
 

  

  

  

  
  

 

    

 

     

   
    

   

   

  

 

   

  
   

 

   

 

   

    

   

   

      

  
   

       

    

  

 

   

      

   
   

     

 

   

  

    
        

      

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem. :
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

Obrady klubu poselskiego Stronnictwa
Narodowego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Poniedziałek odbyło się posiedzenie klubu

poselskiego Stronnictwa Narodowego, na którem potwierdzono sta-

nowisko zajęte wobec obecnych rządów, wyrażone w  rezolucjach
powziętych na posiedzeniu w dn. 11 maja. Rezolucje te, jak wia-

domo, uległy konfiskacie.
Po referacie prof. Rybarskiego wywiązała się obszernie dyskusja,

w czasia której omówiono wewnętrzne i zewnętrzne położenie pań-

stwa. W szczególności omówiono sprawy istotnej równowagi bud-

żetu, bilansu handlowego, stałości waluty i stosunku rządu do' ban-

ków państwowych.
Szczegółowo przedyskutowano sprawę Gdańska łącznie z uchwałą

komisji spraw zagranicznych Reichstagu i wzmożonej dążności

odwetowo'wojennej Niemiec w stosunku do. Polski.
Poruszono także sprawę stosunku z Francją na tle głosów

prasy francuskiej o sojuszu oraz wyjazdu misji francuskiej z Polski.

Klub poselski Stron. Narodowego stwierdził, że publiczne wyjeśnie-

nie tych wszystkich spraw nie jest możliwe wobec unieruchomienia

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,

 

 

  

  

  

14 czerwca 1932 r.

Cena numeru 20 gr.!

Nr. 135.
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KONCERT PADEREWSKIEGO.
BRUKSELLA. Oddawna ocze:

kiwano tu na zapowiedziany w Bru
kselli na d. 11 b. m. koncert 1ёпа-
cego Paderewskiego, który jako
wielki artysta i jako wielki patrjo-
ta połski, cieszy się w Belgji ol-
brzymim rozgłosem i czcią po-
wszechną.

To też wczorajszy koncert Pa-
derewskiego zamienił się w mani-
festację. przyjaźni polsko-belgij-
skiej. Król i królowa, rząd, dy-
plomacja i wybitni przedstawiciele

społeczeństwa pośpieszyli na kon-
cert, aby oddać hołd czarodziejowi
tomów, oraz wielkiemu patrjocie.
Mistrz grał niezrównanie. Owa-
cjam nie było końca.

BRUKSELLA (Pat). W dniu
dzisiejszym wieczorem król i kró-
lowa belgijscy przyjmowali obia-
dem na zamku w Laeken mistrza
Paderewskiego. W obiedzie tym,
wydanym na cześć naszego wiel-
kiego rodaka, wzięło udział tylko
ścisłe grono osób.

Poświęcenie sanatorim akademickiego.
ZAKOPANE. (Pat). W dn. 12

b. m. odbyło się tu uroczyste po-
święcenie i otwarcie nowego
wspanielego sanatorjum akade-

czystości wzięli m. in. udział p.
minister Jądrzejewicz, marszałek
Senatu Raczkiewicz i wojewoda
krakowski dr. Kwaśniewski.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | prresyłką pocztową Zł. 4 gr. 80,
zagranicą & zł.

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

druku mo być przez Admlnistrac
o

Ogłoszenia
a o 28 proc. drożej. Terminy
dowelnie zmieniane.

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

 

Powrót lotnika Hausnera.
LONDYN (Pat.) Statek „Cyr-

ceskell*, mający na swym po-
rach i stamtąd odpłynie większym
statkiem wprost do Nowego Yor-
ku, zyskując w ten sposób 10—12
dni. W tym wypadku Hausner
powrócić może do Nowego Yer-
ku 17 lub 18 czerwca.

kładzie Hausnera, spodziewany
jest dziś lub jutro na wyspach
Azorskich. Hausner prawdopodo-
bnie opuści „Cyrcesheli“ na Azo-

Wylazd na konferencję.
'Niepewne stanowisko rządu Herriota.

PARYŻ. (Pat). Quai d'Orsay
potwierdza wiadomość 0 wy-
jezdzie premjera Herriota do Ge-
newy dziś o godz. 11 równocześnie
z premjerem Wielkiej Brytatanji.
Tym samym pociągiem udali się
do Genewy minister wojny Paul-
Boncour, Massigli, jak również
większość ekspertów, którzy wez-

de Paris“, Radykali i umiarkowani
także nie mogą się porozumieć,
chociaż ich programy są w wielu
punktach podobne.

Zdaniem „L'Ami du Peuple“
większość grup parlamentarnych
Herriota nie przeżyje pierwszego
odruchu, zmierzającego do sanacji
finansowej. Daladier czekał tylko

pracy ciał ustawodawczych.
Na niedzielne uroczystości 10-lecia przyłączenia Giórnego Slą-

ska do Polski postanowiono wysłać delegację na czele z posłami

Trąmpczyńskim i Czetwertyńskim.

Powrót min. Józefa Piłsudskiego.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister spraw wojskowych p. Józef Piłsudskiego
powrócił z Brześcia w sobotę wieczorem,

W niedzielę w południe przyjął on premjera Piystora, z którym
konferował w przeciągu poltorej godziny.

Protesty wyborcze.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sąd Najwyższy cdd. lit protest przeciwko wybor-

com do Sejmu w okr. Nr. 49 Sambor, Rudniki, Mościcka.

Nowy rektor politechniki warszawskiej.
WARSZAWA (Pat). Rektorem

politechniki na rok akademicki
1932/33 wybrany został profesor

zwycz. budowy maszyn i turbin
Wiesław Chrzanowski.

Propaganda komunistyczna śród
pracowników sądowych.

WARSZAWA (Pat.) W dniu
13 b. m. w Warszawskim Sądzie

Okręgowym rozpoczęła się roz-
prawa przeciwko kilkunastu oskar-

żonym o należenie do partji ko-
munistycznej i prowadzenie akcji

wywrctowej. Wśród oskarżonych
są również pracownicy sądowi
Stanisław Szczott, pracownik biu-

ra orzecznictwa Sądu Najwyższe-

go, Honorata Szczottówna, jego
siostra, urzędniczka archiwum Są-
du Nejwyższego, Wacław Makow-
ski, urzędnik sekretarjatu Najwyż-
szego Trybunalu Administracyj-
nego i Hanna Golczówna, apii-
kantka sądowa. Rozprawie, która
potrwa około tygodnia, przewo-
dniczy sędzia Posemkiewicz.

wybory do rady miejskiej w Równem.

ŁUCK (Pat).. Wczoraj odbyły
się wybory do rady miejskiej

Równem. Lista Nr. 1 (Zjedn

nia Społ. Gosp.) otrzymała 9312

głosów, t. j. 24 mandaty; lista Nr. 3

(Bezp. Bloku Żyd.) — 494 głosy,

czyli 1 mandat; lista Nr, 7 (Żyd.
Bloku Nar. Gosp.) — 2927 głosów,

t.j. 7 mandatów. 7 list żydowskich
nie uzyskało żadnego mandatu.
Poprzednia rada miejska Równe-
go składała się z 26 żydów, 5 Po-
laków i jednego Rosjanina. Obec-
na składa się z 24 Polaków plus
mniejszości słowiańskie i 8 żydów.

Zgon pianistki polskiej.
HAGA (Pat). Zmarła tu w wie-

ku lat 70 Natalja Janota, polska

pianistka, która przed kilkudzie-

sięciu laty cieszyła się sławą eu-
ropejską. Był. ona córką Janoty,
pianisty, u któego uczył się Pa-
derewski. Swego czasu ś. p. Ja-
nota była nadworną pianistką w

 

Berlinie, a następnie pianistką na
dworze angielskim. Wydała ona
w swoim czasie kilka nieopubli-

kowanych utwcrów Chopina, któ-
re posiadała wśród swych pamią-

tek. Janota posiadała liczne orde-
ry, nadane jej przez różnych panu-
jących.

Zamówienie sowieckie w Polsce,

mickiej Bratniej Pomocy. W uro-
mą udział w rokowaniach lozań-
skich. Dzienniki opozycyjne w dal-

na sposobność, aby stanąć na czele
poważnego odłamu. Prezes rady

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W tych dniach zosteły podpisane zamówięnia

sowieckie w „Stowarzyszeniu Mechaników Polskich z Ameryki" na

Czy p. Piłsudski zamierza się usunąć?
Pogłoski paryskiego dziennikarza.

Pod powyższym tytułem uka-
zała się w „Journal des Debats'
korespondencja z Warszawy, po-
przedzona takim wstępem od re-
dakcji:

„Marsz. Piłsudski często zaska-
kiwał opinję nieoczekiwanemi po-
słanowieniami, nieraz odchodził w
cień lub też wracał w sposób dość
niespodziewany (brusque). Nie
można tedy odrzucać 4 priori, ja-
ko nieprawdcpodobnych, pogło-
sek, zawartych w poniższej kores-
pondencji. Z drugiej jednak stro-
ny informacje te możemy ogłosić
tylko z wielkiemi zastrzeżeniami,
nie posiadając żadnego środka
sprawdzenia ich ścisłości.

Czy marszełek się usunie lub
zostanie, przyjaciele Polski życzą
sobie jednego — oto aby polityka
tego kraju poszła ku odrodzeniu
jedności narodowej, potrzebnej w
obecnym stanie Europy bardziej
niż kiedykolwiek. Polacy, jakie-
kolwiek są ich poglądy polityczne,

winni się przekonać, że zarówno

teraz, jak i w przeszłości, nie-

zgoda wystawiała ich na najwięk-

szę niebezpieczeństwa.”

Korespondencja zaczyna się od
stwierdzenia, że położenie w Pol-

scę jest dosyć trudne. W polityce
wewnętrznej naród nic nie wie, co
robią jego kierownicy. Z punktu

widzenia zagranicznego, groźba

niemiecka precyzuje się i wzmaga.

Dalej korespondent maluje w

ciemnych barwach położenie go-
spodarcze w Polsce i skutki obec-
nej polityki gospodarczej i wspo-
mina o naradach b, premjerów

pomajowych podkreślając, że o ich

przebiegu nic pewnego nie wia-

domo.
Dziennik paryski powołuje się

wieszcie na głosy „Naprzodu” i
dzienników żydowskich i kończy,
przypominając pogłoskę o chęci p.
Piłsudskiego usunięcia się na dłuż-
szy wypoczynek, uwagą, że nie
po raz pierwszy wykonałby on coś
zgoła niespodziewanego.

Dekrety prezydenta Rzeszy.
BERLIN (Pat). Nowe dekrety

prezydenta Rzeszy ukazać się
jnają już jutro wieczorem. Dekre-
ty w kwestjach politycznych prze-
widują zniesienie zakazu istnienia
hitlerowskich oddziałów szturmo-
wych oraz innych organizącyj na-
rodowo-socjalistycznych,  zniesie-
nie zakazu istnienia mundurów
i zachowanie kontroli ministerstwa
spraw wewnętrznych Rzeszy nad
organizacjami o charakterze woj-
skowym. Na podstawie tego de-
kretu oddziały szturmowe będą
musiały poddać się tylko formal-
ności złożenia statutu organiza-
cyjnego. Dekret w kwestjach fi-
nansowych zmierza do wyrówna-
nia niedoboru budżetowego. W
samym dziale zasiłków dla bez-
robotnych deficyt wynosi 400
miljonów mk. Dekret przewiduje
wprowadzenie nowego dodatku do
podatku dochodowego w wyso-
kości 1'/> do 6'/2”/6 ogólnej sumy,
zwanego podatkiem od zatrudnie-
nia. Urzędnicy mają płacić staw-

podatek —-od-soli, w. wysokości

20%, który w czasie od 1 lipca r.b.

do 31 marca r. przyszłego ma

przynieść 40 miljonów mk. Trze-

ci — rozciągnięcie podatku obro-
towego poniże, granicy 5 tysięcy

mk. Drogą zniżki zapomóg dla

bezrobotnych mają być osiągnięte
oszczędności w wysokości około
520 miljonów mk. Zmieniony ma
być również klucz podziału wy-
datków na zapomogi dla bez-
robotnych, udzielane przez samo-
rządy i Rzeszę. Samorządy prze-
znaczyć mają na ten cel 680 miljo-
nów mk. (przedtem 870 miljonów).

Subwencja rządu wynosi 867 miljo-
nów mk., podobnie jak poprzednio,
W/g doniesień prasy, budżet ma
być ustalony na sumę 8,2 miljarda
po stronie dochodów i wydatków.
Będzie on zatem niższy od budże-
tu za rok 1931 o mniej więcej
1.200 miljonów mk. Nowy preli-
minarz budżetowy ma obowiązy-
wać tylko od 1 kwietnia i obejmie

formalnie cały rok budżetowy aż

ministrów sądził, żę bierze Dala-
diera jako zakładnika, w istocie
jednak wprowadził wilka do
owczarni.

szym. ciągu utrzymują, że gabinet
Herriota jest zagrożony. Radykali
i socjaliści nie mogą dojść do poro-
zumienia wskutek rozbieżności
swoich programów — pisze „Echo

ZNOWU PROBLEMAT NADDUNAJSKI.
PARYŻ. (Pat). Wczorajsze po-

ranne narady Francji i Anglji do-
tyczyły głównie sytuacji Austrii.
Anglja uważa, iż obecnie zadaniem
państw gwarancyjnych, a mianowi
cie Francji i Włoch, jest pośpie-
szyć Austrji z niezbędną pomocą.
Francja byłaby do tego skłonna
pod warunkiem, że podjęta byłaby
międzynarodowa akcja odbudowy
gospodarczej i finansowej krajów
naddunajskich, z której Austrja
korzystałaby w pierwszym rzę-
dzie. Potwierdza się wiadomość,
że Mac Donald w trosce o przy-
wrócenie zaufania, które jest pod-
stawą odbudowy gospodarczej

POJUTRZE
świata starać się będzie, aby ciągnienie

wszystkie państwa, reprezentowa- 1Ly©LtPash5 Lui. B

ne w Lozannie, podpisały dekla- 2
dla posiadzcza lorację, zobowiązując się w niej do R 1/4 LOSU “чkle sypotrzymania pokoju.

