
  

  
   

  

 

  

   

  

   

  

   

     

  
  

   

   

  

   
  

       

   

 

  

     

   

  

    

  

  

   

              

   

       
    

   

Rok XVI.

DZIENNI
Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

 

—

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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

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

Poseł Wysocki w Belwederze,
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przybył do Warszawy poseł polski w Berlinie

p. Wysocki. We śrocę p. Wysocki był przyjęty w Belwederze.

Zjazd Wojewodów w Warszawie.
WARSZAWA (Pat) W dniach

9 i 10 b. m. odbędzie się w War-
szawie 2-dniowy zjazd wszystkich
wojewodów. W dniu 9 b. m. od-
będzie się konferencja wojewo-
dów z ministrem rolnictwa, pod-
czas której omówione będą spra-

wy gospodarcze. W dniu 10 od-
będzie się konferencja wojewo-
dów z ministrem spraw wewnętrz-
nych, na której omówiąne będą
sprawy ogólne i administracyjne
poszczególnych województw.

Nowe władze klubu sprawozdawców
sejmowych.

WARSZAWA (Pat.) W dniu
8 b. m. po południu odbyło się
nadzwyczajne walne zgromadze-
nie członków Klubu Sprawozdaw-
ców Parlamentarnych celem do-
konania wyboru prezesa, wice-
prezesa oraz dwóch członków za-
rządu z rezygnacją dotychczaso-
wego prezesa Scieżyńskiego oraz

2 członków zarządu Bestermana
i Nowakowskiego, którzy weszli
do zarządu Syndykatu Dziennika-
rzy Warszawskich. Na prezesa
wybrany został red. Hieronim
Wierzyński, na wiceprezasa red.
Stefan Benedykt, na członków
zarządu p. p. Feliks Przysiecki i
Wacław Sikorski.

„Dokąd Poiska idzie”
Sensacyjny artykuł „La Repubique".

(Telet. ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Paryża donoszą, że w środowym numerze

dziennika „La Republique', organie ministra Daladier'a, ukazał się

aitykuł p. t. „Dokąd Polska idzie".
Artykuł ten zawiera szereg insynuacyj na temat sojuszu polsko-

niemieckiego. Informacje „La Republique" idą po linji koncepcji so-
juszu Niemiec, Francji i Polski, przyczem sojusz ten byłby skiero-

wany przeciw Sowietom.

Aresztowanie kapłana-Polaka
w Brusiłowie. '

(Telefonem od wiasnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kurja biskupa w Łucku otrzymała wiadomości,

iż w kwietniu został przez władze bolszewickie aresztowany w Bru-

siłowie, na Podolu, tamtejszy proboszcz, ks. Leon Piotrowski.

NOWY RZĄD RUMUŃSKI.

 

BUKARESZT. (Pat). Rozmowy
z przedstawicielami partji liberal-
nej Jerzego Bratianu zakończyły
się negatywnym wynikiem. Wobec
tego skład gabinetu został uzupeł-
niony członkami partji narodowo-
chłopskiej: tekę ministra rol-
nictwa objął Voicu Nitzescu, tekę
ministra oświaty Perietzeanu. Pod-
sekretarza stanu w ministerstwie
rolnictwa zostali mianowani Chel-

„ta FiB

megeantiSrban, w ministerstwie

oświaty — Andrei, w  minister-

stwie skarbu — Orisan. Wbrew

pierwotnej umowie postanowiono,

że Vaida piastować będzie tymcza

sowo tekę ministra spraw zagra-

nicznych. Pozostaje jeszcze do ob-

sadzenia ministerstwo . komuni-

kacji i ministerstwo pracy i opieki

społecznej.

Sztandar państwowy na czele pochodów
manifestacyjnych.

PRAGA. (Pat). Ministerstwo
spraw wewnętrznych wydało roz-
porządzenie, na podstawie które-
go w czasie wielkich pochodów
manifestacyjnych na czele pocho-
du ma być niesiony sztandar pań-
stwowy i dopiero no nim następo-
wać mają sztandary inne. Rozpo-
rządzenie to dotyczy również ma-

nifestacyj stronnictw politycznych.
Bezpośrednim rezultatem tego
rozporządzenia byłoby odwołanie
manifestacyj jednego ze związków
niemieckich północnych / Czech,
który wolał odwołać manifestację,
niż urządzić pochód ze sztandarem
państwowym na czele.

Mac Donald wyjeżdża do Paryża i Lozanny.
LONDYN (Pat.) Premjer Mac

Donald wyjeżdża do Paryża w so-
botę przed południem. Z Paryża
premjer wyjedzie do Lozanny,
gdzie pozostanie około 3-ch ty-
godni. Przed wyjazdem do Pary-
że Mac Donald odbędzie rozmo-
wę z przybywającym do Londynu

de  Valerą potem zaś będzie
przyjęty pizez króla, aby przed-
stawił mu wynik tej rozmowy,
którą się król bardzo interesuje.
Stan zdrowia premjera Mac Do-
nolda jest zadawalający, aczkol-
wiek premjer cierpi jeszcze na
silne bóle ręki.

`

 

Czy nastąpi zmiana świadczeń socjalnych?
Minister pracy i op. społ. Hu-

bicki, który bawił przed kilkoma
dniami w Wielkopolsce, oświad-
czył współpracownikowi „Dzien-

nika Poznańskiego” w sprawie no-
welizacji świadczeń socjalnych, co

następuje:
„W opracowanym przez rząd

projekcie noweli do ustaw ubez-

pieczeniowych chodzi nie tyle o

obniżenie świadczeń socjalnych,

ile i to głównie jest celem noweli,
o wprowadzenie w polski system
ubezpieczeń ubezpieczenia na sta-
rość. Zbyt wielki rozmach  pol-

skich ustaw socjalnych, uchwalo-
nych po odzyskaniu niepodległości
przez ówczesne rządy i ciała usta-
wodawcze, powoduje, że dotych-
czasowe środki ua wprowadzenie

ubezpieczenia na starość nie wy-

starczają, to też z tych względów

wtłoczenie tego ubezpieczenia w
ramy istniejących świadczeń so-
cjalnych przedstawia poważne
trudności. Jak wiadomo projekt

noweli ustaw ubezpieczeniowych

wniesiony już został do ciał usta-

wodawczych, wejdzie on jednak
pod obrady prawdopodobnie do-
iero w czasie jesiennej sesji sej-

 

Sprawa tej noweli jest dość
trudna i mozolna, przyczem napo-
tyka na ostre sprzeciwy ze strony
opozycji, która ze względów  de-
magogicznych jest jej przeciwna.
Dla zdezawuowania niektórych
przynajmniej twierdzeń demago-
gicznej i nierzeczowej opozycji,
muszę wyjaśnić, że w przeciwień-
stwie do zagranicznych składek
chorobowych, które wynoszą od
4 —5i pół procent u nas składki
te są najwyższe, albowiem wyno- .
szą 5 i pół do 6 i pół proc.

Wysoce  charakterystycznem
jest oświadczenie znanego znawcy
ubezpieczeń posła angielskiego
parlamentu, a należącego do rady-
kalnej Labour Party, Davis'a, któ-
ry, przybywszy do Polski, nb. na
zaproszenie posła Stańczyka z
PPS., po zapoznaniu się z naszemi
ustawami socjalnemi, oświadczył,
że Anglja, która jest znacnzie bo-
gatszym krajem nie może sobie
absolutnie pozwolić na tak wygó-
rowane świadczenia, jakie płaci
Polska i w tym względzie wyraził
on swoje zdziwienie, że tak młode
państwo, zdobywa się na tak duży
wysiłek''.

Telefon Redakcji.
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Pożyczka francusku dla Polski?
BRUKSELA (Pat). Redakcja

czasopisma „Nation Belge“ wysla-
ła znanego dziennikarza belgijskie-
go Hislaire do Paryża, by wśród
sier francuskich, parlamentarnych
i dyplomatycznych wybadał, jakie
stanowiska zajmuje obecnie Fran-
cja wobec zagadnień międzynaro-
dowych. W wywiadzie, przepro-
wądzonym z wybitnym politykiem
francuskim, zachowując inco-
śnito, dziennikarz Belgseki zapytał
między innemi, co sądzi o tak
zwanym korytarzu polskim, Py-
tanie dziennikarza belgijskiego
miało następujące brzmienie: „Czy
sądzi pan, że nowy rząd stanie na
wysokości zadania, w celu dania
do zrozumienia Niemcom, że nie
pozwoli na zbrojny napad na tak
zwany korytarz polski?" Na py-
tanie to francuski mąż stanu od-
powiedział: „Wiem ze źródła naj-
zupełniej pewnego, że pierwszym
aktem gabinetu Herriota będzie
przyznanie naszym polskim sprzy-
mierzeńcom pożyczki w wysokości
kilkuset miljonow, jakiej domagali

się od Tardieu, który, zajęty za-
łatwianiem *spraw bieżących, nie
mógł tego uczynić. Nie zapomnia-
łere również, że przed dwoma laty,
kiedy Franklin-Bouillon wypowie-
dział z trybuny Irancuskiej to
słyane zdanie, że granica francus-
ka-nie kończy się tylko na Renie,
lecz również na Wiśle, obecny mi-
nister wojny Paul-Boncour, wów-
cząs deputowany socjalistyczny,
zm go oklaskiwał i był

pi zym, który mimo wściekło-
ści Leona Błuma, podszedł do
mówcy, aby uscisnąć mu rękę.

Zamieszczając powyższą depe-
szę P. A. T-4 zaznatzyć musimy,
iż nie podzielamy optymistycz-
nych nastrojów, ani agencji urzę-
dowej, ani owego „wybitnego po-
lityka”, gdyż możliwość uzyskania
pocz: przez obecny gabinet p.
rystora nie wydaje się nam rze-

czą możliwą. Chyba że warunki
tej pożyczki będą tego rodzaju, iż
ze strony narodowo myślącej czę-
ści społeczeństwa wywołałyby du-
że zastrzeżenia.

zagranicą 8 zł.

a o 28 proc. drożej.

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

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

druku mogą być przez Administrację dowełnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. 0.

Ogłoszenia
Terminy

Nr. 80187.

 

List otwarty:do radykałów francuskich.
Przedstawiciele polskich ugru-

owań radykalnych i członkowie
olskiego Stronnictwa Ludowego,

senator dr. Motz, przebywający
stale w Paryżu, i b. poseł Graliński
wystosowali do „demokratów i ra-
dykałów francuskich list otwarty,
w którym stwierdzają, że nadzieje
oparcia pokoju na współpracy
czynników demokratycznych we
Francji iw Niemczech całkowicie
zawiodły, wskutek upadku znacze-
nia ugrupowań lewicowych w
Rzeszy niemieckiej.

Nie można mieć żadnej nadziei,
aby mogło nastąpić zbliżenie i lo-
jalne porozumienie między men-
talnością francuską a mentalnością
ópanowującego Niemcy hitleryz-
mu, którego zaborcze i odwetowe
zamiary zwracają się nietylko
rzeciwko Polsce, ałe i przeciwk«
rancji W interesie pokoju,

stwierdzają autorowie listu, leży
zorganizowanie mocnej przeszko-
dy przeciw zamiarom  wspėlczes-
nych Niemiec. Francja może liczyć
w tej działalności tylko na tych
swoich przyjaciół, z którymi po-

 

W parlamencie francuskim.
VOTUM ZAUFANIA DLA RZĄDU HERRIOTA.OPOZYCYJNA MOWA

TARDIEU.
PARYŻ (Pat), Po przemówie-

niu Bluma wstąjił na trybunę Tar-
dieu, który przemawiał w tonie
spokojnym, nie przejmując się zby-
tnio odruchami gniewu, jakie mo-
wa jego chwilami wywoływała na
ławach lewicy. Były prezes rady
ministrów zarzuca socjalistom, że
za każdym razem, gdy znaleźli się
u steru władzy, wypierali się
swych zasad i stosowali zasady
fimansowe, których konsekwencją
było bankructwo. Przywódca opo-
zycji podkreśla, że Mac Donald
zmuszony byi opuścić szeregi
partji socjalistycznej i przypomina
okres długów 1 deficytów w okre-
sie panowania kartelu lewicowe-
go, L. j. w lalach 1924—1925. —
astępnie przemówca nalegał spe-

cjalnie, ażeby Herriot udzielił
bliższych wyjasnień co do stano-
wiska, jakie zajmie na konferencji
rozbrojeniowej. —- Francja złożyła
tam oświadczenie, że w ciągu naj-
bliższych lat 10 utrzyma swój
budżet wojskowy na tym samym
poziomie, co w roku 1932, Jeżeli
Herriot zamierza popierać ten
punkt widzenia i nie wprowadzać
do niego modyfikacji, Tardieu po-
leci swym przyjaciołom popierać
go, w przeciwnym razie zajmie
wobec niego odmienne stanowisko,
na skutek bowiem odmowy Her-
riota udzielenia wyjaśnień mogło-
by to skomplikować jego zadania
podczas przyszłych rokowań w
Genewie i Lozannie i odebrać mu
swobodę ruchu. Tardieu oświad-
czył, że on i jego przyjaciele po-
lityczni zmuszeni są odmówić pre-
zesowi rady ministrów votum za-
ufania. Postępowanie swe Tardieu
tłumaczy faktem, że Blum, które-
go koncepcje w dziedzinie bez-
pieczeństwa nie odpowiadają za-
sadom Herriota, zapowiedział, że
stronnictwo socjalistyczne poprze
obecny rząd.

RALaE TSS

Sowiety nakazują
sabotaż.

