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Król Karol rumuński w Polsce
Przybędzie on w lecie z oficjalną wizytą, celem

objęcia honorowego szefostwa 22-go pułku piechoty
w Siedlcach.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

K-. WARSZAWA. W lecie b. r. spodziewany jest przyjazd do Pol-
ski króla rumuńskiego Karola ll-go, który przybyć ma celem objącia

honorowego dowództwa 22-go „pułku piechoty,  stacjonowanego

Telefon Redakcji.
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,

 

w Siedlcach.
Szefostwo tego pułku nadano królowi Karolowi, jaka kurtuazyj-

ny rewanż za mianowanie p. min. Spraw Wojskowych Piłsudskiego
szefem 16-go pułku piechoty rumuńskiej.

do Bukaresztu misja polskiego Sztabuwiozła przed paru dniami
Oficjalne zaproszenie za-

Głównego z szefem sztabu gen. Gąsiorowskim na czele,
W najbliższych dniach ma się udać nadto do Rumunji delegacja

korpusu oficerskiego 22-go pułku piechoty z pułk, Hozerem no czele,
Pułk siedlecki zapiszny jest zarówno w walkach z roku 1920 go,

jak i w walkach majowych z roku 1926. Był to bowiem pierwszy
pułk na prowincji, który poparł czynnie Piłsudskiego i wkrótce wziął
udział w walkach na ulicach Warszawy.

Przybycie króla Karola nastąpi prawdopodobnie z okazji święta
pułkowego w dniu 15 sierpnia.

Uchwały Rady Ministrów.
WARSZAWA (Pat). W piątek

dnia 10 b. m. odbyło się pod prze-

wodnictwem premjera Prystora

posiedzenie Rady Ministrów. Ra-
da Ministrów przyjęła projekty

rozporządzeń Prezydenta Rzeczy-

pospolitej o ograniczeniu nadmier-
nych wynagrodzeń w  przedsię-
biorstwach, o zniesieniu urzędu
emigracyjnego i przekazaniu za-
kresu działania w sprawach emi-

gracyjnych ministrowi spraw za-
granicznych, o unormowaniu wła-

ściwości władz i trybu postępowa-

nia w zakresie administracji rol-
nictwa i reformy rolnej, o przed-

siębiorstwie Polski Monopol Solny
oraz o ulgach przy spłacie należ-

ności byłych rosyjskich państwo-

wych banków ziemskich włościań-
skiego i szlacheckiego.

Rozruchy komunistyczne w Łodzi.
ŁÓDŹ (Pat). Północna dzielni-

ca miasta była wczoraj widownią
ostrego starcia z tłumem komuni-
stów. — Starcie wywołane zostało
na ogół błahem zajściem: w go-
dzinach  przewieczornych przy
zbiegu ulic Stodolnianej i Pod-
rzecznej jakaś kobieta sprzeda-
wała ulotki antypaństwowe. W
chwili, gdy policjant usiłował ją

- aresztować, zebrała się gromada

wyrostków komunistycznych, któ-

rzy obrzucili go kamieniami. Na

alarm przybyły oddziały policji,

które aresztowaly 11 osób. Wśród
aresztowanych znajdują się 4 ko-

biety. — Wszystkich zatrzyma-
nych przekazano do dyspozycji

policji politycznej.

Echa „radosnej twórczości”
Przed ukończeniem śledztwa w głośnej aterze

inż. Ruszczewskiego.
(Telefonem od własnego kerespondenta.)

WARSZAWA. W daniach najbliższych zakończone zostanie

śledztwo w głośnej sprawie nadużyć budowlanych w min. Poczt i Te-

legrafów, popełnionych w swoim czasie przez inż. Ruszczewskiego,

który oskarżony jest o nadużycie władzy i pobieranie łapówek. Sę:

dzia dla spraw szczególnej wagi, Wituński, ma za kilka dni przeka-

zać wszystkie materjały śledztwa prokuratorowi dla wygotowania

aktu oskarżenia.
Proces Ruszczewskiego odbędzie się w jesieni. 3

Wezwanych będzie kilkudziesięciu świadków, między in. b. mi-

nister Poczt Miedziński.

 

Pobicie dżiennikarza francuskiego
przez hitlerowców.

GDAŃSK (Pat). Jak się dziś

wyjaśniło, w zeszły piątek wsali

stoczni gdańskiej, podczas zebra-
nia hitlerowców, grupa 16 hitle-

rowców pobiła w bestjalski sposób
dziennikarza irancuskiego, nieja-
kiego Aigner, redaktora tygodnika
paryskiego „Le Miroir du Monde”.
Pan Aigner uzyskał pozwolenie

hitlerowców na wzięcie udziału

w tem zebraniu i na dokonanie

zdjęć fotograficznych. W chwili
dokonywania zdjęć napadła na

niego grupa hitlerowców i pobiła

go krzesłami 1 kijami. Odniósł on

rany w głowę, na twarzy, mazła-

many -nos, jak również odniósł

szereg obrażeń na całem ciele.

Przewieziono go do szpitala, w

którym przebywał tydzień i do-

piero dzisiaj wyszedł na miasto,

aby dokonać ankiety dziennikar-

skiej, dla ktorej specjalnie przy-

był do Gdańska. Jest rzeczą cha-

rakterystyczną, że na drugi dzień

nazwiska poranionych podczas ze-

brania hitlerowskiego były opu-

blikowane, natomiast pobicie

dziennikarza francuskiego władze

gdańskie przemilczały.

Dolar twardo Stol.

LONDYN (Pat). Nowomiano-

wany ambasador Stanów Zjedno-

czonych w Londynie Mellon w

rozmowie z dziennikarzamizagra-

nicznymi oświadczył znaciskiem,

że niema mowy o wycofaniu się

Ameryki ze złotego parytetu.Za-

pas złota wynosi obecnie 4 miljar-

dy dolarów, zaś obce depozyty,

które mogłyby ulec wycofaniu,

1 miljard. W tych warunkach na-

wet ewentualne wycołanie tego

—- 

1 miljarda obcych depozytów nie

zmieniłoby sytuacji, bowiem za-

pas złota pozostałby wdalszym

za aż nadto wystarczający do

zachowania dolara na ziotym po-

ziomie. Ambasador podkreślił swą

pełną wiarę w to, że Ameryka
skutecznie pokona swe chwilowe

trudności budżetowe, które

w/g niego — są tylko zjawiskiem
przejściowem.

Oi

Zagadkowa śmierć lotniczki.

PARYŻ (Pat). Słynna lotnicz-

(, ka Lena Bernstein przybyła nie-

- dawno do Biskry, ażeby pobić re-

' kord lotu w linji prostej, zdobyty

w roku 1930 przez Marise Mastie.

- Ponieważ lotniczka nie wypełniła

_ formalności, obowiązujących dla

lotu w Saharze, władze miejsco-

we nałożyły sekwestr na aparat.

* Pilotka czyniła mimo to wszystkie

-_ przygotowania do lotu. 2 czerwca

udała się ona penso L

| ległej o 3klm.od miasta miejsco”
: z i od tej chwili nie widziano

j więcej. Przypuszczano, że lot-

niczka opuściła miasto. Wczoraj

rano znaleziono zwłoki Leny Bern-

stein na lotnisku w Biskrze.

Prawdopodobnie lotniczka popeł-

niła samobójstwo, którego przy”

zyny są jeszcze nieznane. |

7 "PARYZ (Pat). Dochodzenie w

sprawie śmierci lotniczki Leny

Bernstein ustaliło, że przyczyną

śmierci było spożycie trzech bu-

teleczek gardenalu, rozpuszczo”

nego w winie szampańskim. Sa-

mobójstwo to, którego przyczyny

są w dalszym ciągu nieznane, wy”

wołało wielkie wrażenie. :

 

  

  

   

 

Tajne porozumienie litewsko-niemieckie
w sprawie Kłajpedy

Canossa litewska i kurtuazja niemiecka.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

KRÓLEWIEC, 10.VI. Z Kowna donoszą: Coraz wyraźniej i otwar-

ciej w kołach zbliżonych b. partji taulninków, mówi się o zawarciu

tajnego porozumienia pomiędzy rządam Smetony i Zauniusa
(zniemczonego całkowicie Litwine) 4 Beriinem w sprawie Kłaj-
pedy.

Smetona I rząd obecny litewski za cenę rszygnacji z od-
niemczenia Litwinów kłajpedzkich | pruskich uzyskał powstrzy-
manie agitacji hitlerowskiej w Kłajpedzie I pawne koncesje
gospodarcze. Berlin I Kowno, podobnie jak za rządów Wo!de-
marasa, tworzą znowu wspólny front przeciwko państwom
sygnatarjuszom a zwłaszcza Francji Anglji I Włoch. Interwencja
tych państw w sporze pomiędzy Berlinem a Kownem niepożądana

jest ani Niemcom ani Litwie,
W wyniku tajnej umowy rząd litewski postanowił oddać

w ręce Niemców Dyraktorjum nie sprzeciwiając się jego utor-
mowaniu wyłącznie z pośród większości niemieckiej postanowił
cofnąć szereg zarządzeń wymierzonych przeciwko szkolnictwu I są-

downictwu niemieckiemu w okręgu kłajpedzkim, zrezygnował
* z uprawnień języka litewskiego w Kłajpedzie, słowem, oddał
Kłajpedę w całkowite władanie Beriine, zachowując dla siebie

pozory suwerenności.
Dla zedokumentowania tajnego porozumienia pomiędzy Berli-

nem a Kownem dziś do Kowna zjechało w komplecie nows Dyrek-

torjum Kłajpedy dla przedstawienia się osobiście prezydentowi Sme-

tonie.i

Po raz pierwszy od czasu przyłączenia okręgu Kłajpedz-
kiego do Litwy przybyło Dyrektorjum złożone wyłącznie
z Niemców do Kowna dla złożenia <zołobitności prezydentowi

Litwy.

Litwini są tem zachwyceni.

uznania dla Kłajpedzian.
Rozpoczęły się miodowe miesiące przyjaźni lifewsko nie-

mieckiej kupionej za cenę ambicji narodowej i rezygnacji z aspi-

racji narodowych litewskich w Kłajpedzie.
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Konferencja premjerów w Paryżu.
PARYŻ. (Pat). Natychmiast po w,lzbie. Jesteśmy przekonani, że

Prasa rządowa nie znajduje słów

ustanowieniu się gabinetu Herriot mająca nastąpić bezpośrednia
zwrócił się do Mac Donalda z wymiana poglądów ułatwi w

propozycją zatrzymania się w znacznym stopniu przygotowy-

Paryżu w sobotę lub niedzielę w wanie drogi, zmierzającej do po-

przejeździe do Szwajcarji. Wczo- myślnego załatwienia kwestyj,

raj po południu embasador an- które mają być rozwiązane w

gielski Tyrell przesłał premjero- Genewie i  Lozannie. śPonie-

wi Herriotowi odpowiedź, jaką waż Mac Donald zamierza
opuścić Paryż dopiero w ponie-
działek o godz. 11 obaj mężowie
stanu, którzy spotkają się w so-
botę wieczorem, będą mieli całą
niedzielę, ażeby wraz ze swy-

ja z wielką radością przyjmujemy mi współpracownikami zbadać

jego zaproszenie i z przyjemno” wszechstronnie sytuację.

ścią czytaliśmy jego deklarację |

Nowe ugrupowanie w parlamencie
francuskim.

PARYŻ (Pai) Na skutek róż- nazwą „centrum republikańskie".
nicy zdań, jaka zaznaczyła się w Nowa grupa będzie stosowała su-
łonie grupy republikanów lewicy rową dyscyplinę w kwestjach po-
podczas głosowania w lzbie nad lityki ogólnej, specjalnie zaś w
votum zaułania dla rządu, Tardieu  kwestjach polityki zagranicznej.
powołał do życia nową grupę pod

Przeciwko podwyżce podatków.
PARYŻ (Pai). Ogólno-narodo- datków, zarówno bezpośrednich,

wa federacja podatników wysłała jak i pośrednich, któreby obecną
dzisiaj do premjera oraz ministrów sytuację gospodarczą jeszcze bar-

finansów i budżetu telegram, w dziej utrudniły. Federacja domaga
którym, w imieniu 5 miljonów się ostrych oszczędności we

podatników, stwierdza, że nie wszelkich dziedzinach, z wyjąt-

przyjmie pod żadnym pozorem kiem bezpieczeństwanarodowego.

jakiejkolwiek bądź podwyżki po-

Angija I Iriandja.
z typowym dla niego sarkazmem

odpowiedział: „Lepiej odjeżdżaj

pan tym pociągiem”, mając na

myśli pociąg, którym odjeżdżał de
Valera. Z kół delegacji irlandz-
kiej odnosi się wrażenie, że Irlan-
dja wobec niepowodzenia dzisiej-
szych rokowań i trwania rządu

angielskiego na odmownem sta-
nowisku zamierza zrezygnować z
udziału w konferencji w Ottawie.

otrzymał od min. Simona, zapo-
wiadającą przyjazd premjera
Wielkiej Brytanji dp Paryża.

Proszę zakomunikować Herrio-
towi, że zarówno premjer jak i

 

LONDYN (Pat). Rokowania

z de Valerą zakończyły. się nega-

tywnie. Nie osiągnięto żadnego

orozumienia. Minister dominjów

homas zapewnił, coprawda,

przedstawicieli prasy, że rokowa-

nia odbywały się w przyjaznej

i serdecznej atmosferze, ale gdy

jeden z przybyłych dziennikarzy

irlandzkich zapytał, czy można

się spodziewać, że rokowania zo-

staną niedługo podjęte, Thomas

Iriandja weźmie udział w rokowaniach
w Ottawie.

DUBLIN (Pat). W związku z stwa cofnie swój udział w im-

oświadczeniem min. Thomasa w  perjalnej konierencji ekonomicznej

angielskiej Izbie Gmin, iż uważa w Ottawie. Pogłoski te spotkały

on za niepożądane i bezpłodne za- się ze stanowczem zaprzeczeniem

wieranie nowych układów z pań ze strony rządu, który wosobie

stwem, które łamie przyjęte zobo- prezydenta de Valery oświadczył,

wiązania, w Dublinie kursowała że udział wolnego państwa w kon-

pogloska, że rząd wolnego pań- lerencji jest postanowiony.

Orzeł porwał 4-letnią dziewczynke.
OSLO (Pat). W/ miejscowości 18-kg., ptak nie zdołał przenieść

Nord Triindelag zdarzył się nie- je do gniazda i porzucił wśród

zwykły wypadek. Mianowicie o- skał, gdzie po długiem szukaniu

rzeł porwał 4-leinią dziewczynkę. odnaleźli je rodzice.

Ponieważ jednak dziecko ważyło S

 
 

 

i
=-2

zagranicą 8 zł.

być przexz Administrac

   

a o 28 proc. drożej.
dowełnie zmieniane.

nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszentam | przesyłką pocztową Z/. 4 gr. B0,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem mie

druku mom
o

25 gr. Ogłoszenie
Terminy

Monarchistyczne szydło z worka Рарепа.
BERLIN (Pat). Otwartem cre-

do połitycznem „Boersen Cour-
rier" nazywa mowę ministra spraw
wewnętrznych von Gayla.

