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REDAKCJA I ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-e|,

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

Wilno, Mostowa 1.

Miniejszem powiadamiamy, że od dnia 6 czerwca b. r.

w lokalu instytutu Pielęgniarek i Wychowawczyń Społ. ul. Mickiewicza
22—5

ROZPOCZĄŁ SIĘ DLA ABSOLWENTEK ŻEŃ. SZKÓŁ

=fwutygodaiowy kurs wykłatów 2 dziedziny pielęgnowania dziecka, ki-
gieny kobiecej | ratownictwa połączony 2 praktycznemi zajęciami.

Zapisy od godz 5—6ej w lokalu instytutu. Opłata za kurs 3 zł

Kto będzie reprezentował Polskę
w Lozannie.

WARSZAWA. (Pat). Pan mi-
nister spraw zagranicznych Zaleski

mianowany został pierwszym dele-

gatem rządu polskiego na konie-

+encję reparacyjną, rozpoczynają-

<ą się 16 b. m. w Lozannie. Drugim
delegatem mianowany został min.
dr. Mrozowski. Ponadto w skład
Jelegacji mają wejść: radca amba-

sady polskiej w Paryżu min.
Muehlstein, szef gabinetu mini-

stra spraw zagranicznych min.
Szumlakowski, naczelnik wydziału
zachodniego w M.S.Z. Lipski

oraz zastępca dyrektora departa-

mentu obrotu pieniężnego w Mini-
sterstwie Skarbu dr. Jerzy Nowak.

Rozporządzenie o wywłaszczeniu gruntów
; pod budowę dróg.
WARSZAWA. (Pat). Monitor

Polski z dnia 6 b. m. zamieszcza

zarządzenie Prezydenta Rzplitej z

dnia 31 maja 1932 r. w sprawie wy-
właszczenia gruntów pod budowę
dróg w Wilnie.

Telefon Redakcji.

  

  
  

 

0 Heusnerze żadnych windoności.
NOWY YORK, Pat. Dotychczas brak wzelkich wiadomości

o Hausnerze. Pogłoski, jakoby Hausner przeleciał nad miastem

Cork w lilandji, okazały się bezpodstawne, oparte tylko na opowia-

daniach jednej osoby, która rzekorno miała słyszeć hałas motoru.

Oficjalne wiadomości z Irlandji i Arglji nie wskszują na żaden ślad

aeroplanu. Zapasy benzyny, jakie zabrał z sobą Hausner, w obecnej

chwili byłyby już dawno wyczerpane.

 

druku mogą

zagranicą 8 zł.

   

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocrtową Zl. 4 ge. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem ! w tekscie (6 lamowe) 35 gr., ze
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej.

być przez Fdministrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

Wynurzenie przyszłego prezydenta
Stanów Zjednoczonych,

F.ARYŻ. (Pat). Przywódca par-
i demokratycznej a zarazem przy-
zzły kandydat na prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Smith oświad-
«zył przedstawicielowi Paris-Soir,
że stronnictwo jego, z chwilą gdy
dojdzie do władzy, zaproponuje
20-letnie moratorjum dla długów

©

Niemcy na drodze do hitleryzmu.
Wybory do Reichstagu 31 lipca.

BERLIN (Pat.) Termin wyborów do Reichstagu wy-
znaczony został przez prezydenta Hindenburga na dzień

31 lipca r. b.

POWRÓT HOHENZOLLERNÓW i KRUCJATA PRZECIW SO-
WIETOM.

LONDYN. (Pat). „Daily Mail“ pondent berliński tego dziennika
zamieszcza ' korespondencję lorda twierdzi, że von Papen dążyć bę-

 

Protesty wyborcze przed Sądem
Najwyższym.

 

WARSZAWA. (Pat). Sąd Naj-
wyższy rozpatrywał w dn, 6 b. m.
8 protestów przeciwko wyborom
do Sejmu w okręgu Nr. 53 (Stani-

sławów). Sąd postanowił odroczyć
ogłoszenie orzeczenia w sprawie
protestów do dnia 20 b. m.

Zniżki kolejowe dla wycieczek szkolnych.
WARSZAWA. (Pat). Minister-

stwo W. R. i O. P. komunikuje, że
Ministerstwo Komunikacji wpro-
wadziło na okres od dnia 1 czerw-
ca do 31 sierpnia r. b. 75-procen-

tową zniżkę normalnej opłaty ta-

ryfowej dla zbiorowych wycieczek
szkolnych, zamiast obowiązującej
dotąd 50-procentowej zniżki.

Zjażd Polskiej Macierzy Szkolnej.
WARSZAWA. (Patj, W dniu 5

b. m. rozpoczął się w Warszawie
„jazd członków Polskiej Macierzy
Szkolnej. Po Mszy św., odprawio-

nej w kościele św. Krzyża, rozpo-
częły się obrady w sali Towarzy-
stwa Kredytowego. Po wysłucha-
niu sprawozdania wygioszono sze-
1eg referatów, poczem wybrano
nowy zarząd P. M. S. w składzie:
prezes Władysław Sottan, wice-
prezes Reiter, członkowie zarządu:

Andrzejewski, Baliński, Jankow-
ski, Kaczyńska, Kornecki, Michało

wicz, Nowicki i A. Rząd. Po wybo-
rach odbyła się uroczystość u-
czczenia długoletniego prezesa Ma
cierzy p. Józefa Świeżyńskiego.
Przemówienie okolicznościowe wy
głosił p. Sołtan, poczem walne ze-
branie mianowało p. Swieżyńskie-
go w dowód uznania członkiem
honorowym P. M. S.

Proces Zyty Korybut-Woronieckie].
WARSZAWA. (Pat). W dniu

4 b. m. o godz. 10 rano w Sądzie
Okręgowym rozpoczęła się rozpra-
wa przeciwko Życie Korybut-Wo-
1onieckiej, zabójczyni  przemy-
słowca Boy'a. Rozprawie przewod-
niczy prezes Duda, oskarża proku-
iator Siewierski, bron: adwokat
Sobotkowski. Powództwo cywilne
w imieniu pani Eugenji Boyowej,
działającej w interesie dwóch ma-
jych córeczek, reprezentują adwo-

kaci Gutman i Zylberblat. Skarga
powodowa wnosi o zasądzenie od
oskarżonej na rzecz dzieci po
zmarłej alimentów w wysokości
200 zł. miesięcznie az do dojścia
ich do pełnoletności. Sąd po krót-
kiej naradzie postanowił odczytać
akt oskarżenia przy drzwiach
zamkniętych oraz zarządził tajną
*'ozprawę na czas wyjaśnień pani
Zolji Woronieckiej oraz zeznań kil-
ku mnych świadków.

Z Rosji sowieckiej.
Walka z bandytyzmem w Rosji Sow.
Z pogranicza donoszą, iż przed

parn dniami na terenie okręgu
dryskiego wladze sowieckie  zli-
kwidowały niebezpieczną szajkę
bandycką składającą się z około
60 osób, która grasowała na te-
renie Mińszczyzny z górą 2 iat.

Podczas onegdajszej utarczki
w lasach dryskich zastrzelono
8 bandytów i 5 milicjantów so-
wieckich. W czasie zażartej walki
udało się tylko zbiec hersztowi

bandy b. komisarzowi sowieckie
ms Herszanowi Fiedorowi i jego
dwom pomocnikom.

Bandytom zabrano 55 karabi-
nów, 30 naganów i przeszło
10000 sztuk naboi oraz około
100 granatów. %

Zlikwidowana szajka na tere-
nie Mińszczyzny w ciągu swojej
2 letniej działalności dokonała
z górą 100 napadów rabunko-
wych i morderstw.

Utworzenie nowego dyrektorjatu
w Kłajpedzie.

RYGA. (Pat). Z Kiajpedy do-

uoszą, iż gubernatorKlajpedy Gi-

lis zatwierdził nowy dy:ektorjat w

składzie następującym. prezes dy-

rektorjatu leader partji ludowej

Schreiber, członkowie Walgan i
Zigau. Pierwszy z nich jest człon-

kiem partji ludowej, drugi zaś —
niemieckiej partji gospodarczej.
Wiadomość o utworzeniu dy-
rektorjatu w powyższem składzie
wywołała duże zadowolenie wśród
ludności Kłajpedy.

Valda Voevad na czele rządu rumuńskiego
BUKARESZT. (Pat). — Vaida

Voevod utworzył gabinet.
BUKARESZT. (Paij. Gabinet

Vaidy ukonstytuował się jak na-
stępuje: Prezes rady ininistrówi

"ninister spraw wewnęlrznych Vai-

Ja, finanse — Mironescu, obrona

narodowa — gen. Stełanesćo, spra

    
       

      

   
   

 

  
     

Już więcej nie cierpię
damsk. 13,80

ktonabył bardzo gbuwie dziurkowane mes. ло
aewa POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIA

Sandałki dziec. . . 3,80 1.--go W NOWICKI I | Sandały męsk. . . 10,90
J * M. '/, but. skórz..16,60

Wdam 1 1720 WILNO, Wielka M. 3h buł brezeni. 750

wiedliwość — Potarca, przemysł i
handel — Lugosianu. Wszystkie
wyżej wymienione teki obsadzone
są przez członków  paitji narodo-
wo-chłopskiej. Inne teki zostaną
obsadzone po zakończeniu toczą-
<ych się obecnie narad między
Vaidą a Jerzym Bratianu.

nie znam bolu kostki i piekoty
nóg mówi każdy

         
    

  

Kothemere z Berlina, przypomina-
iącą powrót Hohenzollernów i u-
ztanowienie monarchji w Niem-
<zech za 18 miesięcy. Stały kores-

dzie do bloku niemiecko-francu-
sko-polskiego przeciwko bolsze-
wikom.

ZAPRZECZENIE SENSACYJNYM POGŁOSKOM.

BERLIN, (Pat). Agencja Wolifa
donosi, że według wyjaśnień ze
źródeł miarodajnych, pogłoski, za-
mieszczone w prasie krajowej i za-
granicznej o zamierzonem rzeko-

mo ustąpieniu prezydenta Rzeszy
vraz o istniejących jakoby planach
powołania byłego kronprinca na
stlanowisko Głowy Państwa są cał-
kowicie zmyślone. °

PRASA FRANCUSKA o VON PAPENIE.

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska
podając charakterystykę kancle-
iza von Papena podkreśla, że wła-
da on doskonale językiem francu-
kim i często gości u siebie Fran-
cuzów. Były minister Paul Rey-
aaud złożył mu w roku 1930 wizytę
w Berlinie. Von Papen jest człon-

kiem komitetu zbliżenia francusko
niemieckiego i posiada w Wallen-
dengen w okolicach Saarelouis
pałac, w «iórym spędza część ro-
ku. Tam też przedstawiciele prze-
mysłu francuskiego spotkali się z
Arnoldem Rechbergiem.

