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/.DZIENNI
Wilno, Piątek 10 czerwca 1932 r.
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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,

Za duszę

Q czem zawiadamiają

lat 32
Artysta-Malarz Csłonek Zarządu Aeroklubu Wileńskiego

zmarła śmiercią lotnika dnia 8 czerwca 1932 roku
Eksportacja zwłok z kaplicy Szpitala Wojskowego na Antokolu da

kościoła św. Plotra i Pawla edbędzie się w piątek dnia 10 czerwca o go-

Ы 1 znajomych

| Tow. Pań МА. św.

ADAMA DZIERŻYŃSKIEGO
Sędziego Sądu Okręgowego w Wilnie

odbędzie się w Kościele św. Jakóba Msza żałobna w dniu 11 Czerwca
o godzinie 8 i pół rano

| Msza święta będzie odprawiona w sobotę dnia 11 czerwca o go-
й dzinie 9 min. 30 w kościele św. Plotra i Pawła, po której nastąpi wypro-
Н wadzenie zwłok na ementarz po Bernardyński.
Ч O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół

Matka, Siostra, Ciotka I Wuj.

   

  
  
  
  

  

Diuska

Wincentego d Paulo
Uprzedza wszystkie panie, które objęły posterunki na kwestę ulizcną
na rzecz OCHRONY NASZEJ, Subocz 20, że Starostwo kwestę
Brzeniosło z dn. 12 Czerwca na 16 b.m. Skarbonki od I3 są do
wzięcia na Młynowej 2. Zważywszy liczne potrzeby ochrony o gor-
: liwą kwestę prosi

WARSZAWA (Pat).

handlu oraz dr. Dżemal-Bey, dy-
tektor tureckiego instytutu eks-
portowego 1

: Wezoraj
Przybyli do Warszawy p. Atif-Bey,

| Wiceminister turecki przemysłu i

były wiceminister
Przemysłu i handlu. Wysłannicy
© odwiedzili szereg stolic europej-

ZARZĄD.

ITT

_._ Ministrowie tureccy w Warszawie.
skich, badając możliwości inten-
sylikacji eksporiu tureckiego. W
dniu 9 b, m. wiceministrowie Atif-
Bey i Dżewa-Bey złożyli wizytę p.
ministrowi Zaleskiemu, oraz wice-
ministrowi spraw zagranicznych
Beckowi.

|Bilans handlowy Polski i w. m, Gdańska.
|. WARSZAWA (Pat).

spolitej Polskiej i w. m. Gdańska
Ww maju 1932 roku, według tym-
Czasowych obliczeń Głównego U-

| zędu Statystycznego, wykazuje

_ SOSNOWIEC (Pat). Komitet
do spraw bezrobocia postanowił

| a ostatniem posiedzeniu zlikwi-
dować swą dziaialność. — Z po-

: Bilans
bandlu zagranicznego Rzeczypo-

w wywozie 976.932 tonny wartości
78.062 tys. zł., w przywozie 123.335
tonn wartości 73.227 tys. zł,, wo-
bec czego saldo dodatnie w maju
r. b. wynosi 4.835 tys. zł.

Komitet likwiduje się, ale bezrobocie nie.
zostałych do dyspozycji komitetu
funduszów prowadzona będzie
przez okres jeszcze dwóch mie-
sięcy kuchnia dla bezrobotnych.

|. Komuniści demolują lokal związków
s klasowych w Łodzi.

 

ŁÓDŹ. (Pat). Wczoraj wieczo-
em w czasie obrad w związku

| Klasowym opozycja komunistycz-
8wywołała awanturę, w czasie
której zdemołowano saię obrad,
Wybito szyby oraz _ połamano
Sprzęty iławki, znajdujące się na
Šali, Komuniści uzbrojeni w szcząt

 

Tada miejska została zdekompleto-
ana wskutek złożenia mandatów

| Przez 8 radnych z prawicy i 2 rad-

W. uzupełnieniu poprzednio już
'|Mmieszczonego komunikatu P. A.

|- 0 zajściach w Łapanowie, po-
Wiątu bocheńskiego, podczas wie-
[U stronnictwa ludowego w niedzie
€ ubiegłą, obecnie za wczorajszem
A. B. C.“ podajemy następujące

| |liższe szczegóły tej sprawy, za-

‚

Į (žerpniete z krakowskiego „Glosu
Marodu":

„Na niedzielę, dn. 5 b. m., byl
Į APowiedziany wiec stronnictwa lu

„Owego w Łapanowie, miejscowo-
"1 powiatu bocheńskiego, leżącej

1" połowie drogi między Wielicz-
‘З а Gdowem. Wiec był zakazany
"rzez władze administracyjne, któ

‚° podały jako powód szerzącą się
Pidemję dyfterytu i szkarlatyny,

ak pomimo zakazu olbrzymie
My włościaństwa z bliższych i
szych okolic przybyły i zjecha-

' furmankami do Lapanowa, by
| Owiedzieć się od swych przywód-
9М о sytuacji gospodarczej w

  
   

  
 

 

- fiwiązku z nędzą wsi, jaka zazna-
asię w okresie kryzysu. Licz-

A uczestników wiecu była obli-
zana conajmniej na 10.000. Skon-

2 Ygnowane oddziaty policyjne przy
A ES

ki łamanych ławek rzucili się na
umiarkowanych delegatów, z po-
śród których kilkanaście osób zo-
słało rannych. Wezwana policja
przystąpiła do opróżnienia sali.
Dokonano licznych aresztowań
Dochodzenie trwa.

Wybory uzupełniające do rady miejskiej
ъ : „we Wrocławku.

|. WŁOCŁAWEK |Patj. Tutejsza nych, należącycu do P.P.S. C.K.W.
Wybory uzupeiniające odbędą się
po ferjach letnich.

1 ECHA ZAJŚĆ W ŁAPANOWIE.
stąpiły do rozpraszania przybyłych
na wiec włościan.

Doszło do ubolewania godnych
zajść. Według urzędowej relacji P.
A. T., patrol. policyjny, obrzucony
przez tłum kamieniami oraz strza-
łami rewolwerowemi, dał salwę z
karabinów. Jeden z gospodarzy
został zabity, drugi ciężko ranny, a
kilku lżej. Ciężko ranny uczestnik
zebrania przewieziony do szpitala
zmarł,

Wieczorem liczba ofiar śmier-
telnych zwiększyła się do czterech,
liczba lżej rannych wynosi dwadzie
ścia. Dziś rano zostanie przepro-
wadzona sekcja zwłok dla stwier-
dzenia, czy denaci padli od kul ka-
rabinowych czy rewolwerowych.
Zajścia w Łapanowie wywarły
wśród zgromadzonej ludności wiel-
kie poruszenie. Wypadki miały
miejsce koło godziny 11 przed po-
łudniem. W godzinę później przy-
jechał na miejsce poseł ze stronni-
ctwa ludowego dr. Kiernik. Preze-
sa Witosa na zjeździe nie było. Po-
licja dokonała na miejscu szeregu
aresztowań.'

Telefon Redakcji.

ILE
Cena numeru 20 gr.

Nr. 131.

 

 

 

   

Mińsk przyznaje, ,że Towarzystwo Szkoły
Białoruskiej jest organizacją komuni-

styczną.
(Korespondencja własna.)

MIŃSK. Organ centralnego komitetu partji komunistycznej w Miń-
sku „Zwiezda* w numerze 127 z dnia 8 b. m. zamieszcza rezolucje,
powzięte na zebraniu studentów Komunistycznego Uniwersytetu Bia-
łorusi im. Lewina, z powodu zakazu zjazdu Tow. Szkoły Białoruskiej
w Polsce. Rezolucja ta w sposób wyraźny stwierdza, że organizacja
ta jest organizacją komunistyczną. W rezołucji m. i. czytamy: „O-
becnie rząd faszystowski spostrzegłszy stały wzrost ruchu narodowo-

wyzwoleńczego, jaki pod klerunkiem stalowej Komunistycznej
Partji Białorusi Zachodniej coraz bardziej potężnieje, przystąpił
do likwidacji Tow. Szkoły Białoruskiej*.

Postępując przeciwko zakazowi zwołania zjazdu Tow. Szkoły
Białoruskiej rezolucja kończy się wezwaniem: „Niech żyje komuni-
słyczna partja Białorusi Zachodniej przewódca ruchu narodowo-
wyzwoieńczego”.

Jeżeli więc istnialy jakiakolwiek. wątpliwości o charakterze Tow.
Szkoły Białoruskiej, ogłoszona rezolucja calkiem wyraźnie stwierdza
jego oblicze komunistyczne.

 

zagranicą & zł.

a o 28 proc. drożej.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
€yfrowe, skomplikowane | x zastrzeżeniem mie

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy

 

W Niemczech o Gdyni i Polsce,
Rozwój Gdyni jest przedmio-

tem stałego niepokoju w Niem-
czech. Dlatego dążeniem Niemiec
jest dyskretowanie portu gdyńskie
$o w opinji zainteresowanych mię-
dzynarodowych sfer handlowych i
poliytcznych. W tym względzie nie
cofa się niemiecka propaganda
przed szerzeniem świadomie nie-
prawdziwych informacyj o porcie
gdyńskim. +

Wiceprezydent rejencji Józef
Fischenich wygiosił w Akademji
nauk pożytecznych (Akademie fiir
maras 4 Wissenschaften) w
rfurcie wykład p. t. „Das Weich-

selproblem”,  pomieszczony w
„Jahrbicher der Akademie ge-
meinniitziger Wissenschaften zu
Erfurt" za rok 1931.

Wykład Fischenicha ujmuje za-
gadnienie Pomorza w duchu wy-

(SRITISORLA KW RIÓ !с

Niemcy na rozdrożu.
Hitierowcy biją ministrów.

BERLIN. (Pat). Heski minister
spraw wewnętrznych Leuschner
pobity został wczoraj w Darmsta-

cie na rozprawie sądowej przez
jedną z licznie zebranych na ga-
lerji zwołenniczek Hitlera.

Propaganda hitlerowska przez radio.
BERLIN. (Pat). Na skutek in-

terwencji ministra spraw we-
wnętrznych Gayla, uchylony zo-
stał zakaz wygłaszania przemó:
wień przez radjo przez przywód-
ców  narodowo-socjalistycznych.

Prasa nacjonalistyczna zapowiada
z triumfem, że we wtorek Hitler
wygłosił pierwszą mowę wybor-
czą przez radjostację w Koenigs-
wusterhausen.

AGITACJA PRZEDWYBORCZA PRZEZ MIKROFON.
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy.

BERLIN (Pat). Minister spraw
wewnętrznych Rzeszy w najbliż-
szych dniach wyda rozporządze-
nie, regulujące sprawę używa-
nia stacyj radjofonicznych przez
wszystkie bez wyjątku ugrupowa-
nia polityczne w czasie zbliżającej
się kampanjj wyborczej. Rząd
Rzeszy zastrzega sobie jednak

prawo kontroli przemówień. Cen-
zurze ulegnie więc zapowiedziana
na 14 b. m, mowa Adolfa Hitlera.
Wystąpienie Hitlera przed mikro-
fonem budzi ogólne zainteresowa-
nie, przypuszczają bowiem, że
przywódca narodowych  socjali-
stów poruszy zagadnienia polityki
zagranicznej Rzeszy.

MOWA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GAYLA,

BERLIN (Pat). Na posiedzeniu
Rady Państwa Rzeszy minister
spraw wenętrznych von Gayl wy-
$tosił mowę programową, w której

m. in. zapowiedział podjęcie w nie-
dalekiej przyszłości prac nad re-
iormą ustroju Rzeszy oraz nad re-
wizją konstytucji weimarskiej.

WiECE PRZEDWYBORCZE HITLEROWCÓW.

LIPSK (Pat). Agitację przed-
wyborczą rozpoczęli tu narodowi
socjaliści wiecem, na którym, wo-
bec 30 tysięcy osób, przemawiał
dr. Goebbels. Mówca, rzucając
hasła wyborcze, oświadczył m. in.,
że 31 dzień lipca będzie dniem
wielkich przemian politycznych.
Stoimy już o metr przed metą, Po-
tępiamy zdradziecką politykę do-
tychczasowych rządów, wobec
obecnego zaś, czekając na wyniki
pracy, zachowujemy rezerwę. O-
mawiając następnie stosunki we-
wnętrzne i politykę zagraniczną,
Goebbels z naciskiem podkreślił:
„Rozwiązanie bojówek szturmo-

wych w przeddzień narad genew-
skich było jednym z największych
błędów taktycznych. Prawdziwy
niemiecki minister spraw zagra-
nicznych dumny byłby z 400-ty-
sięcznej armji wyborowego i wy-
ćwiczonego żołnierza  hitlerow-
skiego i oświadczyłby Lidze Na-
rodów bez ogródek: „Mogę podpi-
sać narzucone zobowiązania, ale
nie odpowiadam za nie przed na-
rodem', Wówczas z 400 tysięcy
gotowych do walki powstałyby 4
miljony, które w razie potrzeby
czynnie zaprotestowałyby prze-
ciwko dalszemu ciemiężeniu naro-
du niemieckiego”.

PREMJERZY BAWARJI, WIRTEMBERGJI I BADENJI
U HINDENBURGA,

BERLIN (Pat). 9 b, m. w Karls-
ruhe odbyła się konferencja pre-
mjerów  Bawarji, Wirtembergji i
Badenji. Dotychczas nie ogłoszono
żadnego komunikatu o przebiegu
konferencji. Jedynie opublikowa-

no depeszę premjerów wspomnia-
nych krajów do prezydenta Hin-
denburga z prośbą o przyjęcie ich
w sobotę lub niedzielę najbliższą,
z okazji zjazdu premjerów krajów
związkowych Rzeszy w Berlinie.

SYTUACJA W PARLAMENCIE PRUSKIM,

BERLIN (Pat). Pomimo inter-
wencji kanclerza Papena sytuacja
polityczna w Prusach dotychczas
pozostaje niewyraźna i obecnie
toczą się narady nad ustaleniem
terminu zwołania sejmu. — Ро-
wszęchnie przypuszczają, że sejm
pruski nie zbierze się wcześniej,
niż 22 czerwca, bez względu jed-
nak na termin uchodzi za pewne,
że konwent senjorów na porządku

dziennym pierwszego posiedzenia
sejmu postawi wybór nowego
premjera. Krążą przytem pogłoski,
jakoby narodowi socjaliści, o ile
ich kandydat nie uzyska poparcia
centrum, zamierzali głosować na
komunistę Piecka, aby w ten spo-
sób dać rządowi Rzeszy pretekst
do wprowadzenia komisarza dla
Prus. ;

 

Wpływy bolszewickie w Niemczech.
MONACHJUM (Pat). Wycho-

dzący tu „Der Gerade Weg“ przy-
"nosi rewelacyjne wiadomości o
stosunku Sowietów do partji wy-
wrotowych w Niemczech. „Der
Gerade Weg' jest w posiadaniu
sprawozdania z posiedzenia Polit-
biura z 9 maja r. b, na którem
omawiany był raport wydelegowa-
nej do Niemiec komisji specjalnej,
dowodzącej, że polityka Komin-
ternu wobec Niemiec była słuszna
i zaczyna wydawać swe owoce.
Zadaniem wysłanników G. P. U.
oraz berlińskiego rezydenta czer-
wonego sztabu jest obecnie zdys-

kredytowanie pizy pomocy nie-
mieckich organizacyj nacjonali-
stycznych, myśli porozumienia
francusko-niemieckiego, posiada-
jącej wśród katolików bawarskich
wielu zwolenników. Jako nieza-
wodny środek komisja zaleca po-
zbawić ruch katolicki w Bawarii
jego przywódców. Wynik ostat-
nich wyborów w Bawarji dowodzi,
że radykalizacja mas zrobiła w
ostatnim czasie wielkie postępy
i że teren bawarski daje w przy-
szłości mimo wszystko widoki po-
wodzenia.