BRUKSELA (Pat). Dziennik
„La Nation Belge' podał dziś wia-
domość, która uzyskuje w Brukseli
potwierdzenie, że sowiecki komin-
tern zawiadomił wszystkie sekcje
międzynarodówki komunistycznej,
aby natychmiast przygotowały
środki sabotażowe, jak pożary,
wybuchy itd. we wszystkich fabry-
kach belgijskich, które będą wy-
rabiały materjaiy wojenne dla Ja-
ponji, względnie na linjach trans-
portowych, które będą je przewo-
ziły. Specjalni instruktorzy, któ-
rzy mają prowadzić robotę sabo-
tażową, w królkim czasie przy-
będą do Brukseli.
są czynione na wypadek koniliktu
między Rosją a Japonją, który
rzekomo ma nastąpić w najbliż-
szych dniach.

КЦа [el
- tińignią band.

 

Przygotowania.

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
podaje, że po dokładnem oblicze-
niu okazało się, że wynik  głoso-
wania nad votum żaułania dla rzą-
du przedstawia się jak następuje:
za votum zaufania głosowało 384
deputowanych, przeciwko rządowi
— 115, wstrzymało się zaś od gło-
sowania 110 deputowanych.

PARYŻ. (Pat). Według infor-
macyj,krążących 'w kuluarach

 

Izby, przyznane rządowi głosy о-
bejmują  przedewszystkiem 160
członków grupy  radykalno-spo-
łecznej i 130 socjalistów, 40 gło-
sów lewicy radykalnej oraz około
50 głosów grupy republikanów,
społecznych, socjalistów, frakcji
niezależnej lewicy oraz deputowa-
nych, którzy nie przystąpili jeszcze
do żadnej grupy.

 

siada polityczne umowy, a więc
na Belgję, Polskę i Małą Ententę,
które to kraje reprezeniują razem
przeszło 80 milj. ludności.

Senator Motz i b. poseł Graliń-
ski stwierdzają dalej, że można
mieć różne zapatrywania na zasa-
dę i użyteczność sojuszów, lecz
„trzebaby być pozbawionym
wszelkiego zmysłu politycznego,
aby nie rozumieć, iż jest rzeczą
konieczną, by nie próbowano w
tej dziedzinie nowych ekspery-
mentów w okresie, kiedy należy
się porozumieć, aby uratować
świat przed katastrofą, mogącą
wybuchnąć każdej chwili, grożącą
ruiną i śmiercią miljonom istnień
ludzkich”, Autorowie listu zapy-
tują, czy jest „dziełem dobrego
Europejczyka, 1 pacyfisty upra-
wianie propagandy, mającej na ce-
lu pozbawienia Francji, walczącej
9 pokój, tak poważnego czynnika,
jakim są porozumienia wymienio-
nych państw". Występując prze-
ciwko głosom, które odezwały się
we Francji za zerwaniem sojuszu
polsko-francuskiego, pp. Motz i
Graliński stwierdzają, że z punktu
widzenia pacyfistycznego nie moż-
na wymyślić niczego bardziej nie-
zgrabnego i  niestosowneśo w
chwili rozwoju hitleryzmu”.

APETYTY HITLEROWCÓW
WZRASTAJĄ.

BERLIN. (Pat). W rozmowach
z kanclerzem Papenem hitlerowcy
zażądali oddania sobie w  przy-
szłym rządzie Prus teki prezesa
rady ministrów oraz czterech in-
nych
Wniosek o wybranie prezesem ra-
dy ministrów Prus posła niemiec-
kiego narodowego Winterfelda zo-
stał przez hitlerowców odrzucony.

U progu Kampanii wyborczej
w Rzeszy Niemieckiej.

SENSACYJNE REWELACJE O DYMISJI BRUENINGA.
Rozmowa b. kanclerza z Hindenburgiem.

BERLIN (Pat).  Dortmundzki
„General Anzerger' ogłasza dziś
niezwykle ciekawe szczegóły, do-
tyczące koniliktu między prezy-
dentem Hindenburgiem a byłym
kanclerzem Brueningiem. W/$ re-
lacjj wspomnianego dziennika, w
sobotę 28 maja odbyła się rozmo-
wa między kanclerzem Bruenin-
giem i prezydentem Rzeszy, która
zdecydowała o dymisji poprzed-
niego gabinetu. Rozmowa miała
przebieg następujący:
W czasie reierowania przez

kanclerza Brueninga projektu no-
wego dekretu prezydent Hinden-
bur$ nagle wtrącił pytanie: „Po-
wiedziano mi, że dekret ten za-
wiera bolszewicki plan  koloni-
zacji. Jak się właściwie sprawa
ta przedstawia?” Bruening, nie
wdając się bliżej w tę sprawę, kon-
tynuował swój referat i gdy przy-
stąpił do kwestii finansowej, Hin-
denburg znów przerwał: „Kwestje
finansowe będą leż poruszane. Ja
myślę, że tu znowu traktować się
będzie sprawę po bolszewicku“.
Gdy to pytanie, zasugerowane
prezydentowi Rzeszy przez nie-
odpowiedzialne czynniki, kanclerz
Bruening również pominął milcze-
niem, prezydent nagle oświadczył:
„No to, mój drogi panie kanclerzu,
dalej tak iść w żadnym razie nie
możemy. Bolszewiekich taryf płac
i bolszewickich osiedli nie możemy
robić. Obaj lachowcy ruchu za-
wodowego muszą wystąpić z rzą-
du". Gdy Bruening spojrzał wów-
czas ze zdziwieniem na prezyden-
ta, ten ostatni powiedział: „Rozu-
miem przez to pana 1 Stegerwalda.
Oczywiście, może pan w nowym

gabinecie pozostać na stanowisku
ministra spraw zagranicznych”.
Na to kanclerz szorstko odpowie-
dział: „Dziękuje panu, panie feld-
marszałku. Z połamanym kręgo-
słupem nie będę ministrem”. Hin-
denburg, widocznie nieprzygoto-
wany na tę odmowę, oświadczył:
„A jak to będzie, jeżeli teraz zacz-
nę z panem mówić jak oficer do
oficera?” Na to Bruening odparł:
„Nie chodzi tu o kwestje uczucia.
Na to sprawy posunęły się już zbyt
daleko i są zbyt ważne. Zdaje mi
się też, że pan nie uważa już, aby
mojem zadaniem było ostrzegać
pana przed niebezpieczeństwami,
które wynikną z tego, co teraz
nastąpi. Posłarano się zapewne
już z innej strony o wyczerpujące
poinformowanie pana“. Wobec
prób, podjętych przez Treviranusa,
aby doprowadzic do porozumienia
między Brueningiem a Hidenbur-
giem, kanclerz odpowiedział Tre-
viranusowi odmownie na tego ro-
dzaju próby chocby z tego powo-
du, że jego zdaniem płk. Hinden-
burg zdołał całkowicie przeforso-
wać swoje stanowisko u ojca, i do-
dał: „Niema celu nawiązywać zer-
wanych nici”. Dymisję rządu miał
Brueninś wręczyć w najbliższy
poniedziałek ze słowami: „Wrę-
czam panu, panie prezydencie
Rzeszy, naszą prośbę o dymisję
dokładnie w 7 dni po pana ponow-
nym wyborze“, na co prezydent
nie da! žadnej odpowiedzi. W/g
informacyj prasy, powyžsza wia-
domość o rozmowie pochodzić ma
bezpośrednio z otoczenia Hinden-
burga.

ZNAMIENNE DEKRETY RZĄDU V. PAPENA.

BERLIN (Pat). W przyszłym
tygodniu nastąpi ogłoszenie u-
chwał gabinetu Rzeszy, ujętych w
lormę trzech dekretów. Pierwszy
dekret obejmie kompleks spraw
finansowych i budżetowych. Za-
warte w nim zarządzenia, oparte
na planach gabinetu Brueninga,
wprowadzają nowe ograniczenia
świadczeń socjalnych i nowe po-
datki, między innemi podatek od
zatrudnienia. W drugim dekrecie
sprecyzowane zostały projekty
rządowe w sprawie zatrudnienia
bezrobotnych. Dotyczą one mię-
dzy innemi planu kolonizacji, oraz

organizowania tak zwanych do-
browolnych oddziałów — pracy.
Trzeci dekret czysto polityczny
zawierać będzie nowe postanowie
nia w sprawie organizacji o cha-
rakterze wojskowym. W dekrecie
tym znajdą się przepisy, ktorym
będą musiały podporządkować się
restytuowane oddziały hitlerow-
skie. Pozatem ma być zniesiony
zakaz noszenia mundurów przez
członków organizacji o charakte-
rze wojskowym oraz cołnięte mają
być dotychczasowe ograniczenia
prasowe. `

*

KAMPANJA WYBORCZA
ROZPOCZYNA SIĘ.

BERLIN (Pat). Przygotowania
poszczególnych stronnictw do
kampanij wyborczej są w pełnym
toku. We środę pod przewodnic-
twem prałata Kaasa obradował
zarząd główny partji centrowej. —
Posiedzenie zagaił Kaas, wyraża-
jąc uznanie i solidarność stronnic-
twa z kanclerzem Brueningiem,
który według słów mówcy w ostat-
nich latach był stale eksponentem
polityki niemieckiej. _ Nadejdzie
dzień — oświadczył Kaas — kiedy
członkowie rządu obecnego zro-
zumieją, że droga, po której kro-
czą, jest fałszywa. Następnie po-
seł Joos, krytykując śrupy genera-
'ów, oświadczył, że to co nie uda-
ło się Bismarckowi, nie powiedzie
się również panom Schleicherom
i Schrasserom. Centrum pozosta-
nie tak jak dotychczas najwaž-
niejszem w polityce Rzeszy. Sy-
tuację wewnętrzno-polityczną zre-
ferował . kanclerz Bruening, u-
względniając zwiaszcza ostatnie
wydarzenia, które doprowadziły.
do kryzysu gabinetowego i utwo-
rzenia rządu von Papena. Mówca
nakreślił płan kampanji wybor-
czej, który spotkał sę z aprobatą
zebranych. Zgromadzeni wyrazili
votum zaufania parlamentarnej
frankcji centrowej, w szczególno-
ści zaś dr. Brueningowi. Uchodzi
za rzecz pewną, żeBruening będzie
czołowym kandydatem centrum
przy wyborach do Reichstagu.
Mówią pozatem, że prałat Kaas
występuje ze stanowiska prezesa -
stronnictwa. W tym wypadku na
prezesa stronnictwa  wybranoby
Brueninga.

DLĄCZEGO NIEMCY NIE MOGĄ
PŁACIĆ ODSZKODOWAN?

ŁONDYN. (Pat). Niemiecki
minister spraw zagranicznych von
Neurath złożył wczoraj ministrowi
Simonowi memorandum, wyjaśnia-
iące, dłaczego Niemcy nie mogą
płacić odszkodowań. Dzisiaj przy*
jęty on będzie przez Mac Donalda,
który wydaje dla nieśo pożegnal-
ne śniądanie. Na śniadaniu tem
zostaną definitywnie wyjaśnione
zagadnienia konferencji lozańskiej
i rozbrojeniowej w stosunku do
Niemiec i Angiji. Rząd niemiecki
zdecydował się nie obsadzać na- |
Be apie ambasadora w
ondynie co ułatwi częste wizyty
w Londynie von Neuratha, й

  

 

resortów  ministerjalnych. |

    



     

Ustawa 0 zoromadzeniah.
W dn. 7 b. m. ogłoszona zo-

stała ustawa z dnia 11 marća

1932 r. o zgromadzeniach (Dz.

Ustaw poz. 450) i odtąd obowią-

zuje ona na całym obszarze pań-

stwa. Jednocześnie na mocy

tejże ustawy utraciły moc wszel-

kie, dotychczas obowiązujące,

przepisy dzielnicowe, bądź pozo-

stałe po zaborcach, bądź też

wprowadzone już przez władzę

polską. Między innemi w woje-

wództwach północno-wschodnich

przestaje obowiązywać rozporzą-

dzenie Komisarza Gen. Ziem

Wschodnich z dn.25 maja 1919r.

o gromadzeniach. Ujednostajnie-

nie w państwie przepisów, do-

tyczących gromadzeń publicznych

i zebrań, jest niewątpliwie fak-

tem dodatnim, nie wymagającym

wyjaśnień.

Natomiast sama treść ustawy

nasuwa wiele zastrzeżeń i wątpli-

wości. Uregulowanie tak donio-

slej dziedziny žycia spolecznego,

jak zgromadzenia, w warunkach

nowoczesnego żywego tempa wy-

maga szczególnie dokładnych i

precyzyjnych podstaw prawnych,

któreby w sposób jasny rozgrani-

czały wolność obywatelską i in-

gerencję organów władzy.

Zbyt rozciągliwe przepisy mo-

gą, zależnie od warunków, umo-

żliwiać swawolę obywatelom i

doprowadzić do zagrażających

spokcjowi i bezpieczeństwu lub

porządkowi poblicznemu wybry-

ków. Zbyt niejasne i krępujące

będą przeciwnie źródłem samo-

woli organów władzy. W tym dru-

gim wypadku, obok skrępowania

wolności lojalnych obywateli, roz-

winąć się może szkodliwa dla

państwa akcja podziemna, usu-
wająca sie z pod kontroli pu-

blicznej.

Nowa ustawa o zgromadze-

niach nie zasługuje wcale na

miano liberalnej. Z ducha swego
sięga raczej wzorów z państw za-

borczych, usiłujących wtłaczać

życie publiczne w wązkie ramy

przepisów policyjnych i cenzuro-
wania nietylko działalności oby-

wateli, ale także ich przekonań.