ZAKAZ ISTNIENIA BOJÓWEK
HITLEROWSKICH ZOSTANIE

ZNIESIONY.
BERLIN. (Pa). Ministerstwo

spraw wewnętrznych Rzeszy о-
pracowało, według doniesień pra-
sy, nowy projekt dkretu, który ma
zastąpić wydane poprzednio rozpo-
rządzenie o wykroczeniach poli-
tycznych i zakazie istnienia hitle-
1owskich oddziałów szturmowych.
Gabinet Rzeszy obradować będzie
prawdopodobnie już we wtorek
nad tym projektem. Między innemi
przewiduje on zniesienie zakazu
istnienia hitlerowskich oddziałów

zagranicznych oraz anulowanie
dłużnikom zagranicznym 25 proc.
wartości zakupionych w Stanach
Zjednoczonych towarów. Wreszcie
uważa, że lepiej zastosować taką
metodę, aniżeli poprzestać na
wzajemnem obwinianiu się za nie-
możność płacenia.
W kwestji prohtbicji Smith wy-

powiada się za polityką „reali-
styczną". Włościanie tracą miljo-
ny dolarów, nie mogąc sprzedać
zboża na wyrób aikokolu. Robotni
cy, ztrudnieni w tej gałęzi prze-
mysłu, są obecnie bez pracy. Są to
miljardy dolarów, które mogłyby
wpłynąć do kas państwowych, Zda
niem demokratów z chwilą dojścia
ich do władzy będzie zmiana tej
sytuacji, która dla Stanów Zjedno-
czonych jest pod każdym wzglę-
dem prawdziwą raną.

Do zwalczania kryzysu gospo-
darczego i finansowego, jaki obec-
nie Stany Zjednoczone przeżywają,
Smith wiqzi dwojaki sposób: prze- :
dewszystkiem współpracę wszyst-
kich państw w polityce międzyna-
rodowej, zmierzającą do przywró-
cenia zaułania oraz emisję obliga-
cyj celem sfinansowania robót
publicznych, co miałoby według
Smitha, podwójny rezultat: zatrud-
nienie robotników i uruchomienie
pieniędzy tezauryzowanych.

szurmowych i noszenia mundurów,
Zachowana ma być natomiast na-
dal kontrola rządowa nad organi-
zacjami o charakterze wojskowym.
Nadzór nad niemi, ktory sprawo-
wać miało, według dotychczasowe-
go dekretu, ministerstwo spraw
wewnętrznych, będzie przekazany
rrawdopodobnie ministerstwu Re-
ichswehry. Prasa narodowo-socja-
listyczna zapowiada już na najbliż-
szą'niedzielę wielkie defilady od-
działów szturmowych w całych
Niemczech, mające zamanifesto-
wać „niewzruszoną dyscyplinę for-
macyj hitlerowskich”.

Rząd brytyjski rokuje z de Valerą.
LONDYN. (Pat). Ogłoszona  nieprzejednanego stanowiska. Nie

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

 

Odcięte ręce w paczce wręczonej posłowi
francuskiemu w Berlinie.

dziś w Izbie Gmin decyzja gabine-
tu brytyjskiego delegowania mini-

bez znaczenia są audjencje, udzie-
lone przez króla zarówno Thoma-

BERLIN, Pat. Portjerowi am-
basady francuskiej w Berlinie
wręczył w poniedziałek nieznany
osobnik list wraz z paczką owi-
niętą wniebieski papier i zaadre-
sowaną ra ręce ambasadora
Francji Francais Goncet'a. Gdy
sekretarz prywatny ambasadora
przystąpił do rozwijania pakietu,
okazało się, że zawlerał on dwie od-
cięte ręce kobiece. Na jednym
z palców znajdowała się podwój-
na obrączka wdowia. Wypadek
ten wywołai w ambasadzie nie-
zwykle przykre wrażenie. Natych-

miast zawiadomiono o tem po-
licję kryminalną, która przysłała
do ambasady kilku urzędników,
celem przejęcia krwawego pz-
kunku.

Według przypuszczeń, oddaw-
cą paczki był 25-letni rolnik Lud-
wik Schoeff z Lubeki, który za-
mordował przed kilku dniami swą
60-letnią matkę, odcinając jej
przytem ręce. Podejrzewają, że
Schoeff jest umysłowo chory. W
liście, dołączonym de paczki, wy-
mienione było jego nazwisko.

stra domiajów Thomasa i ministra
wojny lorda Hailshama do Dublina
na pertraktacje z de Vaierą wywo-
lała w Londynie wielkie porusze-
nie. Rząd brytyjski — jak mogło

cię wydawać z rozmaitych oświad-  KYRERANKEAANWACZEZZECZIKW
czeń Thomasa — zdawał się zaj- @ L 05 U
mować stanowisko nieprzejednane
co do tego, że uchylenie przez de

EEAAEM
2-ej KLASY

Valerę przysięgi na wierność kró-

są już u nas do nabycia

iowi stanowi złamanie traktatu
orytyjsko-irlandzkiego. W Londy-

d la-1/4 LOSU CEA) Il
poprzedniej .

sowi, jak i Hailshamowi. Przy-
puszczalnie gabinet zapewnił sobie

zgodę korony na pewne koncesje
wobec de Valery.

  
RRT JS ZETAURZADZ

Grupa Tardieu w izbie Deputowanych.

czytaniu projekt de Valery i gdy
stało się jasnem, że projekt przej-
dzie również i w trzeciem czytaniu

nie łudzono się, że senat irlandzki
odrzuci projekt de Valery, uchwa-

dla nowcna-
bywcy 0 IŁ

Ciągnienie 16-go i 17 go czerwca

lony już przez sejm. Gdy jednak

Kolektura Lotarji Państwowej

renat irlandzki przyjął w drugiem

«LICHTLOS»

  

PARYŻ. (Pat). Liczba członków
grupy lewicowo-repubiikańskiej t.
zw. grupy b. min. Tardieu wynosi
obecnie 63 członków, tyle co przy
końcu okresu sprawozdawczego

dawnej Izby. Należy podkreślić
znaczenie, jakie może posiadać w
nowej lzbie fakt istnienia w cen-
trum parlamentu tak zwartej i po-
ważnej grupy politycznej.
  

Zamęt rewolucyjny © Chile.
Rozwiązanie Kongresu.

VALPARAISO (Pat.) Kongres
chilijski został rozwiązany przez
nowy rząd, jako nie odpowiada-

jący już stosunkom społecznym
w kraju. .

Ruch kontrrewolucyjny.
NNWY YORK (Pat.) Donoszą

z Santlago de Chile, jakoby w
południowem Chile powstał na-
gły ruch przeciwko nowemu re-

gimowi ;socjalistycznemu. Dono-
szą, ze do ruchu tego miały się
przyłączyć garnizony wojskowe w
Concepcion i Talcaguano.

Pierwsze kroki rządu rewolucyjnego.
SANTIAGO ВЕ СНИЕ (Pat.)

Rządząca junta ogłosiła dekret o
rozwiązaniu kongresu. Rząd o-
świadczył, iż zapewni robotnikom
rołnym mieszkanie i żywność.
Ohłoszono m. in. amnestję ogólną
dla więźniów politycznych. — To-

warzystwo Cesach, którego więk-
szość kapitału, wynoszącego 375
milj. dol. jest pochodzenia zagra-
nicznego, ma być niezwłocznie
znacjonalizowane. — Przynajmniej
narazie Davilla nie projektuje kon-
fiskaty mienia cudzoziemskiego.

 

PASAŻER„NA GAPĘ BOHATEREM.
Ostatni pasażer z okrątu „Georges Philippard".

MARSYLJA. (Pat). Do Marsylji
przybyła ostatnia partja rozbitków
uratowanych z katastrofy okrętu
„Georges Philipard“. « Wśród roz-
bitków znajdował się jeden oby-
watel polski, niejaki Mieczysław
Dlewski. Olewski jechał na okrę-
cie jako więzień, aresztowany za
sazdę na parowcu bez biletu. Po
przybyciu do Francji miał być prze
kazany władzom sądowym, jednak

że podczas katastroły Olewski od-
znaczył się taką odwagą i brawu-
:ą przy ratowaniu z płomieni ko-
biet i dzieci, że po przybyciu do
Marsylji, dzięki świadectwom ura-
towanych przez niego pasażerów,
został on zwolniony przez proku-
ratoraod jakiejkolwiek odpowie-
dzialności karnej i w najbliższych
dniach będzie repatrjowany z wol-
nej stopy do Polski,

   
' stanie się prawem obowiązują-
cem, w gabinecie brytyjskim za- AMTKACZKA. DDD

<zęło zastanawiać się nad zmianą a;Ca= SEE=

Rząd litewski opracowuje projekt
odszkodowania za wywłaszczone

majątki.
ё (Telefonem od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC 6-Vl. Z Kewna donoszą: Z pośrod państw
bałtyckich które przeprowadziły u siebie dość radykalne re-

formy rolne jedynie Litwa nie uregulowała dotychczas kwe-
stjj odszkodowań za wywłaszczone mienie. Pogwałcenie pra-

wa własności bez dania odszkodowania poderwało zaufanie
do Litwy na rynku międzynarodowym i powstrzymało lokatę

kapitałów w kraju, który nie szanuje zasad prawa własności.
Rząd litewski, doceniając błąd przez się popełniony,

postanowił opracować ustawę o odszkodowaniu za zie-

mie wywłaszczane. Opracowanie projektu ustawy powie:
rzono członkowi rady gospodarczej i rady stanu Stankusow..

W kołach rządowych rozważana jest kwestja, jak
należy traktować ziemie wywłaszczone polaków. Gdy
jedni uważają za sprawiedliwe nie czynienie [różnic pc-

między wywłaszczonymi, inni gotowi są uwzgędnić о-
bywateli polskich zamieszkałych na terenie Litwy, na-
tomiast stanowczo opowiadają się przeciwko wypłace-
niu odszkodowania tym Polakom którzy pesiadając

resztówki w Litwie zamieszkują na terytorjum pol-

skiem.
Kwestja ta jest niezdycedowana i będzie jeszcze przed-

miotem obrad Rady państwowej.

Sądownictwo litewskie a napad na ludność Polską.
Pisma litewskie podają, że w ju 1930 r. Śledztwo w tej sprawie

sądzie okręgowym kowieńskim ostatecznie ma być zakończone w
wciąż odbywają się narady w spra jesieni, poczem odbędzie się roz-
wie antypolskiej demonstracji, ja- prawa, w której na ławie oskarżo*
ka miała micjsce w Kownie w ma- nych zasiądzie 10 — 12 osób.

WILENIKI
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' Lozanna.
Z pośród tak licznych konie-

sencyj międzynarodowych, które

odbywałysię po wojnie, a z której

Każda miała dać światu skołatane-

mau pokój i odrodzenie, nie było

ieszcze takiej, do której przystę-

powanoby z taką niewiarą, jak

konferencja lozańska, której ter-

niin wypada dn. 16 b. m.
Konferencja lozańska związana

jest ściśle ze sprawą moratorjum

Hoovera, którego termin upływa

dn. 1 lipca.
Jak wiadomo wzajemny układ

stosunków finansowych pomiędzy

państwami opiera się na tak zw.

„planie Younga", regulującego o-
płaty, jakie Niemcy za poczynione

«zasu wojny szkody uiszczać mają

państwom zwycięskim, z czego

znowu państwa te, szczególnie

Trancja i Anglja opłacały długi
<we, zaciągnięte czasu wojny w

A meryce.