 

sł +:

„Hitler temu zaprzeczył.

Czy hitlerowcy
pobierali subwencje.

Proces w Monachjum.
BERLIN (Pat). Wielkie zainte-

resowanie wzbudza odbywający
się dziś w Monachjum proces
dziennikarza Abela, przeciw któ-
remu Adolf Hitier wystąpił ze
skargą o krzywoprzysięstwo. Abel
przed 2 laty zeznał na rozprawie,
że lormacje monarchistyczne Ross-
bacha otrzymywały wielokrotnie
subwencje pieniężne z Włoch na
krzewienie faszyzmu w  Niem-
czech. Hitler miał wzamian za to
zgodzić się na nieporuszanie kwe-
stji południowego Tyrolu.

Dziś na rozprawie przesłucha-
no Adolfa Hitlera. Na pytanie
przewodniczącego sądu, czy ruch
narodowo-socjalistyczny nie otrzy-
mywał nigdy pieniędzy z za gra-
niey, Hitler odpowiedział wymija-
jąco. (W sprawie południowege
Tyrolu obrońca oskarżonego po-
stawił pytanie, czy Hitler wie o ro-
kowaniach między przedstawicie-
lami partji narodowo-socjalistycz-
nej i wysłannikami Mussoliniego.

Hitler
zasądniczo wypowiada się za po-
lityką sojuszu z Włochami, z czego |

bitnie rewizjonistycznym i przeciw
polskim. Niemniej uwagi jego o
Gdyni odbiegają od rozpowsze-
chnianych przez niemiecką propa-
gandę informacyj. Ustęp poświę-
cony Gdyni, brzmi następująco
(str. 41 - 42):

„Największą konkurencję dla
Gdańska stanowi dziś wykończony
w 3/4 port Gdyni. W r. 1923 roz-
poczęła Polska rozbudowywać na
wielki port małą wioskę rybacką
Gdynię, położoną w zatoce gdań-
skiej na północ od Sopotu w odle-
głości 12 km. od Gdańska. Położe
nie Gdyni jest korzystne. Głębo-
kość morza przy wybrzeżu docho-
dzi do 60 metrów, tamtejsza reda
uchodzi zą najlepszą w zatoce gdań
skiej. Stosunki zamarzania w zi-
mie, jak i ruch piasków są dogod-
ne. Dostęp do morza jest niechro-
niony tylko przy burzach od półno
cnego wschodu i wschodu. Mo-
źliwości rozwojowe zarówno portu
jak i miasta pod względem rozprze
strzeniania się są nieograniczone.
Ponieważ plan rozbudowy portu
wymagał i wymaga wielkich środ-
ków pieniężnych, rentowność zaś
inwestowanych sum jest wykluczo-
na, rozwinięto na rzecz portu, ja-
kopolskiej narodowej misji, ogro-
mną propagandę z pełnym skut-
kiem wobec wybitnego uczucia na
rodowego u Polaków... (Tu Fische-
nich cytuje wyjątki z artykułu w
„Dzienniku Wileńskim” i z książki
Bagińskiego)... Chociaż przy bu-
dowie Gdyni nie mogły być dotrzy
mane początkowo wyznaczone ter
miny, to jednak pod kierunkiem
irancuskich i duńskich inżynierów
dokonano naogół pół dobrej pra-
cy. Po ukończeniu pierwszej czę-
ści robót w r. 1930 obejmuje port
gdyūski: 1) awanport o powierz-
chni 103 ha, 2) basen Prezydenta o
powierzchni 11,8 ha, 3) basen im.
Marszałka Piłsudskiego o powiezr
chni 27 ha, 4) kanał wewnętrzny o
powierzchni 45,2 ha. Ogólna dłu-
gość nabrzeża wynosi blisko 8000
metr., głębokość w różnych czę-
ściach portu 1i-metrów. Zaopa-

. *rzenie w dźwigi i urządzenia prze

wyciąga wniosek, że kwestja po- *

łudniowego Tyrolu musi być z dys-'
kusji usunięta, jakkolwiek może to":
być bolesne. Gdy obrońca Abela
dr. Rosenberg zwrócił się z zapy- /
taniem, cży prawdą jest, że Hitler
otrzymywał pieniądze od czeskich :
zakładów Skody, pozostających w
kontakcie z francuskiemi zakła-
dami Schneidera i Creusot, Hitler
urządził istną scenę na sali sądo-
wej, pieniąc się i bijąc pięściami
w stół, zaczął krzyczeć, że nie da
się obrażać żydowskiemu adwoka-
towi, że wszystko, co się tu za-
rzuca, jest szwindlem i że wogóle
nie będzie więcej odpowiadał. Na
interwencję przewodniczącego są-
du i uwagę, że dopuszcza się nie-
poszanowania sądu, Hitler oświad-
czył, że gotów jest ponieść karę
więzienia, lecz więcej odpowiadać
mie będzie. Sąd po naradzie ogło-
sił uchwałę, mocą której Adoli
Hitler skazany został za odmowę
składania zeznań na 80 mk. grzyw-
ny, względnie 16 dni aresztu, a za
obrazę obrońcy na 200 mk. grzyw-
my, względnie 3 dni aresztu.

Prześladowanie
emigracji rosyjskiej.

WIEDEŃ. (Pat). „Neue Wie-
ner Tageblatt" donosi z Ankary,
że parlament turecki uchwalił
ustawę, według której począwszy
od 1 stycznia 1933 roku zakaza-
ne będzie w Turcji cudzoziem-
com wykonywanie pewnych za-
wodów. Pod ustawę tę podpada-
ją: muzycy, fotografowie, zece-
rzy, szoferzy, kelnerzy, śpiewacy,
tencerze, weterynarze, chemicy
it. d. Od 1 stycznia 1933 roku
zawody te będą mogły być wy
konywane tylko przez obywateli
Turcji. Ustawa ta skierowana jest
głównie przeciwko emigrantom
rosyjskim.

POTPRBESIROZWIOENESZWNE

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

|RREDKZGRCWODSCWSZÓOSRAWI |

tępiąc radykalnie: muchy,
pohly, pluskw:

* Spraedaž w składach apt. i aptekach.

tadunkowe odpowiada najbardziej
nowoczesnym wymaganiom, podo-
bnie port zaopatrzony jest bogato
w magazyny i pomieszczenia chło-
dnicze. Nada podpisał polski
minister handlu umowę w sprawie
dalszej budowy, na podstawie któ-
rej zdolność przeładunkowa portu

„zostanie w r. 1931 podniesiona do
15 miljonów tonn, a długość na-
brzeża dojdzie do 13,500 m. Po zre
alizowaniu tych planów stanie się
Gdynia najwięksyzm portem Bał-
tyku, większym niż Gdańsk Kopen
haga i Sztokholm, z największą dłu
gością nabrzeży, największą głębo-
kością i zupełnie nowoczesnem u-
rządzeniem. Port gdański posiada
wprawdzie 30,8 km. długości brze-
śgów, z tego jednak tylko 8,3 km,
jest rozbudowane na nabrzeża por-
towe.“

Zuwag wypowiedzianych przez
Fischenicha na podkreślenie zasłu-
guje jeszcze sąd jego o państwie
polskiem (str, 48). Autor przestrze
ga Niemców przed nadmiernym op
tymizmem w ocenie zagadnień
wschodnich, a zwłaszcza przed roz
powszechnianym w Niemczech,
zwłaszcza bezpośrednio po roku
1919, poglądem o t. zw. sezonowo-
ści i państwa polskiego. Pisze on:

„To było i jest fałszywe. Pań-
stwo polskie nie jest państwem se-
zonowem. Ono jest całkowicie
zdolne do życia. Rozporządza ono
ogromnemi żyznemi obszarami,
wielkemi bogactwami naturalnemi
i zamieszkałe jest przez ludność
zdrową, zdolną do życia i przeni-
kniętą gorącem uczuciem narodo-
wem. Jeżeli nawet jego kierunek
wykazuje czasem jemu tylko wła-
ściwe formy, których nie możemy
całkowicie zrozumieć, nie oznacza
to jednak liczyć się ze zniknięciem
państwa polskiego w możliwym do
przewidzenia czasie, a wschodnie
niemieckie sprawy nie będą na tej
drodze mogły być rozwiązane.”

Uznając, że państwo polskie
jest żywotne, jednak i p. Fischenich
nawołuje Niemców do zaborów.

ATOL
OD PLAGI ietniej,

komary,
i wszelkie robactwo.

Przedst. H. Wojtkiewicz,
Wilno, Kalwaryjska 21,
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WILK W SKORZE
BARANIEJ.

Jest rzeczą powszechnie znaną,

iż przewrót ostatni w Niemczech

dokonał się pod hasłem polityki

zewnętrznej, niepłacenia repara-

cyj (co już Briining zapowiedział),

obalenia traktatu wersalskiego i —

przedewszystkiem — „korektywy“

granicy polskiej. Krzykliwa heca

gdańska poprzedziła wszak przyj-

ście Papena.

I oto najniespodziewaniej, w

swej pierwszej mowie programo-

wej Papen poruszył najrozmaitsze

bolączki wewnętrzne Niemiec, za-

powiedział różne, dla socjalistów

bardzo dotkliwe reformy — w

dziedzinie polityki zagranicznej,

zachował bardzo daleko idącą re-

zerwę.
Nastanie ery Papena opinja ca-

łego świata powitała jednym zgod-

nym protestem. Wnet jednak pra-

sa nietylko niemiecka, ale również

sprzedajne organy zagraniczne roz-

poczęły kontratak. Tak więc na

początku ukazały się w niektórych

pismach francuskich opłacone o-

czywiście wiadomości, że ten do-

mniemany wróg Francji, von Pa-

_ pen, jest jej wielkim sympatykiem,

_ że włada doskonale językiem fran-

cuskim, że często gości u siebie

Francuzów. Były minister Paul

Reynaud złożył mu jakoby wizytę

w Berlinie w r. 1930. Von Papen

jest jakoby członkiem komitetu

zbliżenia francusko-niemieckiego

i pośiada w okolicy Saare-Louis

pałac, w którym spędza znaczną

część roku. Tam też odbywały

się spotkania pomiędzy przemy-

słowcami francuskimi a reprezen-

tantami wielkiego przemysłu nie-

mieckiego jak np. Arnoldem Rech-

bergiem.

Po tych wątpliwej wartości re-

welacjach - frankofilskich, ukazał

się w „Berliner Voikszeitung“ ar-

tykuł, również długi jak mętny,

dowodzący, jakoby Papen był

jednym z głównych inicjatorów i

ideologów sojuszu francusko-nie-

miecko-polskiego |!) przeciwko

bolszewickiej Rosji.

W artykule wspomnianym po-

dano rzekomo „ścisły”* protokół

jakiegoś posiedzenia, które odbyć

się miało w Klubie szlacheckim

(Herrenklub) w Berlinie, w lutym

1931 r., a więc w czasie, gdy nie

było jeszcze mowy o premjero-

stwie Papena. Wtedy już, wbrew

opinji większości zebranych wy-

stąpił Papen jako gorący zwolen-

nik sojuszu francusko-niemiecko-

polskiego.

Oto urywek z mowy, wyśgło-
szonej rzekomo wówczas przez

Papena, podanej obecnie przez

„Berliner Volkszeitung':

„Niemcy mają odsunąć na bok swe,

uznane zresztą za uprawnione (?) życze-

nia, dotyczące granic wschodnich, gdy
pokojowe rozwiązanie tego zagadnienia

z uwagi na nastroje w Polsce uważane

jest za niemożliwe. To przymierze, zwa-

ne „accord a trois', ma na celu sojusz

gospodarczy przeciwko sowieckiej „pia-

tiletce", W ramach tego „przymierza“

należy pozyskać Francuzów dla sprawy

uzbrojenia Niemiec (1). Oparcie się o An-

glję jest niemożliwe, gdyż ona sama znaj-

duje się w rękach kapitału francuskiego.

Amerykę będzie można pozyskać dopie-

ro po przyszłych wyborach na prezy-

denta dla wielkich decyzyj politycznych.

Inne problemy ćn"ropejskie muszą być
rozwiązane przez Niemcy i Francję,

przyczem Francja będzie obstawać przy
wciąśnięciu również zaprzyjaźnionej Pol-

ski. Kwestja granic wschodnich musi

być zachowana na czas późniejszy. „Ac-
cord ń trois” musi dojść do skutku z

uwagi na walkę przeciw bolszewizmowi.*

Któżby się spodziewał, że w

nowym premjerze niemieckim po-

siadamy tak gorącego zwolennika

„accord a trois”, przymierza fran-

cusko-niemieckn-polskiego, takie-

go zawziętego wroga bolszewików,
który dla pognębienia komunistów

gotów podać rękę Polsce, wyrzec

się — czasowo — „uprawnionych

pretensyj co do „kurytarza“ i Šląs-

ka pod warunkiem jedynie, by po-
zwolono Niemcom... uzbroić się,

gdyż rozbrojonc, jakże mają wal-

czyć z... Rosją.
Dyplomacja niemiecka naogół

nie odznacza się finezją, w danym

wypadku jednak wilk niemiecki

zbyt niezręcznie przywdział skórę
baranka. Któżby się spodziewał,

że znajdą się karany, które be-

kiem odpowiedzą na wezwanie

wilka. :

Pisząc „bekiem“, nie czynimy

oczywišcie aluzji do pewnego dy-

gnilarza w miristerstwie spraw

zagranicznych, ani też nie przy-

wiązujemy znaczenia do zdemen-

towanej zresztą wiadomości, po-

danej przez „La Republigue“ o
tem, jakoby

„powodem wyznaczenia na dzień 1

DZIENNIK MIBERSKI

2 prasy.
Wobec rosnącego niebezpie-

czeństwa.
„Polonia* kończy artykuł po-

święcony grožącemu nam od stro-

ny niemieckiej niebezpieczeństwu
takim apelem.