Mimo całej rozwagi, podykto-
wanej odpowiedzialnością swego
stanowiska, von Gaył nietylko nie
potrafił zatuszować kardynalnych
kontrastów, tkwiących w łonie
gabinetu von Papena, ale wręcz
je ujawnił, Po raz pierwszy zda-
rza się, że minister republiki nie-

mieckiej otwarcie przyznaje się do
monarchistycznych przekonań.
Minister, któremu powierzona z0-
stała piecza nad konstytucją, tak
szczerze wypowiadając swe prze-
konania o ustroju monarchji, nie
poprzestaje na zadeklarowaniu o-
sobistego swego stanowiska, ale
zupełnie niedwuznacznie daje do
zrozumienia, że cały gabinet po-
dziela to zapatrywanie.

Południowe Niemcy przeciwko rządowi
Papera. —

BERLIN (Pat). W związku z
wystosowanym wczoraj przez pre-
mjerów krajów południowych Nie-
miec do prezydenta Rzeszy tele-
gramem, zawierającym prośbę o
przyjęcie ich na specjalnej audjen-
cji prasa bawarska daje wyraż po-
ważnym obawom, jakie w tamtej-
szych kołach politycznych wzbu-
dza projekt mianowania rządowe-
go komisarza Rzeszy w Prusach
„Miinchener Neueste Nachrich-
ten* wskazują, że na konferencji
z prezydentem Rzeszy premjerzy
zamierzają poruszyć przedewszyst
kiem kwestję stosunku Rzeszy do
krajów związkowych i przedsta-
wią stanowisko krajów południo-
wych w tych sprawach. Sposób,
w jaki kanclerz Papen- przystę-
puje do uregulowania stosunków
w Prusach przez mianowanie ko-

misarza Rzeszy, śledzą kraje po-
łudniowo-niemieckie z dużem za-
niepokojeniem. Wielkie obawy
wzbudzają pozatem plany nowego
gabinetu Rzeszy, dotyczące no-
wego ustroju Rzeszy. Według do-
niesień prasy berlińskiej, premje- “|
rzy krajów południowych, przed-
stawiając swe zastrzeżenia w
związku z grożącem naruszeniem
autonomji krajów związkowych,
zechcą wskazać na fakt, że nowy
gabinet Rzeszy składa się z sa-
mych przedstawicieli czysto prus-
kich kół politycznych. W takim
stanie rzeczy połączenie rządu
Rzeszy i w Prusach w jednych rę-
kach względnie powołanie rządo-
wego komisarza Rzeszy w Prusach
wytworzy przewagę Rzeszy nad
interesami krajów związkowych,
co zagraża ich samodzielności.

Walka o autonomię krajów związkowych
Rzeszy niemieckiej.

BERLIN (Pat). Prezydent Hin-
denburg zgodził się przyjąć pre-
mjerów Bawarji, Wirtembergji i
Badenji, oświadczając, że audjen-
cja odbędzie się w niedzielę przed
południem, w obecności von Pa-
pena. Ogólnie stwierdzają, że
premjerowie południowych kra-
jów związkowych wysuną kardy-
nalne zastrzeżenia przeciwko po-
lityce gabinetu Rzeszy. Przede-
wszystkiem zaprotestują oni prze-
ciwko planom  centralistycznym

Amnestja dla
BERLIN (Pat). Komisja praw-

nicza sejmu pruskiego przyjęła

dziś w 2 czytaniu projekt ustawy

o amnestji politycznej, zgłoszony
przez hitlerowców.  Uchwalono
również wniosek narodowych so-
cjalistów, domagający się wypu-

rządu kanclerza Papena oraz za-
miarowi powołania komisarza dla
Prus, w którym widzą zamach na
autonomję krajów związkowych.
Wystąpienie krajów związkowych
krytykuje ostro prasa nacjonali-
styczna, nazywają je „sprzysięże-
niem czarnego gabinetu" i sugeru-
jąc inicjatywę całej akcji katolic-
kiemu centrum, któremu wręcz
zarzuca tendencje separatysty-
czne.

hitlerowców.
szczenia na wolność przywódców
radykalno - prawicowego ruchu
chłopskiego z Klausem Heimem
na czele, którzy przy pomocy za-
machów bombowych prowadzili
akcję przeciwko władzom admini-

stracyjnym.

«Z hitleryzmem chociażby w imię dlabła».
Znamienne nastroje wśród protestanckiego duchowieństwa -

- w. Niemczech.

(Kap) „Augsburger Postzeitung“
z dnia 7 b. m. podaje za „Góttin-
ger Zeitung” opis wieczoru dysku-
syjnego, jaki na temat „Chrystja-
nizm a socjalizm narodowy" urzą-
dziły protestanckie koła  teolo-
sz uniwersyietu w Góttingen.

czasie dyskusji przemawiał m.
in. pastor Mathiat, który stosunek
do ruchu hitlerowskiego określił
słowami: „W socjalizmie narodo-
wym widzimy niemiecki ruch wol-
nościowy, do którego przyznawali

byśmy się nawet wówczas, gdyby
był: prowadzony w imię djabła!”
(sic!) twa te spotkały się z uzna-
niem audytorjum, złożonego prze-
ważnie z młodych teologów pro-
testanckich, którzy męwcę nagro-
dzili hucznemi oklaskami. Pismo
powyższe dodaje od siebie, że ten
wieczór dyskusyjny wyraźnie u-
wypukłlił, jaki kryzys w protestan-
tyzmie niemieckim spowodował |
socjalizm narodowy. | *

Krwawe starcia miedzy hitlerowcami
a komunistami.

BERLIN (Pat). Ubieglej nocy

doszło we Frankfurcie nad Odrą
kilkakrotnie do ostrych starć mię-

dzy hitlerowcami a komunistami.

Obie strony obrzucały siebie na-

wzajem powyrywanemi z chodni-
xów kamieniami. Hitlerowcy po-
wybijali szyby w siedzibie związ:

ku zawodowego i usiłowali we-

drzeć się do wnętrza domu. Inter-

wenjującą policję hitlerowcy przy-
ięli salwą strzałów- rewolwero-
wych. Jeden z policjantów został |
przytem ciężko pobity. — Zaalar--
mowanym oddziałom pogotowia
policyjnego udało się z wielką
trudnością opanować tłum. Nad-
burmistrz miasta wydał odezwę
do ludności, zapowiadającą ogło-
szenie stanu wyjątkowego.

Rozruchy bezrobotnych w Niemczech.

ESSEN (Pat). W Duisburg Laar

о5280 do rozruchów bezrobot-
nych. Grupa demonstrantów usi-

łowała wedrzeć się do ratusza,

wznosząc okrzyki: „Jesteśmy gło-
dni, chcemy pracy'. Policjantów,

usiłujących rozpędzić demonstran-

tów, obrzucono kamieniami. Na

jednej z ulic demonstranci zaba-
rykadowali się i stawili opór po-
licj. Barykady zbudowano z ka-
mieni, latarń ulicznych, beczek
i koszów na odpadki. Policja z
tradem zdołała opanować sy-
tuację i zaprowadzić porządek.

ind m,

Drobne wiadomości.
ZWŁOKI NA TORZE KOLE-

JOWYM. 3

LIDA (Pat). Wezoraj w godzi-

nach rannych znaleziono na szla-

ki! Lida—Mołodeczno między sta-.

cjami Gawja—Juraciszki zwłoki

mężczyzny niewiadomego nazwis-

ka, AS aa pociąg,
Praw ie chodzi tuowy*

padek samobójstwa. N==——-

   
0d Administracji. |
Wszystkim naszym Pranumera-
torom zamliejscowym którzy
załegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego” będzie»

my zmuszeni bezwzględnie

wstrzymać przesyłanie pisma ®
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Zbytni optymizm.
Deficyt budżetowy za maj r. b.

jest znacznie muzejszy od deficytu

w kwietniu. Podczas gdy w kwie-

tniu wyniósł 64 miljony zł., w maju

14 i pół miljona.

Niedobór kwietniowy był za-
straszający, tak że uawet wywołał

konsternację kó: sanacyjnych. Na-

tomiast niedobór majowy wywołał

w prasie sanacyjnej pokrzyki ra-

dości i zadowolenia oraz ataki na

prasę opozycyjną, przestrzegającą

przed niewczesnym i zbytnim

optymizmem.

Wyniki budżetowe w maju mu-

siały być znane wicepremjerowi

p. Zawadzkiemu, kiedy wygłaszał

swoją mowę na posiedzeniu klubu

parlamentarnego B. B. 1 czerwca.
Natchnęły go one owym urzędo-

wym optymizmem w przemówie-

niu, który mu kazał dowodzić, że

wystarczy redukcja budżetu o 200

mil, aby przy pomocy rezerw

utrzymać jego «ównowagę na wy-

sokości 2,250 zai'jonów. Uchwalo-
ny przez B, B. w Sejmie i Senacie
wynosi, jak wiadomo, 2,450 mil.

Według zestawień i obliczeń
na podstawie spadku wpływów

w ciągu kilku ubiegłych lat i
ostatnich miesięcy należy przy-

puszczać, iż byłoby dobrze, gdyby

dochody w bieżącym roku budże-
towym dały państwu 2 miljardy.

Nie osiągną jednak zapewne na-

wet tej cyfry a tylko taką, w jakiej

był przewidywany ostatni prelimi-

narz budżetowy przed przewrotem

majowym, t. j. 1,800 mil. Są nie-

wątpliwie w cbozie rządowym lu-

dzie, którzy zdają sobie z tego

"sprawę i byłoby pożądane, ażeby
niepotrzebnym oficjalnym  opty-

mizmem nie zasłaniali ani sobie,
ani społeczeństwu prawdy. Do

rzędu ich należy chyba także
p. wicepremjer Zawadzki, chociaż

tak na różowo inspirował swoich

słuchaczów z P B. Zbytni opty-

mizm ma tę wadę, że dalsze jego

skutki są zawsze przykrzejsze,

niż jest dodatni eiekt doraźny.

W polityce, zwłaszcza gospo-

darczej, przewidywanie odegrywa

kapitalną rolę. Naturalnie musi

być oparte na wiedzy i doświad-
czeniu, na objektywnej ocenie
zjawisk, na prawidłowem ich sze-

regowaniu i t. p. Znawcy i fa-

chowcy sanacyjni nie grzeszyli

zbytnio, jak dowiodły ubiegłe

lata, zdolnością przewidywania.

Właśnie przykład z nieustannem
od paru lat spadaniem budżetu

jest zabójczym tego dowodem.
"Klasycznym będzie po wsze czasy

słynny fundusz drogowy, na który

wpłynęło zaledwie cztery setne

kwoty prelimirowanej. Niestety,

jesteśmy świadkami w dalszym

ciągu tej samej metody faszero-

wania i siebie i społeczeństwa

nadziejami i nastrojami, które nie
mają dostatecznego uzasadnienia

ani w dotychczasowej gospodarce,

ani w tem, co dać mogą uginający

" się pod ciężarem kryzysu płatnicy

podatków.

Objawem jest niemal  po-
wszechnym, że nikt nie chce już

wierzyć w niespełniające się za-
pewnienia i obietnice. Co więcej,

ma to wpływ na pogłębiającą się

niepewność i rietrwałość stosun-

ków finansowych i gospodarczych,

a to zkolei wywołuje kurczenie

się  przedsiębiorczości ludzkiej,

chowanie się i tak już skromnych

kapitałów, albo co gorsza ucieka-
nie ich od nas — słowem w na-

stępstwach jeszcze głębszy kryzys.

Zdajemy sobie sprawę, że obóz

sanacyjny musi „robić” urzędowo

optymizm. Kto chce się utrzymać

przy władzy, ten musi robić dobrą

_. „minę, ale czyż są dostateczne pod-

stawy do siania złudzeń, które

nigdy nikomu na dobre nie wy-

szły?

W, polityce finansowej rządu
tkwi zasadniczy błąd od początku
istnienia syslemu  pomajowego.

Najprzód wysunięto hasło szero-

kich  inwestycyj i wydawano
wszystko, co wpływało do kas
państwowych. Stąd wypłynęły
słynne przekroczenia budżetowe.

Gdy wpływy zsczęły się kurczyć

gwałtownie, zmniejszyły się oczy-

wiście wydatki i wtedy zastoso-
wano politykę „oszczędnościową”.

Sytuacja, jeśli chodzi o metodę
zarządzania linansami państwa,

nie zmieniła się na jotę. Wydaje

się, podobnie jak przedtem,
wszystko, co się otrzymuje, i wca-

le się, rzecz prosta, nie oszczędza.

„Polityka” okrawania wydatków

według wysokości wpływów by-
„najmniej nie jest polityką oszczęd-

 nościową, wogóle nie jest żadną

JBEIENNIK MILERSKI

Ż prasy.
Echa zajść w Łapanowie.

(„Wczoraj zamieściliśmy bardziej
szczegółowe wiadomości o zaj-
ściach w Łapanowie.

Niestety nie jesteśmy w stanie
podać chociażby tego wszystkie-
$o, co pisze prasa krakowska i ka-
towicka, gdyż nasze warunki cen-
zuralne daleko odbiegają od tego
chociażby, co „dozwolonem“ jest
w innych dzielnicach Polski, acz-
kalwiek żyjemy pod jednem nie-
bem i narazie ta sama Konstytucja
obowiązuje zarówno na Śląsku i w
Małopolsce Zachodniej jak i u nas
na Wileńszczyźnie. Słowem, jak
tam było w Łapanowie, tak było,
bo, jak słusznie powiada „Głos
Narodu”:

„Czego nie mogły donieść dzienniki,
dostaje się do wiadomości publicznej in-
ną drogą. Jak lawina toczy się wieść o
wydarzeniu, którego nie tylko rozmiary,
ale i tło i towarzyszące mu okoliczności,
czynią zeń wypadek, który powinien
mieć jak najdalej idące konsekwencje”.

Otóż właśnie o te konsekwen-
cje nam się przedewszystkiem
rozchodzi.

Ten sam „Głos Narodu" twier-
dzi: ‚

„Zdaje się, iž nie može byč najmniej-
szych wątpliwości, że gdyby obchód
„święta ludowego ', wyznaczony na 5 b.
m. dla Łapanowa i okolicy doszedł do
skutku, a nie został nieomal w ostatniej
chwili zakazany przeż władze admini-
stracyjne, krwawe zajścia, które pochło-
nęły kilkanaście ofiar, nie miałyby miej-
sca. Obchód, polegający na zgromadze-
niach ludowych z udziałem posłów, i na
pochodach z banderjami miałby z pew-
nością przebieg spokojny, bo nastrój mas
ludowych nie zapowiadał żadnych eksce-
sów i wykroczeń. Świadczy o tem cho-

-ciažby ten fakt, że dziesięciotysięczny
tłum włościan, podniecony do ostatecz-
nych granic zajściem, rozszedł się pod
wpływem uspokajająceśo przemówienia
posła Kiernika ze śpiewem pieśni reli-
śijnych... Jeżeli tego rodzaju nastroje by-
ły po zajściach, to niema żadnych ob-
jektywnych danych przypuszczać, ażeby
były inne przed niemi. Raczej przeciw-
nie. *

Wreszcie autor artykulu stawia
takie oto pytanie:

„Co jest lepiej z punktu widzenia in-
teresów państwowych, czy utrudniać
normalny rozwój rucliu ludowego, który
jest zjawiskiem zupełnie naturalnem, i
tłumić wszelkie, nawt  najniewinniejsze,
jego zewnętrzne objawy — a więc brać
na siebie zadania, przekraczające siły

każdego rządu i narażać państwo na
nieuniknione w tym wypadku wstrząsy;
czy też dbać tylko o to aby ten ruch nie
przekraczał ram legalnych i toczył się ło-
żyskiem, wyżłobionem od dziesiątków lat
bez stwarzania w niem sztucznych tam i
przeszkód, które temu ruchowi nie za-
szkodzą i nie powstrzymają jego biegu,
ale mogą się stać niebezpieczne nie tylko
dla najbliższych terenów7..."