Przed rokiem, z powodu kryzy
su, jaki ogarnął świat, który szcze-

gólnie Niemcom dawał się we zna-

Iki, zaproponował prezydent Hoo-

ver moratorjum roczne w tej for-

nie, że Ameryka odracza termin

cpłaty swych wierzytelności nale-
<nych od państw Europejskich na

rok, pod warunkiem by te państwa

ze swej strony słolgowały Niem-
tom na ten czas w spiawie repa-

засу].

Pozornie „wielkoduszna“  pro-

pozycja Hoovera miała podkład

egoistyczny. Chodziło o to, by
czyniąc Niemcom folgę w spłacie

teparacyj, umożliwić im spłatę

znacznych długów powojennych,

zaciągniętych w bankach amery-

Lańskich.

Propozycję Hoovera przyjęto—

nie przyniosła ona jednak pożąda-

nego skutku, Wręcz przeciwnie:

ogłoszenie moratorjum podziała-

ło jak uderzenie na alarm, wywo-
łało powszechną panikę, poczem

uastąpił cały szereg katastrof eko-

romicznych, bankructw najpoważ-

u'ejszych firm, ba, nawet słabszych

finansowo państw. W, Grecji ogło-

szono bankructwo, w Rumunji za-

Vrakło pieniędzy na wypłatę pen-

syj urzędnikom. Austrja lada dzień.

ma ogłosić moratorjum. Na ogół
hryzys zaostrzył się znacznie, co
gorsze wystąpił on w formie nie-
slychanie gwałtownej w samej
Ameryce, t. j. u generainego wie-

rzyciela Europy.

Nad czem w tych warunkach ra-

dzić mo konferencja iozańska?

Formalnie biorąc, po upływie

moratorjum wstępuje w życie po-

nownie plan Younga. Skoro jednak
już przed rokiem Hoover uznał go
cbwilowo za niewykonalny, o ileż

bardziej dotyczy to czasu obecne-
go, gdy warunki gospodarcze, w
porównaniu z rokiem ubiegłym tak

kardzo się pogorszyły. Zresztą nie-
zależnie od tego, czy Niemcy rze-
vzywišcie są w stanie płacić lub

ie — zapowiedziały one już usta-
sal Brueninga najkategoryczniej, że

więcej płacić reparacyj nie będą.

Nie ulega kwestji, że checny rząd
Papena jeszcze bardziej katego-

+ycznie odmowę tę potwierdzi.

Francja i Anglja gotowe byłyby
może zrzec się reparacyj, pod wa-

runkiem jednak, by Ameryka prze-
Lrešlila im długi. Tymczasem A-

meryka słyszeć niechce o jakiejś

łączności pomiędzy sprawą repa-
iacyj a sprawą spłaty aługów. Po-

witałaby ona wprawdzie z uzna-

„iem, gdyby Francja zrzekła się
reparacyj, jednakże ze swej strony

tie myśli ani grosza skreślić ze
swych należności. Przeciwnie, im

bardziej zaostrza się kryzys w

Stanach Zjednoczonych tem głoś-
uiej tam wołają o zwrot pieniędzy,

pożyczonych czasu wojny Europie.

Jest to głos powszechny przede-
wszystkiem najszerszych mas lu-

lowych, przeciwko temu głosowi

mie odważy się dziś wystąpić ża-
Jen polityk, żaden ckonomista,

żadne stronnictwo... zwłaszcza
wobec bliskich wyborów prezy-
denta, gdy wszyscy zabiegają o
sympatje mas, któżby się odważył

wystąpić z tak  niepopularnem

kesłem jak przekreślenie długów

curopejskich? Jedyne ustępstwo,
1a jakie zdecydowała się Amery-

ka, to rozłożenie niezapłaconych

w ciągu moratorjum tat na dzie-

sięź lat, z oprocentowaniem po
(ztery od sta, z tem jednak, żeby
dalsze raty, poczynając od 1-go

l pca r. b. regularnie były płacone.
Wobec takiego sianowiska z

jednej strony Ameryki z drugiej
zaś strony Niemiec, wzbraniają-

tych się kategorycznie płacić re-

Z prasy.
„Szlag go trafia",

„Kurjer Lwowski* przynosi
streszczenie  znamiennej mowy
posła Sanojcy z BB. wygłoszonej
ne zebraniu BB. w Kołomyji w o-
becności posłów p. Chowańcai
Rubla. Kim jest p. Sanojca dobrze
wiemy. To też do słów tego dema-
goga nie przywiązujemy większej
wagi. Podajemy je zaś w stresz-
czeniu lwowskiego pisma jako ob-
jaw rozprzęgania się dyscypliny w

„Na wstępie — pisze „Kurjer Lwow-
ski” — stwierdził tedy poseł Sanojca, że
zabiera głos dlatego, bo wszyscy inni 0-
becni na sali boją się, by ich nie spotka-
ła kara za to. On ma odwagę powiedzieć
prawdę w oczy swoim kolegom, bo jemu
samemu już tego zadużo i jego „szlag
irafia, gdy się patrzy na to co się dzieje
w państwie obecnie”, Z kolei zarzucił
niekonsekwencję przy obniżce poborów,
urzędniczych i płac robotniczych, bez
równoczesnego obniżenia cen  kartelo-
wych i artykułów pierwszej potrzeby.
Na zarzut p. Rubla o przekupstwach
Kreugera za Grabskiego opowiedział hi-
storję pewnego eksdygnitarza sanacyj-
nego, który niedawno jeździł przepra-
szać osobiście Kreugera do Stokholmu za
nietakt.

Ostro krytykował ustawy o funduszu

diogowym, a szczególnie nową ustawę o

ustroju szkolnictwa. Zato, že głosował
za tą ostatnią „to biłby się dziś sam po

gębie”, bo jak widzi, to w rezultacie bę-
dzie szerzyć się ciemnotę anie oświatę.

Krytykował politykę zagraniczną i zbyt-
nie uleganie zagranicy, której towary ku”
pujemy, śdy oni naszych wogóle nit
wpuszczają do siebie,

Mowa ta wywcłała olbrzymie wraże:
nie na obcych, którzy stanowiskiem za-
jętem przez posła Sanojcę zostafi zasko
czent. Oficjalni reprezentanci miejscowe
sanacji wyszli na czes przemówienia p,
Sanojcy demonstracyjnie z sali. Panowie
Chowaniec i Rubel siedzieli jak na cen-
zurowanem, a licząc się z opinją obecnych

na wiecu, obiecali poprzeć stanowisko
p Senojcy".

Czy już ogórki?
Sanacyjny „Kurjer Polski* w

stałej rubryce pogłosek notuje:
„-„/wszelkie wieści i cpowieści, w

ktore kazano nam wierzyć na wiosnę,
zamilkły w lecie. Rozmowy przy stołach
klubowych i stolikacii kawiarnianych, a
zwłaszcza przy najważniejszym, nie wy-
kazują zbytniego ożywienia, bo gdy się
nie mówi się o osobach, czy personaljach,
trzeba mówić o rzeczach, czyli spra-
wach — a to jest zawsze nudniejsze.

Mamy więc w tym roku wczesne
lato polityczne.

Ale czy ten PIM polityczny okaże się
nieomylny? Myli się nieraz ten prawdzi-
wy, dlaczegoby się nie miał omylić po-
lityczny”.

Skutki złej lekiury.
„Naprzėd“ z dn. 4 bm. donosi:
„W przyszłym tygodniu na wokan-

dzie sądu apelacvinego w Warszawie
znajdzie się sprawa członków tajnego
sprzysiężenia „Klubu tajnej ręki". Do
klubu, który zorganizował w osadzie
Hajnówka młody chłopak nazwiskiem
Muszwiński, należeli chłopcy w wieku lat
17 — 18. Pomysł zorganizowania klubu
powstał w głowach niedowarzonych mło-
sosów pod wpływem lektury „Tajnego
Detektywa”, wydawanego przez „llustro-
wany „Kurjer Codzienny”, Egzempłarze
tego pisma znaleziono w bibliotece klubu.
Przewód sądowy w pierwszej instancji
wykazał, że członkowie „Klubu” stale
czytywali „Tajnego Detektywa”, znajdu-

od wpływem tego pisma.
Zadaniem „Klubu” było .. mordowa-

nie przedstawicieli policji i bogatszych

obywateli. Dziełem założyciela „Klubu”
Muszwińskiego, było zamordowanie oby-

watela czeskiego Falta. O istnieniu

sprzysiężenia dowiedziała się policja od

jednego ze sprzysiężonych Tofula. Wy-

*cslków aresztowana i postawiono przed

sądem W  pierwszei instancji skazano

zlonkėw klubu na rok wiezienia każde-
go, Muszwińskiego <aś na 10 lat wię-

zienia”.

tąc się

LL Ti ALL ЛЕНЕ ССТНЙ

"1 Litoy.
Obrzucenie kamieniami pociągu

litewskiego na terytorjum
niemieckiem.

W ub. wtorek o godz. 6 wiecz.
grupa niemieckiej młodzieży obrzu
ciła kamieniami pociąg kolejowy,
kursujący między Pogiegiami i Tyl-
żą. Wypadek ten wydarzył się na

terytorjum niemieckiem w pobliżu
Tylży. Rzucając kamienie, napast

nicy wznosili wrogie względem Lit-

wy okrzyki. Od kamieni ucier-

piała lokomotywa, w której zosta-

ły potłuczone dwie szyby. Nadkon

duktor pociągu powiadomił o wy-

padku policję niemiecką, która

przyrzekła że incydent zostanie

wyjaśniony i winni zostaną ukara-
ni

Trzęsienie ziemi Ipowódź w Meksyku.
SKUTKI TRZĘSIENIA ZIEMI.

LONDYN. (ATE). Z: Mexico Ci-
ty donoszą, że ostatnie trzęsienie
ziemi wywołało 0 wiele większe
spustoszenie, niż o tem mówiły
cierwsze *wiadomśoci. W samym
Mexico City liczba ofiar w lu-
dziach jest oceniana na 400 osób.
W Guadalaraja, głównem mieście

PRZYPŁYW MORZA
NOWY YORK. (Pat). Szereg

miejscowości nadbrzeżnych Meksy
ku został zalany potężnym przy-
pływem morza, wywołanym wybu-
"hem wulkanów, które od dłuższe-
go czasu nie były czynne, Brzegi są
żasłane tysiącami martwych ryb,
zabitych prawdopodobnie jakiemiś

stanu Jalisca, 300 osób straciło ży-
cie, liczba zaś rannych jest bardzo
wysoka. Na terenach nawiedzo
nych przez trzęsienie ziemi, straty
materjalne są bardzo znaczne.
Wiadomości z tych tesenów nad-.
chodzą z wielkim opoźnieniem z
powodu przerwy w komunikacji

ZALEWA WYBRZEŻE, -
potężnemi wstrząsami dna morskie
go. Komunikacja, która uległa na
znacznej przestrzeni przerwie zo-
staje powoli przywracana do stanu
normalnego. Liczba ofiar, według
oficjalnych danych, przewyższa
400 zabitych, rannych i pozbawio-
nych dachu — tysiące.

paracje — cała konferencja stanę-

la na martwym punkcie zanim się

jeszcze rozpoczęła. Dziś już najpo-

ważniejsze organy całego świata

zprawiają jej pogrzeb pierwszej

Klasy... zanim się jeszcze urodziła.