„Rosnące nebezpieczeństwo z za-
chodu nakazuje nam być stale w pogo-
towiu moralnem, politycznem, gospodar-

czem i wojskowem. Celowo wysuwamy
pogotowie moralne na pierwsze miejsce

i to zarówno ze względu na nasze we-
wnętrzne stosunki, jal: na opinję zagra-

niczną. Siły moralne i wartości moralne,
jak uczą dzieje ludzkości, zawsze osta-

tecznie decydują o przyszłości narodów

i państw.
Wobec grożącego nam niebezpieczeń-

stwa trzeba prosto prawdzie spojrzeć w

oczy i śmiało dać jej wyraz, chociażby

monopoliści na patrjutyzm i państwo-
wość bluznęli nam w twarz zarzutem, że

jesteśmy „złymi patijotami* Trzeba
więc powiedzieć, że potrzebnego pogo-
towia moralnego w Polsce niema. Na-
wet w tych zbliżających się ciężkich
chwilach nie brak ludzi w Polsce, którzy
dzielą naród nasz na rządzących, na
państwowców, na prawdziwych patrjotów
i na rządzonych, którym odmawia się
zmysłu państwowego i zrozumienia inte-
resów państwowych. Jesli pojęcia o isto-
cie państwa, jego zadaniach i obowiąz-
kach, o znaczeniu prawa w życiu pań-
stwowem tych dwóch „bozów nie zbliżą
się, nie może powstać pożądane pogoto-
wie moralne, a wraz z nim ta union sa-
cree tą święta jedność, — od której za-
leży przyszłość narodu *

Koniec artykułu  skonfisko-
wany.

Ucieczka młodzieży sanacyjnej
"do... komunizmu.

Na tle ostatniej polemiki mię-
dzy wileńskiem „Słowem” a „Kur-
ierem Wileńskim" w sprawie
młodzieży sanacyjnej snuje M.
Niedziałkowski w  „Robotniku'
(194) takie uwagi:

„Przywódcy dzisiejszego Rządu oraz
Klubu B. B. W. R. prowadzą — pewną
określoną politykę.

Ta „polityka” polega na tęsknem

oczekiwaniu, że kryzys przeminie, jako

że jest rzekomo kryzysem przejściowej

konjunktury, oraz na „trwaniu” i w sen-

sie gospodarczym, i w sensie politycznym.

I oto „raptem” młodzież tego sa-

mego obozu krzyczy, wrzeszczy „wiel-

kim głosem”, że wcale a wcale takiej

„polityki” nie chce, że ją potępia, że od

niej ucieka, że jej nienawidzi, że nią po-

gardzą. Młodzież z impetem, z tupetem,

z obelgami, z rozmachem wypiera się

praktyki obozu, który na niej buduje

swoją przyszłość. Młodzież „sanacyj-

na” bije czołem przed „piatiletką“.

I oto z okopów „sanacyjnej” myśli konser

watywnej słychać rozpaczliwe wołanie:

„policja! gdzie jest po! cja?!"
na te-

mat sporu z młodą grupką współpra-

cowników „Kurjera Wileńskiego" po-

wstają właściwie z jednej męczącej

myśli ukrytej: rany Boskie! przecie ta

„nasza” młodzież — to są „komunišci“!

Uniewinnienie adw. Dręgiewicza.

podaje za „Kur.
Lwowskim“ tekst przemówienia
członka PPS. adw. Dręgiewicza
wygłoszonego 3 maja 1931 r., któ-

re było przedmiotem rozprawy są-
dowej we Lwowie. Rzecz ciekawa,
że mowa ta (a ściślej jej najcie-
kawsze wyjątki) została w niektó-
rych dziennikach skonliskowana.
Sąd przysięgłych uwolnił oskar-
żonego 12 głosami, a więc nie do-
patrzył się w tem, co p. Dręgie-
wicz powiedział o dyktaturze,
rzadnego _ przestępstwa. _„Na-
przód* pisze z tego powodu:

„A więc nie znalazł się ani jeden, ani
jeden z pośród tych 12 przypadkowych,
an ijeden, ktoby powiedział: „źleś uczy-
nił”, kioby potępił w swem sumieniu,

Ani jeden, ktoby rzekł: „nieprawdą
jest, coś powiedział”.

Rozumiemy zauważa jeszcze
„Naprzód”, dlaczego proces brze-
ski nie odbył się w Krakowie ani
we Lwowie.

„Polonia“

Drażniące metody.

Sanacyjny „Kurjer Poranny“
pisze w nrze 153-cim:

„Pozwolimy sobie jednak na jedno
małe, ale przecież zasadnicze zastrzeże-
nie odnośnie do możliwości kredytowych,
jakie Polska winna była i mogła dla
siebie zdobyć. Błędów na tem polu jest
co niemiara! Popełniano je od początku
naszego bytu państwowego i popełnia się
je po dziś dzień. Zasadniczym błędem
jest to, że metody naszych emisarjuszów

i metody licznych czynników rządowych
może niższego typu są drażniące. Jeżeli
Polska chce pożyczyć pieniędzy od Fran-
cji np., to nie może tej Francji drażnić

przez błędy wobec organizacyj kapitału

francuskiego w Polsce. Nie można na-

stawać, ażeby naszy wierzyciel ewentu-

alny przejął się naszemi upodobaniami

a może nawet kaprysami, ale obowiąz-

kiem naszym jest podejść do ewentualne-
go wierzyciela z dobrą wolą rzetelnego

akomodowania się do jego zwyczajów i
obyczajów. Na tem polu, weźmy tylko
dla przykładu Francję, popełniliśmy wie-
le krnąbrnych dzieci błędów. Czesi tych

błędów nie popełnili, choć kraj ich znaj-
duje się w gorszem położeniu od nasze-

go, umieli Francję sobie pozyskać, by

z jej kredytów korzystać, Pozwoli pan

wicepremjer Zawadzki, że ośmielamy się

podsunąć mu ten casus specificus pod

bardzo rzeczową, bezstronną, realną roz-

wagę z uwzględnieniem dosyć szerokiego

tła".as i notatki „Słowa”

Stimson przeciwko skreśleniu odszkodowań
LONDYN (Tat). Prasa tutejsza

potwierdza wiadomość, żeStim-

son stanowczo wypowiedział się

przeciwko skresleniu odszkodo-

wań i długów wojennych. Wyraź-

ny sprzeciw Słanów Zjednoczo-

nych przeciwko skreśleniuodszko-

dowań jest szczególnie znamienny,

gdyż Stany Zjednoczone niedwu-

znacznie podtrzymują pogląd iran-

cuski przeciwko poglądowi Wiel-

kiej Brytanji. Wobec tych warun-

ków liczą się w Londynie z ko-

niecznością modyfikacji stanowis-

ka Wielkiej Brytanji w kwestji

odszkodowań. O jakimkolwiek ra-

sierpnia rb. wyjazdu francuskiej misji

wojskowej w Warszawie, był fakt, że

Marszałek Piłsudski zawarł w najgłęb-

szej tajemnicy daleko idące porozumienie

wojskowo-polityczne z Niemcami. Roko-

wania toczyć się miały pomiędzy Mar-

szałkiem Piłsudskim a wysłannikiem gen.

Schleichera. W rezultacie tych rokowań

miano osiągnąć jakiś bliżej nieokreślony

kompromis w sprawie Pomorza, a do

Warszawy na jesieni rb. ma przybyć

misja wojskowa niemiecka w celu na-

wiązania współpracy pomiędzy wojsko-

wością polską a niemiecką.”

„La Republique* donosi dalej,

że ów sojusz polsko-niemiecki wy-

mierzony mia! być przeciwko

Rosji.

Jak zaznaczyliśmy, wiadomość

ta została zdementowana, co jed-

nak nie przeszkadza pewnemu

odłamowi prasy sanacyjnej, jak

np. wileńskiemu „Słowu” snuć

błogich marzeń o sojuszu niemiec-

ko-polskim.
Nikt nas chyba nie posądzi

o sympatje bolszewickie, z tego

jednak nie wynika, abyśmy mieli

zamykać oczy na rzeczywistą rze-

czywistość i sz uxać sprzymierzeń-

ców tam, gdzie nam grozi najoczy-

wistsza zguba. Już Pismo św. prze-

strzega, że nie należy „wypędzać

djabłów belzebubem”, czyli prze-

ciwko bolszewikom sprzymierzać

się z Hitlerem. Nie zapominajmy,

że bolszewizm stworzony został

przez Niemców, że Niemcy zwią-

zane są z Moskwą umową z Ra-

pallo, że ową osławioną „piatilet-

kę“, przeciwka której rzekomo

walczyć pragnie Papen, urzeczy-

wistniają inżynierowie niemieccy,

że armja czerwona zreformowana

została i dziś jest kierowana przez

oficerów niemieckich, że w Rosji

istnieje cały szereg niemieckich

fabryk samolotów, amunicji, ga-

zów trujących * t. pod.
Dodajmy rolę Gdańska, który

jest łącznikiem między Moskwą

a Berlinem. P Korab Kucharzew-

ski, współpracownik „Matina”, po

„zwiedzeniu Gdańska, pisał świeżo

do swego organu:
„Nikł w Gdańsku nie wątpi o tem,

dykalnym planie Mac Donalda w
Lozannie już się, mimo akcji min.

von Neuratha, nie mówi. Prze-

ciwnie podkreśla się dziś, że punkt
ciężkości leży w rozmowach pa-

ryskich, które uzgodnić mają po-
glądy Mac Donalda i „Hėrriota,
Mac Donald udaje się z Paryža do
Genewy w poniedziałek razem z
Herriotem. Pragnie on być obec-
nym we wtorek na konierencji,
gdy zbierze się komisja główna.
Zarówno w Paryżu, jak w Gene-
wie Mac Donaldowi towarzyszyć
będzie min. Simon.

że tryumf generaiów w Berlinie dopro-

* wadzi do ściślejszego jeszcze zbliżenia

Sowietów z Niemcami. Gdańsk — to pół-

nocne Dardanele -- tak wyraził się prze-

cie Kalina, generalny konsul sowiecki

w Gdańsku. Z punktu widzenia Moskwy,

Gdańsk jest łącznikiem pomiędzy wo-

jennym przemysłem niemieckim a Rosją."

W dalszym ciągu dowiadujemy

się, jak bardzo Rosja zaniepoko-

jona jest istnieniem „polskiego ku-

rytarza”, który przecina tę łącz-

ność między Berlinem a Moskwą.
Dodajmy w związku z obecnym

konfliktem na Dalekim Wscho-
dzie, iż podczas gdy cały świat

sprzyja w gruncie Japonii, gdy

wciąż słyszymy о transportach
broni do Japonji, z różnych kra-

jów, nie wyłączając rywalizującej

z Japonją Ameryki — jedne Niem-

cy popierają czynami bolszewi-

ków.
I w tych warunkach von Papen

wmawia w nas, że pragnie podjąć

walkę przeciwko bolszewizmowi

i „piatiletce"? Że Niemcy zdra-
dzić mogą sojusznika — w to wie-

rzymy, ale żeby wprzód zaopa-

trzyć go miaiy w działa Kruppa,

w gazy trujące : samoloty, by na-

stępnie wypowiedzieć mu wojnę,

w to nikt chyba nie uwierzy, kto

nie posiada mentalności p. Cata

i p. Studnickiego.

O tem, jakie uczucia żywią

Sowiety do Niemców, świadczy

niedwuznacznie niedawna wizyta

niemieckiego publicysty Ludwiga

w Moskwie. Podczas wizyty u Sta-

lina, dyktator Rosji wyraźnie pod-

kreślił: „Jeśli mówimy o naszych

sympatjach do jakiegoś narodu, to

trzeba mówić o sympatjach do

Niemiec”

W. związku ze sprawą paktu

o nieagresji z Polską, zaznaczył

Stalin, że pakt taki nie zwraca

się przeciwko Niemcom, nie sta-

nowi bynajmniej gwarancji i gra-

nic obecnych Polski, i zakończył:

„Nasze przyjazne stosunki z Niem-

cami pozostaną niezmienione. Ta-

ikie jest moje przekonanie”.

A Nasze również,

Rządy wojskowe w Niemczech.
OCENA WE FRANCJI

„Le Temps" na naczelnem miej-

scu (nr. 25851 1 25852):

— „Zaczyna być jasna gra, któ-

ra rozegrała się w Berlinie. Do-

wódcy wojskowi posłużyli się sze-

rokim ruchem, stworzonym przez

Hitlera, aby zużyć wszelkie ko-

alicje parlamentarne, skierowane

ku lewicy, oraz aby wyjąć władzę

z pod wpływu stronnictw poli-

tycznych. Zak chodziłoby także

o wyzucie Hitlera z owoców jego

zwycięstwa na rzecz wyłącznie

wpływów wojskowych, bądźto

przez przyłączenie hitlerowców do

rządów, co byłoby najlepszym spo-
sobem uczynienia ich bardziej gięt

kimi politycznie, przystosowanie

ich i wchłonięce, bądźto przez

zwrócenie się przeciw nim, gdyby.

Hitler nie chciał pójść na tę tak-

tykę. Ze stanowiska czysto nie-

mieckiego sprawa przedstawiala-

by się zupełnie inaczej, gdyby za-
miast konieczności wyboru mię-

dzy skrajną prawicą hitlerowską i

koalicją skierowaną na lewo,

Niemcy mieli do wyboru między z

jednej strony Hitlerem, którego

poglądy społeczne i hasła antyka-
pitalistyczne niepokoją koła kon-
serwatywne, a z drugiej strony do-

wódcami wojskowymi działający-
mi z bezwzględnem poparciem
Reichswehry...

Powiedziano, że rząd von Pa-

pen'a jest przedewszystkiem rzą-
dem przejścia. Niema tu żadnego

przejścia. Wszystkie mosty są zer-

wane i nie pozostaje żadna już

możliwość współpracy z tymi,
którzy od lat 12-tu usiłowali zor-
ganizować Niemcy republikańskie
i demokratyczne...
To nie co innego jak stary duch

pruski junkrów, dowódców woj-

skowych i kierowników ciężkiego

przemysłu, który odradza się i u-

jawnia z siłą, jakiej odzyskania

przezeń nikt nie przypuszczał po

klęsce r. 1918 i po dwunastu latach

rządów republikańskich i demo-

kratycznych W rzeczywistości
rząd  Papen-Schleicher wydaje

walkę demokracji niemieckiej.

Staje on nietylko przeciw rewolu-
cyjnemu  socjalizmowi, ale także

przeciw wszystkiemu, co  przyj-

muje zasady liberalizmu. Ani razu
w deklaracji rządu von Papen'a

nie jest wspomniana konstytucja,

prawa parlamentu, rękojmie, bę-

dące u podstaw wszelkiej organi-

zacji nowoczesnego państwa”

„Le Jurnal des Dėbats“ piórem
p. Bernus'a (nr. 154):
— „Parlamentaryzm jest dzi-

siaj już tylko fikcją w Niemczech,

gdzie rzeczywistość władzy nale-

ży do wojskowych i tych, którzy z

nimi idą... Jenerał von Schleicher

będzie najznaczniejszą osobisto-

ścią rządu. Gdyby chciał, marsza-

łek Hindenbur$ byłby go zamia-

nował kanclerzem. Ałe zadowo-

lił się on ministerstwem Reichs-
wehry, sądząc, że będzie tem rów-
nie wszechpotężny, a bez kłopo-
tów urzędu kanclerza... P. von Pa-

pen w St. Zj. Ameryki, nadużywa-
jąc ochrony dyplomatycznej, po-

gwałcił podstawowe prawa mię-

dzynarodowe i kierował zaczep-

nemi operacjami przeciw krajowi,

z którym rząd jego utrzymywał,

jak twierdził, stosunki dyploma-
tyczne. Można sobie zdać sprawę

z tego, jaką wagę należałoby
przywiązywać do zobowiązań, ja-
kieby on w przyszłości przyjął, w

imieniu Rzeszy, szczególnie w za-

kresie zbrojeń. Niemcy  republi-
kańskie r. 1932 nie znalazły

lepszego kanclerza niż tę osobi-

stość, której udowodniono praw-
dziwe zbrojenie. Może i lepiej, że
pokazują one bezwstydnie,. jaka

jest ich polityka, pod warunkiem,
że nie będzie się zamykało oczu”.