Odpowiedź nasuwa
przez się.

się sama

W słońcu i mroku.

W sanacyjnym „Expressie Po-
rannym“ ukazał się niedawno ar-
tykuł p. tt „Walka w słońcu —
walka w mroku”.

Ten niezwykle  charaktery-
styczny artykuł omawia sposoby
rozwiązywania  przesileń rządo-
wych. Naturalnie nie naszych, lecz
zagranicznych. W danym wypad-
ku w Niemczech i we Francji:

„Metoda rozwiązywania  przesileń
politycznych zruca wyraziste światło na
psychologję narodów”.

„We Francji formowanie się nowego
gabinetu po wyborach do Izby deputo-
wanych odbywa się jawnie, w świetle
dnia, z pełnym szacunkiem dla wyrażonej
woli wyborców... O programach, o takty-
ce dyskutuje się jawnie na zgromadze-
niach, na konferencjach ciał partyjnych,
w prasie. W/alka polityczna rozgrywa się
w ramach prawa, konstytucji, zwycza-
jów parlamentarnych, woli społeczeń-
stwa. Walka w słońcu. a
W Niemczech przeciwnie. Gabinet

Brueninga zgładzony został w mroku, a o
zgonie jego zadecydowały podszepty nie-
posiadających żadnego mandatu zauszni-
ków, nacisk kliki gene:alskiej, wola pre-
zydenta... Wracają czasy i zwyczaje wil-
helmowskie, intrygi dworaków, kaprysy
władców”... A *

Podszepty zauszników, nacisk
kliki, intrygi dworaków, kaprysy
władców... :

Jeżeli chodzi o określenie sto-
sunków niemieckich to określenia
dość mocne. >

Ale czy określenia te stosują
się tylko do zwyczajów niemiec-
kich?

Zdaje się, że i do innych „śro-
dowisk parlamentarnych” dałoby
się zastosować określenia niemniej

dobitne.
Zresztą, jak twierdzą niektóre

pisma, autor artykułu o „walce w
mroku musiał podać się do dy-
misji.

EREZYGTWEAK PYTYETT PZERYSZZEW OZTEOE”TO LOPERETTEEREWTWA NR EEEGIGN

Ustawa o zgromadzeniach.
W n-rze 48-ym Dz. Ust. z 7-go

czerwca poz. 450, jak już pisa-
liśmy, ogłoszona została ustawa z
dnia i1-go marca 1932 r. o zgro-
madzeniach.

Nowa ustawa wprowadza prze-
dewszystkiem (art. 1) podział na
zgromadzenia, t. j. zgromadzenia
t zw. publiczne dla wszystkich
dostępne (art. 11), oraz zebrania,
tŁ j. zgromadzenia niepubliczne
członków legalnie istniejących
zrzeszeń lub osób znanych osobi-
ście zwołującym lub przewodni-
czącemu (art. 18). Znaczy to, że
ustawą tą zniesione zostały do-
tychczas bardzo częste zebrania z
zaproszeniami, umożliwiające nie-
dopuszczenie osób, które przyby-
wają na zgromadzenie, aby je u-
daremnić. Dotychczas bojówki
rozbijające zebranie musiały się
przemycać, co było trudne, albo
rażące.

Na zgromadzenie publiczne pod
gołem niebem, do których należą
także manifestacje i pochody o-
raz.. przejazdy maniłestacyjne na
wozach i samochodach (art. 2),
potrzebne jest zezwolenie władzy
administracyjnej na podstawie
podania, złożonego na trzy dni na-

przód (art. 7). O zgromadzeniu w
lokalu należy zawiadomić władzę
administracyjną (powiatową lub
najbliższy posterunek policji) tak,
aby otrzymała zawiadomienie
przynajmniej na dwa dni przed
zgromadzeniem (art. 6), podając
imię, nazwisko i adres zwołujące-
go, miejsce i czas, cel i program,
wskazanie języka, jeżeli to nie
jest j. polski (art. 8). Ale władza
może zakazać odbycia zgroma-

dzenia, jeżeli sprzeciwia się coś
tej ustawie łub ustawom karnym,
albo jeżeli zagrażałoby bezpie-
czeństwu, spokojowi lub porząd-
kowi, podając zakaz z uzasadnie-
niem do wiadomości zwołującego
najpóźniej w przeddzień zgroma-
dzenia (art. 9). Tu tkwi możność
samowoli najdalej posuniętej, bo
wedle dotychczasowych przepi-
sów zakaz "musiał być oparty na
dokładnem wskazaniu powodów, a
tu powiedziano ogólnikowo o uza-
sadnieniu, czyli można podaćbyle

jaki doraźnie znaleziony powód.
Oprócz tego zakaz w przeddzień
zgromadzenia  oczywiścić poza
wielkiemi miastami, gdzie są dzien
niki, nie dojdzie do wiadomości
przybywających na zebranie, co
może być powodem zatargów i nie
pokoju. >

Przewodniczący zgromadzenia
(art. 13) jest odpowiedzialny za

porządek, ma prawo usunąć ze
zgromadzenia uniemożliwiających
obrady, ale gdy ci nie usłuchają,
powinien zgromadzenie rozwązać.

Oprócz tego jest na zgroma-
dzeniu przedstawiciel władzy
(art. 15 i 16), który również może
rozwiązać zgromadzenie, powołu-
jąc się na zagrażanie spokojowi
czy porządkowi. 3

Tak zwane zebrania cztonkėw
zrzeszeń (m. in. stronnictw) lub
osób znanych zwołującym i prze-
wodniczącemu (art. 18), co obej-
muje nawet zebrania jakiekolwiek
w mieszkaniach prywatnych, od-
bywają się bez zgłoszeń u władzy
(art. 19) i nie mogą być na nie de-
leśowani przedstawiciele władzy
(art. 20), ale... w razie powzięcia
wiadomości (?), że zebranie prze-
kracza ramy art. 18, mogą przed-
stawiciele władzy wkroczyć za-
wsze i na takie zebrania, celem...
sprawdzenia, a w razie stwierdze-
nia przekroczenia rozwiązać art.20
ust. 2), ba nawet nietylko dlatego,
ale także jeśli uważają, że... cel
lub przebieg (?) zebrania jest
sprzeczny z ustawą karną albo za-
śraża bezpieczeństwu, spokojowi
lub porządkowi publicznemu (art.
20 ust. 3).

Również zjazdy (art. 21—23),
zależnie od tego czy są zjazdami
tylko członków zrzeszeń danych
lub osób znanych osobiście, albo
czy są szersze, uważane są za ze-
brania lub zgromadzenia.

Zgromadzenia przedwyborcze
(art. 24) w lokalach nie wymagają
zgłoszenia osobnego, które jest
jednak wymagane dla zgromadzeń
pod gołem niebem, natomiast sto-
sują się do nich wszelkie inne prze
pisy o rozwiązaniu, co daje znowu
możność samowoli.

Ustanowione są także karty (art.
25) za przekroczenie przepisów
ustawy (m. in. jednak dotyczy to
zaburzających spokój, którzy nie
opuszczą zebrania, gdy ich do te-
$o wezwie przewodniczący) grzyw
ny do 1,000 zł. lub aresztu do 6
tygodni.

Rażącą cechą ustawy jest to,
że kary nakłada władza admini-
stracyjna (art. 15 ust. 2), t. j. po-
prostu starostwo, oczywiście wraz
z policją, czyli ci, z którymi właś-
nie obywatele mogą mieć zatarg o
swe prawa.

Równocześnie ukazało się w
Dz. Ust. nr. 48 poz. 451 rozporzą-
dzenie min. spr. wojsk., wedle któ-
rego wojskowi nie mogą uczestni-
czyć w zebraniach wedle nowej
ustawy odbywanych.

polityką. Jest to tylko dostoso-

wywanie się do twardych ko-

nieczności, które narzuca życie.

Gdyby się w latach przekroczeń
budżetowych naprawdę  oszczę-

dzało i skarb i płatnika podatków,

miałoby się dziś zasoby i rezerwy,
wystarczające nx planową walkę

z kryzysem.
Ani zbytnim, nieusprawiedli-

wionym optymizmem, ani dzisiej-

szą metodą „oszczędnościową” nie

zdobędzie się najważniejszego wa-
runku poprawy sytuacji. Jest nim
zaufanie społeczeństwa. Mieć je
może ten, kto za cel sobie stawia

rozwój i siłę gospodarczą narodu,

a nie tylko utrzymanie się przy

władzy.

Paryż — Berlin — Warszawa.
Na temat powyższy, poruszony

w naszym wczorajszym artykule
wstępnym zamieszcza w „Kurje-
rze Poznańskim” korespondent pa-
ryski p. J. Briares list, w którym
oświetla tę sprawę z punktu wi-
dzenia francuskiego.
W chwili, kiedy w Berlinie za-

instalował się nowy rząd, którego
naczelną figurą jest generał von
Schleicher, pewna propaganda sta
ra się we Francji zaszczepić mnie-
manie, iż gabinet von Papena bę-
dzie dążył do zbliżenia francusko-
niemieckiego; że nowy kanclerz
przez swą żonę jest spokrewnio-
ny z pewnemi rodzinami francu-
skiemi; że należy on do nowego
komitetu francusko - niemieckiego
który przy pomocy żywiołów kato
lickich pracuje nad zbliżeniem Pa
ryża i Berlina. Nie dość na tem.
Propaganda powyższa przedsta-
wia kanclerza Rzeszy jako zdecy-
dowanego wroga Rosji Sowietów,
zmierzającego do zbliżenia niety-
lko politycznego, ale nawet i woj-
skowego z Francją. Łącznie zaś
z temi pogłoskami, niezmiernie o-
czywiście tendencyjnemi rozeszła
się wiadomość, że trzej emisarju-
sze nowego rządu przybyli do Pa-
ryża, celem nawiązania bliższych
stosunków.  Emisarjuszami tymi
mieli być znany publicysta, Ar-
nold Rechberg, który w czasie woj
ny był adjutantem kronprinza, ka-
pitan Erhardt, który w swoim
czasie uczestniczył w puczu Kap-
pa i p. Artur Mahraun, wielki
mistrz zakonu „młodych Niem-
ców",

Wiadomość ta, podana przez
środowiska socjalistyczne, wywo-
łała naturalnie duże i zrozumiałe
wrażenie, Socjaliści, bolejąc, ale
nie chełpiąc się oczywiście z upad
ku w Niemczech socjalnej - demo-.
kracji, nastają jedynie na fakt, że
jeżeli wybory we Francji z 1924 r.
spowodowały uznanie rządów So-
wietów, to naturalnie konsekwen-
cją rządów obecnych powinno być
podtrzymanie tych stosunków. —
Wysłannikom zatem Berlina nie u-
da się pociągnąć Francji do soju-
szu wojskowego przeciwko Sowie
tom.

W jakimkolwiek kierunku je-
dnak rozwinie się działalność no-
wego kanclerza Rzeszy, jest rze-
czą pewną, że utworzenie nowe-
go gabinetu stanowi decydujący e-
tap polityki niemieckiej ku jawne-
mu zrzuceniu traktatu wersalskie-
śi Liczą się tutaj z tą ewolucją
pangermanizmu wszystkie czynni-
ki jasno 'ledzące bieg polityki ber-
lińskiej. I tak tygodnik „L. Euro-
póćen* bardzo umiarkowany w
swych sądach, stwierdza kategory
cznie:

„Wszystkie projekty, powzięte na
płaszczyźnie solidarności międzynarodo-
wej, celem skonsolidowania i zorganizo
wania pokoju; zostały obecnie podcięte
u podstaw. Niemcy ci.cąc być panami
kontynentu europejskiego, Używają też
wszelkich środkow, by zrealizować te dą
żenia. Wybiła dla nas godzina, w której
należy pkazać niezwykłą ostrożność i
zgrupować naszych sojpuszników i przy-
jaciół Pokój mógłby bowiem zostać po-
nownit wystawiony na  niebezpieczeń-
stwo, gdyby każdy z narodow, małych
tub wielkich, a zagrożonych germaniz-
mem, nie zdawał sobie sprawy z powyż-
szego niebezpieczeństwa. Na porozumie
niu tych nafodów opiera się bezpieczeń-
stwo wszystkich.

W abadaej też chwili, kwestja
przymierzy Francji pozostaje spra
wą kapitalną. Wiadomo, jak nad
ich podkopaniem pracuje tak zaw
sze czynna propaganda niemiecka,
popierana przez tutejsze środowi-
ska nietylko socjalistyczne, ale i
radykalne. Kampanja ta rozwija

się coraz bardziej, a to tem więcej
że nie przeciwdziałają jej żadne e-
nergiczne posunięcia ze strony
czyników polskich. Niedawno, je
den z francuskich polityków po-
wiedział mi: „Możnaby mniemać,
osądzając sytuację z obecnych na
strojów, że we Francji panuje w
sprawie Gdańska większe zaniepo
kojenie, aniżeli w Polsce”.

Francuzi wierni przyjaźni wo-
bec Polski, opowiadają się energi
cznie za przymierzem pomiędzy
Paryżem a Warszawą. W, ostat-
nich dniach „Figaro“ ošwiadczyl:

„Obowiązek Francj: wobec sojuszni-
czki Polski jest tem bardziej imperatyw-
ny, że jest on przedewszystkiem obowią-
zkiem wobec samego pokoju. Wszyscy
ci, którzy znają £uropę wiedzą, iż na
paść na Polskę spowedowałaby wojnę
ogólną, której Francja padłaby pierwszą
ofiarą. System wersalski stanowi całość
Grpanickną i wszystkie jego granice są
solidarne, ponieważ opierają się na tej
samej zasadzie, są uświęcone tym samym
traktatem i zagrożone tym samym im-
perjalizmem."

Niemniej gorąco występuje — i
to juž oddawna — w obronie —
francuskich „kresów wschodnich”,
p. Emil Burć. Analizując ostatnio
kryzys rumuński, pisze:

„Rumunja i Polska stanowią dwie za
sadnicze części składowe naszej szacho-
wnicy dyplomatycznej Są to nasze „kre
sy wschodnie”. Jeżeli je opuścimy, to
Niemcy wad rzeczy wygrabałyby
wojnę, a federacja europejska ze stolicą
w Berlinie utworzyłaby się niezwłocznie
i pax germanica zapanowałoby nad świa
tem. Berlin śledzi zazdrośnie każde na-
sze posunięcie. Czyż bowiem ostatnio
nie wystąpił w Bukareszcie z propozycją
przewrotu w dotychczasowych aljansach?