Pod tym względem przypomina to
konferencję rozbrojeniową. :

Ze strony zwłaszcza Anglji były

<zynione próby skłonienia Amery-
ki, która oficjalnie nie bierze u-

f»iału w konferencji, aby przysła-
1ą swych przedstawicieli, Liczono

ra to, że reprezentanci Stanów

7jednoczonych, widząc położenie

bez wyjścia, zgodzą się ze swej

strony poczynić pewne ustępstwa,

jak np. dalsze przedłużenie mora-

torjum, częściowe skreślenie dłu-

gów lub t. pod. Ameryka przeczuła
jednak pułapkę i kategorycznie

cdmówiła swego udziału.
Wtedy Mac Donald wysunął

drugą propozycję zwoł:nia po Lo-

zamnie, światowej konferencji w

' ondynie, z udziałem Ameryki, A-

r eryka zgodziła się na wzięcie w

niej ulziału, pod warunkiem jed-

nak, że sprawa reparacyj nie bę-

Jaie w Londynie poruszona. Jedy-

nym temateni tej drugiej konferen-

cj, byłoby uregulowanie obiegu

złota, co wyraźnie zwrócone jest

przeciwko Francji, gdzie dziś kon-

rentruje się złoto całego świata,

podczas gdy ze skarbca amerykań-

skiego w ciągu niespełna roku u-

Hyło bez mała miljard dolarów w
złocie.

Dziś już tej drugiej konferencji,
londyńskiej, prorokują podobny

Jos jak i lozańskiej.
Jak bardzo pesymistycznie o-

veniają na zachodzie obecne po-

łożenie, o tem świadczy wymownie
artykuł wybitnego publicysty Ca-
mila Aymard'a, ogłoszcny w pa-
dyskiej „Liberte” i powtórzony w

sfreszczaniu przez całą siemal pra-
sę francuską, angielską i po czę-

ści niemiecką.

C. Aymard nazywa konferencję
lczańską „ostatnią baiulją o być
albo niebyć”.

 

„Możemy istotnie być świadka-

iai naoczaymi załamania się fi-
nansowego dwóch trzecich całej

Europy. Niemcy ogioszą swoje

moratorjum, jak również katego-
ryczną odmowę spłacenia dłu-
gów tak prywatnych, jak pań-

stwowych. Wówczas 'na zastra-

szoną Europę zpadnie ulewa mo-

ratorjów, z któremi koła finan-

sowe liczą się już dzisia: jako z ko-
niecznością.

Katastrofa finansowa  po-
ciągnie za sobą  automa-

tycznie nową depresję eko-

nomiczną, której towarzyszyć

będą bankructwa masowe i

wzrost _ dalszy bezrobocia.

Nędza przyczyni się do na-

pięcia nastrojów radykalnych

wśród mas”.
©. Aymard przytacza słowa

znamienne, które padły świeżo
na posiedzeniu Izby Deputowa-
nych w Waszyngtonie:

„Znajdziemy się w obliczu ka-

tastrofy, o ile nie poczynimy na-

tymchmiast kroków  decydują-
cych”.

Na to odpowiada Aymard:

„Owszem —ale co, ale jak?
Wszystko, co przedsiębrano do-
tychczas okazało się kruchem
szkłem, pryskającem w zet-

knięciu z twardą rzeczywistoś-

cią. Albo też środki ratownicze

pogarszały tylko sytuację, za-
miast ją polepszyć”.

C. Fymard kończy swój arty-

kuł słowami św. Augustyna:
„Jeśli ślepiec prowa”

dzi ślepego, potoczą się

obaj w przepaść.
Artykuł Hymarda wywołał ol-

brzymie wrażenie, spotkał się
jednak również z bardzo ostrą
krytyką, szerzenie Dowiem po-
dobnie pesymistycznych  poglą-

dów jest bezwiednem może przy-

gotowaniem gruntu pod nieobli-
czalne przewroty. Jest wodą na

młyn bolszewizmu. A

DZIENNIE MIBENSEI!

Wydatna działalność Polskiego,Zjedn.
Narodowego w Łotwie.

Założone ostatnio przez Pola-
ków łotewskich Polskie Zjedno-
czenie Narodowe w Łotwie, w bar-
ddzo nedługim okresie czasu zdo-
łało uruchomić już 22 filje i oddzia
ły. Przeszkody w zakładaniu filji
Zjednoczenia stawiali zwłaszcza u-
rzędnicy administracyjni na pro-
wincji t. zw. „kacykowie prowin-
cjonalni'. Należy zaznaczyć, że o-
śromną przeszkodą w rozwoju nor
malnej pracy organizacyjnej Pola-
ków łotewskich jest stale pogłębia
iący się tutaj kiyzys gospodarczy.
Rolnik, posiadający przynajmniej
niewielki kawał gruntu, korzystają
cy z prolongaty wszelkich podat-
ków, należnych rat i opłacający
własne narzędzia i produkty rolne,
może jeszcze jako tako przetrzy-
mać: nie umiera z głodu. W daleko
gorszej sytuacji znaleźli się bezrol-
ni, rzemiesinicy, drobni handlarze
i robotnicy. Tych ostatnich mniej
szość polska w Łotwie lłczy prze-
szło 30.000 osób.

W dziedzinie oświatowej nie na
stąpiły żadne zmiany na lepsze. O
nowych szkołach polskich — samo

rządowych — nie można nawet

marzyć. Istnieje nawet wyraźna

tendencja stopniowej zmiany fun-

kcjonujących jeszcze szkół pol-

skich na szkoły o charakterze mie

czym. Należy zaznaczyć, że o-
becny minister oświaty w Łotwie,

Kenińsz wbrew  dziesięcioletniej

tradycji, zabronił w roku bieżącym

uczniom szkoł polskich uczestni-

czyć w nabożeństwie podczas u-
roczystości 3-majowych. Zwykle
dotąd pozwalano we wszystkich

szkołach na dwugodzinną przerwę

w tym celu,
Pomimo jednak wszystkich tru-

dności i przeciwieństw, a może dla
tego, że te ostatnie istnieją, lud-
ność polska garnie się ochoczo do
swojej naczelnej organizacji, jaką
jest obecnie Polskie Zjednoczenie
Narodowe w Łotwie.

 

UROCZYSTOŚĆ INTRONIZACJI
NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
w PARAFJI N. SERCA JEZU-

SOWEGO.

Już druga parafja w Wilnie
przeprowadziła u siebie introni-
zację N. Serca Jezusowego. Przez
3 dni głosił nauki przygotowawcze
iezuita ks, Antoni Wilusz.

Na nauki b. licznie gromadzili
się wierni rozpalając się miłością
ku Chrystusowi i Jego najlepszemu
Sercu.
W niedzielę dn. 5 b. m. parafja-

nie gromadnie przystąpili do Stołu
Pańskiego.

Trudno opisać z jakiem roz-
1żewnieniem i przejęciem po koń-
<owem przemówieniu po sumie
powtarzali parafjanie za swoim pro
boszczem. oddając się Chrystuso-
wi jako swojemu Królowi i Ojcu:
„Serce Zbawiciela króluj nami
błogosław nam”. A po południu o
3,5 nastąpiła wspaniała maniłe-
stacja oddania dla Chrystusa i Je-
go sprawy: procesja ku czci Najśw.
Serca Jezusa. Tysiące ludu w uro-
czystym nastroju szło w pochodzie
obok N. Sakramentu, niesionego w
monstrancji przez ks. prałata Wo-
łodźkę. :

Przemėwil kolo pomnika šw.
Jacka ks. Wilusz, gdzie ustawiono
prowizoryczny ołtarz. -

Z entuzjazmem słuchano jego
jędrnych słów o triumtie N. Serca
w świecie dzisiejszym.
W podniosłym nastroju o g. 7

wiecz. procesja wróciła do kościo-
ła.

Dalsze losy Gorgulewa.
Wobec tego, że trzej psychja-

trzy jednogłośnie uznali Gorgulo-
wa za zdrowego na umyśle i odpo-
wiedzialnego za przestępstwo sę-
dzia śledczy postanowił przekazać
sprawę prokuratorowi. Wczoraj
odbyło się ostatnie przesłuchanie
:aordercy.

Gorgułow był przewieziony w
kajdanach w towarzystwie 8 po-
cjantów. Gdy sędzia :oświadczył
mu, że lekarze uważają go za od-
powiedzalnego, zawołał:
— Lekarze są niesprawiedliwi!

Wypytują mnie o najrozmaitsze
szczegóły, ale żaden z nich nie za-
froszczył się o moją duszę i o moje
serce. ^

Następnie, žegnając się znakiem
krzyża, Gorgułow rzekł:
— [deje są dla mnie droższe od

życia. Chcę umrzeć i proszę, by
mnie stracono jaknajszybciej. Jed-
nego tylko pragnę, aby Francja
zrozumiała, że chciałem ją zmusić
do wojny z bolszewizmem.

Dalej Gorgułow ponownie za-
zewniał, że nigdy nie czuł niena-
wiści do prezydenta  Doumera,
iecz wprost przeciwnie, czuł dlań
wielki szacunek jako dla ojca
czterech synów, którzy polegli na
wojnie.
— Czy poznaje pan tę kobietę?

—- zagadał sędzia śledczy,.pokazu-
jąc Gorgułowowi numer dziennika
z fotogratją jego matki.
Morderca padł na kolana i zaczął

płakać. Sceny, odgrywane przez
Gorgułowa nie sprawiają już na
widzach żadnego wrazena,

Gorguiow zajmuje celę w pod-
riemiach więzienia Sanić. Jest to
uiewielki pokoik ze ścianami wy-
tożonemi gumą. Łóżko jest również
gumowe. W ścianach znajdują się
otwory, przez które więzień jest
bezustannie śledzony.  Dyżurni
Читасхе stenografują każde słowo
Gorgułowa, nawet wypowiedziane
podczas snu. Stenogramy są co-
dziennie odsyłane do prezydjum
poliej.

 

HITLER LUBI MiESZKAC
DOBRZE I DROGO.

W sądzie berlińskim odbędzie
się w tych dniach sprawa z oskar-
żenia Hitlera i jego adjulanta Goeb
belsa przeciw dziennikowi berliń-
skiemu „Die Welt am Montag” o
oszczerstwo. Dziennik ten ogło-
sił bowiem, drukując jednocześnie
facsilime rachunku hotelowego,
wiadomość o kosztach 10-dniowe-
$o pobytu Hitlera i Goebbelsa w
Berlinie, które wyniosły 4.048 ma-
rek (około 9.000 złotych) za luksu-
sowe apartamenty w arystokraty-
cznym hołelu „Kaiserhof'”,

  

LISTY Z PODRÓŻY.

Serce pięknie umeblowane.
Jest ród mieszczański, co z

karmazynami w paragon iść może.