„Echo de Paris* pióra p. Perti-
nax'a (nr. 19.224):

— „W Berlinie powstał rząd
wojskowych, biurokratów i jun-
krów... Rząd, który przychodzi po

kanclerzu Brueningu, jest rządem

wojskowym... Kierownikiem jest

w rzeczywistości jen. von Schlei-
cher... W urzędzie kanclerskim

osiada osobistość, która wydaje
się jedynie narzędziem kliki woj-
skowej, kap. von Papen... Nie ža-
łujemy nadmiernie tych zdarzeń z
drugiej strony Renu, bo zdzierają
one jedynie zasłonę z prawdzi-
wych kierowników Niemiec, Do-
wódcy wojskowi, junkrzy, biuro-
kraci, którzy się wyłaniają dzisiaj
na światło dzienne, mieli wpływ
stanowczy już i na rządy poprzed-
nie i zwykle podporządkowywali
je swojej woli. Lepiej, że zasłona
spada..."

„La Rėpubligue“ lewicowa z
2-$o bm.:
> „Naprzód ministerstwo przej-

ściowe obecne rozwiąże Reichstag
i będzie na widoku aż do wybra-
nia nowego Reichstagu, gdzie na- '
cjonaliści i hitlerowcy będą w
większości. Następnie von Papen
ustąpi miejsce von Schleicher'owi,
który w zgodzie z hitlerowcami,
opierając się na stanie prawnym
republikańskim, mającym wyraz
w tym nowym Reichstagu, zśnie-
cie socjalistów i komunistów, za-
pewne po dopuszczeniu hitlerow-
ców do szeregów armji. Wreszcie
von Schleicher, opierając się na
prawie umysłów trzeźwych i twar-
dych do zrzucaniaz łodzi roman-

tyków, zrzuci Hitlera, zabrawszy

mu jego wojska, i założy trzecią

Rzeszę, której tak żąda Hitler.

Móże nawet ofiaruje tron Kron-

prinzowi, ale czy to będzie dykta-

tura monarchiczna czy nie, pewne
jest, że będzie dyktatura".

Podobnie oceniają nowy rząd

niemiecki wszystkie pisma fran-

cuskie.

Czy konierencja lozańska będzie
odłożona.

PARYŻ (Patj. Donoszą z Lon-
dynu, że według krążących tam
pogłosek Mac Donald ma zapro-
ponować  Herriotowi odłożenie
konierencji lozańskiej do czasu
uregulowania kwestyj reparacyj-
nych. — Zbadanie kwestyj repara-
cyjnych powierzone zostałoby
konferencji międzynarodowej, w
której zgodziły się również wziąć
udział i Stany Zjednoczone.

Rewelacyjny wywiad «Narodni Polityki»
o szpiegostwie niemiecklem.

Z Pragi piszą nam: — Tak jak
w innych państwach i w Czecho-
słowacji opinja publiczna niezbyt

przychylnie przyjęła nowy nie-

miecki gabinet von Papena. Nie-

które dzienniki czechosłowackie
wymownie charakteryzują nowego

kanclerza niemieckiego i szczegó-

łowo omawiają jego działalność w

czasie wojny, kiedy przebywał on

w Ameryce. Sensacyjne wynurze-
nia w tym kierunku zamieściła
prasa „Narodni Politika“, która

wysłała swego sprawozdawcę do

kapitana Voski, który wczasie woj-
ny kierował czechosłowackiem biu

rem wywiadowczem i który ode-
grał jedną z głównych ról w akcji

wysiedlenia niemieckich  czyn-

ników wywrotowych z Ameryki.
Wynurzenia kapitana Voski rzu-
cają snop światła na przeszłość

byłego attache wojskowego von
Papena i dlatego nie od rzeczy bę-

dzie przytoczyć je przynajmniej w
streszczeniu.

Najciekawszem jest, jak Voska
opisuje złapanie dziennikarza a-
merykańskiego Archibalda, który
działał jako niemiecki szpieg i jak
pochwycone zostały dokumenty,
na podstawie których i von Papen
musiał być odwołany ze Stanów
Zjednoczonych. Archibald był na
żołdzie rządu berlińskiego, urzą-
dzał w Ameryce odczyty i jako
człowiek godny zaufania miał od-
wieść z Ameryki wszystkie kom-
promitujące dokumenty, jak różne
rozliczenia i potwierdzenia von
Papena, posła _ Bernsdorfa i
austrjackiego posła Dumby. Voska
o tem mówi: „Były to dowody ich
czynów zbrodniczych, jak wyrzu-
cania mostów kolejowych w po-
wietrze, pomiędzy Stanami Zjed-
noczonymi a Kanadą, przez które
przejeżdżały pociągi z bronią dla
aljantów, trucie koni przeznaczo-
nych dla wojsk aljanckich, wyrzu-
canie w powietrze fabryk amu-
nicji, podpalanie okrętów a wresz-
cie różne doniesienia posłów i
attaches wojskowych. Między in-
nemi ujawniono projekt posła
austrjackiego wywołania i finan-
sowania strajku generalnego w fa-
brykach materjałów wojennych w
całej Ameryce. Pomiędzy temi do-
kumentami był również jeden list
von Papena, w którym tenże nad-
zwyczaj haniebnie wyrażał się o
rządzie waszyngtońskim i Wil-
sonie, nazywając Amerykanów
głupimi Jankesami (Stupyd Jan-
kees). W. ten sposób dotychczas
żaden dyplomata nie wyrażał się
o państwie i narodzie, w którym
był przedstawicielem swego pań-
stwa. Ameryka była wówczas
jeszcze neutralną i śdyby do wy-
krycia tego listu i tych dokumen-
tów nie doszło, możeby Ameryka
nigdy wojny nie wypowiedziała. —
Archibald był sledzony. Pewien
urzędnik czeski wiedział, jak bar-
dzo ważne dokumenty przechowy-
wane są w urzędzie konsulatu ge-
neralnego. Czyniono starania aby
wziąć w posiadanie te dokumenty.
W tym celu miano wykorzystać
kolację pożegnalną, urządzoną

 

dla Archibalda. Do obsługi posła-
no tam dwóch kelnerów czeskich.
Pakunek, zawierający dokumenty
wręczony został Archibaldowi do-
piero na okręcie i to znów przez
czeskiego urzędnika.

Organizacja czeska mogła wy-
musić konfiskatę tego pakunku
już w porcie amerykańskim, ale

tanowiono raczej, aby okręt
holenderski odpłynął, bowiem nie
ulegało wątpliwości, że Niemcy
mieli w amerykańskich minister-
stwach i urzędach swych zaufa-
nych ludzi i cała akcja mogłaby
spalić na panewce. O sprawie
poinformowano jednak admiralicję
angielską. Na jej rozkaz
jeszcze dnia odpłynął z Ameryki
angielski okręt, który mogł przy-
być do Europy o cztery dni wcze-
śniej, by przywieść szczegółowy 0-
pis pakunku i dokumentów w nim

tegóż

zawartych. Dla lepszej orjentacji
organizacja czeska dostarczyła na-
wet skrawek papieru, w jaki do-
kumenty zostałe opakowane. Ad-
mirał Hall zatrzymał okręt holen-
derski w pobliżu wybrzeża angiel-
skiego. Rewizja trwała dwa dni,
ale pakunku nie znaleziono. Ar-
chibald był amerykańskim obywa-
telem a podróżował neutralnym
okrętem; dlatego rząd holender-
ski interwenjował, tak samo jak i
amerykański. Hall również nie
chciał już dłużej okrętu zatrzymy-
wać, ale na naleganie poselstwa
angielskiego przeprowadzono po-
nowną rewizję i postanowiono
otworzyć kasę kapitana okrętu.
Tam rzeczywiście pakunek Archi-
balda znaleziono. Archibald został
natychmiast aresztowany przez
Anglików a Waszyngton kablo-
$gramem poinformowany został o
treści znalezionych dokumentów.
Następnego dnia wszystkie pisma
amerykańskie po raz pierwszy
wezwały Wilsona do wypowiedze-
nia wojny Niemcom.

Treść dokumentów była tego
rodzaju, że natychmiast zmieniła
bieg wypadków na świecie i sytu” |
ację na froncie.

Kapitan Voska kończy swoje
wynurzenia w „Narodni Polityce”
następującemi słowy: „Aż do
chwili aresztowania Archibalda
Amerykanie raczej sprzyjali Niem*
com, ze względu na wielką ilość
Niemców, ale z tą chhwilą w
Ameryce nastąpiło przeorjentowa”
nie się w stronę Koalicji. Wkrėt-
<e potem i
zwrócił się do rządu berlińskiego
z żądaniem, aby von Papen i Boy
Eda, attache marynarki zosta
odwołani. Równocześnie zażąda”
io odwołania posła austrjackieg?| |
Dumby, ponieważ wszyscy nie cić
szyli się zaufaniem. Ž
vanych dokumentėw rząd amery
kański dowiedział się, że w Ame
ryce zużyto dziesiątki miljonó
dolarów dla skorumpowania prasy `
i dla zbrodniczego niszczenia ame
rykańskiego majątku i żyć ludz
kich w czasie, kiedy Amerykė
starała się zachować neutralność *

(Centropress)

Łotwa manifestacyjnie przyjęła pierwsz)
transportowiec polski.

RYGA. W myśl traktatu wer-
salskiego, Polska posiada dostęp
do morza dla okrętów wojennej

marynarki. Umowa ta, nazwana
„Umową d'attache", zawierała za-
strzeżenia, że z Gdańska nie wol-
no okrętom marynarki polskiej

robić bazy operacyjnej, natomiast
można używać Gdańska jako
stoczni, korzystać z chwilowych
postojów w celu naprawy i td.

W. jesieni r. ub. Gdańsk nie
zgodził się, jak wiadomo, na prze-
dłużenie tej umowy. Liga Naro-
dów w tej sprawie się nie wypo-
wiedziała, a chociaż Polska stoi
na stanowisku dalej, że Gdańsk
niema prawa krępować dostępu
jej do morza, postanowiła dać
nauczkę Gdańskowi, zaprzestając

korzystać z usług stoczni gdań-
skiej, do której dotychczas były
kierowane wszystkie jednostki
marynarki polskiej w celu napra-
wy i remontu.

Od tej pory wszystkie większe
okręty wojenne kierowaćsię: bę-
dzie w celach naprawy do Lipawy,
przyczem okazało się już, że
koszta naprawy wynoszą o 40
proc. mniej niż koszta tej samej
naprawy, dokonanej w stoczni
gdańskiej.

Pierwszym okrętem wojennym,
odesłanym do Lipawy, był naj-
większy polski transportowiec
„Wilja”, który pod dowództwem
komandora por. Borysa Mohucze-
go przybył, jak już donosiliśmy, do

 

Lipawy, skąd przed kilku dnia

odszedł.
Przybycie do Lipawy było jed :

ną wielką manifestacją przyja

łotewsko-polskiej zarówno ze stro
ny miejscowych władz, wojsko
wości; jak i społeczeństwa, or

żywiołowej owacji na cześć p

skiej marynarki wojennej. 3

Po przybyciu do portu „Wilja
byla natychmiast przetransport?

wana do doków, przyczem #

rząd  waszyngtoński|

skonfisko”|

względów kurtuazyjnych nie poli
czono nawet kosztów pilotażu.

Łotewski d-ca morski i @-6
miejscowego garnizonu złożyli w+
zytę komendantowi statku i by”
przez niego rewizytowani.

Łotysze posunęli swoją kurti“
azję tak daleko, że d-ca floty 10
tewskiej kmdr. Stade z kilkom

jednostkami bojowemi marynar*
łotewskiej przybył specjalnie
Rygi do Lipawy. "Na cześć pol]
skich gości urządzono poka?
lotnicze, a następnie bankiet, р°
czem kmdr. Mohuczy wydał śn
danie dla gospodarzy łotewskić

Po dokonaniu niewielkiego @
montu, okręty łotewskie odp
wadziły polski transportowie:
pełne morze, žegnając sygnała!
okręt polski, życząc szczęśliw
podróży. (W ślad za „Wild
wszystkie inne bojowe jednos
polskiej floty korzystać będą
usług stoczni zaprzyjaźnionego
Polską państwa łotewskiego.

- dł
 



 

с „DZIENNIE MIBENSKŁ

KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Dookoła redukcyj magistrac-
kich. Wczoraj wieczorem odbyło
się w Magistracie pierwsze posie-
dzenie Komisji Redukcyjnej. Po-
siedzenie poświęcone było opraco-
waniu ogólnego szematu zamierzo-
nych redukcyj. Ponadto zaznajo-
miono się z projektem redukcyj
personalnych w elektrowni miej-
skiej. Podług opracowanego przez
Magistrat projektu ma tam ulec
zredukowaniu 17 pracowników.
MW związku z powyższem w ele-
ktrowni w najbliższym już czasie
nastąpi reorganizacja, która pój-
dzie w kierunku komasacji i po-
łączenia niektorych działów pracy.

Memorjał Arbonu złożony
Magistratowi. W związku z pra-
cami Komisji Arbonowej nad unor-
mowaniem komunikacji miejskiej
Towarzystwo Miejskich i Między-
narodowych Komunikacyj (Arbon)
złożyło do Rady Miejskiej obszer-
ny memorjał, w którym tłumaczy
się z niedotrzymania umowy, za-
słaniając się nieprzewidzianemi i
wielkiemi trudnościami, których
w momencie zawierania umowy
nie można było przewidzieć. Na-
stępnie Dyrekcja Arbonu stwier-
dza, że co miesiąc musi dokładać
do eksploatacji i pokrywać każdo-
miesięcznie poważne deficyty.

Memorjał ten będzie przedmio-
tem rozważań najbliższego posie-
dzenia Magistratu.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś przed Ko-

misją wą? Dziś przed Ko-
misją Poborową winni stawić się
wszyscy mężczyźni urodzeni w ro-
ku 1909 z nazwiskami na literę 5,
którzy podczas poboru w roku
ubiegłym zakwalifikowani zostali
jako czasowo niezdolni do służby
wojskowej (kat. B). Ponadto ta
sama kategorja mężczyzn rocznika
1910 z nazwiskami na literę B.

Komisja Poborowa urzęduje w
lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2 od
godz. 8 rano.