PARYŻ. (Pat). Prasa daje wy- "maa: i I.
bywcy 20.raz zadowoleniu z powodu atmo-

sfery, jaka otoczała rozmowę Her- Polska Loterja Państwowa
riota z Mac Donaldem i na tej m A

+ + + AŻ 1 w r
podstawiewyciąga wnioski, że roz Najszczęśiiwsza REES
mowy te przyczynią się do powo- „LICHT LOS

 

wszystkiem problemat
ski. Francja — zaznacza dziennik
— skłonna jest udzielić większej
części 170 lub 200 milj. szyl., któ-
rych domaga się Austrja, żąda
jednak, ażeby sprawa pożyczki

była częścią ogólnego planu uzdro-
wienia krajów naddunajskich i u-
zależnia udział swój w tej akcji od
przeprowadzenia przez  Austrję
poważnych reform i kategoryczne-
$o wyrzeczenia się Anschlussu.

dzenia konferencji genewskieji paaaAAAКна <Gahą Aš Pala“ pod: E Ad. Mickiewicza 10. Wieixa 44.

kreśla, że omawiano  przede- A

Zagadnienie Irlandzkie wikta się. |
DUBLIN (Pat). Sytuacja, wy- jącą traktatu angielsko-irlandz-

nikła na skutek odrzucenia przez kiego w stosunku do konstytucji
senat wolnego miasta drugiej czę- oraz część trzecia, zmierzająca do
ści przyjętej przez sejm ustawyo tego samego celu, została przez
zniesieniu przysięgi przedstawia senat odrzucona większością 31
się następująco: głosów przeciwko 22. Innemi sło-

Część pierwsza ustawy, wpro- wy senat nie sprzeciwił się zasa-
wadzająca poprawki do konsty- dzie usunięcia przysięgi z konsty-
tucji w sensie usunięcia z niej ar-  tucji, natomiast zajął zdecydowa-
tykułu, poświęconego przysiędze, nie negatywne stanowisko w sto-
nie napotkała ra sprzeciw ze stro- sunku do zakwestjonowanej przez
ny senatu, Natomiast część druga ustawę nienaruszalności traktatu.
ustawy, znosząca moc obowiązu-

 

“
a

Szkoła germanizatorów. |
KRÓLEWIEC (Pat). Celem

zapoznania się kandydatów na
wsi, gdzie pracują oni pod kierun-
kiem osiadłych tam nauczycieli.

naddunaj-

dostawę dalszej partji obrabiarek na sumę 3 mi|jonów złotych. Za

mówienie to zostało przyjęte w walucie polskiej.
Jest to pierwsze tego rodzaju zamówienie.

 

Rozwiązanie parlamentu rumuńskiego.

BUKARESZT (Pat), Dziennik

urzędowy ogłasza dekret O roz-

wiązaniu parlamentu, ustalający

zarazem termin nowych wyborów

Uczciwe
BUKARESZT. 13.VI. Prezes

rady ministrów Rumunji Vayda
Voyevoda oświadczył przedstawi-
cielom prasy, że jedynem zada-
niem politycznem rządu „przej-
ściowego” są uczciwe i swobodne
wybory do parlamentu,

Wszystkie bez wyjątku stron-
nictwa widzą w uczciwych wybo-

do Izby na 17 lipca, do Senatu —
na 20 lipca. Nowowybrane Izby
zbiorą się 30 lipca.

wybory.
rach — wyjście z sytuacji. Rząd
podporządkuje się bez zatrzeżeń
woli narodu, wyrażońej w. głoso-
waniu do parlamentu.

(Przyp. Red. Wiadomość po-
wyższa doszła do prasy polskiej
drogą okólną. Polska Ag. Tel. nie
podała jej).

Węgrzy wciąż myślą o restauracji
Habsburgów.

BUDAPESZT (Pat). Pallavi-
cini, przemawiając w Izbie, doma-
gał się od rządu bardziej aktywnej

      

Już więcej nie cierpię
to nabył bard demsk.13Mo wydedne obuwie dziurkowane mask! iss

wyrobu POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIA
s doi dalia ss Amo Sandałanda ziec. . . 3, 1.-I- W NOWICKI andały męsk. . . 10,90
Japonkidam. . . 1480] U-U-00R. ji M.'/,but.skórz..16,80
Sandałki dam. || 720 | WILNO, Wieika M. ibut. brezent. 7,50

polityki zagranicznej w kierunku
restauracji Habsburgów na Wę-
grzech.

za
nie znam bolu Kostki | piekoty

nóg mówi każdy

  
  
  
  

    

 

  

       
       

kę w wysokości 1!/:%/0. — Drugi do 31 marca 1933 r.

Jak w bajce o lisie i winogronach.
Obłudne wynurzenia ces. Wiinelma © powrocie Hohenzollernów

BERLIN (Pat). Korespondent
„Sunday Chronicle" uzyskał wy-
wiad z byłym cesarzem Wilhel-
mem II, który oświadczył, že bez-
warunkowo nie liczy na swój po-
wrót na tron. Zapytany, czy były
kronprinz ma widoki zostania pre-
zydentem Rzeszy, Wilhelm od-
parł:”

Oceniam w pełni popularność
mego syna, lecz nie sądzę, aby
rozwinął on większą aktywność
w polityce, niż to uczynił w ostat-

fejna akcja hitlerowców na granicy
wschodniej.

BERLIN (Pat). „Welt am Mon-
tag" ogłasza tujny rozkaz dowódz-
twa okręgowego partji narodowo-
socjalistycznej na obszarze Mar-
chji wschodniej do oddziałów
szturmowych, zawierający  in-
strukcje w związku z organizowa-
niem przez władze krajowe. grup
dobrowolnej pracy. Oddziały zo-
bowiązane są dołożyć wszelkich

Przywódca rewolucji w Chile ustąpił,
SANTIAGG DE CHILE (Pat). Davila ;zrzekł się stanowiska sze-

fa junty rządowej. : Н :

nich czasach. 5
(Przyp. Red.: Do niedawna Wil-

helm Il wyrażał niezłomną wiarę
w powrót swój na tron niemiecki.
W chwili, gdy nadzieje te nabie-
rają kształtów realnych, Wilhelm
II udaje lisa ze znanej bajki La-
fontaina, Co się tyczy „aktyw-
ności w polityce" kronprinza, to
głośne obecnie pamiętniki Strese-
manna inaczej „aktywność tę
przedstawiają.)

starań, aby grupy dobrowolnej
pracy pozostawały pod wpływem
narodowych socjalistów i w tym
cełu mają dostarczyć z własnych

ulanych i wykwalifikowanych w
pracach instruktorskich oficerów
armji cesarskiej, ich zastępców
oraz 450 dowódców sekcyj.

szeregów 200 komendantów za-.

nauczycieli z metodami pracy ger-
manizacyjnej na terenach o ludno-
ści mieszanej, seminarjum nauczy-
cielskie w Elblągu wysyła rok
rocznie swoich uczniów na pewien
przeciąg czasu do poszczególnych

w roku bieżącym seminarjum w
Elbiągu wysłało 400 studentów do
1300 wsi, położonych w powia-
tach sztumskim i olsztyńskim, ki6-
re wykazują największy procent
ludności polskiej.

Strajkiw Hispaniji.
MADRYT (Pat). Jak donosi

prasa, w r miastach pro-
wincji Galicio wybuchł ostatnio
strajk generalny, wywołany przez

związki syndykalistyczne, solida-
ryzujące się z robotnikami z El
Ferrolu, gdzie strajk trwa od kilku
dni z powodu bezrobocia.

Berliński Luna-Park spłonął.
BERLIN. Pat. — O gedzinie 1

w nocy wybuchł w berlińskim
Łuna-Parku olbrzymi pożar. Wiel-
ki budynek restauracyjny, zbudo-
wany niedawno, stenął nagle w
płomieniach. Na miejsce wypad-
ku przybyło 8 oddzia!ów straży
pożarnej, które poczęły gasić о-
gień strumieniami wody. Pożar

przerzucał się na coraz nowe za-
budowania. Zajęła się również
wieża wysokości 53 metrów. Póź-
nym rankiem udeło się ogień
stłumić. Z wieży pozostał tylko
szkielet żelazny, grożący zawale-
niem się. Szkody materjalne o-
gromne.

„Snieg we. Francji.
LILLE (Pat). W miejscowo-

ściach Aire la Lys zanotowano
nader rzadki wypadek dużych
opadów śnieżnych, który mimo

połowy czerwca na przeciąś kilku
godzin całkowicie poirrył okolicz-
ne pola.

Ucieczka i aresztowanie b. króla Abisynji,
ABDIS-ABEBA (Pat). Zatrzy-

mano i aresztowano lu byłego
króla Abisynji Jassu, który kilka

tygodni temu zbiegł z więzienia,
gdzie pozostawał już od lat 17,

‚   
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W swoim czasie podaliśmy za-

powiedž rządu, zastosowania pew-

nych ulg podatkowych, zwłaszcza

w dziedzinie podatku obrotowego.

Z ulg tych mieli jednak, według

wyraźnego zestrzeżenia, skorzy-

stać tylko ci płatnicy, którzy na-

leżne od nich zaległości w ozna-

czonym terminie opłacą.

Pomysł był w zasadzie dobry,

z jednej strony dawało się płatni-

kom istotne ulgi, z drugiej strony

zachęcało się ich do punktualnego

uiszczenia pozostałej należności,

co miało skarbowi przysporzyć

grosza. Niestety, nad pomysłami

sanacyjnemi ciąży jakieś fatum.

Najlepiej pomyślane zarządzenia

stają się bezpłodne. Z obiecanych

ulg nikt prawie nie skorzystał, bo

nikt nie był w stanie uiścić wyma-

ganych należności.

Ulgi miały być także dostępne

dla tych, którzy płacili regularnie

po dzień 1 kwietnia 1931 r. i tylko

w ubiegłym roku, jako kryzyso-

wym, zalegali w opłatach. Otóż

i pod tym względem pomysł był

chybiony, gdyż kryzys znacznie

wcześniej się rozpoczął, a czem

świadczy cały szereg cyfr, ораг-

tych na źródłach urzędowych. Ja-

koż w porównaniu z rokiem 1928,

w którym „sadosna twórczość”

"© dosięgła szczytu, poczem bardzo

rychło nastąpiło załamanie się,

w roku 1931 produkcja zmniej-

szyła się o całe 52 proc. czyli

więcej niż o połowę. Ceny spadły

o 30 proc. (później jeszcze znacz-

nie więcej).

Całkowitej likwidacji uległo 20

proc. większych przedsiębiorstw,

pozostałe zaś znacznie musiały

skurczyć zakres swej pracy, CO

trudno daje się określić. ściśle pro-

centowo, nie pomylimy się jednak

wiele, twierdząc, że to skurczenie

wyniosło około 50 proc. Nietylko

przedsiębiorstwa prywatne — nie-

mniej monopole i wogóle przed-

siębiorstwa peństwowe, korzysta-

jące z nadzwyczajnych ulg i udo-

godnień, odczuły dotkliwie skutki

kryzysu, gdyż dochody ich zmalały

nawet w stosunku do roku 1930

o 35 proc. Wpływ podatków bez-

pośrednich zmniejszył się o 15

proc., co w stosunku do ogólnego

upadku i kurczenia się jest bardzo

niewiele i świadczy o niezwykłym

wysiłku i lojalności płatników.

Według podanej w swoim cza-

sie zapowiedzi p. min. Starzyń-

skiego, wobec tych, którzy nie

skorzystają z ulg — a nie skorzy-

stają dlatego, że nie opłacą w

oznaczonym terminie należności —

mają być obostrzone rygory egze-

kucyjne.

Miesiąc maj był pierwszym

miesiącem ulgowym. Jak zazna-

czyliśmy, nikt prawie z ulś tych

nie skorzystał. Należy więc ocze-

kiwać, że zgodnie z zapowiedzią

p. ministra rozpocznie się wzmo-

żona akcja egzekucyjna. Czy to

pomoże? Wątpimy bardzo. Skoro

płatnicy nie dali się zachęcić

obietnicom ulg. nie zareagują tak-

że na środki przymusowe, gdyż...

nie mają już czem reagować.

Obostrzenie rygorów będzie miało

jeden tylko skutek: zniszczy po-

zostałe jeszcze, choć ledwo dy-

szące warsztaty pracy i państwo

mniej niż dotąć będzie miało płat-

ników, zaś liczba bezrobotnych,

malkontentów i wykolejeńców

wzrośnie znacznie.
Jak już w swoim czasie pisa-

liśmy, w tem wszystkiem tkwi

błąd zasadniczy: władze traktują

podatników niepłacących jako sa-
botażystów, stosując przeciwko
nim przedewszystkiem nadmierne

odsetki za zwłokę, następnie ry-

gory egzekucyjne jako zasłużoną

karę. W istocie jednak nie może

być kary tam, gdzie niema winy —

jeżeli zaś jest czyjaś wina, to nie

jest to wina płatnika. Podatnik
polski nie płaci nie ze złej woli,

ale z powodu faktycznej niemoż-

ności. Dopóki posiadał jakieś za-

pasy z lepszych lat — płacił lo-
jalnie, o czem świadczą wyżej

* przytoczone cyfry z lat 1928—31:

podczas gdy produkcja zmniej-

szyła się o przeszło 50 proc.,

wpływ podatków skurczył się za-
ledwo o 15 proc. Lecz dawne za-

soby wyczerpaiy się. Dziś podat-

nik niema z czego płacić, nie za-
ciągnie też na spłatę podatku

długu, gdyż nikt mu nie pożyczy.

Nie sprzeda swego warsztatu, bo

nikt go nie kupi Wobec tego ani

się go widokami jakichś ulg nie
/ zachęci, ani g:oźbą egzekucyj nie
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Polityka z połamanym kręgosłupem.2 prasy.
Karczemność,

W związku z ćwiczeniami spor-
towemi młodzieży w dniu Bożego
Ciała w ciągu tygodnia następne-
go w Łomży ogiłosił ks. biskup łom
zyński Łukomski 30-go maja b. r.
obszerne pouczenie dla duchowień
stwa i wiernych, w którem wska-
zał, że ćwiczenia dziewcząt szkół

męskich, są gorszące, a odbywanie

iakich ćwiczeń w dni świąteczne,
w czasie nabożeństw i procesji,
jest szczególnie rażące.