Inaczej jednak na sprawę fran-
cuskich przymierzy zapatrują się
różni lewicowcy. P. Ludwik Pro-
ust należy do odłamu umiarkowa-
nego radykałów. Stoi na czele ko
mitetu republikańskiego handlu,
przemysłu i rolnictwa. Te jego
umiarkowane opinję, nie przeszko-
dziły mu wystąpić przeciwko al-
jansowi z Polską. Kwestję tę po-.
ruszył na łamach lewicowego or-
ganu „L'Oeuvre“. „Z Polska, pi-
sze, wiąże nas traktat, który nie-
bawem wygasa, a którego treści
właściwie nie znamy dokładnie.
Wobec tego nasuwa się pytanie,
czy należy go odnowić, czy nie.
Poza jednak nową pożyczką 600
milj., gdyż tyle odnowienie trakta-
tu może nas kosztować, należy
zdać sobie jasno sprawę z awantur
do jakich może nas pociągnąć. Je
żeli są posłowie — aluzja do Fran
klin - Boullona — którzy twier-
dzą, że granica wschodnia Francji
nie znajduje się nad Renem, ale
nad Wisłą, to jednak lud Francji
bynajmniej nie pała zapałem no-
wej wojny z Niemcami, celem ob-
rony gdafskiego „korytarza“.

Niestety więc na łamach nie-
których radykalnych organów roz
wija się w dalszym ciągu, pomimo
zainstalowania w Berlinie wojsko
wej dyktatury, kampanja za zbli-
żeniem francusko - niemieckiem.
Naprzykład w piśmie radykalnem
„La Rópublique", głośny literat p.
Victor Margueritte, powracający
z Niemiec, domaga się przekre-
ślenia raz na zawsze reparacyj, u-
znania w Genewie równości praw
niemieckich w sprawie zbrojeń,
zapoczątkowania rozbrojenia oraz
rokowań w sprawie „korytarza
w ramach art. 19 paktu Ligi Naro-
dów. z

Jak więc widzimy, wypadki wy-
magają czujności. Dlatego rozumie
my, że w narodowych kołach fran
cuskich pragnęłoby się niepomier
nie, żeby sytuacja wewnętrzna w
Polsce odpowiadała zewnętrznym
niebezpieczeństwom.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Długi Polski,

Na podstawie Statystyki Skar-
bowej zadłużenie państwa przed-
stawia się następująco:

Ogółem w dniu 1 stycznia 1932
zadłużenie państwa wynosiło: —
5.028.484.000, wobec 4.413.537.000
zł. w dniu 1 stycznia 1931 r W
ciągu jednego roku wzrosły zatem
długi państwa o 614.947.000 zł.

Z sumy tej stanowią:
pożyczki wewn. _ 458.646.000 zł.
pożyczki zagran. 4.569.838.000 zł.

Z pożyczek zagranicznych sta-
nowią:
poż. emisyjne 1.079.842.000 zł.
poż. państwowe  2.876.683.000 zł.

Zadłużenie więc państwa pol-
skiego wynosi w tej chwili ponad
5 miljardów zł. Dla życia gospo-
darczego ważną jest rzeczą, czy
poza państwem niema jeszcze in-
nego zadłużenia n. p. samorzą-
dów, instytucyj publicznych i
wreszcie przedsiębiorstw i osób
prywatnych.

Ogólne zadłużenie Polski wo-
bec zagranicy wynosiło w dniu
31. XII. 1930 r. 10 miljardów 98
miljonów zł. W szeregu dłużni-
ków kroczą:
rząd i samorządy 4.214 miljon. zł

banki оат
weksle handlowe tmi
kap. obce w przeds. 2527 „|
pożyczki przeds. 1.829 „ ,,

Po potrąceniu wierzytelności
Polski, które w dniu 31. XII. 1930
wynosiły tylko 1222 milj. zł. od za-
dłużenia otrzymamy resztę się-
śającą 9 miljardów zł., co stanowi
zadłużenie Polski wobec świata.

Samo oprocentowanie tak wy-
sokiego zadłużenia wynosi rocznie
około 700 miljonów zł.

Niższe stawki, ale większe wy-
miary,

Z branży ekspedycyjnej do-
noszą ,„Gazecie Handlowej" nastę-
pującą, wiele mówiącą wiado-
mość w sprawie podatku obro-
towego:

„Mniejsze firmy ekspedycyjne,
nie prowadzące ksiąg handlo-
wych, otrzymują od urzędów skar-
bowych nakazy płatnicze z tytułu
podatku przemysłowego od obrotu
z podstawowemi sumami wymia-
rowemi, przekraczającemi o 50
do 60 proc. normy z roku poprze-
dniego! Jest to oczywisty absurd
— przecież każdy, kto się choć
trochę orjentuje w sytuacii gospo-
darczej w kraju, rozumie dosko-
nale, że rok 1931 mógł dać w sto-
sunku do roku poprzedniego jedy-
nie spadek obrotów i to silnył
Branża ekspedycyjna jest z racji
spełnianych przez się funkcyj nie-
jako termometrem położenia ogól-
nego, wraz ze spadkiem obrotów
w przemyśle i handlu spadają о-
czywiście i tranzakcje ekspedy-
cyjne. Skąd więc owe podwyż-
szone wymiary?!

Zauważyć należy, że pomiędzy
okresem dzisiejszym a tym sa-
mym okresem roku poprzedniego
zaszła zmiana w stawce podatku:
wtedy stawka podatkowa wyno-
siła 2 i pół proc. dziś wynosi 1
i pół proc. Postępowanie naszych
urzędów tak wygląda, jakgdyby
władze te przez podwyższenia

SZKICE I OBRAZKI.
MELDUNKI— MELDUNKI.

Agapit przyjechał do Wilna na

urlop...

— Chory powiada jestem. W War-

szawie duszno, tłoczno i nieprzyjemnie.

Kurować się tu przyjechałem zioła-
mi.. Lek to skułeczny na moje kiszki,
które mi w stolicy rebelizowały.

— Zupełnie słusznie.
— A owo co to na placu stoi.
— To wieża Katedralna.
— Aha, ta sławna krzywa. |

— Krzywa to ona nie jest i sławę

swą, nie krzywiźnie zawdzięcza — tylko
wiekowi.

— To ta, co ją Kłos stawiał?

— Ha! człowieku prof. Kiosa wów-

czas nie było. On ją tylko poprawiał...
— Rozumiem, a po reparacji skrzy-

wiła się.

— Ależ to nie krzywa wieża pizań-
ska — ta wcale nie jest krzywa—głupstw

nie gadaj.
Agapit zakwaterował się u mnie.

Reperował kiszki i zachwycał się.

Któregoś rana przyszedł stróż.
— Gościa pan ma — zameldować

go trzeba.

— Dobrze. kikii
Agapit zakupił kartki i wypisał

wszystko jak się należy. Stróż zaniósł
kwitki na „urząd* i po obiedzie powró-

cił zgnębiony.

— Oni powiadają, że niedokładności

w kartkach są i że pan sam pójść tam

musi.

Agapid poszedł.

— Proszę o dokumenty urzędnik po-
wiada.

— Dokumentów, powiada Agapit —

żadnych specjalnych niemam, tylko pro-

stą książkę wojskową.
— Więc proszę okazać.

— Tak, ot i niedokładność jest.
W książce nspisano, że pan „stanu

wolnego", a w kartce wyraźnie pan wy-

pisał żonaty i dzietny do tego.
— Tak jest w rzeczywistości,

— Ale w książce jest „kawaler”,

— Książka wydana lat dwanaście
temu w latach pacholęcej swobody.
— No trudno, ja nic na to nie pora-

dzę i jako kawalera zameldować pana

wypada.

— Będzie to błogie złudzenie, ale i

niedokładność zarazem.

— Trudno, przepisy — i ja nic na to

nie poradzę.

— Ai druga piedokładność widocz-
na bardzo. W książce napisano w rubry-
ce zawód „przy rodzicach”, a pan poda-

jesz „dentysta“...

—Pan tu ludz nie ucz, jak rozumieć

należy, a odpowiednie dokumenty proszę

dać.

Agapid wrócił do domu i napisał list
do Warszawy, by mu przysłano doku-
ment „zejścia niby zgonu rodziców. Po
tygodniu papiery mu.dostarczono, Po-

szedł do urzędu.

— Tak cóż pan nam, jakieś nie-

boszczykowe dokumenty przynosisz?
— Znak to i dowód, że przy rodzi-

cach nie mogę żyć gdy oni umarli.

— Nie dowód to przecież, że taka siero
ta ma być dentystą.

— To cóż mnie robić?
— Ustawa żąda dokumentów.
— Mogę dostarczyć za tydzień.

— To zapóźno, bez dokumentów nie
zamelduję, a nie zameldowanemu kara
sroga grozi, za ukrywanie się,

— Na dowód, ząb panu wyrwać mo-
#- 5
rzędzie zęby zjadłem, to mnie pan nie
oszukasz.
kasz.

— Więc co robić?
— Dostarczyć dokumenty.
Agapid blady, po mieście chodził,

listy o dokumenty pisywał.

Pomogło to mu na katar kiszek, ale
zagrożony został rozmiękczeniem mózgu.

Po  dziesięciodniowym pobycie w
Wilnie zamknięto w areszcie Agapida,

— Uchylał się — powiadają — od
meldunków i wogóle jakiś podejrzany bi-
gamista czy co,

Na karcie więziennej wypisano, że
taki, to a taki Agapid od meldunkusię

ukrywający, zajęcia nieokreślonego i ta-
kiegoż stanu, przebywać ma w kryminale
przez tygodnie dwa,

Dają mu tam jakąś zupkę z zielską,
może mu to co i pomoże.

M. Junosza.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego",
‚ Фоба i Marjan Sipniewscy zamiast

wianka na trumnę kochanego szwagra
ś. p. Ludwika Turkułła — na herba-
ciarnię dla inteligencji N, O. K. zł. 10.—,

Janostwo Bakszewiczowie zł. 10—
na herbaciarnię dla inteligencji N. O. K.

Dyr A. Niec zł. 25.— na remont ka-
plicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.
M. M. zł. 2— dla 1eemigr. F. Naru-

szewicza.
Bezimiennie zł. 1.--

Naruszewicza.
T. Z. zł. 5— dla najbiedniejszych.
Kazimierz Tarłowski zł. 10— dla

F. Naruszewicza.
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sum, od których wymierzany: jest
podatek, chciały zniwelować
„krzywdę”, wyrządzoną Skarbowi
przez obniżkę stawki. Ale na
Boga — przecież nie po to chyba
obniżono podatek, aby go... pozo-
stawić bez zmiany!“
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SPRAWY MIEJSKIE,
— Elektryfikacje dzielnic

zaniedbanych. Jak się dowia-
dujemy, elektrownia miejska przy-
stąpiła do opracowania szczegó-
łowego planu elektryfikacji wszy-
stkich dzielnic zaniedbanych pod
tym względem. Kredyty na ten
cel przewidziane są w ramach
budżetu.
— Rocznik Statystyczny m.

Wilna 19300 Ukazał się drugi
Rocznik Statystyczny m. Wilna,
obejmujący całokształt życia

miejskiego do roku 1930 włącznie.
Rocznik zawiera 20 działów oraz

3 dodatki — razem 333 tablic.
Działy obrazują następujące dzie-
dziny: meteorologję, obszar miasta
i drogi publiczne, budowle i miesz
kania, ludność i ruch ludności,
zdrowie publiczne, ceny i aprowi-
zację, kredyt, zrzeszenia $ospo-
darcze, handel, przemysł i pracę,

rzedsiębiorstwa użyteczności pu-

kicmej, komunikację i transport,
pocztę, telegraf i telefony, opiekę
społeczną, oświatę, kulturę, ko-
ścielnictwo, bezpieczeństwo pu-
bliczne, sądownictwo i więzien-
nictwo, podatki państwowew Wil-
nie oraz finanse miasta.

Dodatek I-szy charakteryzuje
oblicze polityczne m. Wilna (wy-
bory do Sejmu i Senatu w latach
1928 i 1930). Dodatek II-gi przed-
stawia stan finansowy miast woje-
wództw półn.-wschodnich (za wy-
jątkiem miast województwa Po-
leskiego), Ill-ci zaś statystykę
gospodarczą tych województw.
— Projekt budowy kąpielisk.

W związku ze zdarzającemi się
coraz częściej wypadkami utonięć,
do Magistratu wpłynął wniosek
wybudowania na Wilji kąpielisk.
Wniosek ten Magistrat przekazał
Komisji Sanitarnej, która roz-
patrzy go w trybie przyśpieszo-
nym.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Meldunki na letniskach.

Często się zdarza, że osoby przy-
bywające na letnisko otrzymują
wezwanie tamtejszej gminy, która
żądaj od letników przedstawienia
wymeldunku z Wilna. Żądanie
takie jest niesłuszne. Wyjazd na
letnisko traktowany jest jako wy-
jazd czasowy, nie wymagający
żadnego wymeldowania z  miej-
sca stałego pobytu.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Rejestracja rocznika 1914

W najbliższej przyszłości rozpo-
czną się przygotowania do reje-
stracji rocznika 1914-go. Reje-
stracja togoroczna nie przewi-
duje żadnych zmian i rozpocznie
się, jak zwykle, z dniem 1-go
września.
— Przegiąd recznika 1910 r.

Na dzień 13 b. m. wyznaczony
"został przegląd mężczyzn uro-
dzonych roku 1910 z nazwiskami
rozpoczynającemi się na litery:
A, C, G, którzy podczas poboru
w roku ubiegłym uznani zostali
za czasowo niezdolnych do służ-
by wojskowej (kat. B).

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Austrja utrudnia dowóz

mięsa z Wileńszczyzny. Minister-
stwo Rolnictwa i Leśnictwa w
Austrji powiadomiło władze wo-
jewódzkie, iż w żadnym wypadku
nie może zgodzić się na import z
Wileńszczyzny do Wiednia bitych
cieląt w zwykłych wagonach cię-
żarowych przy używaniu lodu na-
turalnego. Importowane mięso bi-
tych cieląt winno być przewożone
wyłącznie w wagonach - lodow-
niach. Przy ładowaniu mięso ma
być odpowiednio ochładzane, a w
wagonie-lodowni ma być załado-
wane tylko w stanie wiszącym.

Żądanie powyższe uzasadniają
władze austrjackie względami hi-
gjenicznemi i saniiarnemi unie-
możliwiającemi zakażenie mięsa
przy użyciu lodu naturalnego.

— Ze Stowarzyszenia Kup-
ców I Przemysłowców Chrze-
ścijan. W ubiegły wtorek odbyło
się posiedzenie Sekcji branży
winne-spożywczej, na którem do-
konano wyboru władz Sekcji. Na
miejsce dotychczasowego  prze-
wodniczącego p. W. Gołębiow-
skiego, który z mandatu zrezy-
gnował, wybrano p. F. Zebrow-
skiego, na zastępcę przewodni-
czącego p. J. Zwiedryńskiego, i
na sekretarza p. Bukowskiego.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zarząd Chrześcijańskiego

Związku Zawodowego Praczek
I Prasowaczek przygotował ob-
szerny memorjał o rozpaczliwem
położeniu praczek i prasowaczek
wileńskich. Memorjał ten w naj-
bliższych dniach zostanie złożony
Inspektorowi Pracy.