: SPRAWY SZKOLNE.
—Komitet Rodzicielski Szkoły

Koedukacyjnej Powszechnej 5-cio-
oddziałowej przy „Ognisku* (ul.
Kolejowa 19) podaje do wiado-
mości, iż przyjmuje zapisy uczniów
i uczenic do wszystkich 5-ciu od-
działów na rok szkolny 1932/33.
Zapisy rozpoczną się od dnia 8
czerwca do dnia 1 lipca r. b. w go-
dzinach od 8—-15 pp. i od 17—19
(w lokalu przy ulicy Kolejowej 19).
Opłata pozostaje bez zmian.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Cennik na wyroby wędli-

niarskie. Zarząd Cechu Rzeźni-
ków i Wędliniarzy w Wilnie za-
wiadamia swych członków, iż no-
wy cennik na wyroby wędliniar-
skie i mięso, zatwierdzony przez
Wileńskie Starostwo Grodzkie,
obowiązuje z dniem 10 czerwca br.
i winien być przestrzegany pod
karą aresztu do 6-ciu tygodni lub
grzywny do zł. 3.000. — Nowy cen-
nik jest do nabycia w Sekretarja-
cie Cechu (Niemiecka 25).

— zj oczenia Kolejow
ców Polskich. Dn. 19 b. m. o godz.
10 odbędzie się Okręgowy Zjazd
delegatów Okręgu Wileńskiego
Związku kolejarzy „Zjednoczenia
Kolejowców Poiskich''.
W zjeździe wezmą udział dele-

gaci wybrani na walnych doro-
cznych zgromadzeniach zaopatrze
ni przez swe oddziały w mandaty.

_  — Zarząd Koła Wileńskiego Z.
O. R. wzywa swych członków do
wzięcia udziału w charakterze go-
ści w Zjeździe Walnym Z. O. R.
Rz. Polskiej oraz uroczystym ob-
chodzie z okazji 10-ej rocnzicy
istnienia Związku, który się odbę-
dzie w dniach 3 i 4 lipca 1932 r. w
OST

programie pomiędzy innemi
przewidziane: wycieczki do Gdań-
ska, Jastrzębiej Góry, Szwajca-
rji Kaszubskiej, wyjazd na pełne
morze na statku „Gdańsk”, bal na
pokładzie, powitanie wschodu słoń
ca na pełnem morzu, zwiedzenie
portu holownikami pokaz walki
gazowej na morzu i t. d.

WRS. EZR TLIORCS

„Nasza dola".
Nowy tom poezyj Wandy Nie-

działkowskiej Dobaczewskiej p. t.

„Nasza Dola“ (Wilno, Chomin-

ski, 1932, str. 78), znaczy krok na-

przód w rozwoju tej zdolnej po-

etyki.. Wiersze melodyjne, o ryt-
mach dość rozmaitych, lecz utar-

tych (wpływ Siońskiego i Leśmia-
na), zapewni tomikowi niewątpli-

wą popularność. Narowy roman-

tyczne (widne zwłaszcza w cyklach

Na wschodnim bastjonie, Na mar-

inesie Złotej - Legendy oraz w
Modlitwach grzesznicy) — też ku
temu niesłychanie posłużą. A, nie-

stety, powodzenie i szerokie uzna-

rie — to największe niebezpieczeń

stwo, które nieomal z konieczno-

ści prowadzi pisarza do manjery
i banalności.

" Weźcie bo pod mądry cyrkiel,

uniżenie proszę: W cyklu pierw-
szym żołnierze „na wschodnm bast

jonie”* zapewniają nas, że
„jeziora ruszą na wroga”,
„wróg się połarga na strzępy”,
„nie zmože nas zła przygoda,
ani nas zmogą złe wieści”,

Czytelnikowi, znużonemu tym

urzędowym, programowym, peda-

O kosztach przejazdu, wyżywie
nia i utrzymywania informuje Se-
kretarjat Koła Wileńskiego Z. O.
R. — ul. Wileńska 33 w godz. od
18 - 20-tej codzień oprócz świąt, tu
dzież przyjmuje zgłoszenia w termi
nie do dnia 12 b. m. włącznie. Ter-
min jest ostateczny.

— Związek właścicieli Średnich
i Drobnych Nieruchomości dziel-
nica Nowy-Świat zwołuje w nie-
dzielę na g. 15-tą zebranie człon-
kód dzielnicy nowoświeckiej.

Zebranie odbędzie się przy ul.
Nowoświeckiej 23.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademicka Msza Św. za

pomyślność egzaminów. Zarząd
Sodalicji Marjańskiej Akademi-
czek U. S. B. zawiadamia, że w
sobotę dn. 11 czerwca o g. 7-ej
rano w Ostrej Bramie odprawio-
na będzie Msza św. w intencji
pomyślnego złożenia egzaminów.
— Zarząd Koła Prawników

Studentów U. 5. B. podaje do
wiadomości swym członkom, iż
studenci którzy złożyli egzamin
z administracjii pragną otrzymać
płatne letnie praktyki w urzędach
R. P. zechcą do dnia 15 czerwca
1932 r. złożyć w sekratarjacie
Koła indywidualne podania do
Ministerstwa W. R. i O. P.
— Z Koła Polonistów st.

U. S. B. Na walnem zebraniu
członków Koła Polonistów st. U.
S. B. w dn. 5 czerwca 1932 do-
konano wyboru władz Koła na
rok adm. 1932-33.

Prezesem został wybrany kol.
Zbigniew Folejewski. Zarząd: wi-
ceprezes — J. Putrament, skarb-
nik—J. Trypućko, sekretarz |—
J. Moraczewski, sekretarz Il —
K. Osobkówna, bibljotekarz — E.
Omieljanczykówna, kier. czytelni
W. Rudziński.

Rada Nadzorcza: St. Stupnie-
wicz (przawodn ), kol. Wierzbicka,
kol. Semkówna, kierownikiem
Sekcji literatury współczesnej jest
E. Omielianczykówna, kier. Sekcji
historyczno literackiej M. Rzeu-
ska, kier. S. T. O. J. Zagórski,
kier. Sekcji bibljograficznej kol.
Bogdańska, kier. Sekcji języko-
znawczej J. Trypućko, kier. agen-
dy oświatowej B. Bartoszewska.

. — Chór akademicki. W pią-
tek dnia 10.VI 1932 r. odbędzie
się normalna próba chóru aka-
demickiego w Ognisku akade-
mickiem przy ul. Wielkej 24.
Wszyscy członkowie chóru ko-
niecznie muszą być obecni.

RÓŻNE.
—Podziękowanie. Wszystkim, któ-

rzy się przyczynili do uświetnienia uro-
czystości moniuszkowskich w dniu 4 i 5
czerwca r. b., w szcześólnośc zaś J. E.
Ks. Biskupowi Kazimierzowi Michalkie-
wiczowi, Ks. Kanonkowi E. Miłkowskie-
mu, pp. Zofji Bortkiewicz-Wyleżyńskiej,
Wandzie Hendrich, Mieczysławowi Toma-
szewskiemu, W. Czuchowskiej, H. Wi-
słockiej, orkiestrom wojskowym 1, 5 i 6
p. p. leg. z kap. Reszke, por. Kościeszą
i por. Koseckim na czele, wileńskiej or-
kiestrze symfonicznej, oraz stowarzysze-
niom śpiewaczym i muzycznym — wy-
razy a. ziękowania składa

Komitet Obchodu 60-lecia zgonu
Stanisława Moniuszki.

— Wojewódzki Komitet do Spraw
Bezrobocia podaje do wiadomości, iż w
dniu 10 b. m. od įk 3—1 w gmachu
Ratuszowym będą dodatkowo wydawane
niepodjęte dotychczas fanty na wielką
loterję fantową na rzecz bezrobotnych.
Fanty, które w powyższym terminie nie
zostaną podjęte, „przejdą na własność
Wojewódzkiego Komitetu.

"Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P.
— W Bernardynce. Dziś i jutro -—

„Polacy w Ameryce".
— W Lutni. Dziś i jutro — „Nie-

uchwytny”.
— ©PORZE „Rewja Mėd“ w Lu-

tni. W/ sobotę o godz. 8 m. 15 i w nie-
dzielę o godz. 4 pp. w Teatrze Lutnia
odbędzie się „Wielka Rewja Mód”,
— Popołudniówka niedzielna w Ber-

nardynce. W niedzielę po raz pierwszy
jako popołudniówka, po cenach zniżo-

nych ukaże się świetna, wesoła farsa

Arnolda i Bacha p. t. „Awantura w

ju”.
s Park Sportowy. Dziś koncert Wil.

Orkiestry Symfonicznej pod batutą Ada-

ma Wyleżyńskiego z udziałem Imre Un-

gar. programie koncert E-moll Chopi-

na i inne. Początek o godz. 8.15 wiecz.

Ceny: wejście 80 gr, ulgowe 50 gr. i
krzesła 2 zł.

 

gogicznym optymizmem, instykto-

wnie się chce nieco sceptycznie

spojrzeć w przyszłość. Zwłaszcza,

gdy się dowiaduje przy końcu, że

żołnierze nasi są „twardzi i skąpi

na słowa, jak sam marszałek Pił-
sudski, nasz ziomek, sąsiad z Żu-

łowa”. Mój Boże, powie czytel-

nik: a mnie się zdawało, że kto

jak to, ale ten nasz ziomek to słów

nie żałuje! Więc jak tu czytelni-

kowi uwierzyć w prawdę doznań

artystycznych autorki? |

Podobnież w cyklu wierszy o

świętych zasadniczym fałszem dla

człowieka religjnego będą brzmieć

takie puste słowa: „Żaden z nich

się po ziemsku uśmiechnąć nie u-

mie”, bo „niczego ze świata nigdy

nie kochali 1 nieczułością zmogli

doczesne cierpienia”, Każdy, co

choć przez chwilę jedną stanął w

progu ekstazy religijnej, ten wie,

że udziałem świętych jest taka pe-

łnia przeżyć wewnętrznych, że do

nich to, więcej niż do kogokolwiek

odnoszą się słowa Terencjusza:

Homo sum — nihil humanum a me
alienum esse puto. Jeśli bowiem

Baudelaire powiedział słusznie, że
genjusz jest to trwale uświadomio-

ne dzieciństwo, to z jeszcze wię-

spod dyrekcją Emila Młynarskiego.
1

Posiedzenie Radų Miejskiej.
Środowe posiedzenie Rady

Miejskiej, którego porządek dzien-
ny zawierał szereg bardzo waż-
nych spraw, zgromadziło niezwy-
kle dużą ilość radnych i liczną
publiczność, składającą się prze-
ważnie z bezrobotnych.

Przed posiedzeniem Rady, pre-
zydent Maleszewski zwołał Kon-
went Senjorów, którego obrady
przeciągnęły się do godz. 10. Do-
piero o tej godzinie rozpoczęły się
obrady Rady Miejskiej, mimo, że
quorum było już znacznie wcze-
śniej.

Otwierając posiedzenie Rady
Miejskiej, prezydent Maleszewski
oświadczył, że w porozumieniu
z Konwentem Senjorów zdejmuje
z porządku dziennego punkt 5, za-
wierający sprawozdanie komisji
do zbadania zarzutów przeciwko
gospodarce kina miejskiego. Zdję-
cie tego punktu było spowodowa-
ne nieprzepisaniem na maszynie
sprawozdania w celu rozesłania go
radnym. Jak już w poprzednich
rza zzz z posiedzeń Rady

iejskiej wskazywaliśmy, z tego
samego powodu sprawa ta była
odraczana już od paru miesięcy.
Komisja pod przewodnictwem dr.
Borowskiego była wybrana we
wrześniu i zobowiązała się pracę
wykonać w ciągu miesiąca, tym-
czasem nie zdołała tego zrobić
w ciągu dziewięciu miesięcy, a od
dwóch miesięcy, kiedy sprawozda-
nie jest już jakoby gotowe, ko-
misja nie ma możności „przepisać
sprawozdania na maszynie”.

Na niedopuszczalność przewle-
kania sprawy zwrócił na środo-
wem posiedzeniu uwagę radny
Rafes, na co mu odpowiadał czło-
nek komisji radny Czernichow,
tłumacząc opóźnienie istotnemi
trudnościami, na jakie praca ko-
WTZTTKUS|je ›внлЕк

POLSKIE RADJO WILNO.
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 o z nieba”, odcz.
17.00: Koncert. 18.00: „Kult słońca i wo-
dy”, odcz. 18.20: Muz tan. 19.15: Z za-
gadnień litewskich. 1930: 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“, felį.
wygl. IL Dehnelėwna. 2110: Koncert.
21.50: Komun. 22.00: „O nowym zawo-
dzie kobiecym“, odcz. 2210: Koncert
życzeń w wyk. J, Krużanki (sopran).
Przy fort, Zofja Druczyńska. 22.40: Kom.
i muz. tan.

Sobota, dnia 11 czerwca..

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych (Muz. i Po). 12.40:
Kom. meteor. 12.45: Poranek szkolny.
15.35: Progr. dzienny. 15.40: Audycja dla
aaa 20 poor dla kaszy |
płyty). „40: Przegląd wyd. perjod.
17.00: Muz. lekka. 18.06: „W oralośie
stolicy”, odcz. 18.20; Muz. tan. 19.15: Ty-
godnik litewski. 19.30: Progr na niedzielę.
19.35: Pras. dzien. radj 19.45: Kom. Wil.
Tow. Org. Kół. Roln. 19.55: Rozmaitości.
20.00: Koncert życzeń PY. 20.55: „Na
widnokręgu (Kongres PEN-Clubów w Bu-
dapeszcie). 21.10: Uroczysty apel. 21.50:
Kom. 22.05: Koncert Chopinowski. 22.40:
Kom. i muz. tan,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Z pomroki wieków.

Dnia 10 czerwca o godz. 18.00 trans-
mitowany będzie z Krakowa odczyt p. t.
„Kult słońca i wody”. Prof. Franciszek

alter opowie w nim o pierwotnych, za-
mierzchłych wierzeniach ludzkości, w
których dwa powyższe życiotwórcze a
niszczące zarazem elementy, ubóstwione
przez człowieka, stawały się źródłem
wszelakich religij.

„Koncert* laureata państwowego.

O godz. 20.00 usłyszą radjosłuchacze
Piac koncert symfoniczny w wyko-
naniu orkiestry Filharmonji Wazawiiże)

о-
stą wieczoru jest Kazimierz Wiłko-

mirski. W wykonaniu świetnego artysty
usłyszymy koncert wiolonczelowy J. A.
Maklakiewicza, odznaczony niedawno
nagrodą państwową. W części zaś sym-
fonicznej urocza uwertura Moniuszki
„Flis“ i druga symfonja J. Brahmsa.

Przed premjerą.
o 1 20,55 Irena Dehnelėwna wy-

foi feljeton p. t. „Przed premjerą“. Bę-
ie to garść wrażeń i przeżyć aktora

przed podniesieniem kurtyny na pierw-
szem przedstawieniu, kiedy to „zabój-
cza” trema może zaćmić najbardziej na-
wet niepowszedni talent.

kszą słusznością trzeba nazwać
świętość wszechprzytomno
ścią człowieczeństwa.