Baryczkowie.
Wielcy notable i patrycjusze

"starej Warszawy. Przez długie set-
lecia na gmachu zatkniętym nad

cyzelowaną bramą, nie zakwitła

nigdy rdzawa plama hańby i sro-

moty...
Każde z pokoleń, dodawało

doń tylko złoty liść wawrzynu i

chwały...
Leżą teraz wszyscy strojniw

Katedrze Świętojańskiej, tak dum-
ni i godni jako dawniej na ławach
miejskich...

Mieszczańscy senatorowie...
Potomni jak najgodniej zużytko-

wali ich starą siedzibę na Staro-
miejskim Rynku w Warszawie...

Poświęcili ją, gratia artis...
Dla sztuki...
Niema tam stałego muzeum.
Dom Baryczków jest jak gdyby

kwarantanną dla dzieł sztuki i
zbiorów, które oczekują tam osta-
tecznego uplasowania w Muzeum
Narodowem... ; НОЙ

Na pokaz, są tam wystawiane
zbiory rewindykowane z Rosji, da-
ry rąk szczodrych i serc wspania-
łych... oglądane są tam przez nie-
liczną garstkę zwiedzających...

Bardzo nieliczną...
Mój Boże! przecież Warszawa

ma „Adrję“, „Italję“, „Oazę“ i tyle,
tyle kin... '

Któż pójdzie do muzeum; to
dobrze dla starych profesorówi
dziatwy szkolnej, której jeszcze do
„Ааг wprowadzać nie wolno.

Puste salki baryczkowskiej sa-
dyby.. kryją teraz skarb wielki...

Bezcenne zbiory, plon całego
żywota Króla estety...

Zbiór grawiur, sztychów, kamei
i gemm i bibljoteka królewska...

I portret mecenasa. Robiony
już w Petersburgu przez uroczą
panią Vigć le Brun...

Nie strojniś to już młody i we-
soło uśmiechnięty, z ręką opartą
na berle i koronie,,.

To sędziwy i dostojny starszy
pan, sześćdziesięcioletni, mądrze i
łaskawie z portretu spoglądający.
Snycerz, któremu kazano wyko-

nać ramę, ozdobił ją złotą koroną,
której już nie było... ale pod którą
tak bujnie posiwiały, piękne loki
Króla...

Spogląda ku nam z portretu
madra twarz, o dobrym, nieco
smutnym i zrezygnowanym uśmie-
chu, jak gdyby mówiła do tych co
żyją i sądzić się ośmielają.., „Patrz-
cie, toć dałem wam na co mnie
stać było, życie całe zbiorom tym
poświęciłem, gdyż wierzyłem świę-
cie, że Sztuka i Wiedza szczęście
dać wam może...

Nie dałem wam Polski mocar-
nej, ale dałem wam ją piękną i
oświeconą*...

W ręku trzyma Król tom Szek-
spira i lor$non ozdobione brylanta-
mi... ma się wrażenie, że czytanie
przerwało mu wspomnienie jakieś,
oderwał się od lektury i zadumał
nad czemś.. może sobie przy-
pomniał Łazienki?! E

O zbiorach krėlewskich, pisač
omalże nie podobna...

Materjał to ogromny dla wy-
trawnego naukowca...

Niezmiernie ciekawe są katalo-
gi, które Król  własnoręcznemi
uwagami zaopatrzył, cenne i cieka-
we są zbiory sztychów, wśród któ-
rych znajduje się kilkaset bezcen-
nych drzeworytów, ze wczesnych
stuleci, a A. i J. Diirer nie należą
tu do rzadkości...

, Słonecznym uśmiechem dale-
kiej Italji, za którą tak bardzo tę-
sknił dobry Król, spoglądają z
gablot, kamee i gemmy.. Jakież
one są piękne, jakiemż arcydzie-
łem jest kamea, ofiarowana Тга-

belli , Czartoryskiej przez Króla,
„Kąpiel Dyany“ wyobražająca...

Jest ich setki, wielkich i ma-
łych, z muszli i piany.

Ciekawe są, rysowane projekty,
па szatę koronacyjną, które w
przededniu elekcji kreślił młody
Król, a na widok której X. Adam
Czartoryski, syna w kącie przy-

parłszy wołał: „Widzisz durniu,
jak temtemu w niej dobrze... a ty  

SZKICE I OBRAZKI.
PIESEK PANI KLEMENTYNY.
Klementyna wyjeżdżaia na wieś...
— Muszę odpocząć — powiedziała

sajbliższej rodzinie.

— I my też — odpowiedziała cała
+odzina, u której Klementyna kwatero-

wała...

— Jaźń mi się wyczerpała — powia-
Qula z westchnieniem, a wiadomo, że |

jaźń taka to u człowieka grunt. Klemen-
'yna wzięła urlop w „związku opieki nad
nisświnami*, wykończyła poemat o
starych i młodych djablach“ I szykowa-
ła się do podróży.

Nie sama.
Z psem. „Cudna'* nazywało się to

zwierzę nieszczęsne, a cierpliwe.

I rasowa nawet była cwa suczka.
Qt coś pośredniego między wyżłem, a

pinczerem.,.

Ale tyiko ona jedna mogła przy
Alementynie wytrzymać.

Listonosz nawet co do Klementyny .

listy nosił, prosił o inny „vejon*, a gdy
mu odmówiono w dyrekcji, rzucił po-
sadę.

Wolał być bez chleba, niż babę oglą-
dać co parę dni.

Tak tedy pozostał tylkc pies, które- |
$ na wieś brała Klementyna ze sobą...

Widocznie nic zwierzęciu temu zaoszczę-
dzone być nie miało.

Krewni pomagali Klementynie pako-
wać się, robili to sprawnie i z pośpie-

chem, a baba sapała pociła się i latala
po sklepach by modne kostjumy kąpielo-
we wybierać.

Dla „Cudnej'* woreczek był przygo

towany, w którym pojechać miała, dru-
gi taki kupiła Klementyna na poduszki,
które ku wygodzie w podróży służyć
miały...

Zajechała dorożka...

Zaczęło się piekło...

Wszystko już było złożone, należało
+ylko psa do worka wsadzić...

Hy! Boże jedyny.
Pies jakś$dyby coś przeczuwając, ni-

jak do tobołu włazić nie chciał,

— Ach „Cudeńka”, psino, jakaś ty

głvpia, w woreczku dobrze ci będzie.

Pies spojrzaj na babę, jak spogląda

goły człowiek, którego sadzają w pokrzy*
wy. Ślepia wywrócił jak paralityk, nos
mu wysechł i ani ruch.

Co było robić, Rodzina przeraziła
się, a nuż baba się rozmyśli i nie poje-
dzie,

Nie, to byłoby straszne.
Wzięli psa za łeb i jakoś tam do

worka wtłamsili.
Drugą takąż samą paczkę z podu-

chami dali babie do ręki, do dorożki

wsadzili i kazali na dworzec jechać.

A stróżowi kazali w biamie pilnować,
na wszelki wypadek. Jakby co, nie daj.
Boże, baba miała chęć wrocić, miał bra-
wę zaryglować i za nic nie puszczać,

Ale Klementyna pojechała.
Dwie minuty przed odejściem pocią-

gu na dworzec wpadła i złapawszy
pierwszy lepszy wagon w nim się upla-
sowała.

Poduchę z „Cudną* ułożyła na siat-

ce, a na tej drugiej usiadła.

Pociąg xuszył.

Babę zaczęło coś podrzucać i trząść.
Foprawiła się lepiej na poduszce, żeby

jaźń swej nie bardzo wstrząsnąć...
kwadransie zachrapała jak nosorożec...

Sny miała niedobre. й
Słyszała jakgdyby jęki konania i

zjawy jakieś okropne...

Po pewnym czasie zbudził
duktor,

— Bilet?!
—Proszę.

— Pani dokąd się wybiera?!
— Do Druskienik, przecież wyraźnie

napisano.
— Nol na zdrowie. Wiaśnie przed

chwilą minęliśmy granicę Łotewską, a tu
zaraz będzie rewizja.

Babsko wydało z siebie bulgot prze-
ražliwy, jak konająca żaba.

Chciała z bogażem w bieguz pociągu
skakać, ałe ale i tak ją siłą zatrzymali...

Stacja... Rewizja celna... :
Dalejż babę rewidować. t
— Co tu jest? 3

— Poduszki.
— No tak! a tu?

— Psina,
— Hm.. coś, jakoś nieruchawa ona.

— Ona taka jak jej pani, cicha i

spokojna.
—Proszępokazać.
— Tylko delikatnie.
Worek odwiązano.
— Hyl :
— To ma byč psina!!!?
Klementynie poszły oczy w słup...
— To ma być psina?!!
Na ladzie rewizyjnej leżał trup.. Mi-

le się coprawda uśmiechał, ale bardzo

był nadwyrężony. Ot coś go musiało —
wyprasować.

— „Cudna“!!!
— Ładaie ona cudna. Wprost zwy-

kły psi zewiok, — „Cudna* wołała Kle-
mentyna...

Ale pies spoglądał tylko w przestwo-
rze jedynem okiem, tak blogo, jakgdyby
nie słyszał jej głosu... |

Baba wpadła w trans i zaczęła mó-

wić do ryma...

Skrępowaną odwieziono do Wilna...
ale rodzina nie chce za nic jej przyjąć...

Dostała bowiem dziwnej manji, za nic

uje usiądzie na miękim meblu, bo zaraz
jej się zdaje, że to pies.

M. Junosza. ©

ją kon-|

 EERTREEENS2KSSKGEEEI|
nie chciałeś jej mieć, choć mogles“

Jest i skałkowa, wschodnia
strzelba myśliwska Króla, z której
bił bażanty w królikarni... są i ta-.
bakiery i łańcuchy złote...

Tylko...
Tylko zabrakło dobrej woli i

czasu na sprowadzenie samego
Kustosza i Mecenasa... ;

Ale wierzymy, że i On powróci.
Feliks Dangel, |  
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Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie. Matka 15 dzieci z głodu i wycieńczeniaKRONIKA.
Urząd Wojewódzki o zagrożeniu kaplicy

św. Kazimierza.
W związku z notatką p.t. „Za-

grożona kaplica šw. Kazimierža“,
zamieszczoną w numerze „Dzien-
nika Wileńskiego" z dn. 5 b. m.
wileński Urząd Wojewódzki prze-
syła następujące wyjašn'enie:

gramu dalszych robót oraz na
mocy fachowej decyzji co do u-
sunięcia wody z podziemia ka-
plicy wydane zostały stosowne
zarządzenia—istniały bowiem o-
bawy, że wcześniejsze wypompo-

W dniu 6 marca 1952 r. została
podpisana pomiędzy Komitetem
Budowy Pomnika A, Mickiewicza
w Wilnie a p. Henrykiem Kuną u-
'nowa w sprawie budowy pomnika
Mickiewicza według projektu, od-
znaczonego przez jury, a zaapro-
kowanego do wykonania przez
zgromadzenie ogólne Komitetu w
narcu b. r.

Pomnik będzie gotowy w kwiet

dzie granit krajowy (wołyński), od-
lew figury w bronzie wykonany bę-
dzie również w kraju. Całość prac
jest podzielona na kilka etapów.
Pierwszym etapem prac jest wyko-
nanie trzykrotnego powiększenia
projektu konkursowego, co nastą-
pić ma nie później, niż na początku
października b. r.