Daje przytem bardzo szerokie po-

e do dowolności postanowień
władz administracyjnych w wy:

padkach zasadniczego znaczenia,

jak naprzykład zgody na odbycie

zgromadzenia, albo decyzji przed-

stawiciela władzy 0 rozwiązaniu

zgromadzenia publicznego, lub

zsbrania zamkniętego.

Tak oto art. 9 pozwala właści-

wej władzy zakazać zgromadze-
nia w lokalu, jeżeli między inne-

mi zgromadzenie takie „zagraża-

łoby bezpieczeństwu, spokojowi

lub porządkowi publicznemu”.

To samo dotyczy zezwolenia na
odbycie zgromadzenia pod go-
iem niebem. Określenie tego za-

grożenia pozostawione jest do-

wolnemu uznaniu wiadzy. Na

nocy tego przepisu nie jest wy-

kluczone uniemożliwienie wszel-

kich zgromadzeń w każdym cza-

sie. Jeśli do tego dodamy, że
ust. 3 art 24 orzeka, iż również

zgromadzenia przedwyborcze pod-

iegają powyższemu przepisowi, to

stanie się jasnem, jak rozległe

otrzymuje uprawnienia admini-

stracja i jak skromne są możli-
wości obywateli, pragnących brać

udział w życiu publicznem.
Inny przykład: Według art. 14,

przewodniczący ma prawo usunąć

ze zgromadzenia uczestnika, jeżeli

swojem zachowaniem się unie-

możliwia obrady iub usiłuje w spo-

sób gwałtowny udaremnić obrady.

Przewodniczący nie ma jednak

możności zwrócenia się do policji,

ażeby awanturrika usunęła. Wte-
dy przedstawiciel władzy może

uznać, iż zgromadzenie zagraża

spokojowi publicznemu, albo że

nie podporządkowuje się zarzą-

dzeniom przewodniczącego, i zgro-

madzenie rozwiąże. Jest to szero-

ka furtka dla wszelkich bojówek

i rozbijaczy zebrań, niemiłych lub
źle widzianych giup i organizacyj

politycznych.

Te i podobne wady stały się po-

wodem, że podczas obrad nad
ustawą o zgromadzeniach Stron-
nictwo Narodowe i w Sejmie i
w Senacie w sposób stanowczy
wystąpiło przeciw projektowi.
Omawiana ustawa ma długą już

historję. Wszystkie z rzędu Sejmy,
począwszy od ustawodawczego,

opracowywały w komisjach swoje

projekty, które z różnych powo-
dów nie zostały ostatecznie u-

DZIENNIK MIBENSKJ

Z prasy.
Dwie ciemne siły.

W związku z pogłoskami, dy-

skutowanemi przez niektóre pisma

zarówno zagraniczne jak i polskie

(sanacyjne) o jakiemś trójporozu-

mieniu Francji, Niemiec i Polski

przeciw  bolszewizmowi, pisze

„Głos Narodu* (nr. 152):
„Przypamina się poselstwo chana ta-

tarskiego Kujuka z 13 w., który propono-

wał św. Ludwikowi francuskiemu sojusz
do walki z Seracenami.

Ciążą dziś nad Europą dwie ciemne

siły: — hitleryzm i bolszewizm. Jak w 13

„w. Tatarzy i Saracenowie... Siły zaborcze,

brutalne, złe. Używać jednej do poko-

nania drugiej, to — pożyczać „iskier z

czarta kuźni”. Wiek !3-ty był na tyle

rozsądnym, że o tem poważnie nie

myślał. ь 3

Jest inny ratunek przed temi dwiema

siłami. Stworzyć koncert państw zainte-

resowanych w utrzymaniu pokoju i w o-

bronie chrześcijańskiej cywilizacji przed

barbarzyństwem. Polska położona w naj-

wrażliwszym punkcie Europy, pierwsza

jest do tego powołana, by taką inicjatywę

rzucić i koło niej skupic zainteresowane

narody... Nie zawsze trzeba koniecznie

z dwojga złego wybierać mniejsze złe.

A nie wolno wtedy, kiedy zło można zo-

stawić złu na pożarcie, a samemu two-

rzyć dobro. : :

Jeszcze ciągle tracimy w polityce za-

granicznej czas na szukanieoryginalnych

rozwiązań. Nie wiele go nam już zostaje

na znalezienie jedynie prawdziwego, któ-

rego od lat wytrwale bronimy. Może go

braknąć już za 2miesiące!

Żydowskie zuchwalstwo.

W ostatnich czasach mnożą się

wypadki rzucania obel$ w prasie

żydowskiej na Kościół i ducho-
wieństwo kalolickie. Wyraźnie

prowokuje się społeczeństwo ka-

tolickie. Ostatnio np. warszawskie

pismo żargonowe „Naje Folkscaj-

tung” (z 22 maja) z okazji wydania
encykliki „Cantate Christi" tak
pisze:

„Papież wydał do swego motłochu
długie gadanie, które nazywa się po ła-
cinie „encyklika“, prosto powiedziawszy
—list, który powinien cbiec cały świat
katolicki i podać do wiadomości, comyśli

o cierpieniach ludzkości jej władca” itd.
w tym tonie i formie я

Uważamy, że ludność żydow-
ska w dobrze zrozumiałym swym

interesie powinna unikać drażnie-

nia ludności katolickiej i obraża-
nia jej uczuć.

Gdy w Niemczech hitlerowcy
i biją żydów podnoszą żydzi la-
ment — czemu bynajmniej się nie
dziwimy.

 

Jednakże żydzi wymagając

słusznie, by szanowano ich świę-

tości, powinni również szanować

świętość swych gospodarzów, u
których żyją.

„Czas“ o rządach generalskich.

Krakowski „Czas'* ironizuje na
temat rządów generalskich w

Niemczech:
„Te „Papen - heimery“, ta „Reichs-

wehra“ — te „generaly“, ktėrym się wy-
daje, že „wystarczy występowač w mun-

durze i przy szabli”, aby zaimponować

światu”,
Na to odpowiada z przekąsem

„Naprzėd“:
„Oczywiście, nie trzeba przesadzać

w zbytniej militaryzacji ministrów, ani w
szarżach. — Zaraz generałowie, czy nie
należało powołać raczej pułkowników?.*

Nieco humoru.

Wobec oświadceznia b. premjera
Bartla po ostatnim zagadkowym na nie-
go napadzie z jajkami, że-będzie zawsze

nosił przy sobie rewolwer, Ministerstwo

Spraw Wojskowych postanowiło podob-
no przenieść go do „pospolitego ruszenia
premjerów zbronią w ręku”.

Dowiadujemy się ze sfer miarodaj-

nych, że Ministerstwo Skarbu ma się po-
łączyć w najbliższych dniach z Minister-

stwem Robót Publicznych, gdyż zbieranie
podatków w obecnych czasach jest naj-
cięższą robotą w Polsce с *

Skarb Państwa — та zmartwienie.

Kwiecień dał deficyt 34 miljony złotych.

Jest projekt, aby wszyscy obywatele, nie

należący do Kł. B. B., płacili specjalny

wyrównawczy podatek, żeby w czerwcu

nie było jużdeficytu.
.

Gdyby naprz. i Jan Piłsudskiprzeszedł

do opozycji, usłyszelihyśmy napewno hi-

storyczne słowa: „Et tu, Bratus, contra

me?“ . .
.

Wtajemniczeni twierdzą, że rewja pt.

„Listek Figowy” dlatego ma takie duże

powodzenie, gdyż jest aktualną, bo kry-

ZySOWA...

Sanatorzy wyjazd za miasto na nie-

dzielny odpoczynek nazywają majówką,

opozycja —week-ende. е

Ktoś przewidujący powiedział, że w

czerwcu napewno będzie lepiej... niż w

lipcu... nz

Don-Juani cieszą się z kryzysu. Bo

im czasy są cięższe, tem kobiety... lżej-

SZE...

Ludzie, pozbawieni rąk, robią dziś

wrażenie najszczęśliwszych. Bo jedynie
im ręce nie opadają...

(. żółta Mucha")

zasychanie.
Niewczesne pociechy p. min. Zawadzkiego.

P. minister Zawadzki, zastępca
prezesa rady ministrów, na zebra-
niu posłów i senatorów BB. dnia
1-$o bm., zabarwiając przedsta-
wienie stanu gospodarczego kraju
pocieszająco, mówił m. in. o przy-
wozie i wywozie:
— „Jeżeli jednak przejdziemy do

ogólnych cyfr, charakterystycznych całe

położenie gospodarcze, to przekonamy
się, że u nas natężenie kryzysu nie jest

silniejsze, niż w innych krajach, przeciw-

nie jest słabsze niż gdzieindziej.

Jeżeli porównamy ostatnie miesiące

z rokiem 1927, stwierdzimy wszędzie
zmniejszenie się bardzo znaczne obrotu.

Zmniejszenie przywozu waha się od 39

do 72 proc. W Polsce zmniejszenie się

przywozu wynosi 72 proc., w Rumunji 71

proc., na Węgrzech 68 proc, w  Niem-

czech 69 proc., w Stanach Zjednoczonych

62 proc, w Czechosłowacji także 62
proc. Więc pod względem przywozu

zmniejszenie nasze przedstawia się po-

ważnie, ale nie bardzo się różni od

zmniejszenia się przywozu w innych

krajach.

Jeżeli natomiast weźmiemy cyfry,

dotyczące wywozu, to tam stoimy na

trzeciem miejscu. Wywóz zmniejszył się

u nas o 54 proc., w Stanach Zjednoczo-
nych o 62 proc., we Francji także o 62

proc, w Austrji c 62 proc, we Wło-

szech 58 proc., na Węgrzech i w Ru-

munji 56 proc. Lepiej od nas stoi Anglia,

gdzie wywóz zmniejszył się o 47 proc.

i Niemcy, gdzie zmniejszenie wywozu wy-

nosi 39 proc. Jeżeli chodzi o wywóz, to

pomimo trudności, stawianych naszemu

wywozowi ze wszystkich stron, potrali-

liśmy nie dopuścić do tego, by zmniej-

szył się w tym stopniu, co w innych

państwach."

Niezłe objaśnienie i uzupełnie-
nie tych wywodów, obliczonych
na pocieszenie, znajduje się w sa-
nacyjnej „Prawdzie”* łódzkiej (nr.
23 z 5-go bm.) wydanej równo-
cześnie z przemówieniem p. mini-
stra Zawadzkiego:

„Na uwagę zasługują liczby, obrazu-
+jące rozmiary naszego handlu zagra-

_„nicznego w ostatnich latach i w pierw-
” szych miesiącach roku bieżącego.

Wartość naszego wywozu i przywozu
wynosiła:

przywóz wywóz

w milj. zł.

1927 r. 2.892 2.515

1928 r. 3.362 2.508
1929 r. 3111 2813

1930 r. 2.246 2.433

1931 r. 1.462 1.878

288 383

W roku ubiegłym wartość przywozu
w pierwszych czterech miesiącach wy-

1932 r. (styczeń—kwiecień)

niosła 538, a wartość wywozu 619 miljo- „

nów złotych, jeżel* więc spadek obrotów
zagranicznych pójdzie w roku bieżącym

w tem samem tempie jak w roku ubie-
głym — a nic nie przemawia za tem, by

miało być inaczej — to bilans handlu

zagranicznego za rok 1932 zamknie się po

stronie przywozu kwotą około 700—750

miljonów złotych, a po stronie wywozu
kwotą około miljarda złotych.

Już zeszłoroczne obroty naszego han-

dlu zagranicznego były znacznie niższe od

najniższych, jakie osiągnęliśmy od roku

1923, t. į. od wprowadzenia stałej jed-

nostki obrachunkowej, względnie od

pierwszej stabilizacji waluty i od chwili

rozpoczęcia racjonalnego i realnego obli-

czania wartości przywozu i wywozu.

Obroty tegoroczne zapowiadają się na

poziomie dawnych lat przedwojennych,

śdy ziemie polskie zaledwie zaczynały

wchodzić w szersze handlowe stosunki

z zagranicą. Zdaje się, że w dość szyb-

kiem tempie zbližimy się do stanu kom-

pletnej samowysiarczalności gospodar-

czej, do owej tak gorąco z wielu stron

zachwalanej i zalecanej autarkji i że nie-

bawem na własnej skórze przekonamy

się, czy stan ten jest dobrodziejstwem

czy klęską dla ludności.

W porównaniu z rokiem 1929 jesteś-

my niewątpliwie o połowę biedniejsi.'*

Żadne zeslawienia procento-
we z krajami, które mają z czego
kurczyć swe obroty, dziesięć i
dwadzieścia razy większe od pol-
skich, nie zaciemnią tej prostej
prawdy, że zasycha całkowicie na-
sze życie gospodarcze, a w związ-
ku z niem także i wymiana towa-
rów z zagranicą.

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.

m m m ma mu

CZY PAMIĘTASZ O HERBA-

CIARNI DLA BEZROBOTNEJ
INTELIGENCJI?

|
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chwalone. Nie były'one najlepsze,
zawierały w niektorych artyku-
łach zbyt szerokie pojmowanie
swobód obywatwiskich, nie pozba-
wione jednak byty gwarancji nad-

zoru organów państwowych nad

zebraniami, W. przeciwieństwie
do tamtych projektów, w ustawie

obecnej wolność zgromadzeń zo-
stała całkowicie uzależniona od

dobrej lub złej woli władzy admi-

nistracyjnej.
Jakie da wyniki praktyczne

jej zastosowanie — pokaże oczy:

wiście dopiero przyszłość. Można
się jednak obawiać, że nie będzie

dobrą szkołą ani dla administra-

cji państwowej, ani dla spole-
czeństwa.