To tylko taki paskudnik, jak
Tuwim, może się „litować” nad lo-
sem świętych! Stąd przykrym
zgrzytem u aryjskiej pisarki są ta-
kie słowa p. D: (Święci) „tęsknią
za życiem płomiennem i młodem,
niepowrotnem, bezcennem, wzgar-
dzonem za życia'.

Wreszcie w grupie ostatniej
wierszy. pt. Modlitwy grzesznicy—
pośród akordów szczerości, znaj-
dujemy takie psychologiczne
fałsze: „Bożeńku, dobry jesteś i
wesoły! Ja wiem, że lubisz z krzy-
ża zejść przed nocą”.

Jakże to poetka sobie wy-
obraża? Bóg schodzi sobie z krzy-
ża, i „i błogosławi winom i bez-
winom?'* Jakaż tedy między wi-
ną i bezwiną różnica? „Ty ko-
chasz radość, ja cię znam, Bożeń-
ku!' Więc co jest istotą Boga?
Radość? Dlaczegėž więc dalej
grzesznica się modli: „Przeciw
Twojemu prawu Ciebie błagam”.
co równo ceni grzech i cno-
które co równie ceni grzech i cno-
tę (a więc dlaczego przeciw te-
mu prawu błagać Boga?), albo też

misji napotykała.
Następnie odczytano . wnioski

nagłe. Radni Bundu złożyli wnio-
sek nagły, domagający się od ma-
gistratu, aby wszczął starania o
obniżenie komornego o 50%/0. Na-
głość tego demagogicznego, nie
mającego żadnych szans realizacji
wniosku, upadła 14 głosami prze-
ciwko 13,

Przyjęto natomiast  nagłość
wniosku Bundu o budowie kąpie-
lisk na Wilji oraz wniosku P,P,S.,
żądającego od Magistratu składa-
nia Radzie Miejskiej co miesiąc
sprawozdań o stanie zatrudniania
bezrobotnych.

Zkolei przystąpiono do obrad
w sprawach przewidzianych przez
porządek dzienny. Pierwsze trzy
punkty porządku dziennego doty-
czyły smutnej konieczności obniż-
ki uposażeń pracowników miej-
skich.

Wniosek Magistratu, złożony
do punktu 1 porządku dziennego,
przewiduje zwiększenie opłat pra-
cowników i zmniejszenie dopłat
magistratu na fundusz emerytalny.
Dotąd pracownicy płacili na fun-
dusz emerytalny 40/6 swych pobo-
rów, zaś Magistrat dopłacał 70/0.
Obecnie pracownicy mają płacić
50/0, zaś Magistrat 6%/o.

Drugi wniosek dotyczył prze-
łożenia na pracowników ustawo-
wej części składki do Kasy Cho-
rych. Dotąd skiadki do Kasy Cho-
rych płacił za pracowników cał-
kowicie Magistrat. Obecnie pra-
cownicy mają płacić *%/3 składek,
zaś Magistrat */5,

Zarządzenia te mają miastu
dać w ciągu roku 160 tysięcy zło-
tych oszczędności.
W dyskusji nad tym wnios-

kiem prezes Koła Chrześćjańsko-
Narodowego prof. Komarnicki
przypomniał przychylne stanowi-
sko Rady dla pracowników miej-
skich, przypomniał, że kiedy pod
naciskiem władz nadzorczych zo-
stały pracownikom miejskim ob-
niżone pobory o 15 proc. Rada
uchwaliła podniesienie dodatku
komunalnego oraz postanowiła
rozważyć krzywdzącą pracowni-
ków miejskich decyzję władzy
nadzorczej do Najwyższego Try-
bunału Administracyjnego. Stwier-
dził wreszcie, że obniżenie płac
pracownikom jest wadliwe Li mo-
„żna na nie się zgodzić jedynie
wtedy, gdy niema żadnych innych
dróg wyjścia, dlatego też zwrócił
się do szefa sekcji finansowej
ławnika Żejmy, żeby poinformo-
wał Radę Miejską, czy widzi ja-
kiekolwiek inne sposoby dokona-
nia koniecznych oszczędności.
"W odpowiedzi na to ławnik
Żejmo (P. P. $) poinformował
Radę o opłakanym stanie finan-
sów miejskich i o nieuniknionych
konsekwencjach, które taki stan
za sobą musi pociągnąć. Z roku
budżetowego 1930—31 powstało
deficytu około 600 tys. zł, z ro-
ku 1931—32—606 tys. zł W bie-
żącym roku budżetowym, na
dzień 1 czerwca deficyt wyniósł
przeszło 400 tys. zł. Nawet przy
najbardziej optymistycznych obli-
czeniach nie można w roku bie-
żącym liczyć na wpływy większe
niż 9 miljonów zł., tymczasem
wydatki wyniosą przeszło 10 mil-
jonów zł. Trzeba zredukować wy-
datki o miljon złotych. Zreduko-
wanie wydatków rzeczowych jest
niemożliwe, trzeba więc uchwalić
wnioski magistratu. Na pytanie
prof. Komarnickiego prezydent
dr. Maleszewski odpowiedział, że
uchwała zapadła jednomyślnie.
W świetle tych pytań i odpo-

wiedzi widoczną była demago-
giczna gra radnych PPS.

Wnioski magistratu zostały
większością głosów uchwalone z
poprawką prof. Komarnickiego,
ażeby obciążenie pracowników
miejskich traktować jako zarzą-
dzenie czasowe na okres obecne-
go roku budżetowego.

Punkt 3 dotyczył dodatku po-
bieranego przez pracowników w
wysokości 15 proc. poborów za-
sadniczych. Magistrat „proponuje,

jest ono nakazem objektywnym
wyraźnie  zakreślającym istotę
dobra i zła? :

Poetka nie umie na odpowie-
dzieć, dlatego dalej rzuca w Niebo
pytanie:

Któryż Ty jesteś prawdziwy:
Kościelny czy łączny, Boże?
(Poetka przejmuje od Słowac-

kego piękny przymiotnik: łączny,
od: łąka). Kto lak mówi, ten snadź
nie wie, czem jest Bėg „košcielny“
i ani się domyśla, że w Kościele
prócz egzolteryzmu jest miejsce
na ezoteryzm, (pozostający zresz- .
tą z tamtym w doskonałej zgo-
dzie) co otwiera obok nawy głów-
nej kaplice dla najbardziej nawet
niepodległych duchów!

Ale trudno, by to zrozumiała
grzesznica, nie objawiająca żad-
nej skruchy, lecz przeciwnie, po-
wtarzająca z uporem:

Sam jeden tylko grzech mój mnie
nie boli,

ale się za mną świeci purpurowo.
A gdyby los mój pytał mo-

jej woli,
całąbym drogę odbyła na-

nowo.

Przecież grzech — to złama-
nie prawa Bożego, a ścieżka, wy-
tknięta przez to prawo — to jedy-
na droga, gdzie „ja” ludzkie może

aby od dnia 1 sierpnia dodatek
ten o 5 proc., a od 1 październi-
ka o dalsze 5 proc. obniżyć. Tak
więc po 1 października dodatek
komunalny wyniósłby tylko 5 proc.
Zarządzenie to ma dać miastu
260 tys. zł. oszczędności.

Do uchwalenia tego wniosku
nie doszło na skutek interwencji
prezesa komisji finansowej rad-
nego Korolca (koło ch.-narodo-
we), który zaproponował, aby
sprawę tę rozpatrzyć łącznie z
budżetem.

Następnie omawiano
wozdanie komisji
przeprowadzonej rewizji gospo-
darki elektrowni miejskiej przy
budowie pionów i kabli pod-
ziemnych.

Dłuższe fachowe przemówie-
nie wygłosił radny inżynier Kubi-
lus (koło chrz.-narodowe).

Szczególną uwagę poświęcił
on kwestji opłat za piony. Wy:
tworzyła się w tym zakresie sy-
tuacja nienormalna. Istnieje kilka
kategorji abonentów. Abonenci,
którzy własnym kosztem założyli
piony nie płacą dopłat dziesięcio-
groszowych. Inni abonenci opla-
cają dopłatę, przyczem dla bar-
dzo wielu suma wpłaconych ор-
łat przewyższa koszt pionu. Opła-
ta dodatków za piony ma kiedyś
ustać, w terminie dla wszystkich
abonentów jednakowym. W tea
sposób ci abonenci, którzy wcześ-
niej nie przyłączyli się do sieci
zapłacą znacznie więcej niż abo-
nenci nowi. Ta kwestja wyma-
ga sprawiedliwego rozwiązania.
W dalszym ciągu dyskusji rad-

ny dr. Dobrzański zapytał, czy
były na Elektrowni nadużycia.
Na to przewodniczący komisji
rewizyjnej oświadczył, że żadnych
nadużyć nie ujawniono. sa

Sprawozdanie wraz z wyja-
śnieniami magistratu przyjęto do
wiadomości oraz uchwalono wnio-
sek radnego prof. Staniewicza o
powołanie fachowca dla zbadania
gospodarki Elektrowni orez wnio-
sek radnego inż. Kubilusa uzgod-
niony z podobnym wnioskiem
radnego Ratesa w którym Rada
poleca Magistratowi przedłożenie
planu i porządku spłat należności
za piony łącznie ze sprawą obni-
żenia taryfy opłat za energję ele-
ktryczną.

Pozostałe sprawy porządku
dziennego dotyczące spraw mniej-
szej wagi przyjęto bez dyskusji.

Po wyczerpaniu porządku
dziennego przystąpiono do me-
rytorycznego rozpatrzenia wnios:
ków nagłych.

Wniosek o budowę kąpieli
zamkniętych na Wilji odesłanodo
komisji sanitarnej.

Wniosek, wzywający magistrat
do układania miesięcznych spra-
wozdań ze stanu zatrudniania bez-
robotnych, został uchwalony.

EPAPT EASA TAS ARSMUST I

Światowej sławy

ang. KERBATA LYONSa
jest do nabycia we wszystkich$,
pierwszorz. handlach kolon-,
i jalnych.
Zėlte opakowanie łagodna
Czerwone , cierpka.
Państwowy Zakład badania żywności
za Nr. 3813/28 stwierdziłwmieszan:
ce Lyons'a obecność naturalnych,
szlachetnych gatunków herbaty
Przedstawiciel na Polskę: Teofil
Marzec, Warszawa, Mazowiecka 5.
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— Kieszonkowcy na koncercie.
W środę wieczorem w sali miej-
skiej odbywał się występ kantora
Herszmana z Ameryki, który ścią-
śnął do sali tłumy publiczności ży-
dowskiej. =.

Okazję tę wykorzystali kie-
szonkowcy, którzy masowo stawili
się do ,„pracy”. Tym razem jednak
czekał ich zawód. Policja zorga-
nizowała obławę, w wyniku któ-
rej zatrzymano kilkunastu złodziei
kieszonkowych na czele z „wybit-
nymi  fachowcami*  Szabadem,
Flaumem iinnymi. Osadzono ich
w areszcie,

swą pełnię i swe szczęście osiąg-
nąć. Grzeszyć—tło iść przeciw swe

mu własnemu dobru. Toć to takie
proste!

A jednak nazwałem u wstępu
do tej notatki obecny zbiorek N.
D. p. N. D. krokiem naprzód. Oto
przedewszystkiem w wierszach:

Mazur i Tango dostrzegamy ten

postęp. Np. na tle jednego z tych
wierszy poetka subtelnie przed-
stawia tragedję kobiety kochają-
cej i wzgardzonej:

Na chwilę jeszcze! Zobaczyć muszę!
Tam pod ciemną palmą! Bo może jest
już sam!  Odwraca głowę... Nie widzi!
Nadaremno! zatańczysz ze mną ostatni
raz!
; Ból siadł na skrzypcach, zanosi się

i łka ostatnie tango, a już za długo trwa!
Wróć sobie do niej, nie będę płakać
wcale! Wiem doskonałe minął mój czas.

Podobnie w cyklu centralnym,
od którego caiy zbiorek wziął
imię, znajdujemy kilka utworów
prawdziwie pięknych, ot np. Przez

pola. Jeśli pola te symbolizują.
nasze ziemie połnocno-kresowe (a
zdaje się, że tak), to poetycka in-
tuicja nasuwa autorce mniej urzę-
dowo-optymistyczną, (niż w cyklu
wstępnym), ależ o ile prawdziwszą
wizję:

Skrzypią płozy i dzwoneczki płaczą,

Pułapka na
аегор!гпу.

Major angielski J. C. Savage,
dokonai niezwyklego wynalazku:
uplóti „sieć', w której będą grzę-
zły jak muchy w pajęczynie aero-
plany nieprzyjalskie

Major Savage wsławił się swe-
go czasu przez wynalazek „pisania
na niebie', Zkolei postanowił on
spróbować, czyby mu się nie udało
pisać na niebie nietylko w dzień
dymem lecącego aeroplanu ale tak
że nocą i bez aeroplanu.

Wtym celu zbudował specjalny
aparat projekcyjny i po długich do
świadczeniach doszedł do tego, że
może umieszczać na niebie napisy

Przy pomocy jego aparatu w
mglistem powietrzu, n. p. w atmo-
sferze dondyńskiej, można budo-
wać formalne place ze światła, ale
można też poczynać rzeczy o wie-
le donioślejsze, mianowicie unie-
szkodliwiać w razie wojny, nocne
napady bombowe aeroplanów nie-
przyjacielskich.

Major Savage, pracując nad
swoim aparatem, doszedł do zupeł
nie nowych zastosowań wiedzy op
tycznej i jest w stanie rzucać w
przestrzeń zapomocą swego apa-
ratu, coś w rodzaju siatki, tworzą-
cej prawdziwą koronkę z linij
świetlnych tak delikatnych, że w
czystem powietrzu nie zwracają
uwagi załogi lecącego aeroplanu.

Dopiero w zetknięciu się z ja-

kimś przedmiolem nieprzezroczy-
stym w powietrzu, a więc z chmu-

rą albo aeroplanem okazuje się, że

ta siatka, tworząca szereg kwadra
cików, poprzecinanych czterema li

njami, jest potężnem światłem, rzu

canem przez elektrzyczną lampę o
sile 3 miljardów świec.
W zetknięciu się z tą niematerjal

ną pajęczyną aeroplan w jednej

chwili rozbłyska gwałtownie jakby

się palił płomieniem a ponieważ sia

tka ma odpowiednik w aparacie
projekcyjnym, więc w mgnieniu o-
ka ma się oznaczone dokładnie po-
łożenie i wysokość wzlotu aeropla-
nu, który w sekundę potem może
być strącony precyzyjnym  strza-
łem dział zenitowych.

Aparat majora Savage wypró-
bowany został już na wysokości
5.000 metrów i jest tak skonstruo-
wany, że uniknięcie jego badaw-
czej sieci jest dia aeroplanów po-
prostu niepodobieństwem.

lu Gdańsk zawdzięcza Polsce?
Prezes dyrekcji kolejowej w

Gdańsku, inż. Bogusław Dobrzyc-
ki, ogłosił pracę w języku francu-

skim, która na podstawie doku-

mentów i cyfr wykazuje niezbicie,
że przynależność gospodarcza
Gdańska do Polski jest dobrodziej
stwem dla ludności Gdańska, bo-
gacącej się na Polsce.