Szydercze uwagi ogłosił o tem
wystąpieniu ks. biskupa Łukom-
skiego p. Boy-Żeleński w „Wiado-
mościach Literackich” (nr. 24), pi-

sząc:
„Ten list pasterski nasuwa osobliwe

refleksje. Przedewszystkiem zastanawia

to powoływanie się w sprawie takich czy

innych kostjumów na Boga, który ludzi

stworzył nago, podczas gdy ubranie jest

wymysłem ludzkim i raczej poprawianiem

niż wypełnianiem woli Bożej. Dla wszech
mocy Bożej byłoby wszak drobnostką

sprawić, aby dzieci rodziły się co naj-

mniej w majtkach!”

Dobrze będzie, jeśli szerzej w

społeczeństwie naszem znany bę-

dzie ten sposób przemawiania p.
Boya - Żeleńskiego i pisma, rzeko-

mo służącego twórcźości. Na taki

to opłakanie niski poziom, popro-

stu ulicznikowskich dowcipów,

schodzi tam walka z obyczajnością
1 z władzami duchownemi, które o

nią dbają. Naszym domorosłym na

prawiaczom obyczajów widocznie

ani śni się o tem, że w krajach

zachodnich, wszystkich bez wyją-

tku, dla żeńskiej młodzieży szkol-

nej przestrzegane są bardzo ściśle

względy przyzwoitości w ćwicze-

niach sportowych. Nasi swojscy

zwolennicy swobody w tym wzglę

dzie mają widocznie pociąg do nie

których objawów obyczajności bol

szewickiej. Jeśli zaś poglądy swo-

je i napaści wyrażają tak. bezna-

dziejnie prostacko, odrazu osądza

ich to całkowicie w oczach społe-
czeństwa.

Wymowne milczenie.
„Zielony Sztandar”, organ

Stronnictwa Ludowego, pisze o

reakcji klubu BB. na ostatnie prze-
mówienie p. wicepremjera:

„Nikt z posłów sanacyjnych nie za-
brał głosu nad oświadczeniem przedsta-
wiciela rządu. Nikt nie znalazł się w klu-
bie, ktoby powiedział panu wicepremje-
rowi, że te ciągłe zapewnienia, iż wszyst-

ko jest na najlepszej drodze, przestały ro-
bić wrażenie w społeczeństwie wobec
wymownej rzeczywistości; nikt nie po-
wiedział, że mimo „zadowalających wyni-
ków” polityki rządowej kraj coraz głę-
biej stacza się w przepaść katastrofy;
nikt nie wskazał, że „oderwanie się” na-
sze od światowych cen zbożowych nie
przyniosło rolnictwu żadnych korzyści,
bo przyszło wtedy, gdy już zboża niema;
nikt nie podniósł, że mimo ciągłych za-
pewnień o równości budżetowej każdy
miesiąc przynosi deficyt; nikt nie stwier-
dził, že „mocny“ złoty przestał ludzi
wzruszać, bo go nikt nie ma”.

Przyczyny kryzysu.
Redaktor działu ekonomicznego

„Kurjera Poznańskiego” wykazuje
na podstawie cyfr, że przyczyny
kryzysu w Polsce są przede-
wszystkiem natury politycznej:

„Gdyby istotnie można rozumować
kategorjami wyłącznie ekonomicznemi,
to w sytuacji obecnej możnaby dostrzec
znaczną ilość przesłanek dla poprawy
położenia gospodarczego. Przemawiają za
tem: wyczerpane zapasy towarowe,
wstrzymane inwestycje i renowacje, do-
magające się czemprędszego podjęcia
działalności produkcyjnej. Mimo to nie
widać dotąd ani śladu poprawy. — Prze-
ciwnie, motor poprawy — akumulacja
kapitału pracuje — coraz słabiej, o czem
świadczy stały odpływ wkładów z in-
stytucyj kredytowych, wskazujący na
dalsze trwanie kryzysu zaufania.

Rzecz cała w tem, że nie można ro-
zumować ekonomicznie, Tak długo jak
wulkan niemiecki grozić będzie nieustan-
ną erupcją, mowy niema o widokach na
poprawę. Pozatem stosunki wewnętrzne
również domagają się odprężenia.

I jedno i drugie zagadnienie z eko-
nomją = nic niemawspólnego”.

ouczające porównanie,
„Naprzód na podstawie urzę-

dowych „Wiadomości Statystycz-
nych* zestawił następujące po-
równanie dochodów monopolów i
przedsiębiorstw państwowych z
kosztami utrzymania  dyrekcyj
tych instytucyj.

Monopol spirytusowy.
Rok budżetowy 1928-29:
Dochód: 682 milį. — Utrzymanie dy-

rekcji: 3.732.000 zł.
Rok budżetowy 1930-31:
Dochód: 560 miljonów. — Utrzyma-

nie dyrekcji: 5.011.000 zł.
Monopol tytoniowy:

Rok budżetowy 1938-29:
Dochód: 724 miljonów—Utrzymanie

dyrekcji: 2.702.000 zł.

Rok budżetowy 1930-31:
Dochód: 690 miljonów. — Utrzyma-

nie dyrekcji 4.076.000 zł.
Lasy państwowe;

Rok eksploatacyjny 1928-29:

Dochód: 206 miljonów. Wydatki oso-
bowe: 21.063.000 zł.

Rok eksploatacyjny 1931-32:
Preliminowany dochód: 132 miljo-

ny: — Preliminowane wydatki osobowe:
25.468.000 zł. -

„Robotnik* powtarzając po-

wyższe zestawienie, dodaje nastę-

pującą uwagę: :

„Niezmiernie pouczające zestawie-

nie! Mówi ono, że im budżet państwa jest

mniejszy, im dochody skąpsze, im oby-

watele biedniejsi, im więcej głodnych i

obdartych, im więcej samobójstw z nę-

dzy, tem się lepiej sanatorom powodzi,

ich pensje są większe, ich dochody tłu-

ściejsze. Wszystkie pozycje spadają,

wszystko się kurczy i maleje, rosną tyl-

ko bez końca dochody sanacyjnych dy-

śnitarzy”.

Wojna sanacji z ostem,

Poseł Antoni Langer w „Zie-

lonym Sztandarze* opisuje orygi-

nalny pomysł wojewody kieleckie-

go w sprawie wojny z — ostem.
„Prawdziwie „złotą głowę” posiada

do wymysłów pan wojewoda kielecki i

to na ten podły czas kryzysowy. Jest

bieda, przygnębienie, a więc trzeba nie-

co rozrywki i śmiechu dać ludzim, aby

sobie urządzili święto i to pożyteczne.

Myślał, myślał, aż wymyślił „święto tę-

pienia ostu”, i и

A oto, jak ta kielecka wojna Z

ostem ma wyglądač: i
„nauczyciele wygłoszą dzieciom po-

gadanki o szkodliwości ostu, a we wto-

rek dnia 7 czerwca mają dzieci ze szkół

pochodem przez wieś wyruszyć przy

dźwiękach orkiestr na pola, gdzie mają

narwać tylko ostu i w pochodzie przy-

nieść go na środek wsi gdzieś naplac,

złożyć na kupę, spędzić bydło i dać mu

do zjedzenia ten szkodliwy, nikczemny

oset. Orkiestra ma przygrywać, a dzieci

ze starszymi mają sięprzyglądać, jak to

inwentarz smacznie będzie zjadał wiel-

kiego wroga roślin, ten właśnie kolący,

nieprzyjemny oset..." | 2

Mimo złych czasów humor nie

opuszcza sanatorów.

„Krzewienie oświaty ikultury”,

Przed nami numer 5 (maj 1932)

pisma, z którem rzadko spotyka

się szerszy ogół. Jest to „Przegląd

więziennictwa polskiego" zktóre-

go dla próby przytaczamy garść
wiadomości o ,.krzewieniu oświa-

ty i kultury” wśród zbłąkanych:
„W więzieniu karno-śledczem w

Grudziądzu odbyła się w dniu 19 marca

uroczysta akademja. Przemówienia wy-

głosili: prokurator i naczelnik więzienia,

poczem „nastąpiły popisy orkiestry, któ-

ra odegrała kilka pieśni legjonowych,

oraz deklamacje więźniów, wypowie-

dziane na cześć Wielkiego Wodza.

W Starogardzie, w więzieniu karno-

śledczem odegrano komedję „Chrapanie

z rozkazu”. Na poranku, jaki odbył się

w dniu 19 marca wygłoszono odczyt p. t.

„Życie i czyny Budowniczego odrodzonej

Polski”, zakończony gromkiemi okrzyka-

mi na cześć Dostojnego Solenizanta. Na-

stępnie odegrano obrazek sceniczny „Sen

o Piłsudskim” oraz tragifarsę „Emeryci".
Obecnie więźniowie z zapałempc
wują się do odegrania sztuki „W starym
pdjabel RE * Zarządy więzień „dzia-
ając w myśl zasad penitencjarnych, za-
kreślonych przez Departament karny” w
dalszym ciągu będą się starać o ze-
wienie oświaty i kultury wśród zbłąka-
nych mieszkańców więzienia, budząc w
nich poczucie moralności.

Dwie moralności.
„Kurjer Poznański* zwraca u-

wagę na zasadnicze różnice, jakie
zachodzą pomiędzy moralnością
polską a niemiecką:

„Za czasów zaboru pruskiego my,
narodowcy, którzy z zaborem tym w du-
szy nigdy nie byliśmy pogodzeni i dąży-
liśmy faktycznie do wskrzeszenia nie-
podległości naszej państwowej, zwalcza-
liśmy z całą stanowczością politykę tych
naszych rodaków, którzy stali na gruncie
lojalizmu wobec korony i państwa pru-
skiego i lojalizm ten dobrowolnie publicz
nie manifestowali. Uważaliśmy, że poli-
tyka objawiania lojalizmu działała pod
względem narodowym demoralizująco na
społeczeństwo, a mianowicie na jego sze-
rokie warstwy, i dlatego odrzucaliśmy ją
bezwzględnie.

Niemcy u nas postępują zupełnie ina-

czej. Najzatwardzialszy zwolennik odwe-
tu i ponownego zaboru ziem polskich go-

tów każdej chwili bez zachłyśnięcia się
oświadczyć najsolenniej wierność dla pań
stwa polskiego, co nie przeszkadza mu
działać konsekwentnie w sensie właśnie
odwrotnym. Taka jest już moralność i

mentalność niemiecka.
Z tego w warszawskich kołach miaro-

dajnych nie zdają sobie sprawy, i stąd ro-

dzi się niejeden błąd polityczny w kwe-

stji niemieckiej.” '
Nie tylko w Warszawie — w

innych państwach, jak np. we

Francji również nie zdają sobie

dokładnie sprawy z moralności i.

mentalności niemieckiej — dlatego
dobrze jest, gdy taki Hitler od cza-
su do czasu cynicznie odsłoni
istotne cele, do których zmierzają
Niemcy.
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«Luzy budżetowe».
„Gazeta Bydgoska” donosi, że

na posiedzeniu sejmiku powiato-
wego zostało stwierdzone, że b.
starosta, „sanator“ p. Bederski
przekroczył samowolnie i bez-
prawnie budżei o sumę 104 tysię-
cy złotych, w czem zgórą 20 tys.
zł. bezpośrednio dotyczyły jego
osoby (!).

Pod „opieka“ starosty Beder-
skiego, przedsiębiorstwa takie, jak
cementownia, żwirownia, cegiel-

nia, stanowiące własność powiatu,

były poważnie deficytowe. W ce-

mentowni np. dokonano malwer-

sacji, które pociągnęły za sobą

samobójstwo jednego z urzędni-

ków. :
Sejmik uchwalił wniosek o nie-

udzielenie pokwitowania Wydzia-
łowi Powiatowemu.

Pozatem b. starosta Bederski

musi zwrócić zużyte bezprawnie

sumy.
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zastraszy. Gdyby nawet za nie-
płacenie podatków wyznaczono
najsurowsze kary więzienne i t.p,

to i tak by nie pomogło, gdyż...

„z próżnego i Salomon nie naleje”.

Trzeba sptawę rozpocząć od

innego końca: najprzód odciążyć
warsztaty naszej produkcji czy to
przemysłowej, czy rolnej, handlo-

wej od zbytnich ciężarów zaległo-

ściowych, podatkowych, świad-

czeniowych, stworzyć pomyślne

warunki rozwoju — a gdy zaczną

rozwijać się i przynosić zyski,

właściciele ich będą płacić na-

leżne, oczywiście umiarkowane,

nie rujnujące podatki nawet bez

obietnicy jakichś premij ulgowych

i bez groźby „obostrzonych rygo-

rów egzekucyjnych”,

Ostatnia rozmowa kancierza Bruening'a z Prezydentem
Rzeszy Hindenburgiem.

Dortmundzki „General Anzei-
ger' ogłosił niezwykle ciekawe
szczegóły dotyczące konfliktu po-
między prezydentem Hindenbur-
giem i b. kanclerzem Brueningiem.
Według relacyj wspomnianego
dziennika, odbyta w sobotę 27 ma-
ja r. b. rozmowa pomiędzy kancle-
rzem Brueningiem i prezydentem
Rzeszy, która zadecydowała o dy-
misji poprzedniego gabinetu, miała
przebieg następujący:

czasie referowania przez
kanclerza Brueninga projektu no-
wego dekretu, prezydent Hinden-
burg nagle wtrącił pytanie:

—— Powiedziano mi, że dekret
ten zawiera bolszewicki plan kolo-
nizacji. Jak się właściwie spra-
wa przedstawia?

Bruening, nie wdając się bliżej
w tę sprawę, kontynuował swój re
ferat i gdy przystąpił do kwestji
finansów, Hindenburg znowu przer
wał, mówiąc:
— Kwestje finansowe będą też

poruszone? Ja myślę, że tu zno-
wu traktować się będzie sprawę
po bolszewicku.

Gdy to pytanie, zasugerowane
prezydentowi przez nieodpowie-
dzialne koła, kanclerz również po-
minął milczeniem, prezydent na-
gle oświadczył:
— No, to mój drogi panie kan-

clerzu, dalej tak iść w żadnym ra-
zie nie możemy. Bolszewickich ta
ryf płac i bolszewickich osiedli nie
możemy robić. Obaj fachowcy z
ruchu zawodowego muszą wystą-
pić z rządu!

Gdy Bruenin$ spojrzał wów-
czas ze zdziwieniem na prezyden-
ta, ten dodał:
— Rozumiem przez to pana i

Stegerwalda. Oczywiście może
pan w innym gabinecie pozostać
na stanowisku ministra Spraw Za-
granicznych.

Na to kanclerz szorstko odpo-
wiedział:
— Dziękuję Panu, Panie gene-

rale -feldmarszałku.. Z połama-
nym kręgosłupem nie będę mini-
strem!