SPRAWY SZKOLNE.
— Koedi jne Gimnazjum im. T.

Czackiego w Wilnie. Z dopuszczonych
20 abiturjentów wszyscy złożyli egzamin
dojrzałości.

Humaniści: 1. Abolnik Leonid, 2, Ber-
nikerówna Estera, 3. Chwiećkówna Moni-
ka, 4. Dacenko Jerzy, 5. Hordyński An-
drzej, 6. Kowzanówna Jadwiga, 7. Ma-
tuchniak Tadeusz, 8. Miedzionisówna
Alina, 9. Monastyrski Aleksander, 10.

_Szabłowska lrena, 11. Zawadzka Janina,
12. Zieliński Marjan.

Realiści: 1. Łazarewicz Paweł, 2.
Małunowicz Wit, 3. Markiel Franciszek,
4. Papiewski Lech, 5. Prus Stanisław,
6. Regulski Leon, 7. Sadowski Eugenjusz,
8. Urbanowiczówna Longina.

Dnia 13 czerwca 1932 r. o godz. 5-ej
po poł.odbędzie się w lokalu Gimnazjum
(Wiwulskiego 13) akt rozdania šwia-

| dect

 

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Marj. A-

kademików zawiadamia, że dn.
12 b. m. o godz. 8 rano odbędzie
się w Kaplicy Sodalicyjnej ul.
Wielka 64, Msza św. z Komunją
św. poczem o godz. 10 Zebranie
ogólne z referatem p. t. „Luźne
uwagi o Sodalicji i innych orga-
nizacjach katolickich U. S$. B.*.
— Z Bratniej Pomocy P. M.

A. U. S$. B. Bibljoteka Bratniej
Pomocy P. M. A. U. S. B. po-
daje do wiadomošci korzystają-
cym z niej, že ksiąžki przed wa-
kacjami naležy zwracač w termi-
ne od 15 do 23 b. m. włącznie.
Od dn. 24 b. m. Bibljoteka ksią-
żek wypożyczać nie będzie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Doroczne zgromadzenie Pa-

tronatu Więziennego. W lokalu
Rady Adwokackiej przy ul. Mic-
kiewicza 36 odbyło się w dniu 7

b. m. doroczne walne zgromadze-
nie Patronatu Więziennego w Wil

nie, któremu przewodniczył mec,
Maksymiljan Maliński.

Zebranie zatwierdziło bez dy-

skusji porządek dzienny, którego

pierwszy punkt obejmował spra-

wozdanie z całokształtu działalno
ści zarządu Patronatu.

Pomoc udzielona więźniom po-

lega na dożywianiu rodzin więź-
nów, udzielaniu im odzieży i t. d.,
z czego korzystało w okresie spra-
wozdawczym 104 osoby, którym
pomoc była okazywana 602 razy,
na co wydano 454 zł. 97 gr. Odzież

również jest dawana więźniom po

wyjściu z więzienia. Więźniowie
korzystali z lekarstw, okularów,
tytoniu i innych usług wformie do
starczania im książek i materja-

łów piśmiennych oraz żywności w

więzieniu. Patronat kierował wię

źniów, którzy odbyli już karę, kie-
rował do Opieki Społecznej Magi-

stratu m. Wilna w celu otrzyma-
nia pracy lub biletu na przejazd do
miejsca zamieszkania. Wdano na
powyższe 1697 zł. 15 gr.

Po za tą pracą Patronat prowa
dził prace oświatowe, organizując
szereg odczytów i pogadanek z
dziedziny historji, literatury i t. d.
Takich odczytów wygłoszono oko-
ło 30. Więźniowie korzystali rów-
nież z pomocy prawnej.

Przy Patronacie istnieje schro-
nisko dla dzieci więźniów, otrzy-
mujące subsydja od Województwa
i Magistratu. W. schronisku tem
znajduje się 35 dzieci. Z kolei od-
były się wybory na miejsce ustę-
pujących ustawowo trzech człon-
ków zarządu i 1 komisji rewizyj-
nej.

Obecny skład zarządu i komi-
sji rewizyjnej przedstawia się na-
stępująco: pp. prezes Witold Abra
mowicz, adwokat A. Burhardt, re-
jent W. Hołownia, sędzia W. Ja-
nuszewski, H. Kruszewska, dy-
rektor R. Miłkowski, prezes Jan
Malecki, I. Muszyńska, J. Sumo-
rokowa, dyrektor K. Świątecki i
dyrektor W. Szmidt.

Patronat wydał na cele opieki
nad więźniami i ich rodzinami
przeszło 2000 zł, jednak suma ta
tylko w drobnej części pokryła
ogrom zapotrzebowania, musiano
się bowiem liczyć ze szczupłemi
wpływami.
— Zarząd Wileńskiego T-wa

Opieki nad Dziećmi zawiadamia
członków Towarzystwa, że 19
czerwca w sali schroniska ul. Ja-
kóba Jasińskiego 20/22, odbędzie
się o godz. 11 i pół Zwyczajne
Walne Zgromadzenie członków
T-wa. O ile zgromadzenie w ozna-
czonym terminie z braku quorum
nie dojdzie do skutku, drugie ze-
branie odbędzie się tego samego
dnia i w tymże lokalu o godzinie
12 i pół.

Porządek obrad: 1) Zagajenie:
2) wybór przewodniczącego i se-
kretarza; 3) sprawozdanie ogólne
z działalności T-wa za rok 1931-2.
4) bilans i rachunek strat i zy-
sków; 5) sprawozdanie ogólne i
kasowe poszczególnych instytucyj
T-wa; 6) preliminarz na r. 1932-33
tych instytucyj; 7) sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej; 8) zatwier-
dzenie bilansu, sprawozdań i pre-

liminarza, 9) przyjęcie ołiarowa-
nego T-wu na kolonje letnie folw.
Konwaliszki; 10) wybory czton-
ków Zarządu; 11) wybory człon-
ków Komisji Rewizyjnej; 12) wol-
ne wnioski. Osobne zaproszenia
nie będą rozsyłane.
— Zebranie Koła b. Wycho-

wanek Gimnazjum S. S. Naza-
retanek z referatem kol. Janiny
Zienowiczówny p. t. „Ideowa wer-
tość donkichotyzmu“, odbedzie
się w niedzielę 12 b. m. o godz.
4 pop. w lokalu szkoły.
— Zarząd chóru „Echo* po-

wiadamia swych członków, że
dnia 12 czerwca r. b. odbędzie
się pielgrzymka?do Kalwarji, która
wyruszy z Wilna o godzinie 8 ej
rano. Zbiórka członków chóru o
godzinie 8 na przystani statków.
W razie niepogody pielgrzym-

ka nie odbędzie się.
ODCZYTY i ZEBRANIA.

— Związek Właścicieli Nie-
ruchomości — dzielnica „No-
wy-Świat". W dniu 12 czerwca
r. b. o godz. 15 w sali przy cer-
kwi  Nowoświeckiej — odbędzie
się zebranie członków Związku
Właścicieli Srednich i Drobnych
Nieruchomości m. Wilna i wojew.
Wileńskiego, Dzielnicy  „Nowy-

DZIENNIK MINEŃSKI

KRONIKA. > Komunizm © szkołach białoruskich.
Komunistyczna majówka seminaryjnej i gimnazjalnej

młodzieży białoruskiej.

Kuratorjum Wileńskiego Okrę-
gu Szkolnego postanowiło, zlikwi-
dować samodzielne gimnazja bia-
łoruskie w Wilnie i Nowogródku
i utworzyć równoległe klasy bia-
łoruskie przy gimnazjum pelskiem
im. Słowackiego w Wilnie igi-
mnazjum państwowem w Nowo-
gródku. Pisaliśmy o tem zarzą-
dzeniu. Nieznane nam wówczas
były przyczyny zarządzenia Kura-
tarjum. Obecnie z „Biał. Krynicy*
dowiadujemy się, że powodem
zarządzenia władz szkolnych jest
ruch komunistyczny, który za-
panował w wymienionych gimna-
zjach i w seminarjum bialoru-
skiem im. Fr. Bohuszewicza w
w Wilnie. Ostatnim jaskrawym
przejawem tego ruchu komuni-
stycznego jest majówka urządzo-
na przez młodzież białoruską w
dniu 22 maja r. b. w jednej z
miejscowości pod Wilnem, Ma-
Jówka była w rzeczywistości
zwykłym wiecem komunistycz-
nym, na którem wygłoszone
antypaństwowe przemowy,
Przeprowadzone zostało śledztwo
w wyniku którego dyrekcja gi-

mnazjum i dyrekcja seminarjum
usunęła z seminarjum 3 ucz-
niów i jedną uczenicę a z gi'
mnazjum 2 uczniów. Zwolniono
zaś z internatu gimnazjalnego
kilku uczniów jako komunistów
lub o komunizm podejrzanych.

Dnia 2 czerwca delegacja bia-
łoruskiego komitetu rodzicielskie-
go prosiła o nielikwidowanie gi-
mnazjum. Kurator odpowiedział
odmownie oświadczając, że po
zreorganiżowaniu szkoły białoru-
skiej łatwiej będzie władzy szkoł-
nej walczyć z komunizmem.

Jak już pisaliśmy wczoraj de-
cyzja władz szkolnych w Wilnie
znalazła silne echo w Mińsku, co
dowodzi żywego kontaktu kiero-
wników ruchu komunistycznego
wśród: młodzieży białoruskiej z
Mińskiem i potwierdza, że ten-
dencje wywrotowe mają swe źró-
dło poza granicami państwa pol-
skiego. Prasa sowiecka otwarcie
przyznaje, że Komunistyczna par-
tja Białorusi zachodniej kieruje
akcją komunistyczną w wymie-
nionych szkołach białoruskich.

Swiat”, na które to zebranie za-
praszamy wszystkich członków
Związku. Zarząd.

SPRAWY ŻYDOWSKIE
— „А gdy odjeżdżasz by-

waj zdrów”. Grupa uczniów
żydowskiej szkoły technicznej w
Wilnie zwróciła się do władz pol-
skich i sowieckich z prośbą o ze-
zwolenie osiedlenia się w Biro-
bidżanie.

Jak się dowiadujemy władze
polskie udzieliły 18 absolwentom
szkoły Technicznej w Wilnie 'po-
zwolenia na wyjazd do Rosji so-
wieckiej.
W Bircb džanie osiadło już na

roli kilka tysięcy żydów  kolo-
nistów.

RÓŻNE.
— Zarząd Koła Medyków

ofiarowuje na rzecz Ruchomego
(lniwersytetu Ludowego dwa zł.
i wzywa Zarząd Bratniej Pomocy
P. M. Akadem.

WYPADKI.
— Pożar w tartaku antokolskim. W

dniu wczorajszym w tartaku Gerszatera
przy ul. Antokolskiej 116 od iskier z ko-
mina zapalił się dach tartaku. Ogień
ama stłumiony przez robotników tar-
taku.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. А. $. Р.
— W. Bernardynce. Dziś wodewil

Danielewskiego p. t „Polacy w Amery-
ce”.

Jutro „Polacy w Ameryce".
, —W Lutni. Baczność piękne wil-

nianki! Czeka was rzadka atrakcja dziś
o godz. 8.15 wiecz. i jutro o godz. 4 pp.
odbędą się tylko dwa występy uroczej
artystki teatrów warszawskich p.
Balcerkiewiczówny i znanej feljetonistki
p. Well w „Wielkiej Rewji Mody”.
Well i Balcerkiewiczówna zademonstrują
szereg eleganckich toalet i dodatków do
nich, pouczając zarazem gdzie, jak i kie-
dy nosić je należy, oraz jak połączyć
Bone z pożytecznem. Ceny miejsc spe-
cjalne. л

TEATRY MIEJSKIE.
(W LUTNI)

„Nieuchwytny* sztuka w 6
odsłonach Edg. Waliace'a, prze-
kład N. Niovili. Rež. W. Ra-
duiski. Dekor. W. Makojnik.

Sztuka, jak się łatwo domy-
śleć, sensacyjno-kryminalna—jak
wszystkie powieści  Wallace'a.
Dzieją się w niej, czy to w lo-
kalu słynnego londyńskiego Scot-
land Yard'u — gnieżdzie najspryt-
niejszych policmenów i detekty-
wów, czy w tajemniczem pry-
watnem mieszkaniu adwokata
Meister'a—tu zwłaszcza — rzeczy
niesamowite. Jednak mimo, że
widz z całą uwagą śledzi za bie-
giem akcji i wypadków, za każ-
dem niema! słowem i ruchem,
wszystko się mimo to jakoś ma-
ją „trzyma kupy” sceny nie ma-
ło ciągłości, składają się jakby z
fragmentów, urywków, z których
trzeba sobie dopiero ową krymi-
nalną łamigłówkę składać.

Wszakże kwintesencja sensu
taka że:ljeśli znana i poważana w
świecie osobistość jest w rzeczy-
wistości pod każdym względem
notorycznym arcyłotrem, którego
ręka sprawiedliwości dosięgnąć
nie jest w stanie—szczęšliwie jest
jeśli go kara dosięgnie z ręki in-
nego  opryszka, zanotowanego
dobrze i oddawna w kronikach
policyjnych, jakkolwiek jest sto-
kroć uczciwszym człowiekiem w
porównaniu z owym zażywają-
cym sławy i ogólnego szacunku.
Autor też, dając wyraz swym
sympatjom, utrupia światowego
łotra, pozwalając raz jeszcze u-
lotnić się „Nieuchwytnemu” za
którego pośrednictwem sprawie-
pare ziemskiej stało się za-

Wykonaniu sztuki brakowało
nieco tempa takiego, jakiego wy-
maga rzecz, która rozwijać się
wiana szybko niby taśma filmu
na ekranie. Zresztą ebsada wy-
borna i gra taka że bez przerwy
trzyma w napięciu widza zadają-
cego sobie niemal do końca nie-
rozwiązane pytanie: który z nich
jest—„Nieuchwytnym” Miltonem?

P. Wyrwicz — dr. Lammond
swą flegmą i spokojem mógł naj-
bystrzejszego widza wbłąd wpro-

 

 

— Niedzielna popołudniówka w Ber-
nardynce. Jutro o godz. 4 pp. po raz
pierwszy po cenach zniżonych farsa Ar-
nolda i Bacha p. t. „Awantura w raju”.

POLSKIE RADJO WiLNO.,
Sobota, dnia 11 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych (Muz. i pog.). 12,40:
Kom. meteor. 12.45: Poranek szkolny.
15.35: Progr. dzienny. 15.40: Audycja dla
dzieci. 16.05: Koncert dla młodzieży
(płyty). 16.40: Przegląd wyd. perjod.
17.00: Muz. lekka. 1800: „W morelowej
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: Konc. życz. (płyty). 20.55: Transm.
z Warsz. 21.10: Uroczysty apel. 21.50
Kom. 22.05: Koncert Chopinowski. 22,40:
Kom. i muz. tan.