Z posiedzienia Rady
Środowe posiedzenie Rady

Miejskiej rozpoczęło się, jak
zwykle, z opóźnieniem dwugo-
dzinnem. —-

Porządek dzienny zawierał
szereg interesujących spraw, a
m. in. sprawę obciążenia pra-
pracowników miejskich świad-
czeniami na rzecz ubezpieczeń

- społecznych, sprawę budowy par-

ków, sprawę kinematografu miej-
skiego i sprawę komunikacji
autobusowej.

Sprawa kina miejskiego spad-
ła z porządku, jak to już było
na szeregu poprzednich posie-

Miejskiej,
dzeń, z powodu nieprzygotowa-

nia odpisów maszynowych spra-

wozdania komisji.

Sprawa komunikacji autobu-

sowej została odroczona wobec

złożenia przez „Arbon* memorja-

łu, z którym Magistrat nie zdążył

się zapoznać. в
Dłuższą dyskusję wywołały

sprawy uposażeń pracowników

miejskich oraz sprawa poborów.

Posiedzenie zamknięto dziś o
godz. 1 w nocy.

Z powodu spóźnionej pory

wyczerpujące - sprawozdanie po-

damy w numerze najbliższym.

 

ZŁOTO | WALUTY ZAGRANICZNE
NIE BĘDĄ SPRZEDAWANE.

Związek Banków w Polsce po-

witał niedawne uchwałę skiero-

waną przeciwko spekulacji wa-

lutowej.
Uchwały Związku Banków idą

w trzech kierunkach. Banki po:

rozumiały się mianowicie, iż 1)

(UA TBT ET,arr uETA

TEATRY MIEJSKIE.
LETNI W BERNARDYŃSKIM.

„Polacy w Ameryce", arcywesoły

wodewil w 5 aktach ze śpiewami
i tańcami — Cyryla Danielewskie-

go. Reż. W. Radulski. Dekor.
W. Makojnik.

Co za wyborne widowisko dla

szerokich mas, dla niedzielnej pu-
bliczności, skoro już i ta wtorko-

wa, „premjerowa“ zašmiewala się

do rozpuku, przerywając przez
cały czas akcję oklaskami,
których huczał 1 dygotał nasz miły

drewniany teatrzyk w „Bernar-

dynce'.
Poczciwy, swojski wodewil,

który wizruszał i śmieszył War-
szawę przed zgórą čwierėwiekiem,
który na tej samej scenie, za dy-
rekcji Młodziejowskiej oglądał nie-
jeden ze starszych, dzisiejszych
wilnian odświeżony, odmło-
dzony, odniósł dziś ponownie su-
kces zupełny.

Nie raziła nikogo zacna, na-
iwna, myszką tracąca fabuła o pe-
regrynacji do „Hameryki'”* naszych
poczciwych „kmiotków”, i owo
serdeczne tchnienie taniego patrjo-

tyzmu (jak mimo to drogiego, cza-
su niewoli pod zaborami, sercu
każdego Polaka), wiejące ze słów
i frazesów (czasem teatralnych i
pełnych zabawnego patosu) z tęs-
knych lub dziarskich piosenek,
z tańców — lecz owszem chwytało
za serce wspomnienie owych
rzesz z pod wiejskiej strzechy lub
zaułków Powiśla, wędrujących po
chleb za ocean, a tęskniących
ustawicznie do rodzinnej ziemi i
miasta, do daleko pozostawionych
własnych, ubogich kątów.

A już humor wprost przewy-
borny, choć rubaszny owych nie-
zrównanych typków  warszaw-
skich: andrusa Kostka Klepki,
garkotłuka Marjanny Ogórek i
lwowskiej szwaczusi panny Sto-
larczykówny, wywoływał wprost
żywiołową wesołość na widowni.
Słowem na premjerze „amerykań-
skich Polaków* bawiono się zna-
komicie i teatr był po brzegi wy-
pełniony.

Wyborna gra aktorów, chóry
zgodnie, czysto i rytmicznie
brzmiące, orkiestra nieduża, ale

sprawiająca się dzielnie, tańce i
ewolucje — owoc pomysłów i
pracy nieocenionego pod tym
względem p. Karpińskiego — ma-
lownicze kostjumy, wymusztro-
wani statyści i prześliczne wprost
dekoracje: okręt „jak żywy” i
„czarodziejska noc' na plaży
gdzieš pod New Yorkiem złożyły
się na calošė doprawdy imponu-
jącą. A cóż dopiero wobec nie-
oszacowanej pod względem hu-
moru trójki pp. Zielińskiej, Kar-
pińskiego i Ładosiówny. Piosenki
i tańce musiano bisować, a ma-
lutka Marysia, tańcząca „mate-
lota”, oczarowała wszystkich.
(Absolutnie zbyteczny był tylko
jeden numer: baletniczki ni stąd,
ni zowąd wyskakujące ze ścian na
uroczystości rodiznnej u państwa
Klepków).

bsada olbrzymia, więc p. Gliń-
ski Jackson piwowar — vel Ja-
kóbiak p. Gliński miał ciężkie za-
danie, zmuszony robić twardego a
potem sentymentem ogarniętego

ojca — przy zabawnych w swej
konwencjonalności słowach  te-
kstu; p. Detkowski — Wojciech —
który tańczył, śpiewał, martwił się,
cieszył i robił dolary — a wszystko
bardzo udatnie; p. Domański —
zakochany zamerykanizowany Jan
Jackson; p. Szpakiewiczowa —
Sołoducha ze swemi pięciu córka-
kami; p. Stanisławska — rezo-
lutna Baśka; Zastrzeżyńska —
pz Kaska; p. Budzyński

„. dobry i charakterystyczny w
roli „Miemca* — barona Schuste-
ra; Lubowska — Emilja; Zelwero-
wiczówna — Marusia; Brusikie-
wicz — Grzybek; Loedl — po-
licjant; Borski — kapitan okrę-
tu; Moranowicz Hilary
wszyscy $rą pełną życia i tempa
przyczynili się do powodzenia
tego istotnie „arcywesołego” wo-
dewilu, na który, można być pew-
nym, że w najbliższą niedzielę za-
braknie biletów w kasie.

Pilawa.

zaprzestaną sprzedaży złota, 2)

ograniczą sprzedaż walut i de-

wiz zagranicznych do ram go-

spodarczo uzasadnionych, 3) wy-

konywać będą zlecenia kupna

polskich pożyczek zagranicznych

tylko za dostarczeniem odpowied-

niej ilości walut lub dewiz zagra-

nicznych.
Motywy tych uchwał, wiążą-

cych wszystkie zrzeszone w Związ
ku Banków instytucje, są następu-

jące: W ostatnich kilku miesiącach

zaznaczył się wzmożony popyt za
złotem z celach tezauryzacyjnych,
którego w tym okresie przywie-
ziono do Polski za około 40 miljo-
nów złotych. Jest to zjawisko dla
społecznych i gospodarczych inte-
resów kraju nadwyraz szkodliwe,
bo pozbawia życie gospodarcze
tak bardzo mu potrzebnych kapi-
tałów i dlatego należało przeciw-
działać temu niepożądanemu pro-
cesowi tezauryzacji.

Ograniczenia w sprzedaży de-
wiz i walut zagranicznych nie do-
tkną natomiast potrzeb życia go-
spodarczego, a mają wyłącznie na
eelu ukrócenie niezdrowej speku-
lacji i nieuzasadnionego wywozu
kapitałów zagranicę. Banki więc
sprzedawać będą nadal bez ogra-
niczeń dewizy 1 waluty swej klien-
teli, która udowodni rachunkami
it. p., iż ma płatności z tytułu

obrotu handlowego, spłaty procen-
tów lub t. p. Również a , wy*
jeżdżające zagranicę, będą mogły
się zaopatrzeć w odpowiednią ilość
obcych walut.

Wreszcie, jeżeli chodzi o za-
kup polskich pożyczek na rynkach
zagranicznych, utrudnienia wpro-
wadzone obecnie dyktowane są
również koniecznością przeciw-
działania odpływowi dewiz.

Jak donosi agencja „Iskra”, do
akcji powyższej przyłączyć się
mają również banki mniejsze i do-
my bankowe, które do związku
banków nie należą.

Kantory wymiany narazie sprze-
dają każdemu bez żadnych ogra-
niczeń zarówno złoto jak i waluty.
Sprawa przystąpienia tych kanto-
rów do uchwały Związku banków
jest również rozważana.

 

'wadzenia automobili — spadli dorożka-

SZKICE I OBRAZKI.
KOŃSKO-LUDZKA BIEDA.

Nie wolno naśmiewać się z biedy...

nie wolno...
Przeto serdecznemi wielce słowami

pisać będę o wielkiej biedzie bardzo

biednego miasta Wilna.
O dorożkarzacb...
Ongis ozdoba miasta z chwilą wpro-

1ze do rzędu zabytków archeologicznych.
Coprawda wprowadzenie na ulice

Wilna t zw. „Arbonów* poprawiło

znacznie sytuację dorożkarzy, poprawiło.

Podróżuje się niemi bowiem i prędzej

i taniej... (zwłaszcza jazda w kilka osób,

stanowczo lepiej opłaca się dorożką z

powodu zbyt wygórowanych cen biletów
„arbonowych“).

Ale jest

karzom...
W dgbie przednówku, owies droże-

je, koniska wypycha się jakimś ersa-

tzami, brak grosza na inwestycję i remont
dorożki...

Coprawda wehikuły owe  niczem
nie przypominają tryumialnej kwadrygi
Pompejusza ni rydwanu Aleksandra VI,

są niektóre niesłychanie schorowane i w
jeździe przypominające trzeci paroksyzm
malarji tropikalnej, ale brać im tego za
złe nie można.

Dochody dzienne takiego dryndzia-
rza wynoszą przeciętnie 4 do 5 złotych,
na które w domu oczekują cztery lub
trzy maleńkie gąbki, ogromna buzia żony

no i najważniejszy członek rodziny koń...

Ale cała kwota zarobku nie docho-
dzi (a właściwie nie dojeżdża nigdy do
domu...

Na skromną 4asę dorožkarza czyha-

ją jędze złych wypadków...

Pan posterunkowy jędze owe dzier-
ży na łańcuchu,

Oto okazało się, że guzik od płasz-
cza dorožkarskiejo wypiowialego i zmię-
toszonego jak stara miłość, odleciał.

— Stėj!!

Dorożka staje.

— Ja nic nie winien panie władza,

co się stało? >

— Guzik odleciał — 1 złoty kary.
Guzik, może być powodem wyrzuce-

nia za drzwi w salonie, ale taki doroż-

karski guzik, nie wart pięciu groszy?...
"Nic nie poradzi. Wyjeżdża jędza z

mandatem karnym w pysku i złotego pła-
cić trzeba...

Czasem gość jakis zanadto wrażliwy,
zrobi awanturę, że mu się gdzieś tam

wkręciła sprężyna i awantura gotowa...
Ach! ci goście.
Byłem świadkiem jak jakaś spaśna

żydowica zwymyślała chrześcijanina do-
rożkarza...

— Ty podła świnia, ja dawno gawa-

riła, szto tylko naszych do jazdy brać...
Chodziło o to, że dorożkarz dopomi-

nał się o należne mu za jazdę, 60 groszy...
Ponieważ zśgnędiany utratą zarobku

woźnica nie zareagowal... zareagowałem
ja...

Jak ją nie chapnę językiem! Bab-
sztyl uciekł jak zwinny motylek, płacąc
dorożkarzowi...

Mam i ja znajomego dorożkarza, któ-

ry spotkawszy mnie na ulicy, zapytuje
kiedy się skończy kryzys. ;

Dawniej go pocieszałem zawsze, dziś
tylko smutnie kiwam głową, patrząc na
jego szkapę.

Myślę, że kryzys skończy się wtedy,
gdy ów nieszczęsny rumak z Apokalipsy
tyć zacznie.

źle, bardzo źle doroż-

M. Junosza.

 

Opłaty stemplowe.
Stowarzyszenie Kupców i Prze

mysłowych Crześcijan w Wilnie
komunikuje, iż znowelizowana u-
stawa o opłatach stemplowych, któ
rej jednolity tekst został ogłoszony
w „Dzienniku Ustaw Rz. P." nr.
41 z dnia 18 maja 1932 r. ustala mię
dzy innemi opłaty w wysokości na-

stępującej:
1) Od rachunków — 0,2 proc.

od sumy należności, jeżeli sprze-
dawca bądź nabywca wystawia ra
chunek z tytułu tranzakcji kupna
sprzedaży swego przedsiębiorstwa,
które podlega podatkowi przemy-
słowemu lub ustawowo jest zwol-
nione od tego podatku. W innych
wypadkach opłaca się 1 proc. od
sumy należności. Wolne są od o-
płaty stemplowej rachunki, nie
przewyższające kwoty 20 złotych.
Opłata nie może wynosić mniej, niż
10 groszy, oraz $groszową końców-
kę należności z tytułu opłaty za-
okrągla się w ten sposób, ażeby
kwota należności była w całości po
dzieloną przez dziesięć.

2) Pokwitowania z odbioru pie
niędzy i papierów wartościowych
podlegają: zasadniczo opłacie 25
gr. Wolne są od opłaty stemplo-
wej pokwitowania, stwierdzające
odbiór pieniędzy wartościowych,
których wartość nie przewyższa 50
złotych. Do uiszczenia opłaty jest

„obowiązana osoba, wydająca po-
kwitowanie.