Hindenburg, widocznie nieprzy
gotowany na tę odmowę, oświad-
czył wówczas:
— A jak to będzie, jeżeli teraz

zacznę z Panem mówić jak oficer
do oficera?

Na to Bruening odparł:
— Nie chodzi tu o kwestje u-

czucia. Na to sprawy posunęły się
już zbyt daleko i są zbyt ważne.
Zdaje mi się też, że Pan nie uwa-
ża już, aby mojem zadaniem było
ostrzegać Pana przed niebezpie-
czeństwami, które wynikną z te-
go, co teraz nastąpi. Postarano się
zapewne już z innej strony o wy-
czerpujące poinformowanie Pana.

Wobec prób, podjętych przez
Trewiranusa, aby doprowadzić do
porozumienia między Brueningiem
a Hindenburgiem, kanclerz odpo-
wiedział ministrowi Trewiranuso-
wi, że nie zgadza się na tego ro-
dzaju próby, choćby z tego powo-
du, iż jego zdaniem płk. Hinden-
burg zdołał całkowicie przeforso-
= swoje stanowisko u ojca, i do-
ał:
— Niema celu nawiązywać zer

wanych nici.
Dymisję rządu Bruening miał

wręczyć w poniedziałek ze słowa-
mi:
— Wręczam Panu, Panie Pre-

zydencie Rzeszy, naszą prośbę o
dymisję dokładnie w 7 tygodni po
Pana ponownym wyborze! Na co
prezydent nie dał żadnej odpowie-
dzi.

Według informacyj prasy, po-
wyższa wiadomość o rozmowie po-
chodzić ma z bezpośredniego oto-
czenia Brueninga.

Rugi nauczycielskie na wychodźtwie.
(KAP) Donoszą nam z Lille, że

z końcem bieżącego roku szkolne-
$o zostanie odwołany z terenu
Francji cały szereg nauczycieli
polskich, którzy — rzecz dziwna—
uchodzą za praktykujących kato-
lików.

Po niedawnych, a całkiem
stwierdzonych, próbach laicyzacji
szkoły polskiej, jakie czyniono w
roku ubiegłym, a które zaalarmo-
wały całe społeczeństwo wy-
chodźcze, odbył się szereg konfe-
rencyj przedstawicieli władz na-
szych duchownych z czynnikami
rządowemi, których rezultatem
miało być podtrzymanie charakte-
ru katolickiego szkoły polskiej na
emigracji, co spowodowało pewne
uspokojenie. Na ostatnim zjeździe
Zjednoczenia . Polskich  Towa-
rzystw katolickich w Lens, w dn.
1 maja padło z ust przedstwicieli
władz polskich zapewnienie, że
szkoła polska na emigracji musi
być katolicką, gdyż olbrzymia
większość emigracji stoi twardo

Walne Zgromadzenie
dla Handlu

W niedzielę 12 b. m. odbyło
się w lokalu Resursy Rrzemieślni-
czej walne doroczne zgromadzenie
Spółdzielczego Banku dla Handlu
i Rzemiosł, który mieścił się przy
ulicy Mickiewicza 7.

Jak wiadomo, bank ten na
skutek niepomyślnej sytuacji za-
wiesił swe czynności już w roku
1930 i wtedy też uchwalona zo-
stała przez walne zgromadzenie
likwidacja banku, którą powierzo-
no Bankowi Spółdzielczemu Rze-
mieślników i Kupców Polskich.
Porządek dzienny walnego zgro-

madzenia zawierał sprawy zwią-
zane z dalszą likwidacją banku.

Na przewodniczącego zebrania
wybrano p. Skarżyńskiego, dyr.
Banku Spółdzielczego na Anto-
kolu.

Po odczytaniu protokułu ostat-
niego walnego zśromadzenia, p.
Wiktor Jankowski złożył sprawo-
zdanie ze stanu finansów likwi-
dującego się banku oraz ze stanu
likwidacji. Jak się okazuje, stra-
ty banku wynoszą 131 tysięcy zło-
tych. Na tę sumę jest pokrycie
około 67 tysięcy złotych, Reszta
strat musi być rok przez
udziałowców w drodze dopłat do
niepełnych udziałów oraz ewen-
tualnych dalszych dopłat z tytułu
przewidzianej przez statut dzie-
sięciokrotnej odpowiedzialności u-
działowców. Z dodatkowych wy-
jaśnień dyrektora Wysockiego
wynika, że jeżeli wszyscy udzia-
łowcy, których komisji likwida-
cyjnej udało się odnaleźć, uzupeł-
nią swe udziały do zadeklarowa-
nej sumy 100 zł, wtedy da się
uniknąć dalszej  odpowiedzial-
ności.

Katastrofa banku dotknęła
przedewszystkiem niezamožne sie-
ry naszego miasta, gdyż większość
udziałowców stanowią drobni rze-
mieślnicy, drobni kupcy i urzęd-
nicy.

Likwidacja banku natrafiła na
nieprzewidzianą trudność, miano-
wicie kilku udziałowców zaskar-
żyło do Sądu uchwałę walnego
zebrania, postanawiającą dokona-
nie dopłat do udziałów. Sąd okrę-
gowy i apelacyjny wypowiedział

przy zasadach katolickich i tylko
takiej szkoły żąda.

Obecnie szerzą się uzasadnione
pogłoski, że wielu nauczycieli zo-
stanie z końcem roku szkolnego
odwołanych do kraju, a wśród
nich — jak wspomnieliśmy — znaj-
dują się właśnie osoby znane ze
swej działalności i pracy kato-
lickiejj Tego rodzaju metody nie
mogą się żadną miarą przyczynić
do uspokojenia opinji wychodźtwa,
która już od roku jest zaalarmo-
wana  dziwnemi poczynaniami
władz szkolnych i bacznie śledz:
wszystko, co się w dziedzinie
szkolnej dzieje. Mamy nadzieję, że
czynniki kompetentne zawczasu
pomyślą nad skutkami wspomnia-
nych zamiarów i zaprzestaną
akcji, która musiałaby do głębi o-
burzyć katolickie wychodźtwo we
Francji i przynieść w konsekwen-
cji nowe nieporozumienia, których
nie brak, niestety, na terenie emi-
gracji naszej we Francji.

udziałowców Banku
I Rzemiosł.
się po myśli iej uchwały, jedna-
kowoż skarga miała skutek ujem-
ny, śdyż zahamowała bieg likwi-
dacji i naraziła bank, a pośrednio
i udziałowców na zwiększenie
kosztów likwidacji.

Po wyjaśnieniach i dyskusji
sprawozdanie komisji likwidacyj-
nej przyjęto. :

Następnie, wobec zdekomple-
towania Rady Nadzorczej wsku-
tek zrzeczenia się kilku człon-
ków, wybrano do Rady dr. Bory-
sewicza oraz uproszono p. Leona
de Tillier, aby pozostał na stano-
wisku prezesa Rady Nadzorczej,
które z pożytkiem piastuje od lat
dwóch.

Następny puukt porządku dzien-
nego przewidywał kwestję, czy
prowadzić likwidację banku w try-
bie dotychcczasowym, czy też
ogłosić upadłość.

Ze względu na to, że ogłosze-
nie upadłości pociągnęłoby za
sobą znacznie większe koszty i
większe ciężary dla udziałowców,
postanowiono pozostawić tryb do-
tychczasowy.

Ostatni punkt porządku dzien-
nego wypełniła dyskusja nad kwe-
stją odpowiedzialności  poprze-
dnich zarządów za doprowadzenie
banku do stanu katastrofalnego.
Dla zbadania tej kwestji i opra-
cowania odpowiednich wniosków
wybrano specjalną komisję, w
której skład weszli pp. Kumora-
Worobjew, Pawilonis i Jakóbczyk.

i8 S
Rodzice, którzy cheą mieć pew-

ność, że syn ich wykształci się na do-
brege | uczciwego rzemieślnika niech
oddadzą go do Zakładu Salezjańskiego
przy ul. Dobrej Rady 22, przy którym
znajduje się Szkoła Rzemiosł z warszta-
tem stolarskim, z prawami szkół pań*
stwowych. Nauka trwa trzy lata Pro-
spekt warunków przyjęcia do Zakładu
można zażądać w kaźdym czasie. Po-
danie o AMS: wnesić należy do Dy-

rekcji kładuj nie później niż do 1-go
Września gr2
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

zycie gospodarce.
Zadłużenie samorządów.

Jeden ze współpracowników
„Polski Gospodarczej” obliczył, że
całkowite zadłużenie samorządów
wynosi 1100 miljonów zł., z czego
800 milj. zł. wynoszą zobowiąza-
nia długoterminowe, 300 milj.
krótkoterminowe. „Sanacyjny” I.
K. C. w związku z tem zadłuże-
niem samorządów zamieścił arty-
kuł, w którym pisze:
— „Ponieważ obsługa zobowią-

zań długoterminowych pochłania
rocznie około 100 milj, zł., przeto
samorządy miałyby w tym roku
do płacenia 400 miljonów zł., t. j.
100 milj. złotych tytułem obsługi
zobowiązań diugoterminowych i
300 milj. złotych tytułem wyrów-
nania bieżących zobowiązań,

Tymczasem ogólny budżet
wszystkich samorządów w Polsce
na r. 1932-33 nie przekroczy 600
milj. zł., t. j. cofnie się mniejwięcej
do poziomu r. 1926 — wobec za-
mierającej siły podatkowej ludno-
ści miejskiej.

, Wynikałoby z tego, że w roku
bieżącym samorządy musiałyby
*/3 swego budżetu poświęcić na
obsługę długów — co jest absur-
dem nie do pomyślenia.

67 procent swego budżetu ża-
den związek publiczny nigdy nie
płacił, bo płacić nie mógł na ob-
sługę swych długów. Gdy udział
długów dochodził właśnie do ta-
kiej cyfry — zachodził klasyczny
wypadek niewypłacalności”. —

Jakie są z tego drogi wyjścia?
Albo nowe podatki, co jest nie-
możliwe albo konwersja długów,
co wobec dzisiejszych warunków
politycznych jest niemniej nie-
możliwe.

Kiedy budżety samorządów
nieopatrznie wzrosły z 300—400
miljonów zł. w roku 1926 na
1.020 miljonów zł. w 1928 r. to
p. Składkowski uznał za wskaza-
ne stwierdzić.
— „Wołanie Wielkiego Bu-

downiczego Polski Józefa Pil-
sudsklego do „wyścigu pracy”
samorząd terytorjalny przekuł w
czyn*. 3

Dziś okazuje się iż sanacyjni
„Kowale” w samorządach „prze-
kuwając w czyn* doprowadzil
do absurdu.

—

Bezprawie.
„Jaskrawym wyrazem bezpra-

wia jest zdarzenie opisane przez
posla ze Stronnictwa Ludowego p.
Jana Wojtasika, mieszkającego w
Chrobrzu, pow. Pińczowski, woj.
woj. Kieleckie, w doniesieniu do
Komendy Policji Państwowej, któ-
re ogłasza „Zielony Sztandar” nr.
39 z 12-go b. m.:
„W dniu 15 maja 1932 roku o-

koło godz. 11-ej w nocy. przecho-
dziłem wraz z Franciszkiem Gilem
* Piotrem Domagało koło remizy
strażackiej, gdzie odbywała się za-
Dawa taneczna. W tym czasie wy
szedł policjant Prażuch, posterun-
kowy z Chrobrza i zawołał: pro-
szę się rozejść! Zapytałem po-
licjanta Prażucha, czego od nas
shce. Wówczas Prażuch zawołał

“ zwiska mojego, wymyślając
mi: „myślisz, że jesteś posłem, to
będziesz rządził tutaj, marsz do
Warszawy!”

Wtenczas udałem się z Piotrem
Domagałą do jego mieszkania. Po
Chwili policjant Prażuch zjawił się
pod domem Piotra Domagały i wo
łał: pogasić światło! co Domagała
uczynił. Nie chcąc narażać Doma-
gały na przykrości, opuściłem dom
jego i udałem się do swojego do-
mu.

Po wyjściu z domu od Domaga-
ły spotkałem stojącego” pod do-
mem policjanta Prażucha, który ru
szył za mną w tym samym kierun-
ku, gdzie ja szedłem. Po drodze
spotkałem się ze Stanisławem O-
chęduszką, który szedł w ytm sa-
mym kierunku co i ja. Po rozej-
ściu się z tym wyżej wymienionym
policjant Prażuch, który szedł za
mną, nagle zawołał do mnie: „Pro
szę iść za mną zawołał: „W imie-
niu prawa aresztuję Cię”i ujął
mnie za ramię, wskazał mi, abym
szedł do śminnego aresztu. Po dro
dze wymyślał mi.

Gdy podeszliśmy niedaleko a-
resztu, Prażuch oświadczył: „Zwal
niam Cię, ale masz się jutro stawić
na posterunek". Zapytałem dlacze
go? Wówczas Prażuch wyjął re-
wolwer, przyłożył mi do głowy, po
czął mnie szarpać, odgrażać się, że
mi palnie. Następnie z przyłożo-
nym do głowy rewolwerem zabrał
mi legitymację poselską i powta-
rzał: „Jakżeś to zgłupiał!* Na mój
krzyk zaczęły podchodzić bliżej
nas osoby, z których zauważyłem
Stanisława Banasika i także Pio-
tra Domagałę. Wtenczas policjant
Prażuch odszedł odemnie.

TB
CZY PAMIĘTASZ 0 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?
AEISKEOSKSCEGNEREORESCZT

- Qhaty.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

й leūskiego“.
Zamiast kwiatów na grób ukocha-

nego brata ś. p, Ludwika Turkułła — na
najbiedniejszą inteligencję: Witold Tur-
kułł 20 zł., Leon Bargiewicz20-zt.

. Zamiast honorarjum dla dra Bagień-
skiego, inż. J. Krzyżkiewicz zł. 10— na
T-wo przeciwgruźlicze (Kolonje letnie
dla dzieci).
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KRONIKA.
Nowa taryfa

Dyrekcja Arbonu w dniu wczo-
rajszym przedłożyła Magistratowi
m. Wilna projekt nowej taryfy,
w której ceny biletów ułożone są
ściśle wgdług umowy Arbonu z
samorządem wileńskim. = Nowy
projekt taryfy przewiduje dość
znaczną obniżkę biletów. Według
przedłożonego projektu umowy

pobierać się będzie za bilet gr. 20

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Wyświęcenie alumnów na

kapłanów. J. E. ks. Arcybiskup

Jałbrzykowski dokonał w nie-

dzielę dnia 12 b. m. uroczystego

aktu wyświęcenia na kapłanów

następujących djakonów: ks. Mi-

chała Aronowicza, ks. Stanisława

Frydrykiewiza, ks. Bolesława Ga-

wrychowskiego, ks. Antoniego

Hermanowskiego, ks. Czesława

Jankowskiego, ks. Wiktora Ju-

dyckiego, ks. Aleksandra Lubec-

kiego, ks. Pawła Matulewicza,

ks. Edmunda Miro ks.

