miasta osnuwa mgła,
małpy wdrapują się wysoko na ta-
1as i nieruchomo spoglądają na af-
rykański kontynent. Cicho pisz-
czą, patrzą na drugą kolumnę Her-
kulesa, na widniejący w dali dziko
poszarpany Djebel Musa, lub na
Sierra Carbonera, niegdyś kryjów-
kę piratów, która przy czystem po-
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są nieme?
— Sprobuj ty gadać, d ! m. 4.

gdy masz wodę w gębie.

i zakrywał nogi.
Łagodne kołysanie'się „Elsprey” i wspaniała sa-

łata a IEspangole wprawiły udręczoną kobietę w ja-
ki taki humor. Georgina, różowa i opalona, w białym
uniformie, z rudemi loczkami wymykającemi się z pod

Karolina obiecywała
sobie, że po przepędzeniu na cztery wiatry niepożą-
danych. konkurentów, «wybierze jej. godnego inałżon-
ka. Barry był rzeczywiście nie do pogardzenia, ale
ona, jak wszyscy rybacy, wolała łowić w obcych wo-
dach. _Wgłębi.duszysmarzyła o utytułowanym Angli-
ku. Georgina była warta choćby księcia.

Po kolacji caczęło się robić ciemno, a ponieważ
mgła jeszcze. nie ustąpiła, możliwość ujrzenia komedji

czapki, wyglądała czarująco.

na brzegu zmalała prawie do zera.
ła się do pewnego stopnia entuzjazmem Georginy i
zaczęła naprawdę. się interesować, czy zabawa uda
się czy nie. Zmierzch, gęstniejący nad światem, spadł
na jej nerwy. brzemieniem troski o los młodego czło-
wieka przebranego w suknię Georginy. Oby tylko bie-

„dak nie zapłacił za ten figel życiem. Karolina sły-

} I pokoje
Szukam mieszkanie 4

|WURNRKNKNNNNENEA odaOłeydoInteligenina panienka z
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utynowana korespon- manklewicz, ofer. nadsy”
dentka-maszynistka lač: ul. A. Mickiewicza Zi

Kolskoniemiecka z bar- rg Dąbrowskiego do
'obrą znajomością Cukierni „L. Ё

Trocka pi buchalerjiposzukujepo: э
qr] SdY chociażby czasowej. -nuuipowonccwytwwazczmй

ko. Niekiedy widzą okręty, suną-
ce ze wschodu na zachód prze
cieśninę i wymieniające syśnały 2
stacją brytyjską.

Artylerzyści nauczyli niektórej
małpy popijać whisky, co tak przy
padło tym przebiegłym stworze
niom do smaku, że mimoosirożnoj]
ści żołnierzy, kradną im stale o
tego czasu wódkę. Urządzają wte
dy huczną ucztę na jakiejś niedo*
stępnej skale. Spijają się przytem
do utraty przytomności i zapomi*
nają o swoich kryjówkach, nocując
na miejscu.

Tryb życia małp gibraltarskie
otoczony jest jak gdyby tajemnicą
Zdarza się mianowicie, że znikają
cne bez śladu na dwa tygodnie w
soku i nikt nie potrafił wyjaśnić,
‚аКа drogą i dokąd się udały.

Nie też dziwnego, że wśród miej
scowej ludności krąży pogłoska 0
istnieniu pod Gibraltarem ogrom:
nych pieczar, które tworzą drogi
podziemną pod cieśniną merską
wychodzą na brzeg afrykanski ko”
ło Dżjebel Musa. Podobno w pie”
czarach tych mają żyć jeszcze zwie
zzęta pierwotne. Kilkakrotne pró
by zbadania tych ciemnych pieczaf
Gibraltaru spełzły na ni
gdyż nikt nie ma odwagi zapuścić
się zadaleko w labirynt, z którego
wydobywają się piski i niesamowi*
le ryki. O podziemnem połączeniu
Europy z Afryką wspomina rów*
nież jedna z tamtejszych legend