3) Od podań do urzędów pań-
stwowych oplaia stemplowa wy-
nosi zasadniczo 5 złotych oraz 50
groszy od każdego załącznika. Po-
danie, w którem petent żąda zmia*
ny decyzji w sprawie daniny pu-
blicznej podlega opłacie w wyso-
kości 2 złotych. Jeżeli jedna suma
sporna nie przewyższa 100 zł., to
opłata przy sumie spornej, prze-
wyższającej 50 zł., wynosi 50 gro-

szy; przy sumie zaś, nie przekra-
czającej 50 zł., podanie jest wolne
od opłaty. Od załączników do wy-
mienionego powyżej podania, nie
pobiera się opłaty. Podania innej
treści, tyczące się danin publicz-
nych, podlegają opłacie w wyso-

kości 3 zł. oraz 50 groszy od każ-
dego załącznika. Pokwitowania z
przyjęcia podania do urzędu pań-
stwowego podlegają opłacie w wy-
siokości 20 groszy.

4) Od pism, stwierdzających
pełnomocnictwo, zasadnicza opła-
ta wynosi 5 złotych.

Ponieważ ustawa o opłatach
stemplowych zawiera dużo mater-
jału oraz w poszczególnych jej roz-
działach są różne ważne przepisy
o ulgach względnie zwolnieniach
od opłat, jest rzeczą wskazaną, a-
żeby stery zainleresowane nabyły
Dziennik Ustaw, w którym ogło-
szono jednolity tekst ustawy, ce-
lem sprawdzania w  poszczegól-
nych wypadkach, czy istnieje obo-
wiązek uiszczenia opłaty i w jakiej
wysokości.
|PEETRŃACWED dk Lk DT

Popierajcie Pol :
Macierz Szkaką

Drobne wiadomości.
Fiasko akcji komunistycz-

nej.
SOSNOWIE. (Pat.) Komuniści,

pragnąc wykorzystać dla swych
celów zatarg o urlopy w gor-
nictwie, proklamowali na środę
8 b. m. strajk robotników kopal-
nianych. Akcja ta jednak nie
udała się zupełnie.

Poza 10-minutową przerwą w
pracy w kopalni Saturn, na wszy-
stkicy innych kopalniach zagłę-
bia Dąbrowskiego praca odbywa-
ła się zupełnie normalnie. Spo-
koju nigdzie nie zakłócono,

Zbłąkany balon.
LUBLIN, Pat. W. Biłgoraju

spadł balon meteorologiczny, po-
chodzący z czesko-słowackiej woj-
skowej stacji meteorologicznej w
Pryszczanach.

Balon oddany został do sta:
rostwa, które zajęło się jego eks-
peddycją do Czechosłowaacji.

 
 



 

 

W początkach przyszłego ty-
godnia ma się odbyć pierwsze po-
siedzenie Komisji Finansowej, po-

liminarza budżetowego.
donosiliśmy, nowy budżet został
wreszcie zbilansowany przez Ma-
gistrat w sumie 10 miljonów zło-

w Magistracie wysunęła się obec-
nie na czoło zagadnień samorządu
wileńskiego. Aczkolwiek posie-
dzenie Komisji Redukcyjnej do
skutku nie doszło, sprawa ta była
już niejednokrotnie omawiana na
półoficjalnych naradach zaintere-
sowanych czynników miejskich.
Jak już donosiliśmy, wysunięto
cały szereg koncepcyj, które do-
tychczas nie uzyskały jeszcze osta-
tecznej aprobaty. Mimo to już
obecnie z całą pewnością można
stwierdzić, że redukcje pójdą w

Wśród włascicieli posesyj t. zw.
Kolonji Magistrackiej za Pośpiesz-
ką wywołało ogromne niezadowo-
lenie niedotrzymanie przez Arbon
paragrafu, przewidzianego umową.
Chodzi mianowicie o to, że Towa-
rzystwo Miejskich i Zamiejskich
Komunikacyj (Arbonj nie urucho-
miło w sezonie letnim od dnia
1 czerwica poczynając komunikacji
autobusowej między Wilnem i Ko-
lonją. Właściciele tamtejszych po-

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat chce zatrzymać

egzekutywę podatków. Magi-
strat m. Wilna złożył za pośred-

nictwem Związku Miast memorjał

w sprawie zamierzonej centrali:
zacji egzekucji administracyjnej
podatków przez władze skarbowe.
Jak się dowiadujemy, memorjał
ten jest rozpatrywany obecnie w
Prezydjum Rady Ministrów. Nale-

ży zaznaczyć, że czynności egze-

kucyjne mogą być przyjmowane
przez władze skarbowe od Zw.

Komunalnych tylko w tych wy-

padkach, gdy stwierdzone zosta-
nie wadliwe ściąganie podatków
przez samorządy.

— 0 jednolity typ taksó-
wek. Stowarzyszenie właścicieli
dorożek samochodowych zwróci-
ło się do Magistratu z prośbą

ustalenia jednolitego typu taksó-

wek, jak to już ma miejsce we

wszystkich _ prawie większych
miastach Polski. Stowarzyszeniu
wł. dor. sam. chodzi o ustalenie
jednolitego koloru oraz jednoli-

tych karoseryj. Sprawa ta zosta-

nie skierowana na jedno z naj-

bliższych posiedzeń Magistratu
— Nowy prezes Komisji

Ogrodowej. Na ostatniem posie-
dzeniu Komisji Ogrodowej doko-

nano wyboru nowego przewodni-
czącego. W wyniku głosowania
na stanowisko przewodniczącego
powołany został radny Zasztowt.

Z MiASTA.
—Ulica Jeziorna miejscem

męczarni koni. (lica ' Jeziorna
od strony ulicy Bakszty gwał-
townie spada, tworząc w tem
miejscu bardzo stromy zjazd.

Na wspomnianej ulicy znajdu-
je sę rynek rybny, z którego
codzień po targu przekupnie ży-
dzi na dużych wozach zwanych
platformami przewożą kupione
na targu ryby. Wjazd na rynek i
wyjazd odbywa się przez stromą
ulicę Jeziorną. Przechodnie są tam
świadkami wprost nieludzkiego
znęcania się woźniców żydow-
skich nad końmi. Niema nikogo,
ktoby zaopiekował się tą spra-
wą. Należałoby, żeby policja
zwróciła baczniejszą? uwagę na
ten przejazd.

Możeby Towarzystwo Opieki
nadZwierzętami zechcialo įzain-
teresować się tą sprawą.

„ Mazanie 0 nadużycach
Władzy.

(Dokończenie.)
| Qo znaczy ta służba drugim, za-
lecona przez Chrystusa przykaza-

| niem i osobistym przykładem, jako
istotny warunek wyższości? Czyż
polega ona na serwiliźmie, na bez-

' względnem poddaniu się tej czy in-
nej zbiorowości ludzkiej, poczyty-
wanej za istotę najwyższą, za źró-
dło wszelkiego prawa i władzy, za

/ absolutny autorytet, decydujący o-
/ statecznie o tem co słuszne, co do-
bre, co godziwe moralnie? Tak
twierdzą filozołowie i socjologo-
wie, do tego również dążą ambicje
wielu rządów, że wspomnę 'cho-
"ciažby o wzmagających się u władz
sowieckich pretensjach do rządu
dusz. Takiego to hołdu i poddania
żądał szatan od samego Chrystusa,
gdy zawiódłszy Go na górę wysoką
ukazał Mu wszystkie królestwa
świata i chwałę ich mówiąc: „To
wszystko damTobie, jeśli upadł-

 
SĄ we

święcone rozpatrzeniu nowego pre
Jak już

Sprawa redukcyj personalnych

KRONIKA.
Ułożenie budżetu miejskiego w sumie

10 mil. złotych.
tych. Czy nie zajdzie jednak po-
trzeba dalszych redukcyj i przez
to nie odwlecze się znowu na
czas dłuższy uchwalenie preli-
minarza budżetowego, trudno o-
becnie przewidzieć, a sądząc z do-
tychczasowej praktyki niema na
to żadnej gwarancji.

Jak Magistrat zamierza przeprowadzić
redukcję.

kierunku zwalniania następują-
cych  |kategoryj pracowników:
wszystkich emerytów, których u-
posażenie emerytalne przekracza
miesięcznie 200 złotych; mężatek,
o ile mężowie mają pracę zarob-
kową; zwalniani będą ponadto
wszyscy członkowie jednej rodzi-
ny z pozostawieniem jednego tyl-
ko pracownika. Jest to ogólny
szkic redukcyj.

Szczegółowy plan redukcyjny
znajduje się obecnie w opracowy-
waniu i ma podobno objąć szerszy”
ogół pracowniczy.

Arbonowi grozi proces prywatny z kolonją
magistracką.

sesyj ponieśli wskutek tego duże
straty materjalne, gdyż wobec
braku środków komunikacyjnych
nikt nie wynajął tam letnisk, jak
to dotychczas miało miejsce. W.
związku z powyższem dowiaduje-
my się, że właściciele posesyj
letniskowych postanowili wyto-
czyć przeciwko Arbonowi po-
wództwo cywilne, domagając się
odszkodowania za poniesione
straty.
 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Przesunięcie terminu prze-

glądu dorożek samochodowych.
Wyznaczony na dzień 18, 19 i 21
b. m. przegląd dorożek samocho-
dowych został przez Magistrat
przesunięty na 22, 23 i 25 b. m.
Lustracja taksówek odbędzie się

w powyższych dniach między godz.

9-tą a 13-tą na placu Łukiskim.
SPRAWY WOJSKOWE.

— Kto staje dziś do poboru?
Dziś w dniu 9 czerwca przed Ko-

misją Poborową winni stawić się

wszyscy mężczyźni urodzeni w ro-

ku 1909 z nazwiskami, poczynając

od M do Ż włącznie, którzy pod-

czas poboru w roku ubiegłym
uznani zostali za czasowo niezdol-
nych do służby wojskowej (kat. B).

Komisja Poborowa urzęduje od

godz. 8 rano w lokalu przy ul.

Bazyljańskiej 2. Pod groźbą do-

raźnie wymierzanych kar obowią-

zuje punktualne stawiennictwo.
— Przyjazd korpusu kadetów

ze Lwowa. W dniu wczorajszym
przybył ze Lwowa do Trok korpus
kadetów, który dorocznym zwy-
czajem spędzi na Wileńszczyźnie
ferje letnie.

Zaznaczyć należy, że lwowski
korpus kadetów łączy z Wilnem
i Wileńszczyzną oddawna już za-
dzierżgnięta nić wzajemnej sym-
atji.

$ SPRAWY AKADEMICKIE,
— Sprawa odroczeń wojsko-

wych i doktoratów medycznych.
Niniejszem powiadamia się pp.
absolwentów medycyny wszyst-
kich lat o mającem się odbyć ze-
braniu w dniu 9 czerwca b. r. o
godz. 19-ej w sali Śniadeckich.
Na zebraniu będzie poruszona
sprawa odroczeń wojskowych i
sprawa doktoratów.

SPRAWY KOLEJOWE.
— „Šwietowki“ na kolei. Wła-

dze kolejowe wyznaczyły na czer-
wiec r. b. pracownikom nieetato-
wym, próbnym i czasowym t. zw.
„świętówki'* w następujących roz-
miarach, a mianowicie:

W. warsztatach głównych, po-
mocniczych, parowozowniach i
magazynach zasobów — 3 dni,
przyczem „świętówki” będą zasto-
sowane 16, 17 i 18 czerwca; w
służbie stacyjnej i ajencjach cel-
nych „świętówki* będą od 3 do 4
dni; w służbie konduktorskiej i

szy uczynisz mi pokłon”. (Mat. IV,
9).

Taką wszakże postawę wzglę-
dem władzy, domagającej się od
podwładnych boskiego kultu dla
siebie, potępił raz na zawsze Zba-
wiciel nasz, gdy odparł kusiciela
słowami: „Idz precz szatanie, Pa-
nu Bogu Twojemu kłaniać się bę-
dziesz, a Jemu samemu służyć bę-
dzisz“. (Mat. IV, 10) A nie-
tylko Sam w ten sposób od-
parł pokusę ducha ciemności, ale
ceną Krwi i Życia Swego wyswo-
bodził, poddane niewoli tegoż du-
cha, dusze ludzkie. O tem to wy-
swobodzeniu mówił św. Paweł, gdy
upomniał chrześcijan z Koryntu:
„Zapłatą kupieni jesteście, nie sta-
wajcie się niewolnikami ludzi”.
(Kor. VII, 23).

Na czem więc polega ta służba
drugim, której domaga się Chry-
stus od wyznawców swoich, jako
znaku ich przynależności do sie-
bie i dowodu ich prawdziwej wyż-
szości? Na naśladowaniu Jego sto
sunku do ludzi, to znaczy na doraź
nej, odpowiedniej, dobrowolnej i na
miłości Boga i bliźniego opartej po

„DZIENNIK MISENSKI

ztraszna katastrofa lotniczt
pod Porubankiem.

Pilot siężko ranny, studentka U. 5. В.
Dłuska zabita.

W dniu wczorajszym w godzinach porannych w pobliżu lotni-

ska na Porubanku uległ katastrofie samolot Wileńskiego Fkade-

mickiego Feroklubu pilotowany przez członka tegoż klubu Henryka

Kwiatkowskiego. Pilot Kwiatkowski

nych z lotniska porubańskiego wraz z członkinią klubu

Ч. S. B. J. Dluską.

wystartowal w godzinach poran-

studentką

W czasie lotu i wykonywania t. zw. wiražu samolot nagle prze-

wrócił się i runął ze znacznej wysokości na ziemię.

Skutki upadku były fatalne. Samolot uległ rozbiciu, zaś z pod
szczątków aparat wydobyto nieprzytomnych łotników.

Pilot Kwiatkowski odniósł szereg ciężkich obrażeń i nad-

werężenia klatki klatki piersiowej, towarzyszka zaś jego ma nad'

wyrężony kręgosłup I połamane nogi.