Niedziela, dnia 12 czerwca.
10.15: Naboż. z Poznania. 11.58: Sy-

gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15.
Poranek muzyczny. 12.55: „Znaczenie
przerw w czasie pracy i urlopów", odcz.
13.10: Dalszy ciąg koncertu. 14.00: „Wy-
prawa kijowska, pośg. 14.15: Muzyka.
14.30: „Łapmy roje”, odcz. 14.50: Muzyka.
15.05; Zawody strzeleckie o mistrzostwo
Wilna. 15.30: Muzyka 15.40; sAud. dla
dzieci. 16.05: Aud. dla wszystkich.
16.55: Pog. z cyklu „Kob. ma glos“.
17.00: Koncert. 19.15: Litewska aud. li-
teracka. 19.30: Progi na poniedziałek.
19.35: Skrzynka techn 19.50: Pog. o
Czerwonym Krzyżu. 20.00: Pogadanka.
20.10: Koncert wieczorny. 21.15: Kwadr.
literacki. 21.30: Przemów. ks. Prymasa
Hlonda. 21.55: Kom. i muz. tan. 22.46:
Wileński Kom. Sportowy. 22.40: Kom.
i muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Sobota Chopinowska.

" © godz. 22.05 odtwórcą dzieł Cho-
pina będzie prof. Józef Smidowicz. Pro-
gram rozpocznie Rondo Es-dur op. 16,
kompozycja, którą Chopin zaczął zapew-
ne jszcze w czasach warszawskich, na ce
wskazuje wczesna liczba opusowa. Wy-
dane w trzecim roku pobytu paryskiego
(1834), należy stylistycznie rondo Es-dur
przecież do młodzieńczych kompozycyj
Chopina. Poprzedzone dłuższym wstę-
pem, rondo właściwe płynie gładko,
śpiewny temat czaruje polskością inwen-
cji. Poza tem wykona p. Smidowicz
trzy mazurki i dwa walce.
 

wadzić — tak samo jak Wyrzy-
kowski -— inspektor swą niesa-
mowitą fizjonomją, Jaśkiewicz —
komisarz Wemburg podejrzaną
grą rysów i... „uszami“. Swietny
typ zrobił ze złodziejaszka Hac-
kitt'a, tak rzadko widywanyw
większych i lepszych rolach a tak
zdolny (także jako świetny kary-
katurzysta teatralny) p. Dejuno-
wicz.

Osobne słowa wysokiego uzna-
nia należą się p. Ciecierskiemu
za wybornie postawioną rolę Mei-
ster'a — co za mimika i charak-
teryzacja morfinisty i uwodziciel-
skiego łotra... Korę Annę zagrała
p. Brenoczy żywiołowo, Mary Len-
by p. Szurszewska z właściwą so-
bie słodyczą i wdziękiem mlodo-
cianym. Rolą Johna budził p.
Milecki sympatją dla biednego
chłopca. Epizod p. Jasinskiej ja-
ko pani Hackitt wypadł arcy-
wesoło.

P. Bielecki postaci pułk. Wal-
forda dał wszystkie cechy dobre-
go służbisty. W mniejszych ról-
kach policjantów wystąpili p. p.
Wasilewski i Puchniewski.

Sztuka budziła wśród widzów
zaciekawienie — komentowano
w antraktach zagadkę „Nieuch-
wytnego * z ożywieniem.

Pilawa.

ANETRRDAGEO EAT OZTEZE.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
 

Kto jest winien
„Journal des Dėbats“ donosi z

Londynu pod datą 5 czerwca:
„Niemałe wrażenie sprawiło w Lon-

dynie ukazanie się książki p. Meriel
Knowling, córki b. ambasadora Wielkiej
Brytanii w Petersburgu, Buchanana.
W książce tej zatytułowanej; „Rozkład
Cesarstwa" autorka wspomina o pew-
nych krokach, czynionych dla uratowa-
nia rodziny Romanowych. Wszystkie
przygotowania już buły poczynione i
król oświadczył, że „hędzie szczęśliwy,
mogąc udzielić gościny swemu korono-
wanemu kuzynowi”. Jednakże przygoto-
wania te zostały zaniochane na skutek
interwencji Lloyd George'a. Zwrócił on
uwagę króla na to, że opinja publiczna
jest rzekomo wrogo usposobiona dla ro-
dziny cesarskiej i że organizacje robot-
nicze są gotowe zorganizować rozruchy
w razie dopuszczenia rodziny cesarskiej
na terytorjum Anglji“.
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Wniky o młodzież białoruską,
Z przeglądu-prasy białoruskiej

x10żna wywnioskować, że w ostat-
nich paru iatach w życiu politycz-
nem białoruskiem coraz paważniej-
szą rolę zaczyna odgrywać mło-
dzież biaioruska, szczególnie zaś
„Białoruski Związek Akademicki”,
liczący około 100 członków. Rzecz
maturalna, że różne polityczne u-
grupowania białoruskie starały się
wciągnąć w orbitę swych wpływów
młodzież białoruską, osobliwie z
wyższych uczelni tak w Polsce jak
i zagranicą (Praga Czeska). Na tle
walki o wpływy na młodzież po-
wstała zaciekła rywalizacja pomię-
dzy ugrupowaniami politycznemi
>ialoruskiemi,

Waika ta rozpoczęia w rzeczy-
wistošci jeszcze wczešniej, (za cza-
sów istnieaia Hromady, rok 1925—
1927) toczyła się głównie pomię-
dzy ugrupowaniami radykalno-ko-
munistycznem z jednej strony, a
śrupą Białoruskiego Komitetu Na-
jodowego — z drugiej. Ugrupowa-
nie radykalno-komunistyczne z po-
czątku było reprezentewane przez
Hromadę, później przez jej spadko-
biercę, klub białoruski „Zmaha-
nie”. W, rzeczywistości zawsze
znajdował osię pod kierownictwem
i aspiracjami komunistów (K. P.
2 ВЛ,

Białoruski Komitet Narodowy,
jak wiadomo, składał się z partji
Białoruskich Chadekow i Związku
Włościańskiego, posła Jaremicza.

Dopiero od dwóch lat na forum
polityczne białoruskie wysunęło
się nowe ugrupowanie, t. zn. biało-
ruska sanacja, czyli biaioruscy neo
polonofile, z byłymi przywódcami
Hromady Luckiewiczem i Ostrow-
skim na czele.
Trzeba stwierdzić, że jeszcze do

niedawna nietylko w Związku Aka
demików Białorusinów, lecz nawet
śród uczącej się młodzieży gimna-
zjalnej białoruskiej górowały wpły-
wy komunistyczne. Szereg proce-
sów komunistycznych, na których
w charakterze oskarżonych figuro-
wali uczniowie gimnazjów biało-
iuskich w Wilnie i Nowogródku,
dobitnie o tem świadczy. Dopiero
po rozwiązaniu Hromady i osadze-
iu w więzieniu. wszystkich przy-
wódców klubu ,„Zmahanie” i po za
stosowaniu tak daleko posuniętych
środków represyjnych, jak prawie
masowe wykiuczanie z tych szkół
rozagitowanych komsomolców, —-
nomunistyczne wpływy w tych
szkołach nieco osłabły.

Osobliwie dużo usunięto uczni
z gimnazjum Białoruskiego w Wil-
nie, bo około 80 osób!

«Niedozwolony zabieg».
Po naszej oświeconej współczesno-

ści grasują jeszcze przeróżne barbarzyń-

stwa. Klapsy są ciągle w użyciu We

Francji za karę kładzie się dzieci do

łóżka (!), a u nas, po bezskutecznem sta-

wianiu do kąta, oznajmia się stanow-

czo: „nie dostaniesz dzisiaj leguminy”.

Czy obserwowaliście kiedy dziecko

zasadzone do obiadu, którego rozkoszy,

punktu kulminacyjnego, czegoś dla czego

jedynie w pojęciu ukaranego warto żyć—

ma być ono pozbawione? Zupa i mięso

nie idą przez gardło, Oczekiwanie napina
nerwy.. Do ostatniej chwili nadzieja

ściska serce — a nuż się zmiłują? A kie-

dy wreszcie na stół wjeżdża krem czy

budyń czy nawet kompot rozpacz bierze

górę, oczy tryskają fonianną łez i nie-

szczęsny dzieciak z płaczem ucieka od

stołu, nie mogąc wytrzymać Tantalowej

męczarni.

Jakiż jest motyw tej modnej jeszcze

na nieszczęście kary? Dlaczego raczej

nie pozbawiamy dziecka mięsa czy ja-

rzyny?

Bo „tego potrzebuje jego organizm”,
„bo mogłoby mu to zaszkodzić”, „bo w
ten sposób pozbawia się go tylko przy-

jemności”.

To „tylko“ jest zabytkiem staropol-

skiego obskurantyzmu.

Właśnie pozbawiając dziecko na-

leżnej mu dawki cukru przynosimy mu

ogromną szkodę, ko wtedy nie dajemy

mu składników neutralizujących zmę-

czenie mięśni, osłabiamy rozwój umysło-

wy. Dziecko pozbawione leguminy jest

głodne i dobrze wie dlaczego płacze. Ka-

ra w postaci pozbawienia koniecznej dla

niego słodyczy stoi na poziomie tortury

średniowiecza. A stosuje się ją łatwo i

często jako rzekomo lekki chwyt peda-

gogiczny. Zaiste tacy iodzice zasługują

na pozbawienie ich cukru — przynaj-

mniej na miesiąc, a wtedy przekonaliby
się na sobie o dotkliwości tego prawdzi-

wie niedozwolonego zabiegu.
Hasło: „Nie wolno karać dzieci po-

zbawieniem leguminy" jest jednym z na-

czelnych postulatów najnowszych badań

z dziedziny higjeny.

(MEEZROKEZZZĘ,STT

śmierci cara?
Zapytany z tego powodu

Lloyd George odpowiedział, że
jeśli dał taką radę, to dlatego, że
wówczas Wielka Brytanja usiło-
wała skłonić Kiereńskiego do dal-
szego prowadzenia wojny po stro-
nie Aliantów.

„Gdybyśmy wpuścili cara, za-
szkodziłoby to naszym rokowa-
niom“ — powiedział Lloyd Geor-
ge.

Wiadomość tę podaje „Journal
de Gėnėve“ pod tytułem: „Kto
winien jest śmierci cara?" i koń-
czy ją słowami: „tłumaczenia b.
premjera angielskiego nie wyma-
gają żadnych komentarzy”.

Związek Akademików Białoru-
sinów podczas istnienia Hromady
również ulegał prawie całkowicie
wpływom komunistycznym, nato-
miast po zlikwidowaniu Hromady i
jozproszeniu organizacji ,,„Zmaha-
me', wpływy radykaino-komuni-
styczne w Związku maleją, ustępu-
,ąc wpływom Białoruskiej Chade-
cji, z którą zaczyna od paru lat ry-
walizować grupa „Biatoruskiejgga-
nacji” Łuckiewicza i Ostrowskie-
go. Ostatnio grupie udało się utrzy-
mać swe wpływy w gimnazjum Bia
łoruskiem w Wilnie, może dla tego,
że Łuckiewicz był tam długoletnim
nauczycielem, zaś Ostrowski dy-
rektorem.

Inaczej sprawa sto ze Związ-
kiem Akademików Białorusinów.
Tam wyraźnie zwyciężyły wpływy
Białoruskich Chadeków.

Walka o wpływy na Biał. Zwią-
„ek Akademików rozpoczęta po-
między staremi ugrupowaniami po-
litycznemi stopniowo ogarnęła sa-
mych akademików - bsałorusinów.
Do roku ubiegłego istniała jedyna
oiganizacja akademików Białoru-
sinów „Białoruski Związek Akade-
micki“.

 

Rok temu została założona
przez grupę białoruskich sanato-
rów nowa organizacja „Konwent
Skorynja”. Korporacja „Skorynja”
w porównaniu ze Związkiem Aka-
demików Białorusinów jest orga-
nizacją znacznie sałbszą i mniej
liczną, bo zaledwie posiadająca
około 15 członków (na ogólną ilość
100 członków Związku). Filistrem
„Skorynji“ jest p. Luckiewicz.

Od samego swego powstania
K. Skorynja rozpoczęła walkę ze
Związkiem Akad. Białorusinów.
Zaczęło się od tego, iż prezydjum
Skorynji wystąpiło przeciwko nie-
którym postanowieniom A. B. 5.
A. („Abjednanie Biatoruskich Stu-
denckich Arganizacyj.

Centrum tej organizacji znajdu-
je się w Pradze Czeskiej, należą
zaś do A. B. S. A. organizacje stu-
denckie Biaołruskie, Czech, Pol-
ski, Łotwy, Litwy, z wyjątkiem
Binałorusi Sowieckiej,

Związek Akademiko Białorusi-
nów U. S$. B. wchodzi do A, B. S$.
A. jako członek i dlatego postano-
wienia A. B. S, A. są obowiązujące
dla Wileńskiego Związku Akade-
mików Białorusinów.

Dlatego, gdy K. Skorynja wy-
stąpiła demonstracyjnie przeciwko
postanowieniom A. B. S. A., Zwią-
zek Akademików Białorusinów U.
S. B. zwołał nadzwyczajne walne
zebranie, na którem 'zapadła u-
chwała,  stwierdzająca wogóle
szkodliwość działalności korpo-
racji „Skorynja“, wobec czego
walne zebranie postanowiło zabro-
nić członkom Biał. Związku Aka-
demickiego należenia do korpo-
racji „Skorynji“. Е
W ten sposób członkowie K.

Skorynji zostali wykluczeni ze
Związku Akademików  Białorusi-
nów.

Przeciwko takiej decyzji zapro-
testowali obecni na zebraniu
członkowie Skorynji w sposób...
czynny.

Mianowicie, — korporant Mar-
kiewicz uderzył prezesa Komisji
ewizyjnej Związku studenta Szuto-
wicza. Od tego czasu pomiędzy
Związkiem Akademików  Białorj-
sinów a Skorynją powstała otwar-
ta wojna, która przeniosła się na
łamy prasy studenckiej.

Podczas gdy Biał. Związek
Akademicki od szeregu lat wydaje
swój organ pod nazwą „Studencka
Dumka“, K. Skorynja zaczęła wy-
dawać własny or$an pod nazwą
„Nowaja warta”, pod redakcją
studenta Ziemicka. (Szczególny to
organ, wydawany dla 15-tu czytel-
ników. Za jakie pieniądze?).