Łukasza Popiola, ks. acława

Rabczyńskiego, ks, Alfonsa Rot-

kiewicza i ks. Piotra Wojno-
Orańskiego.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Badanie stanu lokalu teatru

letniego. W związku z opłakanym

stanem lokalu teatru letniego,

Magistrat postanowił dokonać do-

kładnej lustracji teatru celem

zorjentowania się, jakie braki

techniczne należy usunąć, aby lo-

kal w zupełności i pod każdym

względem odpowiadał swemu

przeznaczeniu. Została wyłoniona

specjalna komisja, na czele. której
stanął architekt miejski inż. Na-

rębski. Komisja wkrótce przy-

stąpi do oględzin teatru i uzyska-

ny materjał i spostrzeżenia prze-

dłoży Magistratowi.
Z MIASTA.

— Autobusy do Kolonji Ma-
gistrackiej. Od dnia 14 b. m.
autobusy miejskie kursować będą

do Kolonji Magistrackiej. Godziny

odjazdu z Pośpieszki: 7,10, 8,10,

11,—, 15,30, 16,30, 19,45, 20,45.
Odjazd z Kol. Magistrackiej:

7,25, 8,26, 11,15, 15,45. 16,45,
20,—. 21,—.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za niepolewanie

ulic. Wobec nieprzestrzegania o
trzykrotnem polewaniu ulic wła-

dze administracyjne wydały za-

rządzenie policji spisywania pro-
tokułów na dozorców i właści-

cieli domów, uchylających się od

spełnienia tego obowiązku. Oso-

by te ukarane zostaną w trybie

administracyjnym.
SPRAWY SANITARNE.

— Lotne inspekcje na ryn-
kach. Komisje sanitarne prze-
prowadziły ostatnio szereg lot-

nych inspekcyj na rynkach miej-

skich i w zakładach fryzjerskich.

Spisano kilkanaście protokułów

za nieprzestrzeganie ;przepisów
sanitarnych. =

— Stan sanitarny dziatwy
szkolnej. Jak wynika ze sprawo-
zdania Magistratu z opieki higje-

niczno-lekarskiej w szkołach po-

wszechnych publicznych Wilna za

maj, w miesiącu tym zbadano

5.592 dzieci. Wśród nich znale-
ziono 2.774 dzieci brudnych, 2.595

zawszawionych, 14 chorych na

choroby zakażne, 71 chorych na

gruźlicę płuc i gruczołów chłon-

nych oraz 138 — na choroby

skórne. W tymże czasie wyką-
pano 5510 dzieci, ostrzyżono
1.262. Oględzin lekarskich doko-
nano 11.448.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoła Zawodowa Stóstr

Salezjanek podaje do wiado-
mości, że zapisy uczenic do tejże
szkoły na rok szk. 1932/33 rozpo-
częły się ibędą trwały do wrze-
Śnia rb.

Kancelarja Szkolna udziela
bieżących informacji i przyjmuje
zapisy codziennie oprócz dni
świątecznych od godz. 10 — 2
przy ul. W. Stefańskiej Nr. 37

"tel. 455.

 

    
    

  

  

   

  

   

    

   

   

 

   

  

   

 

  

   

  
    

  

   

  
  

   

 

   

  
  
   

- LISTY Z PODRÓŻY.
: III.

Na zielonem polu.
A jednak ludzie mają jeszcze

pieniądze. Kto je ma i jacy to są
 ludzie?.. o tem potem.

Jedziemy narazie na pole Mo-
kotowskie, na wyścigi...

Ho! ho! jakżeż tu inaczej niźli
dawniej bywało...

Brama i płot coprawda pozo-
stały te same, tylko na nowo od-
malowane, ale gdzież są te powo-
zy, gdzież te wspaniałe zaprzęgi, z
których jeden był piękniejszy od
drugiego...

Stangreci i lokaje byli dumni i
 dostojni, jak panna przed ślubem

albo jak dyrektor protokułu, a
konie chorowały wszystkie na
manję wielkości...
A dziś...
Kilka taksówek, których szofe

rzy grają na chodniku w „klipę”...
Ale oto i brama...
— Bilety?
—Bardzo proszę..
Park wyścigowy poprawnie

utrzymany, gwoli reprezentacji...
zajeżdża tu bowiem raz do roku

 

autobusowa.
od przestrzeni 1250 metr. Poza-
tem projekt umowy przewiduje
inne ulgi w przejazdach autobu-
sami.

Zrealizowanie tego projektu za-
ieży od stanowiska Magistratu wi-
leńskiego, gdyż Dyrekcja Arbonu
dąży w kierunku jaknajdalej idące-
go potanienia cen biletów.

Siostry Salezjanki przy szkole
prowapzą internat po cenie bar-
dzo dostępnej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Doniosłe rozporządzenie

w Sprawie podatku ryczałto-
wego. Dziennik Urzędowy Min.
Skarbu podaje do wiadomości
okólnik w sprawie zryczałtowa-
nego podatku od obrotu. Do-
szło do wiadomości ministerstwa,
że przy obliczaniu ryczałtu nie-
które urzędy skarbowe przyjmo-
wały za podstawę obliczenia
obrót ustalony przy wymiarze
podatku przez komisje szacun-
kowe w latach 1928 do 1930 po-
mimo, że odwołania tych płatni-
ków nie zostały jeszcze defini-
tywnie rozpatrzone. Gdy plat-
nik wskazywał, że ryczałt został
źle obliczony, gdyż komisje od-
woławcze umniejszyły mu w swo-
im czasie szacunek obrotu, żą-
dano składania indywidualnych
odwołań w terminie do dn. 1
maja. ;

Takie stanowisko wladz skar-
bowych nie odpowiada rozporzą-
dzeniu, według którego za pod-
stawę obliczenia ryczałtu należy
przyjmować prawomocnie usta-
lony obrót. Wobec tego mini-
sterstwo zarządza, aby w razie
rozstrzygnięcia odwołania lub
otrzymania akt, urzędy skarbowe
prostowały z urzędu nie żądając
składania odwołań, obliczenie
zryczałtowanego podatku przez
dostosowan'e wziętych za pod-
stawę oblic'enia obrotów za lata
1928 do 1930 do wysokości usta-
lonej przez komisje odwoławcze.

Min. Skarbu wyjaśnia poza-
tem, że przedsiębiorstwa powsta-
łe w ciągu r. 1932 podlegają o-
bowiązkowi opłacenia p:datku
ryczałtowego. Należy wysokość
tego ryczałtu obliczyć proporcjo-
nalnie od chwili powstanla firmy
do końca 1930 r., przyjmując za
podstawę roczną normę ryczałtu.

Min. Skarbu upoważniło lzby
Skarbowe do udzielania w wyją-
tkowych wypadkach na podstawie
art. 94 ust. o p. Przem. na indy-
widualne podanie _ płatników
ulg w  splacie zaległych rat
zryczałtowanego podatku, w ra-
zie stwierdzenia znacznego spad-
su obrotu w latach 1931 i 1932
w porównaniu z obrotem przy-
jętym za podstawę do oblicze-
nia zryczałtowanego podatku.

HANDEL i PRZEMYSŁ,
— 6odziny handiu w sobo-

ty I dni przedświąteczne. Sto-
warzyszenie Kupców i Przemy-
słowców Chrześcijan w Wilnie
zwróciło się ponownie do Staro-
stwa Grodzkiego z prośbą o wy-
danie zarządzenia, zezwalającego
na otwieranie sklepów spożyw-
czych w sobo'y i dni przedświą-
teczne do godz. Bej wieczorem.
Jak wiadomo, sfery kupieckie
prośbę swoją motywują tem, że
zarówno w soboty jak i dni
przedświąteczne, konsumenci ro-
bią przeważnie większe zakupy
artykułów spożywczych, zamyka-
nie więc sklepów, prowadzących
bandel temi artykułami, o godzi-
nę później stanowiłoby dla sze-
rokich warstw ludności znaczne
udogodnienie.
W myśl Rozporządzenia Pre-

zydenta Rzeczypospolitej o go-

dzinach handlu, władze admini-
stracyjne mogą zezwolić na prze-
dłużenie godzin otwarcia sklepów
spożywczych i np. w Warszawie
odpowiednie zarządzenie już od-
dawne zostało wydane. Sądzimy
więc że i wileńskie władze admi-
nistracyjne ustosunkują się wzglę-

na derby Pan Prezydent ze świtą...
Dosłownie na kwadrans,
Spoglądamy dalej. Budki i lo-

dami i wodą sodową, kasy totali-
zatora i składzik „wschodnich sło-
dyczy”, które sprzedaje, jakiś syn
słońca w tureckim fezie na izraeli-
ckiej głowie... A dalej trybuny, sy-
gnały i loża sędziów...

Trybuny... Pamiętam je do-
brze z lat dziecięcych. Były po-
dówczas klubem „wyższych dzie-
sięciu tysięcy”, salonem najwy-
tworniejszych dam.. Za wiele
tygodni przed sezonem wyścigo-
wym panowie Pizet w Paryżu i
Herse w Warszawie wiedli długie
narady z kompozytorami damskich
toalet, w klubach męskich wiedzio
no narady nad pęciną „Lady Ha-
milton“ i kłębem „Cezara“.... W.
dniu wyścigów zasiadał cały alma
nach gothajski...

Mitry i korony, szyszaki i gmer
ki, dostojnego przemyslowego mie
szczaństwa...

Czartoryscy z Lilpopami, Hut-
ten Czapski z Treptem, Lubomir-
ski z Rauem...

Co za głowy, jakie maniery i
i chewalerja...

DZIENNIK MWIDBERSKI
аак

W przededniu otwarcia wystawy pamiątek
moniuszkowskich w ogrodzie

Bernardyńskim.
Wystawa pamiątek moniuszkow

skich z jej doskonałym katalogiem,
opracowanym naukowo przez p.
Edwarda Wrockieśo przy pewnej
pomocy tylko paru kompetentnych
rzeczy tej osób, będzie najpiękniej
szem, bo trwalszem uczczeniem
pamięci i zasług mistrza. Bardzo
iadny stylowo pod względem ty-
pogralicznym i zdobniczym spo-
rządzony afisz, jest już gotów i od-
znacza go niespotykana bodaj do
tąd w Wilnie inowacja, — wykaż
imion wszystkich bez wyjątku eks-
ponentów, chciociażby większość
z nich złożyła po jakiejś parę lub,
nawet, po jednym tylko objekcie,
nadającym się do podniesieina war
tości muzealnej wystawy. Oczywi
ście, najszacowniejsze, a świetnie
usystematyzowane, są tutaj zbiory
naczelnego organizatora tej impre-
zy pokazowej, niezmordowanego
muzykologa p. Wrockiego, które
zawierają na ogół przeszło 200
przedmiotów. Dalej również du-
żej wartości naukowej są kolekcje
L. Uziębły, z których niejeden ob-
jekt przedstawia drogą naprawdę
pamiątkę z czasów pobytu autora
„Śpiewników domowych” w Wil-
nie i w rodzinnej Mińszczyźnie.
Wśród rękopisów wystawy do naj
ważniejszych należą te, które u-
dzielił p. Adam Zawadzki, księ-
$arz najzasłużeńszy wileński, a z
pośród afiszów bardzo rzadkie o-
kazy pochodzą z. Bibljoteki im.
Eust, i Em. Wróblewskich (tu zwra
ca głównie uwagę wspaniałe al-
bum pamiątek, ułożonych niegdyś
przez Jontka wil. P. Zelingiera).
Pod względem wartości artysty-

cznej objektów, do najpiękniej-
szych należą przedmioty, użyczone
ze zbiorów T-wa Przyjaciół Nauk
(tu szczególnie cenne są portrety
ołówka W. Wańkowicza i pendzla
K. Millera, pochodzące z byłego
Muzeum Nauki i Sztuki), T-wo
Przyjac. Nauk udzieliło również
dziesięć oszklonych gablot. Stoły
zaś dla nut wypożyczone zostaną
z Uniwersytetu, fotografji pa-
miątkowych wileńskich najśwież-
szej doby, wybitnie odznaczać się
będą prace p. Edmunda Zdanow-
skiego. Wystawa potrwa przez
ciąg może tylko parotygodniowy,
a otwiera się już w nadchodzącą
śfrodę t. j. 15-go b. m. w południe
Bogactwo nut najrzadszych edycji
dawnych z 7 tomami „Śpiewników
domowych', wydanych w latach
1843 — 1875 nakładem Adama Za-
wadzkiego oraz Friedleina i Ge-
bethnera i Wolfa, szczególny bę-
dą mieć posmak dla muzykologa.
Naprzykład 6-ty „Śpiewnik”, oz-
dobiony ślicznym portretem Ad.
Mickiewicza, zawiera samą tylko
muzykę Moniuszki do słów wiesz-
cza, mianowicie do jego ballad i
romansów. Nowy katalog nakła-
dów wileńskich „Śpiewnika”* wy-
kazuje wartościowe rzeczy, bę-
dące już na wyczerpaniu zupełnem
W dniu otwarcia wystawy Zwią-
zek Literatów wileńskich urządza
wieczór festyn  Moniuszkowski
muzyczny i popularno naukowy z
przemówieniami i dyskusją nad
sprawami życia i twórczości St.
Moniuszki.

L - sław.

dem podania Stowarzyszenia Kup-
ców i Przemysłowców Chrzešci-
jan przychylnie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ostatnia Środa Literacka

poświęcona Moniuszce. Jutro
kończy Związek Literatów swój
szósty sezon Sród Literackich u-
roczystym wieczorem, poświęco-
nym 60-tej rocznicy zgonu St.
Moniuszki. Na bogaty program
złożą się: referat znanego bada-
cza i właściciela cennyeh zbio-
rów muzykologicznych Edwarda
Wrockiego z Warszawy pt. „Mo-
niuszko w Wilnie", oraz część
koncertowa złożona z mało zna-
nych utworów Moniuszki; arje i
duety śpiewać będą Wanda
Hendrichówna i prof. Adam
Ludwig, Nieznane piešni wykona
prof. Zofja Wyleżyńska. Akom-
panjować i objaśniać będzie Sta-
nisław Węsławski. Początek o
8.30 wiecz.
— Walne zebranie członków
a Kolejowców Pol-

skich odbędzie się dziś o g. 18 ej
w lokalu własnym—Wiwulskiego
3.8.3.