Kontrolę nad przebiegiem prac
sprawować będzie Komisja Wyko-

zemdlała
Posterunkowy I Komisarjatu,

przechodząc wczoraj w godzinach
popołudniowych przez ul. Zawal-
nę, zauważył w jednej z bram le-
żącą nieruchomo jakąś kobietę,
niedającą żadnych oznak życia.

Posterunkowy przewiózł ją do-
tożką do Pogotowia Ratunkowego,
gdzie lekarz dyżurny doprowadził

na ulicy.
mi przybyła do Wilna w poszuki-
waniu jakiejkolwiek pracy.
A-gdy poszukiwania nie odniosły

pożądanego skutku i Kucewiczowa
nie znalazła upragnionej pracy po-
stanowiła rzucić się pod pociąg.
Jednak w ostatniej chwili ponie-
chała tego zamiaru.

Wracając ze stacji kolejowej

 

Usunięcie wody z podziemia wywanie wody spowoduje zwię- uiu 1935 roku i ustawiony na miej. nawcza Komitetu w skiadzie: ar- 8 oo d k wskutek nadmiernego wycieńcze-kaplicy św. Kazimierza zależne kszenie ruchu wód i w konsek- cu w ciągu kwietnia i maja, po- tysta- malarz prof. Ferdynand ТЕНОА KT ZY ała nia, spowodowanego giodem, u- 3było od fachowej decyzjiw przed- wencji pogorszenie stanu zagro- czem w czerwcu tegoż roku prze- Ruszczyc, dyrektor Józef Korolec Przytomność oświadczyła, że na- padła zemdlona na ulicy Zawalnej. |miocie ogėlnego wzmocnieniai
zabezpieczenia fundamentów i
murów Bazyliki. Nieodzowne by-
ły uprzednie badania stanu bez-
pieczeństwa murów. Dopiero z
chwilą ukończenia tych badań i
po definitywnem ustaleniu przez
międzyministerjalną komisję pro-

żonych fundamentów. Rozpoczę-
te już przed tygodniem wypom-
powywanie wody ma się ku koń-
cowi, wykonane też już zostało
oblicowanie murów podziemia
kaplicy św. Kazimierza cegłą od
strony wewnętrzneji rozpoczęte
zostały roboty izolacyjne.

 

 

widywane jest odsłonięcie pomni-
ka. S

Do budowy pomnika użyty bę-

| konserwator dr. Stanisław Lo-
ientz, р

TEATR, MUZYKA i SZTUKA,

W Bernardynce o godz 8 m. 15 w.
PZ arcywesołego wodewilu Cyryla

 

O zniesienie chudego
«deputatu».

zywa się Julja Kucewiczowa i jest
stałą mieszkanką Turmont, gdzie
zamieszkuje wraz z mężemi pięt-
naściorgiem dzieci Mąż od dłuż-
szego czasu jest bez pracy, wobec
czego cała rodzina znajduje się w
skrajnej nędzy.

Kucewiczowa przed paru dnia-

Życzenie jej, ażeby dostać się
do szpitala nie spełniło się, gdyż w
Pogotowiu Ratunkowem udzielono
jej tylko pierwszej pomocy lekar-
skiej.

Oto jedna z wielu ofiar kryzysu
gospodarczego i bezrobocia.
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Strajk przy budowie kolei Woropajewo-Druja.

Z Postaw donoszą, iż w dniu
wczorajszym robotnicy w liczbie
około 250, pracujący  pizy
budowie nowej linji kolejowej
Woropajewo—Druja zastrajkowali

żądając podwyższenia płacy. Na

innych odcinkach robotnicy pra-

GU =
Przebieg strajku spokojny.

Ojciec więzi umysłowo chorego Syna.

Władze bezpieczeństwa w Sto-
linie ujawniły fakt uwięzienia od
dwóch lat w pokoju o 1 oknie,
zabitem deskami, umysłowo cho-
rego lcka Mucznika w Stolinie
przy ul. Kościuszki. Jak ustało-
no, nieszczęśliwego uwięził jego

ojciec, aby nie ponosić kosztów

za utrzymanie chorego w szpita-
lu lub zakładzie dla umysłowo-
chorych. W pokoju prawdopo-
dobnie ńigdy nie sprzątano, gdyż

panował tam wielki nieporządek.

(Pat).

Niezwykła przygoda na cmentarzu prawosławnym
w Dryczkach.

W nocy z 4 na 5b. m. na

cmentarz prawosławny w Drycz-

kach gm. janowskiej dostali się”

dwaj znani złodzieje cmentarni

Bazyli Kojranow i Stefan Pieża-
now, którzy zamierzali odkopać

grób przed dwoma dniami pocho-
wanego zamożnego gospodarza

Piotra Mieskowa, którego według

pogłosek pochowano wraz ze

szkatułką napełnioną złotemi ru-

blami.
Podczas odkopywania mogily,

z sąsiedniego grobu wyskoczył

duży pies, który począł wyć. Na
widok psa złoczyńcy struchleli,
gdyż wzięli go za zmorę. Jeden
z nich Stefan Pieżanow począł
uciekać, lecz nie zdążył przebiec
zaledwie 5 mtr. gdy padł martwy.
Zmarł on na anewryzm  5егсо-
wy. Towarzysz jego Kojranow wi-
dząc to przerażony również po-
czął uciekać i wzywać pomocy.
Zwabiony krzykiem przybył na
miejsce nocny stróż, który Koj
ranowa ujął. Przyznał się on do
usiłowania kradzieży.

Pożar w gminie łyntupskiej.

_Ze SŚwięcian donoszą, iż w

dniu 4 b. m. wieczorem we wsi

Ratany gm. Łyntupskiej wybuchł

pożar w domu Szatkowskiego Win-
centego. Ogień szybko przerzu-

cił się na sąsiednie zabudowania

i zniszczył 15 budynków  gospo-

darskich wraz zżywym i martwym
inwentarzem. Straty sięgają z
górą 60 tys. zł.

. Pożar powstał na skutek wa-
dliwej budowy komina w domu
Szatkowskiego.

|Samobójstwo matki z dzieckiem z powodu nędzy.

W dniu wczorajszym w rzece
Wilence w pobliżu wsi Mickuny

pow. wileńsko- trockiego utopiła

się Antonina Gerfolwiedzinowa

wraz z miesięcznem dzieckiem.

Powodem tego tragicznego

czynu były rozpaczliwe warunki
materjałne i kompletny brak pra-
cy, bez której nie "mogła G. wy-
żywić dziecka ani siebie.

Tajemnicze morderstwo w gm. orańskiej.

% W lesie koło Siemaki gm. o-

rańskiej znaleziono przymocowa-

nego do drzewa trupa mężczyzny.

Zwłoki mężczyzny były już w

ROZMAITOSCI.
FILM... TRÓJWYMIAROWY.

W San Francisko w jedym z teatrów

demonstrowano poraz pierwszy film,

przedstawiający obrazy w płaszczyźnie

trójwymiarowej. Dla uwydatnienia trój-

wymiarowej perspektywy w czasie przed-

stawienia kilkakrotnie wyłączano przy-

iząd, powodujący owo wrażenie bryło-

watości. Wówczas widzowie mieli przed

TEATR LI05»
ulica Wileńska 88, tel. 528.

obyczajów.
chu, ulubieńcy publiczności

rozkładzie. Nazwiska zamordowa-

nego czy też samobójcy nie usta-

lono. Policja wdrożyła docho-
dzenie.

sobą obraz zupełnie piaski, taki, do ja-
kiego przyzwyczajeni jesteśmy” w obec-

nych filmach. Wynalazca trójwymiaro-
wych filmów Charles Monroe Stitt pra-
cował 12 lat nad swoim wyna!azkiem.
Oświadcza on, że cały efekt steorosko-

piczny wywołany jest. przez specjalną

soczewkę, znajdującą się w kamerze w

samym zaś systemie projekcji niema żad-

nych zmian.

cielska epw DO dźwiękowcu pe "B alias dz. 4,6 Bl 1015
o - i ola komedija. z seansówogodz.4, 6.
Pe arości Flip | Flap 28 Nralami **v dnie świąt ora že© s
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Dziś! Cudowny przebój śpiewno:dźwiękowy! Wiel-
ka epopea braterstwa naredów w Kuperio

Olśniewająco-wspanizłe zdjęcia. Niezwy
czy się podczas przewrotu bolszewickiego.

czątek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o g. 2ej.

DO SPRZEDANIA pra-RSS
wie nowa mała pokojo-

Trocka 11, m.9.  9147—2
 

rowane czeczotką staro-
żytne biurko w dobrym 4
stanie z 2 szufladami * AL:
dużemi, 6 małemi, 3 szu- ®
fladkami-skrytkami, szaf-
ką i skrytką w ozdobie,
za cenę 1200 zł. Dowie-
dzieć się: Zawalna 11,
bibliotekarz Dilis. Dr.

ZGUBY

Grylichesa, zam.

ny, pierwszorzędneutrzy- ul. Krzywe Koło Nr. 7. un. się. 9187 przyjm:

manie. Ceny znacznie Dowiedzieć się: ul. Kal- PARY

zniżone. 129—4 waryjska 23/6. |

Trzej Przyjaciele

wa LODOWNIA.Od3—5, | LEKARZE !

OAS
DO SPRZEDANIA tori- ||t BlUmoWICZ ra

Choroby weneryczne,

tel: 921, od 9—1 i 3—7.
Niedziela 9—1.

 

914—2 mosz a
czne|moczo) we

TY CZWILEŃSKA 3
od godz. 8—1 | 4—8

LAKNEROWA
uje od godz. 9 do kańskiej 14.
Kasztanowa 7m. 5. się tamże u dozorcy do- do Adm. Dz. Wil.

9174—0

Do najbardziej upośledzonych
pod względem zainteresowania о-
gółu społeczeństwa sportowego na-
leży jedna gałąź sportu, wileńskie-
go, która w Polsce doskonale się
rozwija, mając pierwszorzędne

światowe wyniki.
Mam na myśli sport strzele-

cki, który tak jeszcze nie dawno
we Lwowie święcił swoje tryum-
ty.

„Jeżeli mówimy, że sport ma
wzmacniać nietylko siły fizyczne,
ale i hartować ducha, lo w pierw-

szym rzędzie sport strzelecki mo-
że nam właśnie przyjść z pomocą
i wielką odegrać rolę.

Dobry strzelec musi mieć opa-
nowane nerwy i wyrobiony charak
ter, bo inaczej nie będzie on do-
brym celnym strzelcem.

Strzelec jest w pierwszym rzę-
dzie człowiekiem oszczędnym, bo

wie on, że raz wystrzelona kula

już nie powraca. Strzelec jest rów-

nież człowiekiem systematycznym,
a jeżeli nim nie jest, to w takim

razie przez sport strzelecki może

wyrobić sobie cały szereg dodat-

nich cech i polubić planowość pra-

cy.

Myy, Polacy, od dawien dawna

śmy go częściowo za fach, za rze-

pokochaliśmy ten sport i uważali-

miosło. Kiedyś było nawet hono-

rem uchodzić za dobrego strzelca,

bo dobry strzelec miał poważanie

i umiał wyróżnić się z pośród sza-
rego tłumu.