Obecnie, jak wiadomo, czynio
ne są przygotowania do budowy t
nelu dla połączenia obu kontyne
*ów i prowdopodobnie już w nieda
lekiej przyszłości kursować będą
pośpieszne pociągi z Paryża do
Timbuktu. Odległość z Gibraltaru
do brzegu afrykańskiego wynosi
dwadzieścia mil. Przestrzeń tę, 0
"le rzyczywišcie istnieje droga pod”
ziemna, małpy przebywają nape'
wno w ciągu kilku godzin. Byłoby
przeto wskazane zbadać tajemnicę
pieczar, którą znają — nie mądrzy
łudzie, lecz... głupie małpy:

Keklino jes
divigią hand

GIEŁDA.
WARSZAWĄ (Pat.) 3. VI 1832 r.Walaty | dewizy: 3

Holandja361,30—362,20—360,40.
Londyn 32,94—32,91--32,09 32,11.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Nowy York kabel 8,904—8,924--8,884.
Paryż 35,14—32,23—35,05.
Praga26,40 —26,46 —26,34.
Szwajca 'ja 174,45 — 174,88 — 174,02.
włoeny 45,73—45,96—42,50.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 210,8
Tendencja niejednclita.

P. procentowe;
3% pożyczka budowlana 34—34,50*

47, dolarowa 47—46,50—46,75. 7% Stabilizacyjna 43,25—44 8, L. Z. B. G KI B. R., obligacje B. ©. K. 94. Te samć
Tl, 83,25. 8% obl. bud. B G. K. 93. 8
L. Z. warsz. 52,50 —55— 53. 8%, Często
e SR sou Lubl na 46. 10), К'
mia 49,75. Tendencja mocniejsza.Akcje j jsza
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Bank Polski 70. Cukier 17. Tendeń*

cja utrzymana.

polskie w Nowym Yorkt
pooiewika 43—44,50. Stabilizacy|na 4 
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390—3 Kupię dom nieduży
w centrum miesta, be!
pośredników. Wi. Ró'

9163rl

 

48—1m cja, ul. Filarecka 43 m. 2-a

 

brzegowi.

Karolina zarazi-

szała dużo o warjatach od starej kucharki, która słu-

  

y sklepowy Młoda inteligentna oso-
do « samodzielnego a Poszukuje posady do

dzieci. Może być na wy-
żywczego za wynagro- Jazd. Łask. oferty pro- zaczeka aż znajdzie wła”
dzeniem: Mieszkanie przy S$ składeć w adm „Dz. ściwego mężal

Bankowa róg Makowej,.sklepie. Wymagana keu- *!l“ pod Nr. 9128.

9158r WOMERZTACZOCEZWKCĘ Kac?!

żyła u jej ojca, i wyobrażała sobie, że wszyscy warja”
ci chodzą z nożami.

Pierwszy krzyk o'pomoc przejął ją zimnym dresz*
czem od stóp do głów. Kapitan Janaway hukna
„Ahoy“! Załoga „Elsprey“ wladowala się do osta”
tniego człowieka do łódki i powiosłowała szybko ku

Georgina chciała również wskoczyć d
szalupy, lecz Kaolinaprzytrzymała ją w porę za koł
„nierz, dziękując jednocześnie Bogu, że dzieli ją o
warjata spora przestrzeń głębokiej wody. т

Krzyki o pomoc-wzmogły się przerażająco. Ka”
rolina dygotała jak w febrze.
przerywanej tylko przez dziwne "westchnienia morz
spotęgował jej zdenerwowanie do rozmiarów dzikie
trwogi. Potem na wybrzeżu wybuchła wrzawa gło
sów i ktoś zawołał, że warjat znikł i łódka znikła.

I łódka znikła!
: Karolina chwyciła. kurczowo Georginę za rękę

wciągnęła wbrew. jej protestom do kajuty i zamknęł2
drzwiod środka naklucz i na zasuwkę. Sprawdziła
czy luki są zamknięte i zaciągnęła na nie firanki.
SR Czułam od początku, — rzekła z gorycza
że z tego nie wyjdzie nic dobrego...

nasza Rózia. powinna już
wyjść zamąż.

— Ach, pozwól, niech

— Dlaczego. A ja, t0
9128—1 megłam -tak długo cze”

 
Nagły nawrót cisz

(d. c; n.)
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