Na porządku dziennym spra-
wy bieżące w związku z obniżką
poborów i redukcji dni pracy.

Na zebranie! przybędzie  pre-
zes zarządu głównego.
— Posiedzenie Wii. Tow.

Lekarskiego odbędzie się we
środę o godz. 8w. w sali własnej
przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z
nast. porządkiem dziennym: Prof.
Dr. Z. Orłowski: Leczenie ema-
nacją radową w Uzdrowiskach
polskich i wskazaniach do tego
leczenia. Dr. Ryll - Nardzewski:
Przyczynek do etjologji lupieža
Devergie Besnier.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,
— Strajk pracowników gml-

ny żydowskiej trwa w dalszym
ciągu i zaostrza się. O ile w naj-
bliższych dniach nie dojdzie do
porozumienia pomiędzy gminą i
związkiem pracowników službo-
wych i gmina zacznie korzystać
z usług łamistrajków, związek
zdecydowany jest ogłosić strajk
we wszystkich instytucjach spo-
łecznych żydowskich.

ч RÓŻNE.
— Harcerski zlot. W nie-

dzielę dn. 19-go b. m. o
godz. 20-tej na terenie woje-
wództw Wileńskiego i Nowogródz-

, Czasami błysnął w tłumie ża-
kietów, kask oficera ułanów, lub
dolman husarski,

Gdy zjawił się moskwicz, to al
LA gwardji albo „z bardzo wyso-
a

Е A z jakim to gestem bractwo za
jeżdżało, omal - że z takim szy-
kiem jak prababki na Kongres
Wiedeński,..

Baron Kort, pędząc ameryka-
nem na tor wyścigowy, gdyż w
pierwszym biegu idzie jego klacz
„Zulejka”, a późno już bardzo, w
pełnym galopie powozu, na bruk
wyskakuje na ul. Koszykowej, by
pomódz przejść przez jezdnię ja-
kiejś ślepej, ubogiej starowince..,

Przeprowadza nędzarkę na dru
śą stronę, wskakuje do powozu,
strzela z bata i pędzi dalej...
W cztery siwe araby zajeżdżał

sędziwy książe Sanguszko, a przed
bramą trzymali luzacy cztery ka-
re konie podhusarskiemi siodłami,
oczekując na oficerów...

Dziś jest nieco inaczej..,

Powozów, jako się rzekło, nie
ma, na trybunach wrzask i scisk.
Galerja gwiždže jak w cyrku.

Przejdziemy się więc wśród ga

kiego zapłoną ogniska zwołujące
harcerki i harcerzy na Zlot pod
Wilnem.
W tym dniu we wszystkich

miastach i wsiach, gdzie istnieją
drużyny harcerskie odbędą się
przemarsze drużyn przez miasto
zakończone ogniskami harcer-
skiemi.

Od rana dn. 23 czerwca b. r.
zaczną przybywać do Wilna dru-
żyny harcerek i harcerzy aby
wziąć udział w Zlocie ku uczcze-
niu 20-lecia Harcerstwa pod
Wilnem.

Dnia 26-go czerwca nastąpi
uroczytte otwarcie Zlotu w obe-
cności przedstawicieli władz i
społeczeństwa, które tłumnie
statkami, autobusami lub też „per
pedes apostolorum” wyrusza w
tym dniu do obozów harcerskich.
—

Aresztowanie żony oszusta

w drodze do Argentyny.
Policja wileńska prowadzi już od 5

miesięcy dochodzenie w sprawie zu-
ara przywłaszczenia od kupca leś-

nego Kryńskiego 3.000 dol. amer. przez
niejakiego Finfera, który zdołał zbiec
zagranicę.

W. wyniku dochodzenia prokurator-
skiego aresztowana została w dniu
wczorajszym na dworcu wileńskim w
Warszawie żona Finfera, ktora wraz z
czworgiem swoich dzieci udawała się do
Argentyny. Przeprowadzona rewizja jej
rzeczy dała obciążający ją materjał,
wobec czego przesłano ją pod eskortą
policyjną do Wiłna. Finferową osadzono
narazie w areszcie centralnym. Dalsze
dochodzenie w toku.

KRONIKA POLICYJNA.
— Uduszenie się 3-letniego

chlopca. Mieszkaniec N. Wilejki
Konstanty Juszaniec powiadomił
policję, iż w dniu wczorajszym
o godz. 4 rano syn jego Zygmunt,
lat 3-ch, w czasie snu zsunął się
z poduszki 1 trafiwszy między
ióżko a materac, udusił się.

Władze śledcze wydelegowały
na miejsce strasznego wypadku
komisję śledczą celem przepro-
wadzenia badań.
— Oszukafcze gry na ryn-

kach. Henryk Raduslawowicz,
Tartaki 19, zameldował policji, iż
w dniu wczorajszym na rynku
drzewnym przy ul. Zawalnej o-
szukany został w tak zw. grę w
łańcuszek na 45 zł. Sprawców
oszustwa w osobach Jana Jan-
kiewicza i Petrusiewicza zatrzy-
mano. я

wiedzi...Spėjrzcie tam w ložy co za
wytworny anglik, w szarym melo-
nie i z pacholęciem w marynar-
skim ubranku?

Podsłuchajmy ich dysputy. Sła
bo znam język angielski, ale coś
się wyrozumie,

Pacholę otwiera buzię i szcze-
bioce:

— Tate, sztel uf de szwarce
kobyłe.
— Salo — man sogt niszt „uf

de szwarce kobyłe', man sogt, uf
„Zelir“,
— Wus ist dus „Zefir”.
— Dis ist a lokkij wietierok —
Na Boga! Anglik, prawdziwy

anglik z Białegostoku.
A dalej... O są jednak kocha-

jące małżeństwa. Spójrzcie, spójrz
cie jak ona mu słodko coś szep-
cze do ucha.

— Marysiu postawię tylko na
„Imbecille'* i już. Roza ostatni.

-— Henek! chodź w tej chwili
do domu, bo zrobię szkandał i dam
ci w Sw
— Maryniu...
— Milcz stary draniu!...
O! o! o! przepraszam bardzo,

ło ja się pomyliłem.

Odezwa
Do społeczeństwa miasta Wilna i Województwa

Wileńskiego.

W okresie ciężkiego położenia
śospodarczego, w okresie bezro-
bocia wśród szerokich rzesz rze-
miosła w Wiinie, gdy widmo gło-
du nawiedza i tych, którzy do nie-
dawna prowadzili własne pra-
cownie, zatrudniając i dając utrzy-
manie pracownikom, — jesteśmy
zmuszeni szukać środków dla czę-
ściowego chociażby zaradzenia tej
klęsce społecznej, która tylko przy
energicznej i  solidarnej akcji
wszystkich warstw społecznych
pokonaną być może.

Rzemieślnik pragnie utrzymać
swoje warsztaty, pragnie wzmoc-
nić swoją produkcję.
A stać się to może tylko wte-

dy, jeśli napotka na zrozumienie
i racjonalną pomoc całego społe-
czeństwa,
W poszukiwaniu środków za-

radczych zapobiegających bezro-
bociu, oparci o własną samopo-
moc, zwracamy się do całego spo-
łeczeństwa, by wszelkie zamówie-
nia i zakupy obuwia, różnego ro-
dzaju odzieży, mebli i t. d., czyniło
wyłącznie w miejscowych war-
sztatach rzemieślniczych.

Posiadamy uzdolnionych rze-
mieślników we wszystkich gałę-
ziach rzemiosła, a ich wyroby nie
tylko w niczem nie ustępują naj-
lepszym wyrobom fabrycznym, ale
często je przewyższają, przy tych
samych, jeżeli nie niższych cenach.

Społeczeńslwo popierając war-
sztaty rzemiesinicze, da tysiącom
ludzi zatrudnienie i możność wy-
żywienia siebie i rodziny, co z ko-
lei przyczyńic się będzie musiało
do gospodarczego ożywienia na-
szego miasta,
Apelujemy do wszystkich przed-

siębiorców budowlanych, by ze
względu na interes własny i bez-
pieczeństwo publiczne,  zatru-
dniali przy budowach wyłącznie
siły wykwalifikowane — dyplomo-
wanych rzemieślników danego za-
wodu.

Zwracamy uwagę wszystkich
konsumentów, że zamówienia na-
leży czynić wyłącznie u rzemieśl-
ników dyplomowanych, gdyż ci w
pierwszym rzędzie dźwigają na
barkach swych wszelkie ciężary
podatkowe i społeczne i powołani
są do wyszkolenia młodego poko-
lenia rzemieślniczego.

Czas pomyśleć o naszych rze-
mieślnikach, zdolnych i chętnych
do pracy.

Izba Rzemieślnicza wystąpiła
już z prośbą do wszystkich Urzę-
dów Państwowych, by przy roz-
dawnictwie robót uwzględniały w
pierwszym rzędzie warsztaty miej-
scowych rzemieślników. Z prośbą
tą zwracamy się obecnie do Władz
Samorządowych i wszystkich in-
stytucyj prywatnych, prosząc, by
wszelkie zamówienia i dostawy
oddawane były tylko wykwalifi-
kowanym rzemieślnikom,

Unikajmy wyrobów sprowa-
dzanych, a popierajmy ącznie
wyroby miejscowych rzemieślni-
ków.

Popierając warsztaty rzemie-
ślnicze, spełnimy obowiązek spo-
łeczny i przyczynimy się do szyb-
kiego przezwyciężenia kryzysu $0-
spodarczego.

Izba Rzemieślnicza w Wilnie:
Związek Cechów Chrześcijańskich.

'Resursa Rzemieślnicza.
Centrala Chrześcijańskich Związ-

ków Zawodowych w Wilnie.

 

Gołębie pocztowe w roli agitatorów
Ill międzynarodówki.

Ostatnio komuniści postano-
wili wykorzystać dla swych ce-
lów partyjnych gołębie pocztowe,
które wypuszczają do lotu za-
opatrując w przymocowane do nó-

żek cienkie czerwone płachty.
W ciągu ostatnich dwóch dni za-
uważono w mieście szereg podob-
nych gołębi komunistycznych, t.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.
— W Bernardynce. Dziś pełna hu-

moru operetka ze śpiewami i tańcami
Cyryla Danielewskiego p. t. „Polacy w
Ameryce".

Jutro „Polacy w Ameryce".
—W Lutni. Dziś detektywistyczno-

kryminalna sztuka Wallace'a p. t. „Nie-
uchwytny“.

Jutro — „Nieuchwytny”,
—Park Sportowy. Dziś koncert Wil.

Orkiestry Symfonicznej pod batutą Ra-
fała Rubinsztejna. Ceny: wejście 30 gr.
ulgowe 20 gr. i krzesła 60 gr. Początek
o godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 14 Awa ži

11,58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych (muz. i pog.) 15.35: Pro-

gram dzienny. 15.40: uz. popularna

(płyty). 16,40: „Piękne w życiu codzien-

nem', pog. 17.00: Koncert symfoniczny

(płyty). 18.00: „Jedziemy do Trok i We-
rek", felj. W. Hulewicza. 18.20: Muz.

tan. 1915: Przegląd prasy litewskiej.

19.30: Program na środę. 19,35: Pras.

dzien. radj. 19.45: „Co każdy o pływa-
niu wiedzieć powinien”, pog. 20.00:
Koncert. 21.00: Nasz feljeton literacki.
21.15: Muz. lekka. 22.15: Kom. i muz.
taneczna. +

Środa, dnia 15 czerwca.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych (muz. i pog.). 1240:
Kom. met. 15.35: Progr. dzienny. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Koncertdla

młodzieży (płyty). 16.40: „Niepotrzebny”,

nowela Jadwi i Zielińskiej. 17.00: Kon-
cert. 18.00: „Na morzach południowych”,
odcz. wygł. prof. Bronisław Rydzewski.

18.20: Muz. tan. 19.15: Polska w walce
z Anglją a Davis Coup —felj. wygł. Ha-

 

lina Hohendlingerówna. 19.30: Muzyka
(płyty). _ 19.35: Pras. dzien. radjowy.
19,45: „Co nas boli?“ — przechadzki
Mika po mieście. 19.55: Progr. na czwar-
tek. 20.00: Koncert. 20.55: Kwadr. liter.
21.10: Recital śpiewany (Salecki). 21.50:

Kom. i muz. tan. 22.25: „Drieu la Ro-
chelle głosi nowy patrjotyzm* — felj.
wygł. Jerzy Wyszomirski. 2240: Kom.
i muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Piękno w życiu codziennem,

Nietylko we wspaniałych  budo-
wlach, obrazach, rzeźbach i książkach
szukać należy piękna. Można je znaleźć
na każdym kroku, w najbliższem, domo-
wem otoczeniu. Najkonieczniejszy i naj-
bardziej utylitarny sprzęt może i powi-

Ponieważ ludzie zaczynają
zwracać uwagę na parę małżeń-
ską, chodźmy stąd coprędzej — by
nie być świadkami skandalu.

Ale oto sygnał — bomba idzie
w górę.

Konie ustawione szeregiem na
torze, niepokoją się targając wo-
dze i przysiadają na zadach...

Dżokieje, jak kolorowe lalecz-
ki łyskają na tle zielieni.

Trach!.. wstęga pęka i konie
z miejscąa puszczają galopa...
— Te Józek — migaj do kasy

i stawiaj dziesiątkę na „fuksa”.
— Możeby u Bokmachera.
— No, idźże prędzej ofermo,

bo kasę zamkną.
— Kasiu, Kasieczku, daj piąt-

kę, postawię na „francuski“ wy-
gram setkę, to i oddam.
— Już ci dałem dzisiaj,

złotych i przegrałeś.
— Ale teraz to pewne, muro-

wane.
— Paszoł wont i odczep się.
— Złam pysk.
Do mety przychodzi „Kaprys“,

„Fuks' prawdziwy „fuks”.
Nieliczna garstka biegnie do

kasy... 45

pięć

WYPADKI.
—Groźny pożar przy ul. Rossa.