W stanie b. ciężkim przewieziono ofiary katastrofy do szpitala
wojskowego w Wilnie.

P. J. Dłuska, po przewiezieniu do szpitala wojskowego na
Antokolu po kilkugodzinnych męczarniach zmarła nie odzy-
skawszy przytomności.

Kwiatkowskiemu mimo odniesienia bardzo ciężkich obrażeń

ciała lekarze rokują nadzieję utrzymania go przy życiu.

Wiadomość o katastrofie wywołała przygnębiające wrażenie

wśród ogółu młodzieży akademickiej.
W wyniku przeprowadzonego przez władze Aeroklubu prowizo-

rycznego dochodzenia, ustalono, iż bezpośrednią przyczyną wypadku

był defekt motoru oraz silne boczne podwianie samolotu, znaj-
dującego się w głębokim wirażu na dość nieznacznej wyso-

kości, co pilotowi uniemożliwiło wyrównanie aparatu i spla-

S.p. Janina Dłuska była artystką-malarką, ukończyła studja
w Monachjum i ubiegłej jesieni powróciła z Paryża; była członkiem

Zarządu Aeroklubu.
Henryk Kwiatkowski, student wydziału prawnego Ц. 5. В.

członek korporacji „Batoria”, uzyskał dyplom pilota w r. 1929

w liczbie pierwszych jedenastu pilotów, wyszkolonych przez tutejszy

Aeroklub. Brał udział w Ill krajowym konkursie samolotów tury-
stycznych, gdzie uzyskałnagrodę.

parowozowej od 4 do 6 dni; w
służbie wagonowej od 4 do 5 dni,

Pozatem Dyrekcja Kolejowa o-
trzymała polecenie udzielenia pra-
cownikom normalnych urlopów
wypoczynkowych, przez co w nie-
których działach służby, w zależ-
a0ści od liczby urlopowanych pra-
cowników i uznania administracji,

„świętówki' mogą być zastoso-
wane w wymiarze mniejszym od
wyżej wskazanego,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Związek Cechów zawia-
damia wszystkich rzemieślników,
którzy kiedykolwiek mieli stycz-
ność ze Spółdz. Bankiem Ludo-
wym, Mickiewicza 7, później „Ban-
kiem dla Handla i Rzemiosł —
Niemiecka 25, by sprawdzili w
powyższym Banku stan swojej
przynależności do tego Banku i
byli obecni na Walnem Zebraniu,
które odbędzie się 12-go czerw-
ca w niedz. o godz. 3 gdyż wsku-
tek znacznych strat udziałowcy
będą odpowiadali nie tylko wpła-
conemi udziałami, ale i 10-cio
krotnie.

— Dookoła umowy zbiorowej
w piekarstwie. Ponieważ właści-
ciele piekarń nie chcą podpisać
umowy zbiorowej z piekarzami,
Chrześcijański Związek Zawodowy
zamierza w najbliższych dniach
przystąpić do zawierania umów
z poszczególnymi właścicielami
piekarń.

W tym celu zostały sporządzo-
ne przez wspomniany związek od-
powiednie blankiety.

— Zebranie szewców-chałup-
ników. Jak już swego czasu dono-
siliśmy, Chrześcijański Związek
Zawodowy szewców-chałupników
zamierza organizować t. zw. komi-
tety finansowe, których zadaniem
będzie unormowanie cen za pracę
i ujednostajnienie czasu pracy.

Ostateczna uchwała co do or-
ganizacji tych komitetów zapadnie
na najbliższem zebraniu, które od-
będzie się w poniedziałek, dnia
13 b. м., о godz. 6 wiecz. w sali
przy ul. Dominikańskiej 4.

mocy drugim.
Chodzi o zapobieżenie tej mon-

strualnej tendencji, która triumfuje
już w Rosji sowieckiej, gdzie klasa.
jako taka, poczytywana jest za go-
dną największego dobrobytu, pod-
czas gdy poszczególne, nieraz do
tejże klasy należące jednostki, u-
mierają z głodu. Tendencji tej, któ
ra, niestety, szerzona jest i poza
Rosją, przeciwstawia się bieguno-
wo nauka Chrystusa, przyznająca.
absolutną wyższość żywym -
dziom, konkretnym jednostkom,
ponad martwe abstrakcje i uogól-
nienia pojęciowe, oraz oparte na
nich instytucje.

Oto, Bracia moi, czego żą-
da Chrystus od wyznawców swo-
ich pragnących wyższości. Wbrew-
naturalnej tendencji tego pragnie--
nia, która dąży do rządu, do wła-
dzy, do panowania nad innymi,
Chrystus stawia mu jako cel słu-
żbę, czyli pomoc drugim. Pomoc:
dobrowolną, doraźną i osobistą,.
zwłaszcza zaś pomoc na miłości Bo:
ga opartą i poprzez Boga trafiają--
cą do bliźniego.

To Chrystusowe rozstrzyśnię=

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Likwidacja Komitetu do

spraw _ bezrobocia. Komunikują

nam: W związku z likwidacją Na-

czelnego Komitetu, co spowodo-

wało utratę zródła dochodowego

w postaci dotacji oraz wyczerpania

szeregu innych źródeł dochodo-
wych, Wojewódzki Komitet do

Spraw Bezrobocia w Wilnie z
dniem 31 maja 1932 r. zmuszony

został do zlikwidowania. Sprawo-
zdanie z działalności Wojęwódz-

kiego Komitetu zostanie złożone

niezwłocznie po ukończeniu prac

Komisji Rewizyjnej.
Pomimo likwidacji Komitetu

pomoc bezroboczym chociażby, w
zmniejszonym rozmiarze inusi być

okazywana i dlatego Wydział Wy-
konawczy wystąpi z wnioskiem na

walnem zebraniu, powołania Tym-

czasowej Komisji Pomocy Bezro-

boczym przy Wojewodzie Wileń-

skim, której zadaniem będzie gro-

madzenie funduszów na cele za-
trudnienia bezrobotnych.
— Związek Stowarzyszeń Mło-

dzieży Polskiej rozpoczął już prace

przygotowawcze do organizacji te-
gorocznych konkursów rolniczych.
— Komitet „Chleb dzieciom“

dnia 22 maja rb. w lokalu Czerwo-
nego Krzyża zwoływał doroczne
walne zebranie.

Ze sprawozdania widać, iż do-
chody Komitetu pochodzące z o-
fiar i składek zbieranych co mie-
siąc po domach wynosiły za czas
„od 1.IV. 1931 r. do LIV, 1932 r. zł.
9,331 gr. 55 1 rozdano schroniskom
wileńskim w tymże okresie zł.
9.046 gr. 50.

Na walnem zebraniu został wy-
brany zarząd w składzie: prezes
— p. dr. F. Świeżyński, wicepre-
zeski pp. H. Wańkowiczowa i W.
Wojewódzka, skarbnik p. A. Gło-
wiński, członkowie: pp. Marja Tu-
palska, H. Nowicka, J. Łukowska
1 E. Uniechowska,

Komisja Rewizyjna: p. M. Ku-
bicka, p. dr. Lukowski i p. A. Sa-
wicki,

Komitet pracy nie przerywa i
dalej zbiera ofiary po domach oraz
przyjmuje w sekretarjacie — Za-
walna i (lokal Czerwonego Krzy-
ża) we wtorki i piątki ой 5 — 7

cie sporu o pierwszeństwo, które
wam przedkładam 1 zalecam, wy-
da się wielu z obecnych, w zasto-
sowaniu do dzisiejszego stanu Pol-
ski, naiwnem, lendencyjnem, para-
doksalnem, a nawet wprost nieod-
powiedniem.  Zarzutu naiwności
nie będę odpierał, zastrzegłem so-
bie bowiem zgóry, że zwracam się
głównie do wierzących. Niewie-
rzących zaś niczem nie przekonam,
dla nich bowiem cała chrześcijań-
ska koncepcja życia jest naiwno-
ścią, niedorzecznością, głupstwem
i szaleństwem. Nie będę również
tłumaczył się, że słowa moje nie
zawierają żadnej tendencji, czy alu
zji politycznej.  Wytožony tu po-
gląd nie służy żadnej polityce ludz
kiej, inspirowany jest natomiast
przez politykę wyższą, przygoto-
wującą ludzi do Królestwa Bożego,
o którego przyjscie prosimy w mo-
dlitwie Pańskiej. :

Aczkolwiek jednak Chrystuso-
"we rozstrzygnięcie sporu o pierw-
„szeństwo jest zdecydowanie apoli-
tyczne, stosuje się ono w szczegól-
niejszy sposób do obecnej sytuacji
<duchowej Polski, daje bowiem ka-

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

„Polacy w Ameryce".
— W Lutni. Dziś o godz. 8 m. 15 po

raz pierwszy ukaże się interesująca sztu-
ka Wallace'a p. t. „Nieuchwytny“. Pre-
mjera prasowa jutro, w piątek, 10 czer-
wca. Wiallace przedstawia tu kulisy nie-
zwykłych zdarzeń sławnego Scotland
Yardu. Udział biorą: pp. Jaśkiewicz,
Bielecki, Wyrzykowski. Dejunowicz, Cie-
cierski, Wyrwicz- Wichrcwski, Brenoczy,
Szurszewska, Milecki, Jasińska-Detkow-
ska, Puchniewski, Wasielewski i inni. Re-
żyser W, Radulski. N.we, piękne deko-
racje W. Makojnika.

— Warszawska Rewja Mód w Lutni.
Wszystkie panie śpieszcie do Teatru Lu-
tnia, gdzie w sobotę v godz. 8 m. 15
i w niedzielę o godz 4-ej pp. odbędzie
się Wielka Rewja Mód.
— Park Sportowy. Dziś koncert

WiL Orkiestry Symfonicznej pod batutą
Adama Wyleżyńskiego z udziałem Imre
Ungar. W programie koncert Chopina
E-moll i inne. Początek o godz. 8.15
wiecz. Ceny: wejście 80 gr., ulg. 50 gr.
i krzesła 2 zł. Bilety nabywać można
w dniu koncertu od godz. 11-ej w kasie
ogrodowej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 9 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 12.40: Kom. meteor.
12.50: Audycja dla pobor. (D. c.). 15.35:
Progr. dzienny. 15,40: Muzyka z płyt.
16.30: Kom. Akad, Koła Misyjnego. 16.40:
„Alkohol i jego skutki* — odczyt. 17.10:
Koncert. 18.00: „Warszawa — przyszło-
ści” — odczyt. 18.20: Muzyka lekka.
19.15: „Skrzynka pocztowa” — listy ra-
djosłuchaczów omowi Witold Hulewicz.
19.35: Pras. dzien. radj 19.45: Słowo do
przyjaciół zwierząt. 10.35: Progr. na pią-
tek. 20.00: Muzyka lekka. 21.20: Audycja
literacka. 21.50: Kom. i muzyka taneczna.

Piątek, dnia 10 czerwca.
11.58: Sygnał czasu 12.40: Kom. met.

z Warszawy. 15.35: Progr. dzienny. 15.40:
Muzyka z płyt. 16.50: Kom. L. O, P. P.
16.40: „Kamienie spadłe z nieba”, odcz.
17.00: Koncert. 18.00: „Kult słońca i wo-
dy", odcz. 18.20: Muz tan. 19.15: Z za-
gadnień Ktewskich. 19.30: Progr. na so-
botę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy.
19.45: Przegląd prasy rolniczej krajowej
i zagranicznej. 19.55: Rozmaitości. 20.00:

Koncert. 20.55: „Przed premjerą“, felj.
wygł 1. Dehnelówna. 21.10: Koncert.
21.50: Komun. 22.00: „O nowym zawo-

dzie kobiecym”, odcz. 22.10: Koncert

życzeń w wyk. J. Krużanki (sopran).

Przy fort. Zofja Druczyóska. 22.40: Kom.

1 muze tam-— -—

Z ZA KOTAR STUDJO.
Kwartet Dubiskiej. }

Dn. 9 czerwca o godz. 17.00 najzna-

komitszy polski zespół kameralny „Kwar-

tet Dubiskiej' (Dubiska, Fliederbaum,

Szaleski, Adamska) odegra jeden z mi-

strzowskich, choć wcześniejszych kwar-

tetów Józefa Haydna z szeroko założo-

nem śpiewnem Adadic i fmałem (Fuga

na trzy tematy). Następnym utworem

kameralnym będzie trzeci kwartet Wi-

tolda Maliszewskiego, kompozycja, „która

jest szczytem techniki kwartetowej potr

skiego mistrza.

Przyszłość naszej stolicy.

Już dziś Warszawa jest jedną z

większych stolic euiopejskich, liczy bo-

wiem przeszło miljon mieszkańców, Ale

jej wygląd zewnętrzny, ciasnota śród-

mieścia i brak wielkich arteryj komuni-

kacyjnych nie licują z rolą stolicy trzy-

dziestoparomiljonowego państwa. ar-

szawa wszakże rozbudowuje się szybko

i opracowuje szczeyjiowe plany na

przyszłość. O tej imponującej Warsza-

wie przyszłości usłyszą radjosłuchacze

ciekawy odczyt inż. A. Paprockiego we

czwariek o godz. 18 00.

A

ZABAWY.

— „Dancing“ na Koionje

Polskie. Zarząd Oddziału Wi-

leńskiego urządza w sobotę dn.

11 b. m. w cukierni B. Sztralla

ul. Mickiewicza (róg Tatarskiej)

„Dancing” urozmaicony produk-

cjami  artystycznemi. Dochód
przeznaczony na fundusz kolo-

njalny Ligi Morskieji Kolonjalnej.

Początek o godz. 23-ej, wstęp

zł, 2 akademicki zł. 1.