Dziś typ dobrego strzelca uległ

pewnym zmianom. Strzelectwo
stało się jedną z gałęzi sportu, spor
tu skromnego.

Nazwiska strzelców nie są głoś-

ne. Zna ich stosunkowo mniej o-

sób niż tych sportowców, który

przerywają taśmy lekkoatletyczne,
albo kopią piłkę. Strzelnice mie-

szczą się przeważnie zdala od mia-

sta. Wynikom strzeleckim nikt się

nie przygląda, strzałów nikt pra-

wie nie słyszy prócz instruktora,
kolegów i samego strzelca.

Pisząc o sporcie strzeleckim

nie sposób wprost pominąć milcze-

niem, może największej wartości

sportu strzeleckiego, jaką jest ob-

rona przed wrogiem zewnętrznym
państwa. Nic też dziwnego, że pań

stwo sport strzelecki popiera bar-
dziej niż inne gałęzie i specjalną o-
pieką otacza dobrych strzelców.

Ciekawą i ważną również kwe-
stją jest fakt, że w sporcie strzelec

w dnie świąt. o g. 2ej

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.

cerę,

i moczopłciowe gry,
KA 21, 57

- pia
Ginsberg RESTAURACJA w pel- DOM na palac przebu-

nym ruchu, z wyszynkiem duję amatorsko za waka-
wódek, w dobrym punk- (je i «9 d
cie przy rynku, egzystuje по, Słucka 11, Mik. Piet-
od lat 30, sprzedam z po- kjęwicz,
wodu rodzinnych spraw.
Wilno, ul Zawalna Nr. 23 090999: Z

tel. 567.

WZP69 mu.

DZIENNIK WILEŃSKI —_

P.tężny dramat miłości, przyjaźni, bohaterstwa
poświęcenia. Koncertowa gra. Wstrząsające sceny.

łe napięcie, tempo, fascynująca treśći Przepyszna muzyka i śpiew, Akcja to-

Uwaga! Nad program: Monuet Mozarta | aktualne dodatki dźwiękowe. Po- tylko z
Na 1-szy seans ceny zniżone.

Garbarska 1, m. 16, róg
ul, Mickiewicza. — Tam- PLAC
e gabinet kosmetyczny Nr. 23 (koło ul. Mickie-

usuwa wicza) wysoki,
odawki, kurzajki i wą- ny, do sprzedania. Całość

SZAPOROCZZPOGZED:

| LOKALE |

jednym pokojem na mie- stracyjno - gospodarcza.
szkanie) przy ul Domini- Referencje poważne. Ła- miennie i

 

"SPORT.
Na strzelnicach wileńskich pada strzał za strzałem...

kim nikt nie odegrywa prawie ża-

dnego znaczenia. Tak samo mło-

azieniec 15 letni może mieć orli

wzrok, jak i siwowłosy starzec.
Największą popularnością strze

lectwo cieszy się wśród naszej mło
dzieży szkolnej.

Pionierem sportu strzeleckiego

w Wilnie jest p. major Zaucha, ko-

mendant obwodu P. W. przy 1 p.

p. leg, gdzie się koncentruje całe
życie strzeleckie.

Do p. majora Zauchy udałem

się więc o parę słów, o tej gałę-

zi sportu.
Na wstępie p. major uskarża się

na brak propagandy i że ogół spo-
leczeństwo mało interesuje się wy-
nikami na strzelnicach, a wyniki
te pod względem sportowym prze-
wyższają nieraz inne bardziej fa-
woryzowane.

W szkołach każdy uczeń musi
umieć strzelać i z broni wojskowej

iz broni małokalibrowej. Mło-
dzież lubi ten sport i wśród
niej dużo jest pierwszorzędnych
asów strzeleckich. Na każdych
niemal zawodach padają  re-
kordowe wyniki. Dużem powodze
niem cieszy się zdobywanie strze-
leckiej odznaki sportowej. W r.
31 zdobyło ją około 600 zawodni-
ków. Złotą odznakę ma w Wilnie
15 sportowców, a srebrną 80.

Najlepszych strzelców vd sze-
regu lat ma Gimn. J. Lelewela i
niemal zawsze uczniowie tego gim-
nazjum zdobywają szereg cennych
nagród. г

Dobrze również strzelają ucz-
niowie gimn. A, Mickiewicza, O.
O. Jezuitów, Legja Akademicka i
gimn. J. Słowackiego.

Wśród szkół niższych przodują
obecnie wychowankowie szkoły Sa
lezjanów, przy Dobrej Radzie.

Zapytuję o kluby sportowe?
Sport strzelecki w klubach sporto-
wych rozwija się dość pomyślnie.
Najlepszych strzelców ma Policyj-
ny Klub Sportowy, Związek Strze-
iecki, Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe „Ośnisko”, Stowarzy-
szenie Młodzieży Polskiej, a ostat-
nio wzięła się do roboty służba wię
zienia ną Łukiszkach.,

Osobnych słów parę należy po-
święcić strzelcom wojskowym, któ
rzy trenują w innych całkiem wa-
runkach i tak najsilniejsze zespoły
strzeleckie ma 3 B. Saperów, 5 p.
p. OE i1 p. p. leg, Doskonale
strzelają młodzi oficerowie i po-

doficerowie.
A jak przedstawia się sprawa

na prowincji?
Niestety, mówi p. major Zaucha

strzelectwo na prowincji w ostat-
nich czasach wstrzymało się w roz
woju z powodu braku amunicji.
W Wilnie wyjątkowo tak szczę

śliwie ułożyło się, że dowództwo
1 p. p. leg. idzie sportowi na spo-
(kanie i z zapasów amunicji fran-
cuskiej i austrjackiej przydzieliło
30.000 ładunków na cele sportowe.

Że strony zaś Okr. Urzędu W.
F. pomoc jest słaba. Z przydzielo-
nej amuncji przez władze P, W. W.
F. na jednego strzelca, na cały rok
wypada tylko 7,5 naboi. Ilość ta
jest niewystarczającą i nawet śmie
sznie mała.

Z nabojami do broni wojsko-
wej jest nieco lepiej i tych wystar-
cza, ale ładunków do broni mało-
kalibrowej odczuwa się stały brak.

Wilno strzelnic posiada stosun-
kowo dużo. Na Pióromoncie mamy
ładną i wygodną strzelnicę mało-
kalibrowej broni z 9 stanowiskami
— 100mtr. długości korzystanie z
tej strzelnicy jest jednak z powodu
braku mostu na Wilji dość uciąż-
liwe i większą frekwencją cieszy
się strzelnica, również małokali-
browej broni, w samym mieście,
przy koszarach 3 B. Saperów. W
Bołtupiu, odległem od Wilna 5 klm.
mieści się wielka wojskowa strzel-
nica długości 400 mtr., o 12 stano-
wiskach. Urządzenia tej strzelnicy
są jeszcze niewykończone. Ponad-
to jest jeszcze strzelnica murowana
przy ul. Zakrętowej.

Czy widać wśród zawodników
postęp i czy w Wilnie uprawia się
sport łuczniczy?

Co do sportu łuczniczego, to
przedstawia się on bardzo słabo,
ale z z postępem w strzelaniu z
broni palnej jest nieźle. U zawodni
ków widać poprawę. Sportowo na
uwagę zasługują wyniki z broni ma
łokalibrowej. Najlepiej strzelają u-
czniowie.

Kuratorjum szkolne propaguje
sport strzelecki wśród tej młodzie-
ży, która nie podlega jeszcze wysz
koleniu P. W. i dla tego też tylko
tworzy się stale poważny zastęp
młodych strzelców.  Kuratorjum
Szkolne opłaca również koszta a-
municji.

Najwięcej zasług na terenie
sportu strzeleckiego w Wilnie po-
łożyli p. p. por. Lipczyński, por.
Dąbrski, por. Łukasik, podch. A-
damowski, podch. Wigura, podch.
Magiera, sierż. Petka, plut. Sypo-
wicz, Budunkiewicz i plut. Kle-
niewski.

Najwięcej chyba zasług ma p.
major Zaucha, który tak jak każ-
dy dobry strzelec odznacza się
skromnością i zapomina o sobie,
ale sportowcy o nim dobrze pa-
miętają, cenią go i lubią.

Ja. Nie.

Kajakami z Wilna do Gdańska.
We środę 8-go czerwca r. b.

opuszcza Wilno wycieczka Pań-
siwowego Seminarjum Nauczyciel-
skiego Męskiego im. 1. Zana, uda-
jąc się kajakami do Gdańska,
Bezpośrednim celem wycieczki
jest zamanifestowanie uczuć mło-
dzieży wileńskej, łączących ją z
polskem morzem.

Dziesięć dwuosobowych kaja-
ków wykonali w szkolnej pracow-
ni robót ręcznych własnoręcznie
„czestnicy wycieczki.

Trasa — wynosząca 1082 km.
— prowadzi przez Niemen, kanał
Augustowski, Biebrzę, Narew i
Wisłę; zamierza się ją przebyć w
<iągu około 30 dni.
W jednym z kajaków została

umieszczona krótkofalowa stacja
radjowa nadawczo - odbiorcza, za
Lomocą której będzie utrzymywa-
ny stały kontakt z Wilnem.
W celu wprawienia się do trudów

podróży — odbywają się intensyw-
ne treningi wioślarskie, które już
są na ukonczeniu.
W dniu 8b. m. o godzinie 5

pop. odbędzie się na przystani wio-
ślarskiej szkół zawodowych, przy
ul. Brzeg Antokolski, uroczysty
chrzest sopuszczenia na wodę ru-
szających w drogę kajaków, defi-
lada, pokaz ratownictwa, oraz po-
żegnanie uczestników wycieczki
przez społeczeństwo i wileńską
młodzież szkolną.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 6. VI i932 r.
Waluty i dewizy:

Holandia 36',50—362,30—360,50.
Londyn 32,96—33,11—32,79.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Nowy York kabel 8,904—8,924—8,884.
Paryż 35,14--35,23—35,05.
Praga25,39—26,45—26,33.
Szwajcarja 174,45—174,88—174,02.
Berlin 211,25—21',20 (obroty nieoficjalne) |
Tendencja u'rzymana.

P; procentowe
3%, pożyczka budowlana 35. 4*j, po-

życzka inwestycyjna 88,75. 5'|, konwer-
syjna 32,75.— 6'|, dolarowa 0. 4%, dole-
rowa 48,25 — 47,25. 7%, Stabilizacyjna
47,50—47,13—52 (setki).  !09%,
wa 100. 8*|, L. Z. B. G.K. i B. R., obii-
gacie В. ©. К. 94. Te same 7), 83,25
PJą L Z ziemskie 28. 8”, warszawski*

57-53,50—54,50. 8%, Plotrkowa «9,75.
Tendencja na pożyczki mecniejsza, na

li sty słabsza.
Akojei
Bank Polski 70. Lilpop 10.50
Pożyczki w Nowym Yorku!

Dolarowa 49,87',. Dillonowska 46. $:--
bilizacyjna 44,50. Warszawska 32. Sią-
ska 30,75.