Onegdaj w godzinach przedpołu-
dniowych w posesji Nr. 16 przy
ul. Rossa wybuchł groźny pożar.
Z nieustalonych narazie przyczyn
zapaliły się wióry, złożone w skła-
dzie, bezpośrednio przylegającym
do wspomnianego domu.
W ciągu kilkunastu minut cały

skład stał w płomieniach. Wiatr
przerzucił ogień na dach domu,
który wkrótce stanął w płomie-
niach.

Przybyła straż ogniowa przy-
stąpiła niezwłocznie do akcji ra-
tunkowej. Po czterogodzinnej wal-
ce z rozszalalym žywiolem požar
zdołano zlokalizować. |,

Pastwą płomieni padł skład
drewniany wraz ze znajdującemi
się wewnątrz materjałami opało-
wemi oraz dom mieszkalny i urzą-
dzenia wnętrz kilku mieszkań.

Straty według prowizorycznych
obliczeń sięgają około 10,000 zł.

Podczas akcji ratunkowej dwaj
strażacy ulegli nieszczęśliwym
wypadkom. Mianowicie dostali
się oni w płomienie, skąd nie mo-
gli się wydostać. Jednemu z nich,
który uległ ciężkiemu poparzeniu,
pomocy lekarskiej udzieliło Po-
oo: Ratunkowe,

nien być pięknym. Jak to osiągnąć,
opowie radjosłuchaczom dn. 14 czerwca
o godz. 16.40 znana artystka dekorator-
ka Wanda Telakowska.

Koncert wtorkowy.
O godz. 17.00 nadany zostanie wtor-

kowy koncert symfoniczny ze studja
warszawskiego pod dyrekcją Kazimierza
Wiłkomierskiego. programie między
innemi walc Głazunowa, dwa tańce sło-
wiańskie Antoniego Dworzaka oraz baśń”
symfoniczna Fr. Smetany „Wełtawa”,
pełen poezji życiorys domowej rzeki
Czech.

Swego nie znacie.
„Jedziemy do Trok i Werek* — oto

tytuł feljetonu Witolda Hulewicza o
godz. 18.00, Hasłem jego: cudze chwali-
cie, swego nie znacie! tematem zaś —
pochwała piękna wileńskiego krajobrazu.

Za dziesięć płacą pięćdziesiąt,
bo koń był nie „obstawiony”. Na
torze staje się nieznośnie duszno
i gorąco, chodźmy więc stąd...

Ktoś mnie łapie w ramiona na
ulicy... Szkolny kolega.
— Jak się masz stary łobuzie?

Co z wyścigów? Wygrałeś?
— Naturalnie!
— Na kogoś stawiał?

— Na nikogo? i właśnie dla
tego wygrałem.
— A to bajecznie, no to pro-

wadź na wódzię.
— Diękuję nie pijam.

— Ciebie zawsze trzymają się
kawały, no to stawiaj lody...
— Bardzo proszę.
Poza nami powstał jakiś char-

mider przy bramie wyścigowej.
To dwaj policjanci prowadzili

pod ręce upierającego się złodzie-
jaszka.
— Panie naczelniku... jak Boga

kocham to nie ja...
Jak się jednak ta Warszawa

zmieniła przez lat kilkanaście.
M. Junosza,

  

  

          

   

   
  

   
   

  

       

   

  

  

  

   

   

 

   

  

   

  

    

  

   

   

   

 

  

   



        

Z KRAJU.
Samobójsto 90-letniej kobiety.

Z Postaw donoszą, iż wieleik

ruszenie wśród mieszkańców

wsi Podkrajewszczyzna gm. no-
życkiej wywołała wiadość о sa-

mobójstwie popełnionem przez

90 letnią Teodorę Kotaniczową.

Kotaniczowa, która straciła dwóch

synów na wojnie w ostatnich la-

tach żyła w skrajnej nędzy nie

mając nieraz gorątej łyżki stra-

wy i kawałka chleba. Staruszka

w  przystępie rozpaczy wdniu

wczorajszym rzuciła się do głę-

bokiej studni, gdzie znalazła

śmierć.
Zwłoki Kotaniczowej wydoby-

to ze studni

Wyrodna para kochanków.

We wsi Maciuliszki gm. troc-
kiej Stanisława Jodkówna w dniu
11 bm. urodziła nieślubne dziecko,
które za namową swego kochanka
Kazimierza Ziniewicza w dniu

wczorajszym udusiła, a następnie

zakopała w chlewie. .

Wyrodnych parę kochanków
aresztowano.

Ciężkie pobicie koniokrada.

We wsi Perkowicze gm. wi-
słockiej mieszkańcy wsi Adamo-
wicz, Kuleniewicz i inni ujęli w
nocy dwóch koniokradów Piotra
Ulmnego i Wiktora Kraślewicza,
którzy ze stajni Gulewicza wy-
prowadzili konia. Podczas od-

koniokradów doprowadzania
nóżsołtysa P. UUmnyj wyciągnął

i rzucił się na włościan Adamo-

wicza i Kuleniewicza. Podczas
bójki przybyło jeszcze kilku wło-

ścian, którzy  rozbroili złodzieja.
Wczasie bójki (lmnyj odniósł

złamanie prawej ręki i podbicie

lewego oka oraz wybicie kilku

zębów.

Ujęcie handiarza żywym towarem.

Koło Filipowa ujęto podczas
przekraczania granicy niejakiego
Józefa Handlera, który przepro-
wadzał do Prus Wschodnich trzy
młode dziewczęta z Białostockie-
go rzekomo na roboty rolne.

W rzeczywistości miały być one

wywiezione do Królewca do do-

mów rozpusty. Handlera skie-

rowano do dyspozycji władz

śledczych.

ŁABAKSTRECH:RZEKNOGAGRE TPEZRECZYTOOFT TOAREPOKO AZS DZZCBA BOR

Prasa i książki w Rosji sowieckiej.

(KAP) Z okazji obchodzonego
w tym roku w Rosji sowieckiej

„dnia prasy“ ogłaszają „Izwie-

stija' następujące cyfry, ilustrują-

ce rozwój prasy i produkcji ksią-

żek. Z początkiem r. 1932 wycho-

dziło w Rosji sowieckiej 5600 cza-

sopism, to znaczy 6 i pół razy wię-

cej niż w Rosji przedwojennej.

Nakład dzienny doszedł do 35 mil-

jonów egzempiarzy (przed wojną

3,5 milį.). Podczas gdy dawniej

20 proc. wszystkich czasopism wy-

chodziło w Piotrogrodzie i Mo-

skwie, obecnie na prasę prowin-

cjonalną i fabryczną wypada 98

proc., a tylko ź proc. na prasę o-

bydwu stolic. W jednym tylko ro-

ku 1931 ilość perjodyków Rosji

sowieckiej podwaja się. Szczegól-
nie rozrasta się prasa prowincjo-
nalna. Tak np. na Ukrainie wycho-
dzi obecnie tyle czasopism, ile
przed wojną wychodziło w całem
państwie rosyjskiem.

W języku rosyjskim wychodzi
4000, w innych językach 1 @а--
lektach europejskich 1600 czaso-
pism. W. dawnej Rosji były tylko
dwa dzienniki z nakładem dzien-
nym ponad 100 tysięcy, obecnie
jeden dziennik ma nakład ponad 2
miljony, dwa ponad 1 i pół miljo-
na, 'a 35 — ponad 100 tysięcy.
Niektóre gazety fabryczne liczą
ponad 30 tys. czytelników.

Produkcja książek wzrosła z

Ruch wydawniczy.
— Poradnik dla samouków.

(Wydanie nowe). Zoologja II. Wydaw-
nictwo Kasy 1m. Mianowskiego.

Wyszedł X tom „Poradnika dla Sa-
mouków”, drugi z serji tomów, poświę-
conych zoologji. Zawiera on następujące
działy specjalne zoologji, opracowane
przez wybitnych zoologow polskich: Hi-
storja (S. Maziarski, prof. Uniw. Ja$.).
Fizjologja zwierząt (K. Białaszewicz, prof.
Uniw. Warsz., Embrjologja (E. Godlew-
ski, prof. Uniw. Jag.) i Psychologja po-
równawcza zwierząt (Anna Bohn-Drzewi-
na, redaktorka znanego pisma „Annće
Biologique" w Paryżu).

Autorzy artykułów udzielają — każ-
dy w swym zakresie — wyczerpujących
wskazówek, jak należy studjować wy-
mienione dziedziny zoologji, posługując
się najcenniejszą z metod pracy nauko-
wej: samouctwem. Samouctwo — to sa-

modzielność w pracy naukowej od sa-
mego jej początku, wypływająca z do-
brego zorjentowania się w zakresie za-
gadnienia, zmierzenia sił własnych, a co
za tem idzie — trafnego wyboru drogi i

wenno CASINO į
Wielka «7. tel. 15-14.

 

Dziśl Wielki erotyczny film najnowszej pro-
dukcji osnut:

DIETRICH. Na

393 mili. w r. 1929 na 859 milj.

książek w roku 1930 i jest obecnie

większa niż w Anglji, Niemczech i

Stanach Zjednoczonych razem

wziąwszy. Na jednego mieszkańca

Niemiec wypada 1,4, a na jednego
mieszkańca w Rosji sowieckiej —
5,36 książek. Co do treści, na tech-
nikę przypada 11,8 proc., na rol-

nictwo — 13 proc., na inne nauki i

umiejętności — 12 proc, na litera-

turę antyreligijną (bezbożniczą)—

10 proc.
Prasa rosyjska zaznacza z za-

dowoleniem, że rozpowszechnienie
literatury rewolucyjnej przez trzy
niemieckie zakłady wydawnicze
wzrosło w ciągu lat 1928 — 31 do
10,9 miljonów.

Jeśli zważymy, że przy obecnej
produkcji książek ilość i jakość są
zgoła różnemi czynnikami, to cyfry
powyższe mogą świadczyć tylko o
tem, jak wielką potęgą w Rosji so-
wieckiej jest monopol państwa w
„kształceniu obywateli. Chociaż
niezmiernie wiele papieru zadru-
kowuje się napróżno, rzuca się na
rynek mnóstwo książek nie pła-
cąc honorarjum autorskiego, a jed-
nocześnie nie mając na widoku

zysków, rozdaje się poprostu za-
darmo, to jednak monopol działa,

opanowywa bez reszty duszę na-
rodu i „kształci' jednolicie całe
pokolenie.

 

świadomej swego celu pracy w uniwer-
sytecie, instytucie badawczym czy stacji
doświadczalnej, — pracowni lekarza czy
ież przyrodnika amatora lub w pracowni
przyrodniczej szkoły średniej. Samou-
kiem w najgłębszem tego wyrazu zna-
czeniu jest każdy, kto przez studja sa-
modzielne chce pogłębić wiedzę zdobytą

w uczelniach. W „Poradniku”* znajdzie
on orjentację w zogadnieniach danej
dziedziny wiedzy, w jej przekroju współ-
czesnym i drogach, któremi podąża, znaj-
dzie przewodnik w zbieraniu i wyborze
literatury potrzebnej do studjów i wska-
zówki do radzenia sobie w przypadkach
odcięcia od środków naukowych na da-
lekiej prowincji.

Książka dla poważniejszego studen-
ta, nauczyciela, pracownika instytucji
badawczej, lekarza uczonego-specjalisty
w dziedzinach pokrewnych.

— Hygjena odżywiana. Ostatnio na-
kładem księgarni K. Rutskiego w Wilnie
ukazały się dwie książki doktora M. Gir-
szowicza: pierwsza p. t. „Tak żyć i od-
żywiać się potrzeba, aby zachować zdro-

na tle poczytnej powieści

Walne Zgromadzenie Członków
Związku Właść. Piwiarń, Kawiarń
I Jadłodajń w Wilnie i Ziemi Wi-

leńskiej.

Zarząd Związku Właść. Piwiarń, Kawiarń
i Jadłodajń na zasadzie $ 32 statutu zwo-
łuje na dzień 15 czerwca 1932 r. na godz.

PI E GI„PLAMY

a WAORY,OPALENIZNĘ
PA) rzeARSZCZKINATWARZY,

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.

W razie braku prawomocnej obec-
ności

dniu i miejscu.

Prezes zarządu
(-—) podpis nieczytelny.

HDAIA* 17 4 s2eepoz"17-1
iMydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

605—1

członków w pierwszym terminie, snowska.
walne zgromadzenie odbędzie się w dru-
gim terminie o godz. 17-ej w tym samym

iii
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Ž. A. K. S. zwycięža 6 p. p. leg. 2:1.
Zawsze młoda i ambitnie gra-

jąca družyna Ž. A. K. S. udowodni-

ła jeszcze raz, że potrafi również

wygrywać.
Przez cały czas meczu przewa-

gę mieli wojskowi, ale lepiej dy-
sponowany atak Ż. A. K. S. zdobył

dwa cenne punkty, strzelając
przez Daniszewskiego i Sackiewe-
ra zwycięskie bramki. Jedyny
punkt dla wojskowych zdobył
Hajdul. Mecz sędziował Kosta-
nowski.

Mecz ten nie wpłynął na u-
kształtowanie się czołowych dru-
żyn, ale rozjaśnił nieco sytuację
na szarym końcu.
W dalszym ciągu prowadzi

więc w tabelce 1 p. p. leg., mając
dwa punkty przewagi nad Ogni-
skiem, a trzy nad Makabi.

Finał zawodów strzeleckich.
W niedzielę zostały ostatecznie

zakończone wielkie zawody strze-
leckie o mistrzostwo Wilna.

Indywidualnie mistrzami zosta-
li: Pistolet na 120 pkt. możliwych,
1) ppułk. Bołtuć (19 D. P.) 92 pkt.
2) pór. Fus (3 B. Sap.), 3) kap. Pa-
kuła (1 p. p. leg.).

Broń małokalibrowa 1) De-
recki (P. K, S.) 273 pkt. na 400
możliwych, 2) por. Fus (3 B. Sap.),
3) por. Waszkiewicz (3 B. Sap.),
W kategorji I z broni długiej

małokalibrowej, 1) Skrobecki (3
B. Sap.) 278 pkt., 2) Derecki (P. K.
S.) 277 pkt., 3) plut. Budzunkie-
wicz 277 pkt. w kat. II 1) ppor.
Morzkowski (1 p. p. leg.) 278 pkt.,
2) chor. Sokólski (5 p. p. leg.) 278
pkt. 3) Jagoda (Gimn. A. Mickie-
wicza) 277 pkt. W kat III 1) Kry-
wiel (3 B. Sap.) 268 pkt., 2) Spiry-
dowicz (Z. P. K.) 256 pkt., 3) Gal-
dukiewicz (3 B. Sap.) 250 pkt.