KRONIKA POLICYJNA.
— Poważna kradzież przy ul.

Arsenalskiej. W dn. 7 b. m. nie-
znani sprawcy dostali się do mie-
szkania Kiłdanowicza Stanisława
(Arsenalska 6) i skradli garderobę
męską i damską wart. 2600 zł.
W tym samym dniu garderobę

męską i bieliznę damską wart.
2000 zł. skradziono Widawskiemu
Kazimierzowi (Kasztanowa 3). —
Sprawcy niewykryci.
— Kradziez ogrodowa. Romej-

ko Daniel, Dawlewicz Stanisław i
Michalewicz Antoni (Strycharska
28) w nocy z dn. 6 na 7 b. m. w
ogrodzie, położonym w pobliżu po-
sesji Nr. 16 przy ul. Strycharskiej,
na szkodę Lewina Samuela doko-
nali kradzieży ogórków i flanc
pomidorowych, wart. 100 zł. —
Złodziei zatrzymano, lecz ogórków
i flanc nie odnaleziono.

żdemu Polakowi najbardziej trafną
odpowiedź na pytanie: jaką posta-
wę ma zająć wobec wypadków, co
mu czynić wypada — co ma robić?
Na pytanie to nauka Chrystusowa
odpowiada każdemu z nas katego-
rycznie — bezwzględnie:. Służyć
bliźnim. Służyć bliźnim dobrowol-
nie 1 osobiście nie oglądając się na
inicjatywę innych, nie wysługując
się drugim. Służyć bliźnim nie-
zależnie od ich stanu, klasy, partii,
bo wszyscyśmy stworzeni przez je
dnego Boga i odkupieni Krwią Sy-
na Jego. Tylko bowiem te naj-
wyższe racje ułatwią nam dostęp
do wszystkich, nie wyłączając, nie
krzywdząc nikogo, jak to dobrze
wyraził jeden z twórców moral-
nych Konstytuacji 3-go Maja, Sta-
nisław Staszic, którego trudno po-
sądzać o klerykalizm. Oto słowa
jego: „Że zaś... wiara święta przy-
kazuje nam kochać bliźnich, prze-
to wszystkim ludziom pokój w wie-
rze i opiekę rządową winniśmy”.

Służyć wreszcie bliźnim, to zna
czy pomagać żywym ludziom, kon-
kretnym jednostkom, a nie abstrak
cjom, ciesząc się, że oparte na nich

; 3

Aresziowanie 7a stręczenie do
A nierząda.

W dniu wczorajszym po cało-
miesięcznem poszukiwaniu aresz-
towana została Anna Ryth, oskar-
żona o stręczycielstwo. Areszto-
wana zdążyła w ciągu ostatnich
kilku miesięcy zmusić do nierządu
kilkanaście dziewcząt. W swoim
czasie była ona właścicielką po-
tajemnego domu schadzek, lecz
ostatnio interes ten został przez
nią zlikwidowany. Rythowa tru-
dniła się wyłącznie dostarczaniem
„białych niewolnic"* do miejsco-
wych domów publicznych. Aresz-
towanie jej nastąpiło na skutek
polecenia prokuratury.

Tragedja śledzia.
W ub. sobotę o godz. 12.42 prze-

stała istnieć zaloka Zuidersee w
Folandji. W tej bowiem chwili
zamknięto wał o długości 29.6 km.
odgradzający Zuidersee od morza.
Odtąd Zuidersee nazywać się bę-
dzie po holendersku lyselmeer od
rzeki Yssel, odnogi Renu, która
spływa do Ilyselmeer. Woda tego
jeziora będzie oczywiście odtąd
słodka. Dotychczas dopływ slod-
kiej wody dc Zuidersee nie odgry-
wał żadnej roli, bowiem wskutek
napływu wody morskiej zawartość
soli w wodzie była omal taka sama
jak w morzu Północnem. Obecnie
skład mineralny lyselmeer'u zmie-
ni się, bo wskutek zbudowanego
olbrzymiego wału nie wedrze się
do lyselmeeru ani kropla wody
morskiej.

Wał odcinający jezioro od mo-
rza Północnego jest naprawdę po-
tężny. Podstawa wału, spoczywa-
jąca 4 — 6 metrów w wodzie jest
miejscami 200 m. szeroka; płasz-
czyzna górna usypana 6—7 i pół
metra ponad wodą ma szerokość
90 metrów. Na wale zbudowano
dwutorową linję kolejową, asfalto-
waną szosę samochodową i drogę
dla rowerzystów. Nad zbudowa-
niem tego dzieła pracowano 9 lat.
Wał posiada 25 śluz, które auto-
matycznie wypuszczają nadmiar
wody jeziora i nie pozwalają we-
drzeć się wodom morza.

Od zewnątrz od morza zatem
jezioro jest odcięte, ale tak samo
odcięty jest dopływ wszelkich ryb
morskich. Dotychczas, jak wia-
domo, stanowiło Zuidersee jedno
z największych tarlisk w świecie,
gdzie ryby morskie składały ikrę.
Co roku na wiosnę napływały tu z
dalekich oceanów miljardy śledzi
do tarła, aby następnie znowu od-
płynąć. W przyszłości proces ten
będzie wykluczony; gromady śle-
dzi znajdą dostęp do zatoki zagro-
dzony. Już obecnie nastały osob-
łrwe stosunki. Przed kilku miesię-
cami znalazły napływające do tar-
ła gromady śledzi otwarte jeszcze
przestrzenie w budowanej prze-
grodzie i wdarły się do zatoki, W.
międzyczasie, podczas procesu tar-
cia, budowa postępowała naprzód
i obecnie, gdy ryby chciały znowu
odpłynąć do morza, znalazły drogę
powrotną zagrodzoną. Przed šlu-
zami oraz przed ostatnią luką, ja-
ką dopiero w ostatnich dniach
zamknięto, nagromadziły się śle-
dzie w tak potwornych masach,
że odnosi się wrażenie, jakoby po-
ziom wód podnosił się, Rybacy po-
trzebują tylko zanurzyć sieci do
wody, aby wyłowić takie ilości
ryb, jak nigdy przedtem. Następ-
stwem tego jest, że ceny na śledzie
spadły poniżej kosztów własnych
rybaków.

Jeszcze gorsze stosunki na-
staną w jesieni, Do tego czasu wy-
lęgłe z ikry śledziki osiągną 6—10
cm. i prastarym zwyczajem wyru-
szą na dalekie morza, W tym ro-
ku rybki znajdą drogę zamkniętą.
A ponieważ do tego czasu również
zawartość soli wód lyselmeer'u,
wskutek dopływu wody słodkiej,
znacznie się zmniejszy, młąde ryby
spotkają się z niemożliwemi wa-
runkami życia, Liczą się z tem, że
w jesieni nastąpi olbrzymie umie-
ranie ryb. W ten sposób przez wy-
budowanie tego gigantycznego
dzieła techniki, genjusz ludzki
spowodował również wielką tra-
gedję śledzia.
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instytucje prosperują, podczas gdy
jednostki umierają z głodu.

Taka tylko służba uzdrowić mo
że naród nasz, kłótniami i waśnia-
mi wewnętrznenu rozdarty, Taka
tylko służba może podnieść Ojczy-
znę naszą do tej doskonałości, ja-
ką śnili dla niej poeci nasi, jakiej
spodziewali się z niezachwianą wia
rą ci tułacze, wychodźcy, którzy
skonać nie mogli bez zapewnienia,
że poza grobem znajdą Polskę, bo
Polska była dla nich synonimem
sprawiedliwości, miłości i dobra na
modłę Chrystusową. Taka wresz-
cie tylko służba krajowi dostępna
jest każdemu, bez względu na zaj-
mowane stanowiska, urzędy i go-
dności, bo do wszystkich, zarówno
do rządzących, jak i do rządzą-
nych powiedział Chrystus:

„Który jest między wami wię-
kszy, niech będzie jako mniejszy,
a przełożony jako służący... Bom
ja jest wśród was, jako który słu-
ży”.

X. Dr. Augustyn Jakubisiak.

 

 



   

Z KRAJU.
Urodzenie się dziecka-

Wielkie poruszenie wśród
mieszkańców m. Budsławia wy-
wołało urodzenie się dziecka=po-
twora w jednej z miejscowych
rodzin. Nowonarodzone dziecko
jest jakimś złośliwym wybrykiem
natury, bowiem zamiast rąk po-
siada łapy jak u świni. Twarz
dżiecka jest cała obrośnięta wło-
sami i przypomina raczej małpę,
niż człowieka. Dolna część te-

potwora w Budsławiu
go patworka podobna jest do
psa. Niezwykłym tym okazem
zainteresowali się lekarze. Dziec-
ko-potworek cieszy się dobrem

zdrowiem.
Wiadomość о urodzeniu się

tej dziwacznej istoty wśród miesz-
kańców miasteczka i okolicznych
wsi komentowane jest jako sym-
bol zbliżającej się wojny, nieuro:
dzaju i wogóle nieszczęść.

Aresztowanie znachora.

We wsi Umieńce gm. zales-
kiej aresztowano znachora Piotra
Koleśnikowa, który uprawiał szar-
latańskie praktyki.  Koleśnikow
od szeregu miesięcy leczył po-
dejrzanemi ziołami i środkami
reumatyków  grużlików, chorych
na raka, na różę i t. p. Specjal-
nością Koleśnikowa było leczenie
kobiet i spędzanie płodu nieślub-

nym kobietom. Skutkiem jego
szarlatańskich praktyk zmarła na
skutek zatrucia się jakiemiś zio-
lami Wierzbicka Anna, od zaka-
ženia krwi przy przedwczesnym
porodzie zmarły Żofja Kodlinów-
ra i Wiktorja Bolaskówna. Poza-
tem kilka osób zapadło na ciężkie
choroby.

—

Z pogranicza.
Na pograniczu litewskiem.

W ciągu ostatnich dni na po-

szczególnych odcinkach pograni-
cza polsko-litewskiego patrole K.
O. P. zatrzymały 9 przemytników
z towarem wartości 12 tys. zł.
Ze  skonfiskowanego przemytu
najwięcej było litewskiego tyto-
niu „Zefir” i sacharyny kryształ-
kowej.;

Podczas obław urządzanych
na przemytników, onegdaj, w rze-
ce Mereczance koło Oran utorął
znany na tutejszym terenie li-
tewski przemytnik Kazimierz Lin-
kunas, który pomimo otrzymania
postrzału w bok usiłował jeszcze
przepłynąć rzekę,

Zamordowanie obywatela . polskiego przez straż sowiecką.

W dniu 6 b. m. w rejonie od-
cinka granicznego Stołpce żołnie-
rze sowieckiej straży granicznej
postrzelili Wiktora Adamowicza,
który był zatrudniony przy wy-

rębie lasu. Adamowicz odniósł
ranę w okolicę brzucha i po go-
dzinie zmarł nie odzyskawszy
przytomności.

SDWORDa ZEGAR

Regulacja obniżek hipotecznych przy
parcelacji.

W. związku z akcją oddłużenia

gospodarstw rolnych przy pomocy

parcelacji wysuwa się obecnie na
pierwszy plan sprawa podziału ob-
ciążeń hipotecznych pomiędzy do-
tychczasowego właściciela i nowo
nabywców. W. sprawie tej, która
wymaga ustawowego uregulowania
ministerstwo sprawiedliwości w
porozumieniu z przedstawicielami
rolnictwa opracowało wytyczne,
jakie mają być brane w rachubę
przy układaniu projektu ustawy.

Celem uniknięcia rozdrabniania
poszczególnych należności na wię-
kszą ilość parcel projekt ustawy

żeń hipotecznych, o ile możności
przenoszenie poszczegolnych nieza
leżności jednego wierzyciela na hi-
potekę nowo-nabywcy. Wierzyciel
będzie mógł jednak uniknąć tego
przeniesienia, gdy sam w zamian
za przypadającą mu należność wy-
kupi odpowiednią parcelę, czyli in
nemi słowy przyjmie spłatę długu
w formie nadziału ziemią.

Celem ułatwienia nowo - naby-
wcom zagospodarowania się na
zakupionej parceli, projekt prze-
widuje, że wierzytelności hipote-
czne zapadające w niedługim cza-
sie po segregacji obciążenia hipote

Ruchomy Uniwersy-
tet Ludowy.

Przed kilku tygodniami pisa-
liśmy obszerniej o zakresie dzia-
łania ruchomego „Uniwersytetu
Ludowego. Urządzany przez Fka-
demickie Koło Pol. Mac. Szkol.
i Związek Akademików woj. No-
wogródzkiego i b. ziemi Mińskiej,
ma na celu objazd Nowogród-
czyzny z cyklem popularnych
odczytów, ilustrowanych przezro-
czami. Odczyty te, obejmujące
najbardziej podsławowe wiado-
mości z dziedziny życia praktycz-
nego i zagadnień ogólnych, mają
na celu zapoznanie szerokich
mas włościańskich z zagadnie-
niami doby obecnej. Nie chcemy
tu szerzej uzasadniać potrzeby
tego rodzaju akcji, bo koniecz-
ność jej nasuwa się sama przez
się. Pomocnymi w tem muszą
być wszyscy, którzy doceniają
waitość pracy nad człowiekiem i
pragną widzieć nie człowieka
przeszłości, zacofania i zabobo-
nu, łecz ezłowieka świadomego
siebie i świadomego życia.
W myśl tych założeń, grono

akademików postanowiło, — ро-
święcejąc część wakacyj, odbyć
uciążliwą wycieczkę „odczytową"
do kresowych, ciemnogrodzkich
osiedli, Na przeszkodzie w wyko-
naniu tego stoi przysłowiowa
„bryndza* akademicka. Sfinanso-
wanie całej wyprawy wyniesie
około 200 zł. Część tego winna
być pokryta z ofiarności publicz-
nej.