Na zakończenie niniejszego ar-
tykułu odnotujemy jeszcze jedną
instytucję białoruską, powstałą na
gruncie walki o wpływy na mło-
dzież. Białoruski Komitet Narodo-
wy, którego przywódcą jest poseł
Jaremicz, wystąpił z inicjatywą u-
tworzenia ogólnego, pozapartyjne-
go „Stypendjalnego Fondu“ dla
niezamožnych studentėw biatoru-
sinów. W tym celu przy Komitecie
została utworzona „Komisja Sty-
pendjalnego Fondu“. Po utwo-
rzeniu tej komisji zostało zwołane
ogólne zebranie przedstawicieli
wszystkich organizacyj i ugrupo-
wań białoruskich. Już na tem
pierwszem zebraniu _ powstała
walka pomiędzy konkurującemi
grupami, w rezultacie p. Łuckie-
wicz razem ze swoją grupą opuścił
zebranie, a na drugi dzień posłał
świadków do posła Jaremicza. P.
Jaremicz, oznajmił świadkom, iż
kwestjonuje kwalifikacje honoro-
we p. Łuckiewicza, dla tego na
żadne sądy honorowe nie zgadzą
się. Kilka dni potem w prasie bia-
łoruskiej ukazał się jednostronny
protokół świadków p. Łuckiewi-
cza,pp. Trepki i Hryszkiewicza,
którzy orzekli ze swej strony o
dyskwalifikacji honorowej p. Ja-
remicza! W. taki to sposób jeden z
etapów wałki ugrupowań politycz-
nych białoruskich o wpływ na
młodzież, zakończył się podwój-
nym skandalem w pokoleniu młod-
szem, bójką pomiędzy Markiewi-
czem i Szutowiczem, w pokoleniu
starszem wzajemną  dyskwalifi-
kacją pp. Łuckiewicza i Jare-
micza.  



 

 

Z Postaw donoszą, iž w dniu
wczorajszym we wsi Wierecieje,
śm. Kozłowszczyzna wybuchł po-
żar w zabudowaniach Olsiewicza
Tomasza i Osiewiczowej Anto-
niny. Ogień szybko strawił za-
grodę, poczem przerzucił się na
sąsiednie zabudowania, zagraża-

a

   

    

      

  
  
   
   

W. dniu onegdajszym w pobli-
żu Wołożyna uległ katastrofie
samochód prywatny, należący do
przemysłowca warszawskiego
Władysława Kozłowskiego. Sa-
mochód, prowadzony przez kie-
rowcę Józefa Maślaka, wskutek
zepsucia się kierownicy, wpadł na
przydroże drzewo. Skutkiem zde-
rzenia się przód samochodu wraz

Obiity połów ryb na

W ostatnich dniach w jezio-
rach Wileńszczyzny rybacy mieli
niezwykły połów, bowiem ogółem
w 23 jeziorach rybnych Wileń-
szczyzny złowiono przeszło 1000
klg. różnego rodzaju ryb.  Naj-
większy połów ryb dały jeziora
w pow. brasławskim i wiłeńsko-

  

     
   

   

  

   

   

    

  
  

   
    

Przed paru dniami, jak dono-
silismy, w lesie w pobliżu wsi
Siemaszki gm. orańskiej znalezio-

no zwłoki nieznanego mężczyzny
w stanie rozkładu. Dochodzenie
policyjne ustaliło, iż wisielec na-
zywa się Jakowicki Anicenty,
który już 8-krotnie popełniał sa-

    

 

    

    
   

   

Przemytnik zatonął z

Onegdaj na odcinku litewskim
Kołtyniany patrol K. O. P. zauwa-
żył trzech podejrzanych osobni-
ków, skradających się z workami
na plecach. Osobnicy ci, jak się
później okazało, nieśli przemyt w
postaci około 50 klg. tytoniu li-
tewskiego, manufakturę i jedwab.
Na widok patrolu przemytnicy
rzucili się do ucieczki. Dwóch
z nich wpadło do pobliskiego je-
ziora wraz z przemytem. Za ucie-
kającymi oddano strzały, dzięki

    

   
     

 

   

    

    
  Związku Właść. Piwiarń,

 

  

 

   

i Jadłodajń w Wilnie i Ziemi Wi-

Zarząd Związku Właść. Piwiarń, Kawiarń

Z KRAJU.
Pożar wsi Wierecieje w pow. Postawskim.

jąc w znacznej części wsi. Dzięki
natychmiastowej energicznej akcji
ratunkowej pożar zdołano umiej-
scowić, mimo to pastwą płomieni
padły 3 domy mieszkalne oraz
kilka budynków gospodarskich z
inwentarzem i zbożem.

Katastroła automobilowa pod Wołozynem.

z motorem uległ rozbiciu, zaś znaj-
dujący się w samochodzie Wł. Ko-
złowski z małżonką Marją-Jadwi--
&а wyrzuceni zostali na ziemię.
Odnieśli oni ciężkie obrażenia
twarzy i nóg. Kierowca Maślak
uległ złamaniu prawej ręki i ogól-
nemu potłuczeniu.

Rannych skierowano do naj-
bliższego szpitala.

jeziorach wileńskich.

trockim.
Jednemu z rybaków udało się

w jeziorze Narocz złapać do sieci
niezwykłych rozmiarów szczupa-
ka, ważącego zgórą 20 klg.

Dzięki tej obfitości ryb, cena
na nie uległa znacznej zniżce.

Odnalezienie zwłok 9-ciokrotnego samobójcy.

mobójstwa, lecz zawsze w ostat-
niej niemal chwili był uratowany.
Po raz 9-ty uparty samobójca za-
szył się w głąb lasu i tam powiesił
się na drzewie.

Powodem samobójstwa był roz-
strój nerwowy i brak pracy.

 

Z pogranicza.
przemytem na jeziorze.

którym jeden z przemytników po-
czął płynąć w kierunku żołnierzy,
drugi zaś w dalszym ciągu płynął
do brzegu litewskiego. Ciążący
mu jednak na plecach przemyt
utrudniał mu płynięcie i gdy prze-
mytnik znajdował się na środku
jeziora, porwany został silnym
wirem i utonął. Zatrzymanym
przemytnikiem okazał się A.
Unow. Trzeci zbiegł na teren li-
tewski.

MELI
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ulica Wlieńzka 52, tsi. GLS.

wenno CASINO
wielka 47. tel. 15-14.
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DZIENNIK

Boje piłkarskie.

Pierwsza tura rozgrywek pił-
karskich o mistrzostwo Wilna do-
biega już końca. Dziś 1 p. p. leg.
spotka się z Makabi, a jutro 6 p. p.
leg. rozegra mecz z Ż. A. K. S.

Tabelka punktacyjna wygląda
następująco:

KTO ZWYCIĘŻY?
Tabelka mistrzostw piłkarskich.
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Ё : z [6:12] 3
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Widzimy więc, że w tabelce

prowadzi zdecydowanie 1 p. p.
leg., mając wszystkie dotychczas
wygrane mecze i jeżeli dziś nie
po'lizgnie się noga w meczu z Ma-
kabi to wojskowi staną sią mist-
rzami wiosennych rozgrywek i z
10-cioma punktami rozpoczną dru-
śą turę meczów rewanżowych.

Drugie miejsce zajmuje Ośgni-
sko, które ma jeszcze do załatwie-
nia formalność z Laudą.

Makabi ma tyleż punktów co i
6 p. p. leg. Dzisiejszy mecz dla Ma-
kabi jest bardzo ważny.

Na końcu tabelki znajduje się
Ž. A. K. S. 1 Lauda, która nie wy-
grała ani jednego meczu i ma naj-
gorszy stosunek bramek, bo aż 3
do 18 na swoją niekorzyść.

Laudzie grozi spadek do 13
klasy.

p.p leg.    

Dziś zawody lekkoatletyczne.

Na Pióromoncie od godz. 15
odbywać się będą zawody lekko-
atletyczne o mistrzostwo klasy C.
Do zawodów zgłosiło się 90 za-

PRIES IISKSIGATTAR RAIT EISS OSRTNTEN RI ИЕВа

Walne Zgromadzenie Członków „39.
Kawiarń Trarn

Nie zważając na sezon letni wkrótce
będą demonstr. 2 super przebcje!

: Bouchler i orkiestra Alfa
Film, o którym mówi cały świat.

Dziś wyświetlamy moru*
I przebój p. t:

fensthol oraz Sett R

 

„Tragedja na Mont-Blanc
ist I Ernest Udet. Nad program: Urozmsicone dodatki dźwiękowe. Dla młedzieży dozwolone

    

    

    

      

 

   

 

  

   

   

i Jadłodajń na zasadzie $ 32 statutu zwo-

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-

madzenie, z następującym porządkiem

dziennym:

1) Sprawozdanie Zarządu.

2) Sprawozdanie Kasowe.
3) Wybory.
4) Sprawa patentów akc.
5) Wolne wnioski.
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ZAŚ
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DZWIĘK. KINO- `«РА№»
Ul. WIELKA 42. Те!. 528.; В№ЕУ. Nad program: dódatki dźwiękowe.

 

UWAGAI
Artysta Rzeźbiarz zamieszkały w Wilnie, przy uli. trefną odpowiedź, że jest
cy Zarzecze Nr. 21 m. li wykonywa jak w za» to ten, który jest coś długów?
kresie rzežbiarskim tak i malarskim a mianowi- Winien. k

Sadas ei anaSTD era rzycelem,odpowiadaro: UADDKAKKINAKNNNNNNINN ==;

Piękny pokój wykwint-
ы nie umeblowany,

> PROSZEK* SE osobne wejście, łazienka
w centrum miasta Bene-
dyktyńska 8 m. 11.

 

Natychmiast
do wynajęcia mieszkanie
składejące się z trzech

kuchni dowłe-

Ceny na 1-szy seans zniżone.

EMAZM

Dziś premjere! Wielki tilm najnowszej
produkcji „Paramountu" p. t:

pytanie, kogo nazywam
stalius _ehzyauja

9217

 

alkon, Do wynajęcia
5.pokojewę mieszkanie
Wiwulskiego 29. 9722—1

 

9207—1 Trzy pokoje, kuchnie,
wszelkie wygody de wy-

Oglądać 5—8 p. p.
9218—1 ny, pierwszorzędneutrzy

 

otrzymuje nocą myślę o panil

Na drugie pyta

9215-2 R — 20 lat.

WILEŃSKI.

SPORT.
wodników.

Program tych zawodów poda-
jemy niżej. Jutro zaś nastąpi dal-
szy ciąg o godz. 14.30, a wieczo-
rem rozdanie nagród.

Godz. 15.15 Zbiórka zawodni-
ków. 16.00 Przebiegi: 100 m. kl. C.
panów. 16.15 Przebiegi: 60 m. jun-
jorów. 16.20 Przebiegi: 200 m. kl.
C. panów. 16.25 Rzut kulą kl. C.
panów. 16.40 Rzut kulą junjorów.
16.40 Skok wdal kl. C. panów i
junjorów. 17.00 Rzut dyskiem kl.
C. panów i junjorów. 17.25 Prze-
biegi: 400 kl. C. panów. 17.40 Szta-
feta 4X75 junjorów, 17,40 Skok
wzwyż kl. C. panów i junjorów.
17.45 Bieg 500 m. junjorów. 18.00
Bieg 10000m. kl. C. panów. 18.50
Półfinał: 100 m. kl. C. panów.
19.00 Bieg 1.500 m. kl. Ć. panów i
junjorów.

Międzynarodowe zawody teniso-

we o pubar Davisa.

WARSZAWA (Pat). W pierw-
szym dniu meczu tenisowego Pol-
ska—Anśglja o puhar Davisa pro-
„wadzi Anglja w stosunku 2:0. Od-
były się dwa spotkania w grze po-
jedyńczej panów: Lee przeciwko
Maks Stolarow 6:4, 6:3, 6:3 i spot-
kanie Perry przeciwko Tłoczyński
1:5, 8:6, 6:2. W obu meczach gra
zupełnie równorzędna, na tym

samym poziomie klasy. W pierw-
szym Maks Słolarow przeważa
mocną grą, góruje nad przeciwni-
kiem wspaniałemi drive'ami. Lee
jest lepszym taktykiem, posiada
większą różnorodność uderzeń i
popełnia mniej błędów. Drugi
mecz należał do kategorji nie-
zwykle pięknych spotkań. Zwy-
cięstwo swe zawdzięcza Perry
wyłącznie znakomitej grze przy
siatce, w czem jest niepokonany.
W grze z głębi kortu wyraźnie
górował Polak, który dysponował
także znacznie silniejszym i bar-
dziej skutecznym serwisem. W
grze z głębi koriu Perry zbyt wie-
le piłek pakował w siatkę. W ser-
e popełnił kilka double-fau-

ów.
 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
sx

Purpurowa Gondola
Rodego.

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i10.15, w dnie świąt. o g. 2:ej. Na 1-szy
seans ceny zniżone.

REI 

pani wiedziała] Dniem i do swego

— Czy pan ma tyle ktora:

Listownie,
osobiście: Wilno, Arty-
leryjska 18, m. 5, Pa
cyk.

Dom murowany z pla-
cem okoła 800 kw s do

Koncertowy zespół „Cygańskich Ко:
mansów Józef Schildkraut, Dorothy i

i Doktor Jekyl „Ms. Hyde",
 

$6 W roll gł. bohaterka flmu „Monte
Ssnto“

sąsiada przy
stele, naczelnego reda-

— Pozwoli pan,
torze, jeszcze

— Dziękuję bardzo —

й MARJA

1-1] Blumowicz = LAKNEROWA
OZNECISRZOWAKGZENEEBE Choroby weneryczne, przyjmuje od godz. 9 do

Szczawnica į sy !
RERnajęcia Rzeczna 12—i0. wille Szałay, centrum,

słoneczne pokoje, balko-

 

    

 

 

Z Rosji sowieckiej.
Bunt chłopców w sowieckim domu peprawy.

Dnia 7 b. m. w domu popraw*
czym w Ślepiance pod Mińskiem
wybuchła rewolta odbywających
tam karę nieletnich chłopców.
Młodzi kryminaliści związali kilku
dozorców i komendanta domu
poprawczego, a następnie zaopa-
trzywszy się w astykuły pierwszej
potrzeby, rozbiegli się na wszyst-
kie strony. Związani dozorcy i ko-

Prawdziwie po

Z -pogranicza donoszą, iż w
pensjonacie szkolnym im. Róży
Luksenburg, poiożonym w pobliżu
Borysowa, dozorca tego pensjo-
natu wraz z ogrodnikiem i jeszćze
jednym osobnikiem zakradli się w
nocy do sypialni pensjonarjuszek,
gdzie związali sznurami 5 naj-
piękniejszych dziewcząt, a następ-

mendant dopiero po kilku godzi-
nach zdołali wyswobodzić się z
więzów i zaalarmować milicję i
władze mińskie. W zarządzonej
obławie 65 chłopców ujęto naza-
jutrz. 50 chłopców ukrywa się
dalej. W zakładzie poprawczym
w Ślepiance panował b. ostry ry-
gor. Chłopcy stale byli maltre-
towani i bici przez dozorców.

bolszewicku.

nie zniewolili je kolejno. Jedna
z dziewcząt, 16-letnia Żaneta
Klengier, córka wyższego urzęd-
nika sowieckiego, zmarła. Zwy-
rodnialców aresztowano. Jak się
w śledztwie okazało, dozorca i
ogrodnik są b. żołnierzami armii
czerwonej i obydwaj chorzy we-
nerycznie,

Z sali sądowej.
Młodocłana para komunistów
z Nowogródka skompromito-
wana w Wilnie. On i ona ska-

zani na więzienie.
Wczoraj przed Ill-im wydzia-

łem karnym sądu okręgowego,
pod przewodnictwem wicem wi-
ce-prezesa p. W. Brzozowskiego
i przy udziale p. p. sędziów Cz.
Sienkiewicza i J. Zaniewskiego
zasiadła para młodych żydów a
więc: 17:to letni Jechok (Izaak)
Lubezański, z zawodu mechanik
oraz jego rowieśniczka Regina
Zukówna, techniczka dentystycz-
na, oboje zamieszkali w Nowo-
gródku.