Dobrzycki dowodzi, iż w opar-

ciu o Polskę port gdański wysunął

się po wojnie na czołowszystkich

portów pod względem rozwoju

i ilości transakcyj. Nawet w wyso-

ce kryzysowym roku 1931 port

gdański osiągnął obrót handlowy,
wynoszący 8,330,505  tonn, czyli

о 117,412 tonn więcej niż w roku

1930. A

Natomiast port w Szczecinie,

który korzysta z wielu udogodnień

i przywilejów rządu niemieckiego

dla celów konkurencji z portami

polskiemi, wykazuje w r. 1931

zmniejszenie obrotów 0 1,125,000

tonn. Oparty o Polskę Gdańsk

miał w roku ubiegłym przyrost

obrotów, wynoszący 1,43 proc.,

podczas gdy spadek obrotów por-

tu w Szczecinie wynosił w tymże

czasie 23 proc. :

Na specjalną uwagę zaslugują

podane przez Dobrzyckiegocyfry,

wykazujące, iż Gdańsk w okresie

powojennym stale się bogaci.

Roczny zysk Gdańska z eksportu

wynosi 22,500,000 guldenów, nie-
zależnie od zysków, jakie czerpie

wolne miasto z transportu towa

rów, importowanych do Polski.

W ciągu ostatnich sześciu lat

Gdańsk, dzięki przynależności do

Polski, zyskał conajmniej 135 mil-

jonów guldenów.
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dźwięki mylą, — dźwięki zwodzą, —
skaczą...

Świat jest cały biały... pomylony...
Czar niewiedzieć z której

przyjdzie strony.

Podobnie ciekawy skrót dzisiej-
szego miasta znajdujemy w wier-
szu Zima:

Oszalały pośpiech życiem targa.
W. szklanych halach dygocą maszyny.
Po dnu — Noc o malowanych war-

gach,
a po Nocy — Dzień dymami siny.
Hasło pracy, poranny krzyk miasta,
Wpada gwizdem w tang milknących

tempo.
Niema przerwy. Rozpęd kół wciąż

wzrasta

i znużonych, słabych rwie na strzępy.

Streszczam.  Odwieczna  re-
cepla: szczerość, — da się tu w
pełni zastosować. Przeciwskaza-
nia: unikać iomantyzmu, (tych
wymiotów społeczeństw prote-
stanckich), ktory jest zaprzecze-
niem katolickiego realizmu, opie-
rającego się o prawdę duszy, ciąg-
le konfrontującej swą treść
wnętrzną z rzeczywistością i czer-
piącej z niej właśnie, z rzeczywi-
stości siłę do jej reorganizacji i

wę-

przetwarzania, W ten sposób sztu-
ka pozostaje w analogji do nauki,

nawet do polityki!
Stanisław Cywiński.

ba,

 



     

   

   

   

  
  

    

Z KRAJU.
Burza w gm. janickiej.

Wczoraj na terenie gm. janic-
kiej szalała wielka burza z pioru-
nami. Od uderzenia piorunów
spaliły się domy mieszkalne A.
Michniewicza i P. Bobrowej mie-
szkańców wsi Szyszki oraz zabity
został mieszkaniec tejże wsi An-

drzej Misiewicz oraz porażony
śmiertełnie pastuch Mikołaj Chle-
bonos, który znajdował się w
czasie burzy w lesie.
W lesie od uderzeń piorunów

11 dębów stuletnich zostało zni-
szczonych:

Stan chorób zakaźnych na Wiieńszczyźnie.

Podług ostatnich danych władz
sanitarnych w ciągu ubiegłego
tygodnia na terenie Wileńszczy-
zny zanotowano następujące wy-
padki zasłabnięć na choroby  za-
kaźne: tyfus brzuszny 10 wypad-
ków, plamisty 12, czerwonka 1,
płonica 8, błoniea 4, odra 31,
krztusiec 1, gruźlica 31 (w tem
5 zgonów) jaglica 107, inne 8
(1 zgon). . 3

Dzieki intensywnej akcji prze-
ciwtyfusowej na terenie powiatów
zagrożonych epidemją tyfusu pla-
mistego, niebezpieczną tę choro-
bę zdołano niemal zażegnać. W
powiecie mołodeczańskim zano-

300 robotników

Wdniu 11 czerwca fabryka
przemysłu gumowego Ardal w
Lidzie zapowiedziała unierucho-
mienie pracy na przeciąg 6 ty-

Krwawa bójka

W dniu wczorajszym we wsi
Olginiany Małe gm. gierwiackiej
między braćmi Stefanem a Mi-
chałem Piotrowskimi wynikła o-
stra sprzeczka która się szybko
zamieniła w krwawą bójkę, pod-

towano zaledwie dwa wypadki
zasłabnięć na tyfus plamisty, w
brasławskim epidemję stłumiono
w zarodku. W całym powiecie
zanotowano zaledwie jeden wy-
padek tyfusu. Również wygasła
kompletnie epidemja w pow dzi-
śnieńskim.  Groźniej nieco się
przedstawia sytuacja w powiecie
oszmiańskim, gdzie stosunkowo
najwięcej jest chorych, z powo-
du, zawleczenia tej choroby z
pow. wołożyńskiego w którym,
jak wiadomo, epidemja tyfusu
plamistego przybrała najostrzej-
szy charakter.

straciło zarobek.

godni, a właściwie na przeciąg
sezonu letniego. Wszyscy robotni-
cy otrzymali wymówienia. Pracę
traci 300 robotników. (PAT)

między braćmi.

czas której Michał uderzył tępem
narzędziem w głowę Stefana. Ste-
fan P. uległ wstrząśnieniu mózgu
iw stanie b. groźnym przewle-
ziony został do szpitala. Stefana
Piotrowskiego zatrzymano.

 

Z pogranicza.
Opadnięcie samolotu sowieckiego na poisklem terytorjum.

Onegdaj rano mieszkańcy od-
cinka granicznego Kozdrowicze
zaalarmowali strażnicę K. O. P.
w Wiknianach, iž w pobližu za
ścianka granicznego Trukacze o-
padł samolot. Niezwłocznie do-
wództwo strażnicy wysłało na
miejsce wypadku patrol K.O.P-u
pod dowództwem podoficera. W
odległości 300 metrów od linji
granicznej na naszem terytorjum
istotnie patrol ujrzał dwupłato-

wiec sowieckiej floty powietrznej,
koło którego krzątała się obsłu-
ga samolotu. Na widok zbliżają-
cego się patrolu pilot sowiecki
puścił w ruch motor i zanim żoł-
nierze zdołali dobiec do miejsca
katastrofy, samolot sowiecki, acz-
kolwiek nie podniósł się w górę,
zdołał po ziemi przebyć dzielącą
go od granicy sowieckiej prze-
strzeń i zatrzymać się tuż koło
słupów granicznych.

Samolot sowiecki nad Stołpcami.

Ze Stołpców donoszą, że w
dniu wczorajszym nad miastecz-
kiem krążył przez dłuższy czas
tajemniczy samolot, który po
przeleceniu kilkakrotnie nad
dworcem odleciał w kierunku
Niegorełoje. Samolot trzymał się

na bardzo znacznej wysokości, z
powodu czego nie można było
ustalić przynażności państwowej
samolotu. Z kierunku, w którym
odleciał aeroplan, można wnio-
skować, iż był to wywiadowczy
samolot sowiecki.

Ucieczka fachowców cudzoziemskich z Rosji sow.

Onegdaj przez stację Stołpce
przejechała grupa inżynierów cu-
dzoziemców. Byli to inżynierowie
niemieccy i angielscy, zatrudnie-
ni na robotach górniczych nad
Donem i na (lralu. Wobec po-
wstałego zatargu z rządem so-

płacać specom zagranicznym
wynagrodzenia w walucie zagra-
nicznej, inżynierowie ci powracają
obecnie do kraju, Jak opowiada-
ją inżynierowie z tych samych
względów w najbliższym czasie
ma opuścić Zagłębie Doneckie

wieckim, który nie dotrzymał jeszcze około 100 fachowców-
umowy i nie chciał nadal wy- cudzoziemców.

EEE IIA RAA

LICYTACJA.
Kurator Masy Upadłościowej Wil. T-wa Walne Zgromadzenie Członków
Handl.-Zast. (Lombard) wWilnie Biskupia 4 Związku Właść. Piwiarń, Kawiarń

23124j jądłodajń w Wilnie i Ziemi Wi-
czerwca r.b. w lokalu Lombardu odbędzie się
od 5 do 7 ppł. zwykła, miesięczna licytacja
zastawów od Nr. 68404 do Nr. 105804, pro-
longowanych do marca r.b. włącznie.

(tel. 14-10) zawiadamia, że dn. 22,

 

 

„Szwajcarskie Gorki
3

apteczne.

 

 

REFUS KING.

„Pieniądze albo życie".
Do burty przybiła łódź i po drabinie wszedł na

pokład osobnik z ciężką walizą w ręce, z opaloną,
podniszczoną twarzą, wskazującą na wiek od czter-
dziestki do sześćdziesiątki.
— Czy mam przyjemność z kapitanem Wickstro-

mem?
— Tak.
— Melduję się panu kapitanowi, jako nowy ra-

_ djotelegrafista.
— Nazwisko?
Barry'emu wydało się,

się przez ułamek sekundy.
— Smith, panie kapitanie.
— Pańska kwatera — tam.
— Rozkaz, panie kapitanie.
Smith odszedł.

; — Już przeszło od dziesięciu lat — wybuchnął
WWickstrom — mam do czynienia z temi typami
i żaden mi jeszcze nie powiedziai „Aye, aye“.

Barry, który wymieniał z wujem głębokie spoj-

le o swoje zdrowiel

(z maiką „Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,
klszek, obstrukcji | kamieni

żółciowych.
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA"

są naturalnym ła Pona od: gc 'sz-
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra-
wienia dajeRE. m
Sprzedają po 2 zł. 5 eko Tptekl akiai

„P. Nr.

że nieznajomy zawahał

DZIENNIK: WILEŃSKI

Wiadomości drobne,

W sobotę w Warszawie zawo-
dowy bokser Połski Eddi Ran
spotka się z Erwinem Volkmarem.
Mecz budzi duże zainteresowanie.
Wygra prawdopodobnie Ran.

Mecz bokserski między króla-
mi ringu Sharkeyem a Schmeelin-
giem miał się odbyć 21 bm., ale z
powodu złamania ręki przez Shar-
*keya, mecz odłożono.

Liga piłkarska ukarała chwilo-
wą dyskwalifikacją następujących
graczy:  Smoczka (Garbarnia),
Zwierza (Warszawianka), Martynę
(Legja), Szallera (Legja), Kornie-
jowskiego (Pol.), Rusinka (22 p.)
i Sroczyńskiego (22 p.).

Znany lekkoatleta amerykań-
ski Eastman ustanowił na 800
mnetr. nowy rekord świata, wyni-
kiem 1 min. 50 sek.

Japończyk Nembu skoczył w
dal 7 metr. 44 cm, a Nischida
miał w tyczce 4 metr. 5 cm.

W Hamburgu odbyły się zawo-
dy lekkoatletyczne, między inne-
mi osiągnięto następujące wyniki:
100 metr. Jonath 10,4 sek.; 200
metr. Borohmeier 21,7 sek. Sen-
sacyjnie zakończył się bieg na 800
metr.; startujący Peltzer zajął do-
piero 4 miejsce. Zwyciężył zaś
Weissmann w czasie 1 min. 57,4 s.

W Bydgoszczy odbyły się eli-
minacyjae zawody sokole przed
wyjazdem do Pragi. Nas najbar-
dziej interesuje bieg 1500 metr.
Zwyciężył w biegu tym w słabym
czasie Kaźmierczak 4 min. 45 sek.
Czas ten jest o wiele gorszy od
naszych reprezentantów Sokoła:
Zajewskiego i Żylewicza.

Rada Naukowa W. F. posta-
nowiła ogłosić, że w najbliższym
już czasie wejdzie w życie ustawa
zabraniająca branie udziału w za:
wodach tym sportowcom, którzy
nie będą posiadać Państwowej Od-
znaki Sportowej.
W kolarskim biegu

Italjį zwyciężył Pesenti
Demuyserem.

Lacoste wraca na kort teniso-
wy po trzech latach choroby i
w dalszym ciągu będzie zapewne
pierwszym wśród pierwszych.

W Poznaniu odbył się trady-
cyjnym zwyczajem mecz lekko-
atletyczny pomiędzy Uniwersyte-
tem a W. 5. H. Zwyciężyli stu-

dokoła
przed

denci uniwersytetu poznańskiego-
63 : 39.

Lipsk był terenem rozgrywek
piłkarskich między reprezentacją
Niemiec północnych i południo-
wych. W obecności 25 tysięcy wi-
dzów zwyciężyła reprezentacja
Niemiec północnych.

Wzorem zagranicy w Warsza-
wie odbywają się wyścigi ślizgow-
ców. Łodzie z przyczepionemi mo-
torami największą siłę mają 35
H. P. Wyścigi odbywają się na dy*
stansie 2 i 10 klm, z wirażami.

Kawalerzyści Holandji opuścili
już kraj, udając się na igrzyska
olimpijskie do Ameryki.

Prasa włoska z entuzjazmem

 

leńskiej.

madzenie,
dziennym:

3) Wybory.

5) Wolne wnioski.

Lila”  ności

 

    

 

dniu i miejscu.
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21) rzenia, zapytał:

szczególnego?

Wickstrom.

211 Zarząd Związku Właść. Piwiarń, Kawiarń
i Jadłodajń na zasadzie $ 32 statutu zwo-

——==us łuje na dzień 15 czerwca 1932 r. na godz.
16-tą do lokalu p. Borowskiego (Sala tań-
ców) przy ul. Trockiej Nr. 2, Walne Zgro-

z następującym porządkiem

1) Sprawozdanie Zarządu.

2) Sprawozdanie Kasowe.

4) Sprawa patentów akc.

W razie braku prawomocnej obe
członków w pierwszym terminie,

walne zgromadzenie odbędzie się w dru-
gim terminie o godz. 17:ej w tym samym

Prezes zarządu
(—) podpis nieczytelny.

TORETOS

| AKUSZERKI|

AKUSZERKA
MARJA

LAKNEROWA
c przyjmuje od godz. 9 do

7 w. Kasztanowa 7 m. 5. Do wy!

WZP69 2.4 pokoje z
ca Wielka Nr. 27.

Letnisko

— Czy pan kapitan zauważył w Smithe coś

— Oni są wszyscy szczególni — odparł kapitan

— Mnie idzie o jego wiek —- objaśnił Barry. —
Radjotelegrafiści są zazwyczaj

Kapitan wzruszył niecierpliwie ramionami.
młodsi.