Gdy Kobieta jest piękna watsiuc mod żezmiadzetwaga
potrzebna zaraz Wileń-
ska 32 m. 2.

komendacjami.'

Potrzebna

SPRAWY į
MAJĄTKOWE ; Ska 9-1

rzy ul. Tartaki

słonecz-

702—00 lub parcele małe. Wa- zł przyjmie dochodowe

runki bardzo dogodne.

ee Sb RA listowne: Poste restante grzeczna

  

102

z 9125—0

dres: Wileńs
9161—1

panna do
szycia zdolna i fachowa kury.
koniecznie, ul. Jagielloń

wejście z o- pewną kwokę.
grėdka „Stefanja“. 9125

we w Wilnie. Informacje zjadł kurę, bo nie że.

myśli przez KAEWWRAWIEANA
chwilę a potem powiada: SBEEDROZO OWESASKA
— A jakby była grzecz-

LETKISKA.

sub „A.W.“

NAUKA |:

M t
MATEMATYK

ABSOLWENT U. S. B.
długoletnią prąktyką

(technicznej). Naucza su- piętro

RZ gruntownie. Nr. 3 m. 3. Widzieć od
Dowiedzieć skawe zgłosz. pod GeJot Warunki Epas A- 1 do 6ej

a 47, m. 5.
916414BEIEAN ==—=—————2

Dyplomowana w Paryżu Pokój ładnie umeblo-
nauczycielka wyjedzie na wany z wygodami wej- LJL
wieś do starszych dzieci ście niekrępujące parter

9185 lub dorosłych. Montwił- ulica Zygmuntowska 20 Letnisko w majątku na
0 O W KG łŁ 21—3, od g. 1 od 3—

a Ć Az 1-3 Ž S ЗЭ wicielstwie Firmy „Essex“

w zakładzie Jagiellońska AZOTANY Mickiewicza 23. 9188—2
8 m.21. Zgłoszenia zrana A

dobremi re-

9181—2

225 Logika.

Mamusia Ewci hoduje

Ostatnie lis

Kura ta wbrew codzien-
nym admonicjam prze-

Współpracownika-czkę !unęła przez płot|posz- ki?
na pensję i '/, z udzia- ła do poblisklego lasu.
łem w gotówce od 3000 Tam pożarł ją lis.

przedsiębiorstwo handlo- tłumzczy mamusie, lis złotych.
była

Ewunia

| na, to mybyśmy ja zjedli
sami? Czy tak, mamu-

StJerski zaul.

9143-0

Najlepsza stopa procen-

— Czy nie zechciałby
mi pan pożyczyć stu zło-

porwał tych na niezwykle ko

rzystoych warunkach?

— A Jakież to warun Fir-

— Takie, że oddam z ®
— Widzisz, Ewely, — calą pewnością całe sto Lokal świeżo odnowiony

Letnisko

od 5 zł. dziennie.

kscja statkiem lub auto- 4-6] po poludniu.
busem co '/+ godziny. Je-
rozolimka, Kolonja „Zgo-
da“, Zajączkowska.

brzegu Wilji. Fotografje
Э19 informacje w przedsta-

"AEPWISI ARGA:

towa.

7 wee

 

Rzecz to jest powszechnie
znana

Dobre piwo u Dormana

m. <Dorman»
Tatarska 1

hygieniczne mycie szkla-
nek. Piwo zawsze Świe*

Do piwa -- solankil
109—4

 

Obiady domowe
Tatarska 17 m. 3. gri

 

Dom Spółdzielczy po*
w willi „Uroczej'* w lesie stada wolne 2 udziały na
sosnowym, do wynajęcia 3-pokojowe nowoczesne

Można z cało- luksusowe mieszkania.
utrzymaniem, Informacje w Zarządzie

Tenis, ut. Mostowa Nr 3a m.
Komuni- 26 od 2 godz. 30 m. 3

gi

Zbiór znaczków |
pocztowych ||9146—3

sztanowa 5 m. 6. —20 |
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18) małej kałuży sałaty a V'Espagnole.
Z brzegu nie było słychać głosów kobiecych.

REFUS KING. — Jakieś ty się tu dostał, Barry? Czy tego
warjata jeszcze nie złapali?

w ucho,
— Na Boga! — Georgina — więc ona jest tu na

kolejo- |

kupię niedrogo. Ka-||

 
„Pieniądze albo życie.

Barry podpłynął pod „Elsprey” (łódkę zesłało mu

samo niebo) — na której panowała grobowa cisza.

Koło balustrady ne stała żadna postać. Mały mo-

stek był pusty. Wywnioskował stąd, że cała załoga

popłynęła na brzeg.
z Rozurmiał, że niema czasu do stracenia. Sądząc

z krzyków na lądzie, odkryto tam już zniknięcie łód-

ki. Napewno któryś z zaiogi popłynie do jachtu

wpław. Barry wrzucił swoje zawiniątko na pokład

i wdrapał się za niem.

Ku swemu zadowoleniu stwierdził, że malutki

okręcik jest rzeczywiście pusty. Fakt, że główna

kajuta była zamknięta, nie dał mu do myślenia. Na-

turalnie, kapitan, odjeżdżając, zamknął ją na wszel-

ki wypadek.
Barry złożył na podłodze komory maszynowej

przepojone naftą szmaty i wyrzucił wszystkie gaśni-
ce za burię. Następnie wyjąi z kieszeni pudełko za-
pałek, błogosławiąc traf, który mu zesłał łódkę. Gdy
by nie to, byłyby zmokły. O tem nie pamiętał.

Szmaty zajęły się odrazu tak pięknie, że pło-
„mienie osmialiły mu brodę i perukę. Wskoczył szyb-
ko na pokład, zerwał przebranie, rzucił w morze i
pośpieszył na tę stronę burty pod którą zostawił
łódkę. ' Motory „Elsprey' mogły wybuchnąć lada
chwila. W pośpiechu przewrócił stół i zastawa po-
sypała mu się z brzękiem na pokład,

W, tym momencie dostrzegł torebkę ciotki Ka-
roliny leżącą wśród szczątków rozbitego talerza i

Ciotka Karolina nie zapomniałaby swej torebki
— chyba, że straciła w zamieszaniu głowę...

Ależ te drzwi głównej kajuty — zamknięte na
klucz...

Napói oślepiony dymem, zobaczył wybiegają-.
cego korytarzem młodego majtka.

—Najdroższy — jęknął majtek, głosem ochry-
płym od > rzucając mu się gwałtownie w obję-
cia. — Niebo cię nam zesłało!

Barry, który w przytomniejszym momencie był-
by zdzielii młodego mazgaja przez głowę, wyrwał
mu się tylko i chwycił go za kark. Twarz miał za-
laną zimnym potem.
— Gdzie ona jest? — zapytał. — Gdzie jest

pani Chennelowa?
— Zamknięta w kajucie, najdroższy... Boi się

więcej warjata niż ognia...
— Ognia! — wrzasnął Barry. — Jacht wyleci

w powietrze lada moment. Ratuj się! Ja się nią za-
opiekuję...

>- Nie zostawię cię, kochanie... Umrzemy ra-
zem...

— Idź do djabła! — krzyknął Bairy, parywa-
jąc chłopaka wpół i wyrzucając go przez burtę w
morze.

Sam pobiegł do głównej kajuty i zaczął walić
wściekle w drzwi. ;
— Ciotko Karolino!

krzyknąj chrapliwie.
—Barry? — zapytał z wnętrza słaby głos.
— Tak, tak — niech ciocia otworzy —jacht...
Urwał, bojąc się, żeby nie zemdlała.

— Ciotko Karolino! —
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— Niech się ciocia nie boi — wrzasnął z roz-
paczą Bairy.
— On już nie żyje! Przędko! Prędko! pali się!
Karolina ochłonęła momentalnie i odpowiedzia-

ła zupełnie spokojnym głosem. Ogień był w po-
równaniu » warjatem, uzbrojonym w nóż czemś po-
prostu niestrasznem.
— Za minutkę, Barry — tylko poprawię włosy.

— Kto go zabił?
— Do stu piorunów! — ryknął Barry. — Niech

ciocia otworzy!
— Doprawdy, Barry, — odparła Karolina otwie

rając niespodziewanie drzwi. — Używasz takich wy
razów... Leniwy kłąb dymu owinął się jej koło twa-
rzy i wżarł w gardło. — To gorsze niż myślałam —
zakaszlała — podaj mi rękę - - nie widzę... ;

Mybiegli razem z korytarza na pokład. Komo-
ra maszynowa zamieniła się w piec. Jakimś cudem
zbiorniki z benzyną...

Przed obolałemi oczami Barry'ego zamajaczyła
ociekająca wodą postać.
— Więc wyciągnąłeś ją — zasyczała. — Je-

żeli myślisz, kochanku, że wolno mnie rzucać...
Barry poznał głupiego, kokieteryjnego, młodego

majtka.
‚ — А ty psiakrew, cholero! — mruknął, pory-

wając znów chłopaka wpół i pomimo dwóch silnych
kopnięć w udo, wyrzucając go jak poprzednio za bur-
tę. —Jeżeli cię spławiłem, to siedź w wodzie!

Karoiina oślepła od dymu, sięgała przed siebie
rękami dopóki Barry nie chwycił jej za ramię.
— Chyba Georgina bezpieczna — jęknęła mu

statku?
— Jest, jest, czyś jej nie widział?
— Nie — gdzie ona jest —ja...
— Mcże popłynęła do brzegu...
— | zostawiła ciocię na pastwę ognia? — krzy*

knął Barry. — Nie, Georgina nigdyby tego nie zro-
biła. Prędko — rzucę ciocię do łódki i poszukam
jej...

Porwał ciotkę bez ceremonji na ręce, cisnął da
łódki jak wór piasku i odwiązał linkę. Łódka zni-
kła w ciemnościach.
— Bądź ostrożny drogi chłopcze! —— doleciał|

7 oddali głos Karoliny. — Jeżeli się zamoczysz...
płynąć do brzegu... suche ubranie... przeziębić...
— Nenawidzę cię, nienawidzę — nienawidzę!-—|

krzyknął z furją młody majtek cały ociekający wo-|
dą, zastępując mu drogę do korytarzyka.

Barry'emu rozwidniło się w oczach. Ten głos
te rysy — te włosy, gdyż po drugiem nurkowani
czapka została w morzu. .
— Georgina!
— Jeżeli mnie jeszcze raz dotkniesz, Barry

syknęła dziewczyna — jeżeli mnie dotkniesz, choć:
by jednyie palcem, to...
— Najdroższa! — krzyknął Barry. — Dzięki|

Bogu — dzięki Bogu...
,  Porwał ją już teraz z wielką wprawą wpół, pod

biegł do burty, cisnął w morze i sam skoczył za nią
„IW tej samej chwili rozległ się ogłuszający huki
i w ciemne niebo strzelił słup płomieni.

(d. c. n.)

 

  
jego, Mostowa i. Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECH i Т

 

U
L
A
a
:

da
n
l
u
R
A
)
m
a
l
a
d
a
”

20
ММ
a

i
i

D
U

a
a

a
a

E
A

е
о
т

м
о
с

«

t

 