Parę tę przyłapano w dn. 28
listopada ub. roku na dworcu ko-
'ejowym w Wilnie, a w pakunkach
ich odnaleziono stosy literatury
wywrotowej, którą, jak stwierdzo-
no zatrzymana para odebrała ze
składu centralnej techniki K. P.
Z. B, mieszczącej się w Wilnie
celem przewiezienia do Nowo-
gródka dla tamtejszego Okręgo-
wego Komitetu K.P.Z B.

Zatrzymani,śmimo tak kompro-
mitujących dowodów ich winy,
dawali wykrętne wyjzśnienia, któ-
re nłe zostały potwierdzone wdro-
żonem w tej sprawie śledztwem.

Stwierdzono, iż młodociani
komuniści na terenie Nowogród-

szukuję.

czarująco-urocza feni Rie-

: ы н 26, m. 5-a

z + Dypl

„MĄŻ SWOJEJ ŻONY" 53534. Góbnk dinkaiai went Państw.

Dr.Zełdowicz
CHOR. WENERYCZNE

reda- MOCZOPŁ. I SKÓRNE
trochę 9—11 i 5—8 w. tel. 2-77.

niższych.

AKUSZERKA Letnisko

 

skórne i moczopłciowe 7 w. Kasztanowa Ea
ul. WIELKA 21, 6

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

przeprowadziła się. snowska.

V ANSAISTIRTAA AAA

Posady gospodyni po-

dobre świadectwa. Zna-
Jomeošė gruntowna gos
spodarstwa wiejskiego i
domowego, Wiwulskiego

 

kcja „Dziennika Wil."

Praktyczna gospodyn

brzegu Wilji.
| informacje w przedsta-
wielelstwie Firmy „Essex" . 1. Tel 12-
Mickiewicza 23. pi68—9 MOSi9va UL I. Tel: 12-46

a, las woj4 poc:ta BILETY
mejąte niuszew

ŚMIAŁOWSKRA stacja Smorgonie, Kier ZAPROSZENIA,

ka pracują bardzo intensywnie
już od dłuższego czasu.
W wyniku przewodu sądowe-

go oraz rozprawy stron, w której
głos zabierali: wice prokurator p.
Dominik Piotrowski i obrońcy za- |
rządu apl. adw. Ciozda i Chili,
sąd skazał każdego z oskarżonych
na osadzenie w więzieniu (d. p.)
przez lat trzy. Kos.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 10, VI 1832 r.
Waluty I dewizy:

Belgja 124,30—124,61-— 123,99.
Gdańsk 174,75—175,18—171,32.
Holandja 361,15—362,05—360,25.
Londyn 32,80—33,96--32,64.
Nowy York 8,905—8,925—8,885,
Nowy York kabei 8,9!-—8,83 - 8,89.
Paryż 35,12'|,—35,21—35,04.
Praga 26,39'/,—26,46—26,33.
Sztokholm 169,50—170,35—168,65.
Szwajcarja 74,35 —174,78 —173,92.
Włochy 45,73—45,96—45,50.
Berlin w obrotach nieofie. 211,4).
dencja słabsza.

Papiery procentowe:
3, pożyczka budowlana 32,25. 4%

dolarowa 47,50. 7, Stabilizacyjna 45,45—
45,38. 8”|ę L. Z. B. GK. i B, R., obligacje
B. G. K. 84 Tesame 7 |, 63,25 4, L Z
ziemskie 32,75. 8%, warszawskie 54—52.
Tendencja mocniejsza.

Ten-

Akcjet
Bank Polski 70. —
mana.

Pożyszki polskie w Nowym
Dolarowa 46. Dlllonowska 46,62".
bilizacyjna 44. Warszawska 30.
ska 28,50.

Tendencja utrzy-

Torkui
Sta-
Slą-

 

60R07r2:—>—— 5: nm zu fak w.do*
mu.

PRACA | —Hm, możemi pan
pokeże inny samochód.

(Thatler).

=——22
LOKALE |

Posiadam b.

gro

absol-
went Państw. Konserw. 2
Warszawskiego przyjmie zyc miast saa
posadę nauczyciela muz.
i śpiewu (fortepian, skrzy-
p<e, śplew solowy), mo-
że udzielać lekcyj przed-
miotów w zakresie klas

Jęcia sklep przy ullcy
Niemieckiej Nr. 4 dowie-
dzieć się u dozorcy.

9213—1

Uu
U wróżki.

Wróżka: Widzę pewne:
1 9° młodzieńca... ma cie-

Oferty reda-

W razie braku prawomocnej obec- j złoci stylowo Kościoły I t. p. Na żądanie wy- la córeczka: „Tych, któ- męzznozzeewanyanawyy Odpowieda zamyślony są- 6-7 ZEłdOWICZOWA poszukuje zajęcia 3 pg WE Ależ to
ności członków w pierwszym terminie, konywam sam plany na budowę ołtarzy jeko też rzy wierzą, że dostaną SPRAWY , slad — zbsolutny brak kobiece, wener. chor.dróg Mieście lub na wylazd piondynį
walne zgromadzenie odbędzie się w dru- | malowanie. Po cenach przystępnych. gr pien'ądze". | MAJĄTKOWE ' misjėea zmusza mnie do mocz. prz. 12—2 i 4—6 sZR asis Wróżka: „ciemne jest

! ; L odmowy. ul. Mickiewicza 24. ы > W. jag branie ł
im terminie o godz. 17-ej w tym samym OE анна = r2 Jego ubranie, a włosy
ii moka , UL—2 ss a) 104-—0 ar ma złote”l ;

Prezes zarządu ORZZEECERIĘCEZEGA Do wynajęcia mieszka- więszkanie 5 pokojowe 7 "TY Iešnej 35 я """""‘"""""""
Z Mieszkania „nie 4-pokojowe zewszel- 44 Aa e 6 kim—Wilno, 5 klm=Ko-pzyEZWONKEKYZA AKUSZERKI LETNISKA. DRUKARNIA !

` 605—4 (—) podpis nieczytelny. i koje į Kemi wygodami. Zwie- cięty zał lej. Dom w robocie.
rzyniec, Sosnowa 9-a m.2. *x2 |; m. 3 u dozorcy, 6700 gotówką, 4300P.B. _ LEKARZE p IINTROLIGATORNIA

w majątku na
Fotograije MI. TWIERZYŃSKIEGĄ.

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY
WIZYTOWE,

 

pensjonat rzę-

9219—11    
         

     
REDZSZEWNCZyWitNi

o
9 Kr AnireRYOLEST

raze lLABOwnriETw,
<IYWIE POLECANYCH W BOCOGNEŃ00.

MASTEGO OBAKOWANIU,

   
    

    W.ZP Nr.$16.   

 

„Pieniądze albo
    
   

  fonu. Otworzyła: oczy. W pokoju
    
  

 

głos Georginy.

     
— DOjciec wyjechał z tym

 

czyna.
  

   
   

  

" wycieczkę „Moranąg”.   

  
   
  

 

szczerze Karolina. — Jeszcze się  
   

   
   

 

   

Ech, to nic nie znaczy...  Minutkę,
     
  dzieć,.. Nie rozłączaj się...

BMlydawca: ALEKSANDER

 

  

   
 

; Karolinę obudziło uporczywe dzwonienie tele-

tło dnia, przyćmione jedwabnemi storami.

kilka osób znało numer jej prywatnego telefonu. Po- lod

rwała z irytacją słuchawkę i w uchu jej zabrzmiał

— Nie rozumiem — zaczęła bez wstępu dziew-

sh i Lucia mówi, że Bitters jej powiedział, że ojciec za-
» brał z sobą dwa rewolwery i ten noż składany, z któ-

rym polował w zeszłym roku na łosie w Kanadzie...
Zostawił dla mnie kartkę, że wyjeżdża na krótką

Jakim sposobem?

Lucia była to pokojówka Georginy, pozostająca
w porozumieniu z Billersem, lokajem Billingsa.
— Nie rozumiem cię, mała — odpowiedziała

nierozumiem, jak twój ojciec mógł nam zabrać „Mor-
gonę“. Co do tych rewolwerów i noża, to Bitterso-
wi musiało się coś przyśnić. Oddawna podejrzewam
go, że za często zagląda do kieliszka i jeżeli nawet
sam pakował ojcu rzeczy — Co? — nie pakował?

„tka weszła właśnie do pokoju i chce mi coś powie-

pokol
dzieć się u dozorcy do-
mu Nr. 3 przy ulicy Wiel-

klej. 9213—1

Mieszkania 3 pokojowe
z kuchnią tanio do wy: W
najęcia. Wygody. Arse-
naiska 6, m. 10.

 

Definicja na czasie.

22)

zycie.

Anetka zakomunikowała
Antoniego.

widziałam się z nim od wyjało świa-
Bo roi Taki był wściekły wczoraj wiTylko

wielkim kufrem šaška:

przyjedź. Pojedziemy autem

wszystko przekręcają. Śpiesz

ka.
L

nie wyspalam i sku do stewarda jachtklubu i

nalegala tak natarczywie, že
coś do słuchu i oddzwonił.

Georgina. Ane- gonę masę nerwów.

———————— NE

pipe szej

szkole nauczyciel
wyjaśnie, co to jest dłu=

9220 żnik, a go wierzyciel. Na nej panny): Ach, gdyby Pani domu zwraca sięBzazemsiśiiKlasse)

ISUEBS LA SEN SEA S S ITATNSENTERTTT PE ETO TIE KTS TTK SIS SASIN DO IT RRT TSS ZIŁERRZA.

— Georgino! — Karolina otrzeźwiała z resztek
senności. — Czy mówiłaś ojcu o naszym planie?
— Nie mogłam — odparła dziewczyna. i

żaru „Elsprey'', że Bitters okładał mu w łóżku głowę

Karolina zakwiliła przeciągle.

— I ja nie mówiłam nic mężowi.
nes — moja droga, musimy się śpieszyć — ubierz się

Jesteś już ubrana? Więc zaraz tu

tka i Lucia przywiozą za nami rzeczy. Gdyby się co
stało — to wszystko — okropność— ci goście — każę
Anetce zatelefonować do jachtklubu, ale oni zawsze

Karolina rzuciła słuchawkę 1 wyskoczyła z łóż-

Anetka zatelełonowała z francuska po angiel-

niego niczego, bo jej absolutnie nie zrozumiał Ale

Jazda samochodem kosztowała Karolinę i Geor-
Przeklęły nowojorski system

regulacji ruchu i kiedy wreszcie dostały się do miej-
sca przeznaczenia i zobaczyly „Morganę“, wydalo

manie. Ceny znacznie
zniżone. Krait

Trzežwo.

Konkurent (do posaż-

swej pani polecenie

ku „Morganie“.
— Nie

zdu do Southamptonu.
eczorem z powodu po-

Ten podły Jo-

do „Morgany“. Ane-

się, mala!

nie dowiedziala się od

wkońcu powiedział jej

  

29—2 sprzedania w okolicy Za-
; Ž informacje: św.

Jacka 5g. 11—3.
IAA | 7 9224

LosRA

Siła przyzwyczajenia.

im się, że zostały zbawione.
detchnęła pełną piersią i pogodziła się momentalnie
ze światem i z życiem. Wsiadły do łódki i popłynęły

Dr. Ginsber
Ctkoroby skórne wene-
ryczna | moczopłiciowo

WILEŃSKA 3
od godz. 5—1 | 4—8

tel. 567. śry.

Człowiek, z głową nakrytą czarnym płaszczem
i z aparatem fotograficznym w ręku uradował Karo-
linę, która przepadała za reporterami. Lubiła otwar-
cie rozgłosy i nic nie mogło sprawić jej większej
przyjemności, niż znalezienie swojej fotografji w ja-
kimś ilustrowanym dodatku niedzielnym. Nadcho-
dzący sezon opieki nad Georginą wróżył obfitość te-
go rodzaju wrażeń.

к Zawsze, przy przypadkowem spotkaniu oko w
oko z aparatem fotograficznym, przybierała wystu-
djowaną, teraz już odruchową pozę, w której wyglą-
dała najkorzystniej. Nie zdziwiła się, że młody re-
porter (wszyscy reporterzy są młodzi i sympatyczni)
— czekał już na nią i na Georginę.
że może służba zatelefonowała do jakiejś redakcji.

— Futro ci się przekrzywiło, mała — rzekła do
Georginy, poprawiając jej kołnierz i martwiąc się w
duszy, że młody reporter, nim się ich doczeka, udusi
się pod płaszczem.

Przystanęła na zwartym stopniu od góry, pocze-
kała na Georginę i przybrała swoją ulubioną pozę.
Była to bardzo efektowna poza, ale trudna do urzy-
mania, zwłaszcza na drabinie. Fotograf sterczał tym
czasem nad balustradą, nieruchomy jak posąg.
— Gotowe — zawołała wesoło, dodając z rzad-

 

Garbarska 1, m. 16, róg
ul. Mickiewicza, — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia
brodawki, kurzajki i wą-

Karolina zwłaszcza o-

Domyśliła się,

К
Jak w domu.

cerę, usuwa

702—0 o

pstryknąć, panie pstrykaczu!

i warczanie.
przelękła,
czał, albo warczał.

palców Smitha.

czą, który zatrząsł się gwałtownie.

który skoczył za nią z łódki na drabinę.

śnioną twarz z pod czarnego sukna.

psute natchnienie.

obszedł jej ani trochę.

nęłaby na miejscu — na drabinie.

jej wejść n pokład,

był Brutus Columbus Jones,
(d. c. n.)

Karolina, choć omdlewająca, zrezygnowała z
dności na recz gniewu i cisnęła mu w głowę toreb
Fakt, że torebka wpadła do rzeki i przepadła, nie

Czuła, że gdydby nie ten.
gest, pękłoby w niej. jakieś naczynie krwionośne i zgi-

 

I RÓŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY.

WYKONYWA

— Mogę panu gorąco PINK TUALNIE.

Baaaaczikiikmozwsći mochocu Będziesię pan DDU!

kim u siebie na szczęście humorem: — Może pan

Z pod czarnego płaszcza wydobyło się syczenie
Karolina zdziwiła się, a nawet trochę

Jeszcze nie słyszała, żeby reporter sy- |
Wystraszona, wyciągnęła rękę

w rękawiczce i chwyciła się poręczy drabiny w tem
miejscu, na którem odbił się jedyny wyraźny odcisk

— ..krrrew! — wybuchło z pod czarnego płasz

— Wielki Boże! — pisnęła przeraźliwie Karo-
lina, padając w potężne ramiona młodego majtka,

— Nigdy, nigdy nie wchodzić mi w drogę w ta-
kich chwilach: — krzyknął Jones, wyrzucając rozo-_

1 pogrozit jej
aparatem z pasją prawdziwego artysty, któremu po-

aj :

— Czy to?.. — zapytala Georgina, pomagając ||

— Tak, kochanie — jęknęła Karolina. — To“

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI.
к