— Są starzy i młodzi i mają różne mordy — sar-
knął. — Tyle między nimi wspólnego, że wszystkim
brak piątej klepki,

Antoni zauważył z łagodnem zdziwieniem, że Jo-
nes zachowuje się trochę niesamiwicie i to patrzy na
niego błagalnie, to zwraca oczy na balustradę, to łypie
na kapitana Wickstroma, to porusza szybko brwiami.
O co mu mogło chodzić? zyżby chciał z jakiegoś
powodu wyprawić kapitana z jachtu? Antoni nie
chcąc działać naoślep, zmarszczył czoło i potrząsnął
głową, w następstwie czego Jones wpadł w jeszcze
większy zapał i oczy jego zaczęły sypać na kapitana
i na wodę istne błyskawice.
— Barry — rzekł z naciskiem Antoni — chodź

do mojej kajuty, mieliśmy omówić pewną sprawę. —
Dopowiedział resztę wzrokiem.
tanie, zaprosiłem na wycieczkę dwóch gości, panów

— A propos, kapi-
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Jerozolimka
3 pokoje razem, osobno,
kuchnia. Dow. się Mon- wózek dziec. Zakretowa
twillowska 14—2. 9205-0 7—8 od 5—8 pp.

odzywa się o myślistwie polskiem.
Autor artykułu twierdzi, że Polska
może zaofiarować myśliwym takie
wrażenia łowieckie, jakie trudno
znaleźć gdzieindziej w Europie.

Do wileńskiego „Ogniska nad-
szedł list z Warszawy, z powiado-
mieniem, że Sidorowicz został
ostatecznie wyznaczony na wy-
jazd do Amsterdamu.

Szwecja na olimpjadę wysyła
50 sportowców. Najwięcej jedzie
zapaśników i lekkoatletów.

50 tysięcy widzów przyślądało
się zawodom motocyklowym, któ-
re odbyły się na torze Manża w
Medjolanie.

Dziś rozpoczynają się w War-
szawie rozgrywki tenisowe z An-
ślją o puhar Davisa. Anglję repre-
zentuje 20-letni Frank Perry Ge-
or$ Patrik Hughes gra tylko dou-
bla, ale w 29 roku pokonał w sin-
glu Stolarowa, w 30 roku Prenna,
a w Medjolanie pobił Cocheta.
Drugim reprezentantem w singlu
jest 21-letni Lee. Zawodnik ten
raz wygrał już z Tłoczyńskim 6:1,
6:4, 6:2. Czwartym reprezentan-
tem jesl gracz zapasowy David.
Najlepszy gracz Anglji Austin nie
przyjechał. Polska trzy razy grała
z Anglją i trzy razy przegrała 5:0.
Zobaczymy więc, co nam przy-
niesie ten czwarty mecz z mi-
strzami rakiety.

Larry Gains, murzyn kanadyj-
ski, wygrał z olbrzymem włoskim
Primo Carnerą, a teraz chce wal-
czyć albo z Schmeelingiem, albo
z Sharkeyem. Mecz nie może jed-
nak odbyć się w Ameryce ze
względu na nienawiść rasową do
murzynów. Zapewne więc Europa
przyglądać się będzie walce dwóch
tytanów, jeżeli znajdzie się jakiś
finansista, który przeprowadzi ten
pojedynek. ”

Dyrekcja Kolei Państwowych
podaje do wiadomości, że Towa-
rzystwo krzewienia narciarstwa
urządza przy poparciu Minister-
stwa Komunikacji w dniach od 20
do 28 czerwca r. b. 9-dniowy raid
po Podkarpaciu, uzdrowiskach i
letniskach. Przejazd odbędzie się
w miękkich wagonach raidowych
P. K. P., zaopatrzonych w pościel.

Opłata za udział w raidzie, za-
wierająca koszta przejazdu z miej-
sca zamieszkania do Lwowa, prze-
jazdu pociągiem raidowym, oraz
pełne utrzymanie w czasie raidu
wynosi 240 zł, dla członków To-
warzystwa organizującego 220 zł.

Uczestnicy raidu mogą przewo-
zić w brankardzie pociągu raido-
wego bagaż potrzebny w czasie
trwania raidu 1 brać udział we
wszystkich imprezach towarzys-
kich.

Zgłoszenia przyjmuje Central-
ny Komitet Organizacyjny w Kra-
kowie, ul. Studencka 27, m. 1 do
dnia 1 czerwca r. b. — Szczegó-
ma: informacyj udziela Dyrek-

SPORT.
 

Przepowiednia
z przed 100 laty.
Tekst poniższy wyjęty został

ze szkicu znakomitego historyka
angielskiego, Macaulay'a i ukazał
się w piśmie szkuckiem „Edin-
bourgh Review ' w r. 1830. To sa-
mo pismo przyloczyło teraz ten
tekst, którego niektóre ustępy
brzmią w obliczu rzeczywistości
dzisiejszej, jak prorocza  przepo-
wiednia. Lord Macaulay pisze:

„Znajdujemy się w okresie nie-
słychanej nędzy. Wojna, w poróg-
naniu z którą wszystkie inne woj-
ny wydają się dziecinną zabawką;
podatki, których wysokość wyda-
łaby się ludziom obciążonym i
dawniej ciężkiemi podatkami,
czemś zupełnie lantastycznem;
długi publiczne, wobec których
zadłużenie w czasach ubiegłych
wydaje się bagatelką; zwyżka cen
produktów żywnościowych; wa-
luta nieopatrznie zdeprecjonowana
i równie nieapaliznie ustabilizo-
wana... A mimo to wszystko nie
można powiedzieć, aby kraj był u-
boższy, niż w r. 1790! Jesteśmy
przekonani, że kraj zbogacił się
pomimo wszystkich popełnionych
przez rządzących błędów.

Gdybyśmy dzisiaj chcieli zary-
zykować przepowiednię, iż w r.
1930 na wyspach naszych żyć bę-
dzie 50 miljonów Anglików lepiej
odżywianych, lepiej ubranych i le-
piej mieszkających niż w czasach
obecnych, gdybyśmy przepowie-
dzieli, iż w każdym domu znajdą
się maszyny o konstrukcji i funk-
cjach nieznanych i nieodkrytych
jeszcze dzisiaj, gdybyśmy dalej
idąc powiedzieli, że koleje żastą-
pią obeene szosy, a pociągi poru-
szane parą — koczobryki obecne,
že nasze, wydające się nam tak
olbrzymiemi, diugi, uważane będą
przez dzieci naszych wnuków za
rzecz bagatelną — większość o-
gółu potraklowałaby nas jako
warjatów.

Aczkolwiek każdy sądzi, iż po-
stęp odbywał się na świecie aż do
czasów, w których sam żyje obec-
nie, mało kto chce przypušcič
możliwość istatenia postępu za ży-
cia następnych generacyj.

Anglja nie zawdzięcza swych
postępów w dziedzinie cywilizacji
wszystkiwiedzącemu i wszystko-
mogącemu państwu, ale energji i
rozsądkowi narodu, które teraz
także są fundamentem naszych
nadziei na lepszą przyszłość. Naj-
lepszą formą rządów jest ta, która
ogranicza się w swem działaniu do
pełnienia li tylko właściwych jej
funkcji, i pozostawia swobodę in-
nym: kapitałom swobodę szukania
najlepszych inwestycyj, rynkom
swobodę regulowania cen, prze-
mysłowi i pracy swobodę normo-
wania zarobków”, +

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Teief. 1561

 

Samochód za... 16 złotych.

Podczas licytacji, która odbyła
się w przedstawicielstwie pługów
parowych Woelkiego w miastecz-
ku Żerków (poznańskie) został
sprzedany z licytacji samochód
4-ro osobowy marki „Ford“ za
niezwykłą, nawet jak na obecne
stosunki cenę... 16-tu złotych! Tak
niska licytacja wywołała w okoli-
cy zrozumiałe zdumienie, tembar-
dziej, że według wydanego ostat-
nio zarządzenia, nie wolno sprze-
dawać na licytacji przedmiotów
poniżej połowy ich wartości. Na-
wet w obecnych czasach, nie jest
jednak możliwe, aby samochód
wart był... 32 zł.

Ze świata.
Moskwa a ruchy rewolucyjne

w Hiszpanii.

Organ kominternu omawiając
w numerze z dnia 21 maja rb. bez-
pośrednie zadanie sekcji hiszpań-
skiej Kominternu, zwraca specjal-
ną uwagę na konieczność wzmoc-
nienia wysiłków w kierunku u-
własnowolnienia Katalonji i po-
pierania rozwoju rewolucji agrar-
nej. Naogół po ruchach rewolucyj-
nych w Hiszpaniji spodziewają się
w Moskwie tej samej decydującej
roli, co po rewolucji rosyjskiej w
1917-18. „Partja komunistyczna —
pisze organ Kominternu — wzywa
włościan do tworzenia uzbrojo-
nych komitetów włościańskich dla
zawładnięcia ziemią w drodze
walki rewolucyjnej... Partja komu-
nistyczna apeluje do wszystkich
robotnikówi włościan Hiszpanii,
aby solidarnie stanęli do walki
pod jej sztandarem”.

Godnem  bezwątpienia jest u-
wagi, że to zaostrzenie agitacji
komunistycznej w Hiszpanii zbie-
ga się z podpisaniem przez rządy
hiszpański i sowiecki nowych u-
mów handlowych, które pozwala-
ją na powiększenie liczby agen-
tów sowieckich w Hiszpanii.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 9, VI 1932 r.
Waluty i

D>lary 8,87—8,89—8,85.
oriSalas 1e? 324,19.
Holant ,25—. —360,35.
Londyn 32,80—33,96—32,64.
Nowy York 8,905—8,923—8.685,
Nowy York kabel 8,9.-—8,93- 8,89.
Paryż 35,13—35,22—35,04.
Praga26,40 —26,46—26,34.
Szwajcarja 174,40 —174,83—174,97.
„ea 211,40.— Tendencja niejednolita.

procentowe!
5 konwersyjna 33. 6, dolarowa

49,50. 4%, dolarowa 46,50—47,— 7', Sta-
bilizacyjna 45,50—44,50—44,75. 84, L. Z.
B. GK. | B.R., obligacjeB.G.K. 84 Te
same 79), 83,25. 10%, pożyczka kolejo-
wa 100. 4%, L Z ziemskie 32,50 8',
warszawskie 55—53 53,50. 107), Rado-
mia 51,50. Teadencja słabsza.

Bank Polski 70. Lilpop 10.50 Cukier 16
ZE niejednolita.
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lada chwila.

przyszłego, posłużył się przeszłym:
ko cudzoziemiec z pochodzenia często robił błędy.
— Co pan się do mnie tak krzywił, panie Jo-
— zapytał daktyloskopa, gdy ciężka postać

kapitana oddaliła się na bezpieczną odległość,
Rozchodzi się o odciski tego Smitha na ba-

lustradzie — odparł Jones, wskazując na drabinkę

nes?

Piękny pokój wykwint

osobne wejście, łazienka Może być koleją.
w centrum miasta Bene- —
dyktyńska 8 m. 11

nie potrzebuję do mle-
alkon, czarni. UL Tatarska 14,
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Kupię dom z ogrodem

Zwierzyńca w cenie do
2 tysięcy dolarów, Cfer-

pisemne składać do

przez W. Niedzwiedzkie- zada Wiesakowo DRUKARNIA

m. 5-a. Sr! 1 INTROLIGATORNIA

Warszawskiego przyjmie

I. Cywińskiej
poleca pokoje,

118

szukuje

Fachowo.

1 mistrza rzeźnickiego.

Ale podniesie- masz, Hawkins.

obok mnie.

„Wydatem“. Ja-

nes

psiakrew!
za burtą. — Chciałbym je zdjąć, zanim mi je zatrą.
+ Steward, ten melancholik, który tu właśnie

idzie, zaniesie panu rzeczy do kajuty — rzekł Anto-

chorych. о2е па wy-
jazd. Poslada d:bre re-

do wynajęcia. od 4—6 prócz Niedziel Przybytek rodziny ц ferenoje. Bllžsze Ipfor-
' macje | adres w Admi: PUNKTUALNIE.

Szczęśliwa matka mó- nistracyj
9206 GREITIS wi rozpromieniona:

obok mego siostrzeńca.
dziewamy się lada moment, zajmie tę, co zwykle

Spodziewamy się również panów.Ri*
pley'a i Herricksona.
ulokuj, gdzie ci się podoba.
— Dobrze, proszę pana — odpowiedział ner-

wowo stewerd, dziwiąc się, że „stary' nie liczy się
do tego stopnia z rozmiarami statku. Jeżeli do listy >
gości, przysłanej przez „panią“ mialo jeszcze przy: |
być więcej osób,
no, prześpią się w karytarzach, w hamakach...
— Tym czasem będziemy mieli luźno na „„Mor-

ganie' — zauważył wesoło Antoni.
statniej wycieczki ciotka zaprosiła...

I, rozmawiając z Barrym, odszedł, a za nimi Jo |

posadę iortekaa z Mostowa Ul.1. Tel' 12 44
1 śpiewu (fortepian, skrzy-

dei śpiew solowy), mo PRZYJMUJE DO DRUKU

że udzielać lekcy) przed- DZIEŁA, BROSZURY
WY* miotów w zakresie klas

wada daje obiady przycho-pare Rwa
iii iii "Džiečini i

kuchn'ą uli: Forteplan w dobrym sta- dzącym i na miasto, kcja „Dziennika 15 ZAPROSZENIA,

nieduży Drezdeń- LLL
dać można od godziny skiej fabryki Rozenkran-| Siostra pielęgniarka po- | RÓŻNE KSIĄŻKI

218—0 Om odnajmę Aa Do-
roczynny zaul. d, Leji

Pekój słoneczny z wy» Nr. 3 m. 16. Od 11-11

Oferty reda- BILETY WIZYTOWE,

osady przy DQ OPRAWY
WYKONYWA

oPlelęgniarka”.VDAAD!

Ripley'a i Herricksona. Pan Billings może nadpłynąć ni.
Gdybym jeszcze był zajęty, to niech

go steward przyprowadzi do mnie.
my kotwicę dopiero gdy tamci dwaj się zjawią. U-
mówiliśmy się, że wychodzimy na morze o trzeciej,

— Tak — rzekł Wickstrom, odprowadzając złe-
mi oczami znikającą chwiejnym krokiem postać Smi-
tha. — Co się z niezgrabiaszem będzie działo na
morzu, jeżeli już teraz potyka się jak pijany? — Wy-
dałem już rozkaz, że goście mają być na pokładzie
o trzeciej i że zaraz potem wyruszamy. Pójdę teraz
przejrzeć papiery tego nowego durnia.

Antoni nie zdziwił się, że kapitan wiedział już
„o gościach. Uznał to za objaw roztargnienia ziryto-
wanego wilka morskiego, który zamiast użyć czasu

— Jeżeli się pan pośpieszy z rozpakowaniem
przyborów, to pan zdąży zdjąć odciski. Sz! Jak się

an Jones. Zajmie kajutęTo jest
an Billings, którego spo-

Przyjadę przed trzecią. Ich

to kajut nie mogło wystarczyć. A-

— W czasie о-

= Czy słyszał kto coś podobnego? — mruknął do
siebie Hawkins, schyłając się po bagaż. — Cholera,

(d. c. n.)
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