Piszemy — „winna być" — bo
wierzymy, że społeczeństuo do-
ceni wartość akcji i najskrom-
niejszemi nawet datkami pirzy-
czyni się do realizacji ruchome-
go Uniwersytetu Ludowego.

Akademickie Koło Łodzian w
Wilnie ofiarowuje na ten cel
10 zł. i wzywa Koło Medyków
U. S. B. do złożenia ofiary.

Wszelkie datki przyjmują re-
dakcje pism oraz A. K. P. M. S.
Wileńska 23 m. 9, w czwartki w
godz. 19—21 i niedziele 11—13
i Zw. Ak. woj. Now. i b. ziemi
Mińskiej — Wileńska 36 m. 11—
w godz. popołudniowych.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

  

po trzech lalach od chwili podziału
tych obciążeń.

Biorąc powyższe wytyczne, za
podstawę, ministerstwo sprawiedli
wości ma opracować projekt od-
powiedniej ustawy, która ewentu-
alnie ukazałaby się w formie de-
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Boisko na Pióromoncie jest
odwiedzane przez liczne rzesze
sportowców, którzy muszą piecho-
tą obchodzić, przez most zielony,
wielki zakręt Wilji.

Jazda łodzią jest szczytem ma-
rzenia każdego ucznia, który od-
kłada grosz do grosza, by zdobyć
się chociaż raz w tygodniu na
pismo sportowe, który zbiera so-
bie trochę pieniędzy na spodeńki
lekkoatletyczne, albo na kupienie
klisz fotograficznych, względnie na
opłacenie składki w kole sporto-
wem. Tymczasem, chcąc zaoszczę-
dzić trochę czasu, wydać musi na

Ognisko walczy 0 mistrzostwo
Polski,

W. niedzielę odbędą się grupo-
we eliminacje o mistrzostwo Pol-
sk 1 wpiłce sialkowej. Wilno tra-
fiło do grupy z Warszawą, Bia-
łymstokiem i Lublinem. Zawody
odbędą się w Białymstoku.

Wilno reprezentuje doskonała
mistrzowska drużyna Ogniska,
która pod kierownictwem p. Ża-
mejcia wyjeżdża w sobotę na roz-
grywki. Skład drużyny jest naj-
lepszy, brak w nim jednak Piąt-
kowskiego, który bierze udział
w spławie kajakowym do Gdań-
ska.

Wilnianie w mistrzostwach wy-
grają z Jagielonją Białostocką w
stosunku mniej więcej 30:15, ale
po walce będą musieli poddać się
A. Z. $. warszawskiemu, chyba,
że akademicy przyjadą w słabym
składzie.

Finały mistrzostw odbędą się
albo w Krakowie, ałbo we Lwo-
wie. -

Dalsze wyniki mistrzostw strze-
leckich.

Zawody strzeleckie o mistrzo-
stwo Wilna dobiegają już końca.
W sobotę i w niedzielę będziemy
mieli ostatnie dni mistrzostw indy-
widualnych.

Do podanych przez nas po-
przednio wyników dochodzą jesz-
cze następujące:

Broń wojskowa kategorja I, na
200 pkt. możliwych: 1) kap. Pa-
kuła (1 p. p. leg.) 129 pkt.; 2) chor.
Kucharski (6 p. p. leg.) 127 pkt.;
3) Jurkojć (Strzelec).

Z broni pistoletowej kap. Pa-
kuła na 120 pkt. możliwych wybił
94 pkt., a por. Tus z 3 B. Sap.
miał również 91 pkt.

Wśród pań w drugiej klasie
zwyciężyła Barczówna przed Raj-
'sówną i Piętkiewiczówną. W III

SPORT.
Uwadze władz administracyjnych.

przejazd łodzią 20 groszy.
Przejazd łodzią szeroką Wisłą w

Toruniu i Modlinie kosztuje 5 gr.,
a w Warszawie płaci się tylko
10 gr, gdy tymczasem w Wilnie
zdziera się w nielitościwy sposób
aż 40 gr. w obie strony, a więc
prawie tyle, co kosztuje często
skromny obiad, tyle co kosztuje
książka.

Uważam, że p. Starosta powi-
nien bliżej tą sprawą zaintereso-
wać się i dla dobra sportu wileń-
skiego raz nareszcie uregulować
opłatę za komunikację z Pióro-
montem.

P. W. K., indywidualnie zaś Szmit-
tówna uzyskała na 300 możliwych
173 pkt.

C klasa na starcie.

W sobotę i w niedzielę od go-
dziny 15 odbywąć się będą na
Pióromoncie zawody lekkoatle-
tyczne o mistrzostwo C klasy i
junjorów.

Zawody organizuje S. M. P.
Zgłosiło się 79 zawodników.

Najbliższe mecze ligowe.

Rozgrywki piłkarskie o mi-
strzostwo Polski są w całej pełni.
W najbliższą niedzielę odbę-

dzie się 5 meczy ligowych: Polo-
nia — Garbarnia, Wisła — Cra-
covia, Pogoń — Warta, Ł. K. S. —
Legja i Ruch — Czarni.

Zawody kolarskie o mistrzostwo
Województwa Wileńskiego.

Zarząd Wileńskiego Towarzy-
stwa Cyklistów i Motocyklistów w
Wilnie podaje do wiadomości
członków towarzystwa, mających
zamiar wziąć uział w zawodach
o mistrzostwo Województwa Wi-
leńskiego, że do tych zawodów
będą dopuszczeni jedynie zawo-
dnicy, posiadający licencję kolar-
ską. Zawodnicy nie posiadający
powyższej licencji kolarskiej po-
winni niezwłocznie zwrócić się do
Zarządu Towarzystwa celem wy-
jednania takowej.

Seminarzyści już wyjechali,

Wczoraj na przystani Szkoły
Technicznej zgromadziły się wła-
dze szkolne oraz młodzież po-
szczególnych szkół, którzy żegnali
odjeżdżających kajakami do Gdań-
ska seminarzystów.

Polska walczy z Aaglją.

Polska przeżywa znów emocjo-

Do Warszawy przyjechała już
reprezentacja Anglji, która spotka
się z najlepszemi rakietami Polski.

Finał rozgrywek odbędzie się
w niedzielę w Warszawie na sta-
djonie Legji.

Szabliści wileńscy przegrali.

W Warszawie odbył się między
uczniami stolicy, a uczniami Wil-
na mecz szermierczy O puhar |
Ośrodka Wileńskiego.
W punktacji ogólnej zwyciężyli

uczniowie Warszawy w stosunku
SS

Najlepszym szermierzem okazał
się Romanowski z Wilna.

Wieczorek stariuje w Katowicach.

Mistrz Wilna w wielobojach
i wicemistrz Polski w 10-boju wy-
jechał wczoraj do Katowic na za-
wody lekkoatletyczne o mistrzo-
stwo Polski w 10-boju.

Wieczorka noga _ przestała
już boleć i czuje się on nieźle.

Konkurencja zapowiada się bar-
dzo silna. Wystarczy wymienić ta-
kie nazwiska, jak: Balcer, Siedlec-
ki, Pławczyk, Luckhaus i nasz
Wojtkiewicz, który prawdopo-
dobnie również weżmie udział w
tych zawodach, jeżeli władze
G. O. Z. L. dopuszczą go do startu —
wobec opóźnienia zgłoszenia.

Wieczorek przed odjazdem za-
powiedział, że postara się dołożyć
wszelkich sił, by zdobyć tytuł
mistrza Polski i uzyskać wynik
ponad 7300 pkt. (!)

Ja. Nie,

ALSA|
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REFUS KING. 20)

„Pieniądze albo życie”.
Antoni nakazał mu gestem milczenie.
—Ależ proszę bardzo — rzekł bezradnie w tubę.

Będzie mi ogromnie miło, niech go pan ze sobą
zabierze. EM /
— Kogo? — badał siostrzeniec.
— Hericksona — odparł Antoni.
— Kogo?
— Młodego Hericksona — odparł Antoni — szl
— ...mnie wdzięczny — ciągnął Ripley. Począ

tek zdania nie doszedł uszu Antoniego. — O której
wyjazd? :

Antoni udzielił dokładnych objaśnień, wyrecyto
wał parę uprzejmych frazesów i położył słuchawkę,
— Wiesz wszystko? — zwrócił się do Barry'ego.
— Wiem. I mam wrażenie, że nasz problemat

jest rozwiązany — rzekł poważnie młodzieniec.
Antoni pomyślał to samo, ale z bólem serca, gdyż

żywił zawsze do starego Ripley'a szczerą sympatję.
— Musimy się jeszcze upewnić — zauważył,
— Naturalnie — odparł Barry. Jones weźmie

odciski palców
„ Nie było nic innego do roboty jak czekać na go

dzinę odjazdu. Ale postanowili wsiąsć na jacht odrazu.
Na lądzie załatwili już wszystkie sprawy, a dalszy
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ciąg dramatu miał się rozegrać na „Morganie'. Antoni
poinformowany przez Anetkę, że żona jeszcze śpi,
zostawił dla niej bilecik z wiadomością, że jedzie z
Barrym na krótką przejażdżkę morską i że wrócą,
albo późnym wieczorem, albo jutro zrana. Poczem
pojechali obaj z Jonesem do jachtklubu.

Kapitan Wickstrom był naturalizowanym Amery
kaninem, miał czterdzieści pięć lat, Iniane włosy,
niebieskie oczy, siłę wielkoluda postawę masztu,
piekielne usposobienie i uchodził za arcywilka,

Znalazłszy się na pokładzie ,„Morgany”' w towa
rzystwie Jonesa i Barry'ego, Antoni spostrzegł odrazu
że coś jest nie w porządku. Kapitan powitał ich
szorstko, z oczami rozmigotanemi chłodnym ogniem.

: — Co się stało? — zapytał Antoni, podając mu
rękę.
— Jak nie to, to to — odpowiedział Wickstrom.
Było to obaśnienie o tyle rzeczowe, o ile niezro

zumiałe. :
— Maszyny szwankują? — zapytał Antoni, ryzy

kując gorzką urazę Mac Larensona głównego mecha
nika (śdyby się to doniosło do jego uszuj. — Czy
załoga chce się zbuntować?
— Nie — odpowiedział kapitan już z pożarem

w oczach. Ani to, ani to. |
Antoni zrezygnował z dalszych domysłów. Jeżeli.

statek i załoga były w porządku...
— Ten przeklęty radotelegrafista — wybuchnął

wreszcie kapitan Wickstrom — zwiał, cholera...

Antoni wiedział, że kapitan Wickstrom żywił
niezgłębioną pogardę dla wszystkich radjotelegrafi-
stów, a to od chwili, gdy w czasie jednej podróży
zawiódł się gorzko na Prasie Radjowej. Wierzył
święcie, że wszystko, co głosiła, było prawdą i do
piero, kiedy mu wpadła w ręce lądowa gazeta, prze
konał się, że radjotelegrafista czerpał wiadomości
nie z eteru, lecz ze swojej własnej głowy.

Trat zdarzył, że Prasa Radjowa powtórzyła, niby
to za nowojorską prasą, wiadomość o sensacyjnej
kradzieży klejnotów w zamorskiem miasteczku, w
którem kapitan ujrzai światło dzienne. Nieborak
ogromnie się tem przejął ipotem już nie darował
iego kłamstwa autorowi i wszystkim jego następcom.
Od tego czasu spodziewał się ciągle czegoś złego
i wreszcie jakby się doczekał.
— Zdezerterował? — zapytał Antoni, spogląda

jąc znacząco na siostrzeńca.
— Zniknął!
— Gdzie?
Kapitan Wickstrom spojrzał chłodno na Anto

niego, dając mu do zrozumienia, że uważa jego pytanie
za głupie, gdyż zniknięcie polega właśnie na niewia
domem miejscu pobytu,
— Qt! — rzekł, strzepując palcami.
Anteni wyciągnął z niego z trudem kilka szcze-

gółów. Kapitan miai tę nieugiętą zasadę, że w noc
poprzedzającą wyjście na morze, nie puszczał nigdy
nikogo na ląd. I tym razem stało się zadość dyscy-
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plinie. Cóż, kiedy zrana załoga zasiadła do śniadania
nie w komplecie, bo bez radjotelegralisty, który do-
tąd odznaczał się niezawodnym apetyiem. Poszu-
kiwania na statku nie dały żadnego rezultatu. Zni-
knął.
— Czy

Antoni. RA
— Tak — odparł z naciskiem kapitan. — W

jego kabinie zostały rzeczy — nie wiem, czy jego.
Sens tych znaczących słów był jasny.
— Czy dano znać? — rzeki ostrożnie Antoni,

który nie lubił wtrącać się w sprawy dotyczące jach-
tu, pozostawiając wszystko kompelencji kapitana.
— Kazałem sobie przysłać nowego operatora.
— Nowego?

‚ — — ТаК, do stu djabłów.
tego obejść.

8 L NSS kapitanie — wtrącił Barry —
ciekaw jestem, jakie papiery okazuje taki nowy na-ez piery j x" 200
— O, upoważnienie od Korporacji, wyznaczają

ce go na ten jacht, licencję, stan służbowy i kartę
żeglarską — po djabła kartę żeglarską!?

pan podejrzewa co złego? — zapytał

Nie możemy się bez

opatrzony w fotografję? — pytai Barry. 3
„— Tak. Stan službowy, karla -žeglarska i — |

zdaje mi się — czerwona twarz kapitana przybrała
odcień lila — że to on. Ё

(d. c. n.)
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