Wśród pań zwyciężyła Szła-
jewska 270 pkt. na 300 możliwych.
W kat, II Kontrymowiczówna, a w
kat. III Kowalczykówna.

Po skończonych zawodach na
stadjonie Ośrodka W. F. odbyło
się uroczyste rozdanie nagród.

Przyszli mistrzowie lekkoatletyki
na starcie.

Mistrzostwa lekkoatletyczne C.
klasy dały nam szereś dobrych wy
ników, a w pierwszym rzędzie na
starcie zgromadziło się sporo mło-
dych zawodników.

Zawody zorganizowane zostały
wzorowo przez S.M.P. i odbyły się
z minutową punktualnością.
Oto wyniki techniczne: 100 mtr.

1) Nowicki A. (Ognisko) 12 sek.,
2) Margolis (Ż. A. K. S$.) wśród
junjorów zwyciężył Mielnik (Strze
lec) 13 sek. przed Pietrowem.
200 mtr. 1) Nowicki A. PG
24,9 sek., 2) Bobrowicz (Ś. Р
3) Rėžowiecki (Ž. A: K. S.). 400
mtr. 1) Płocki (1 p. p. leg.) 58 sek.,
2) Tomaszewicz (Sokół), 3) Sucho-
dolski (3 B. Sap.). 500 mtr. 1) Sta-
cewicz (Ognisko) 1 min. 21 sek.,
2) Pietrow (Strzelec), 3) Żydowicz
(S. M. P.). 1500 mtr. 1) Herman
(Ognisko) 4 min, 34 sek., 2) Zubie-
lewicz (Ognisko), 3) Sierdziukow
(Sokół). Bieg ten był najładniejszą
konkurencją zawodów. Na uwagę
zasługuje Herman. 800 mtr. 1) To-
maszewicz (Sokół) 2 min. 14,1 sek.,
2) Zubielewicz (Ognisko), 3) Her-
man (Ognisko). Bieg 60 mtr. wy-
grał Suchodolski (Strzelec) 7,4 sek.
2) Žydowicz (S. M. P.) 7,5 sek., 3)
Skidelski (ż. A. K. S.), 5 klm. 1)
Markowski (1 p. p. leg.), 3) Zubie-
хч M Va LST TATTO

wie", druga zaś p. L. „Jak naležy odžy-
wiač się i zachowywać w chorobach ser-
ca.

Autor, wychodząc z bardzo sluszne-
gozaloženia, że od racjonalnej djety i u-
miejętnego trybu życia chorego zależy
w wielkiej mierze pomyślny wynik lecze-
nia, przedstawia bardzo zwięźle i popu-
larnie higjenę odżywiania i zachowania
się chorego w świetle współczesnej nauki

lekarskiej.

_DZIERNGK WILEŃSKI_

ZE z Az Ualo)
z udziałem gwlaz l

program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 | 10,15, A alias Świąt: osee z,
Ceny na 1-szy seans zniżone. Następny program: 100 proc. dźwiękowy fllm: „Król Włóczęgów”.

"SPORT.
lewicz (Ognisko). 10 klm. 1) Szab-
liński (3 B. Sap.) 44 min. 14,6 sek.,
2) Łapiński (3 B. Sap.). Dysk 1)
Urban (Strzelec) 31 mtr. 27 cntr.,
2) Witas (3 B. Sap.) 30 mtr. 95 cntr.
3) Wróblewski (Sokół). Kula 1)
Urban (Strzelec) 10 mtr. 30 cntr.,
2) Wróblewski (Sokół), 3) Ciecha-
nowicz (Strzelec). Oszczep 1)
Smorgoūski (Ž. A. K. S.) 42 mtr.
91 cntr., 2) Subotowicz (S. M. P.),
3) Lesner (Ż. A. K. S.).Skok wzwyż
1) Czardasz (Strzelec) 160 cntr.,
2) Stącewicz (Ognisko), 3) Horn
(S. M. P.). Wdal 1) Ciechanowicz
(Strzelec) 5 ml. 65 entr., 2) Głucki
(Sokół), 3) Witas (Sokół).

Młodzież szkół średnich na kor-
tach tenisowych.

Zorganizowane przez Kura-
torjum Szkolne rozgrywki teniso-
we o mistrzostwo szkół, dużem cie
szyły się powodzeniem. Na kor-
tach zgromadziło się 26 zawodni-
ków.

Mistrzem szkół został Merecki
przed Piotrowiczem, Puszkarzewi-
czem i Burhardtem.

Wśród pań zwyciężyła Iwa-
nowska z gimn. E. Orzeszkowej.
W rozgrywkach finałowych wy-

niki następujące: Merecki — Pio-
trowicz 3:6, 6:3, 6:1; Piotrowicz—
Burhardt 8:6, 1.6, 6:1; Merecki —
Puszkarzewicz 6:2, 6:3; Puszka-
rzewicz — Burhardt 6:4, 6:3.

Zespołowo zwyciężyli ucznio-
wie gimn. Zygmunta Augusta 3
pkt. przed gimn. A. Mickiewicza
6 pkt, gimn, J. Lelewela 4 pkt.,
gimn. J. Słowackiego i Szkołą
Handlową.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie»

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

 

Z sali sądowej.
Przykładne ukaranie oszustki.
Dnia 9 czerwca 1932 r. w Są-

dzie Grodzkim w Ejszyszkach pod
przewodnictwem sędziego p. Czer-
kasowa odbyła się rozprawa są-
dowa przeciwko Marjannie Gada-
mer z domu Makzervel Anieli
pcskarżonej z art. 591

„Ad
Akt oskarżenia zarzucał, że

dnia 2.X r. z. Gadamer usiłowała
oszukać ks. St. Szczemirskiego,
proboszcza raduńskiego podstęp-
nie, podając się za siostrę J. E, ks.
Arcybiskupa Jalbrzykowskiegoi
prosząc o udzielenie pożyczki 400
zł. na rzekomą reparację zepsutej
w drodze ciężarówki, przewożącej
rzeczy J. E. ks. Arcybiskupa. Ks.
St. Szczemirski, zostawiając Ga-
damer pod opieką swej siostry, u-
Gal się do telefonu i po porozumie-
ши się z J. E. ks. Arcybiskupem w
Wilnie, powiadomił miejscową ra-
duńską policję, która natychmiast
aresztowała oszustkę.

Policja raduńska korzystając z
udzielonych informacyj J. E. ks.
Arcybiskupa, wszczęła energiczne
dochódzenie, które ujawniło. że
M. Gadamer jest niepoprawzą re-
cydywistką i że „ośmiokrotnie za
oszustwa była karana przez sądy
w Jadowie, Siemiatyczach, Zam-
browie, Łomży, Augustowie, Płoń-
sku, Bielsku-Podlaskim i Białym-
stoku.

Sędzia grodzki p. Czerkasów w
Ejszyszkach nie dając wiary wy-
krętnym tłumaczeniom oskarżonej
zastosował odpowiedni wymiar
kary, skazując Gadamer na 5 mie-
sięcy więzienia.

Sąd apelacyjny uwolnił > :
inž Miecznikowskiego

z pod zarzutu nadużyć przy budowie koszar.

Prace biegłych inż. inż. Miesz-
kisza i Markiewicza, którym sąd
w sobotę dnia i1 b. m. na wniosek
prokuratora i obrony pozostawił
do rozstrzygnięcia cały szereg
pytań, dotyczących racjonalności
budowy, celowości podnoszonych
wypłat na koszta, związane z bu-
dową, oraz działalności podsądne-
go inż. Miecznikowskiego, trwały
przez sobotę i niedzielę, bowiem
biegli musieli przewertować stosy
dokumentów, poczynić obliczenia
i skonkretyzować swe odpowiedzi.

Wczoraj, po wznowieniu posie-
dzenia, przewodniczący wicepre-
zes p. Władysław Dmochowski
wezwał rzeczoznawców do wypo-
wiedzenia swej opinji w kwestjach
interesujących sąd.
W znacznym stopniu opinje

swe obaj biegii uzgodnili, w pew-
nych jedynie momentach byli rpz-
bieżni, to też wówczas każdy z
nich wypowiadał własne zdanie.

Opinja biegłych naogół wypa-
dła b. pomyślnie dla podsądnego,
a gros niedokładności pfzypisy-
wali oni brakowi odnośnych in-
strukcyj, panującemu chaosowi or-
ganizacyjnemu i złej woli przed-

siębiorstwa budowlanego  „Bier-

nacki, Rudnicki i Budkres'.

Następnie sąd oraz strony za-

rzuciły biegłych pytaniami, na

które ci dawal. wyczerpujące wy-

jaśnienia.

Po zamknięciu przewodu sądo-

wego, przewodniczący otworzył

rozprawę stron, w której głos za-

bierali oskarżyciel. publiczny, wi-

ceprokurator p. Turowicz, oraz

obrońcy podsądnego mec. Stani-
sław Szurlej oraz dziekan A. Adw.
mec. Kazimierz Petrusewicz.

Przemówienia rzeczników inż.

Miecznikowskiego tak rozjaśniły

skomplikowaną sprawę, iż sąd z
wyrokiem nie miał żadnego kło-

potu, gdyż w ciągu dwuminutowej

przerwy, niezbędnej dła napisania
sentencji, wyniósł i odczylał orze-

czenie.
Mocą wyroku, sąd apelacyjny

uchylił wyrok w tej sprawie sądu
okręgowego, ssazujący inż. Miecz-
nikowskiego na 6 lat ciężkiego
więzienia i od winy 1 kary całko-
wicie go uwolcił.

Koszty sądowe
rachunek Skarbu

zaliczono na
Państwa.

Kos.

ROZMAITOŚCI.
„UPIORY TANCZĄ...“

Głośny dramaturg niemiechi Walter
Hasenclever ogłasza następujacy list z
Riviery:

Riviera jest osierocona. Wielkie ho-
lele są puste. Bogacze pakują sobie ku-
ie w łeb albo siedzą po więzieniach.  Smu
tno nad m. Śródziemnem. Minęły czasy,
kiedy promenada des Anglais rozbrzmie-
wała od dźwięków mandolin i gitar. Nie
kręci się więcej filmów w la Ualifornie.
Luksusowe magazyny w Cannes zieją
smętkiem i pustką. Tylko drzewa mimozy
kwitną w niezniszczalnej wspaniałości

nad upadającemi kursami giełdowemi.

Kapitał mówiący po angielsku powrócił

do ojczystych safes'w. Cóte d'Azur na-
leży znowu do Francuzów.

Z tego zacisznego spokoju wyrywa
ńas sensacyjne zdarzenie.

Chodzi o konkurs taneczny. Ale o
konkurs, który ani tańczącym, ani wi-
dzom nie może zaprawdę sprawić przy-
jemności. Bo ci tańczący są upiorami,
którzy od 53 dni bezustannie tańczą.
1270 godzin! I jeszcze temu niema końca,

Pytacie państwo zupełnie słusznie:
tak, a czy ci ludzie nie śpią? Po każdej
przetańczonej godzinie pozwala się im
na pauzę spoczynkową, którą od wczoraj
wieczór zredukowano do sześciu minut.
Tańczą w dzień i w nocy. Z początku
były 42 pary; teraz tylko jest ich cztery.
15 franków kosztuje wstęp.

Zbyt to głupie, aby było prawdziwe.
A przytem sala tak nabita, że niema
wolnego miejsca. W nocy o 3-ciej tańczą
upiory we śnie. Młode dziewczęta z obrz
miałemi nogami wiszą w ramionach wy-
chudłych młodzieńców. Od czasu do cza
su jedna z nich „klapnie“. Wielki mo-
Hy Dyskwalifikacja, Muzyka gra а-
ej.

Ten cywilizowany sadyzm przychodzi
do nas z Ameryki, a aranžują go amery-
kańscy przedsiębiorscy. Interes bardzo
dobry, bo biedacy, którzy rujnują swe
zdrowie, otrzymują siedem śmiesznych
nagród: pierwsza wynosi 12.000 franków,
ostatnia 500 franków — całych więc 80
złotych na głowę.

Mamy troski w Europie? Szklanemi
oczyma patrzą ofiary przed siebie. Pu-
bliczność gorączkuje.

WENUS ŚPIEWA.
Astronomowie amerykańscy do spół-

ki z technikami przeprowadzili w labora-
torjum radja uniwersytetu nowojorkskie-
go fascynujący eksperyment, zamieniając
światło planety Wenus w dźwięk. Cały
nowy Jork słuchał śjiewu gwiazdy wie-
czornej przy głośnikach radjowych i był,
jak donosiły gazety amerykańskie, do
głębi przejęty pamiętną chwilą, kiedy pro
mień Wenus zamienił się w muzykę sie-
ryczną. Aczkolwiek dumą Amerykanów
zpowodu udałego eksperymentu jest mo-
że nieco zabawna i śmieszna, to w każ-
dym razie ta zabawka techniczna jest
dość interesująca, by wywołać zachwyt
wiedzy technicznej. Eksperyment prze-
prowadzony został w ten sposób, że
chwycono teleskopem promień światła
Wenus i zamieniono go zapomocą komórki
selenowej w dźwięk.  Radjosłuchacze
dźwięk ten usłyszeli z głośników niby
wysoki ton skrzypiec, raz cichszy, raz
głośniejszy, raz całkiem niedosłyszalny,
zależnie od tego, jak promień światła
Wenus dzięki obrotom ziemi przechodził
przez szkła i lustra teleskopu. Trzeba
wielkiej siły wyobraźni, by tę astrono-
miczną zabawkę uważać za muzykę sfe-

ŻE SWiĄTA,
Hollywood się przeprowadza.
W 'Tampa, na półwyspie Flory-

da (U. S. A.) otrzymało w tych
dniach uroczyście pierwsze aie-
lier filmowe. Nowe atelier „Bea-
croft Florida Studie“ urządzone
jest według ostatnich wymogów

techniki i przystosowane do produ
kcji masowej filmów. W kołach
producentów filmowych w Holly-
wood (Kalifornja) twierdzą, iż w
niedalekiej przyszłości największe
trusty filmowe przeniosą swe lary
i penaty do Tampa, które posiada
jeszcze lepsze warunki klimaty-
czne i terenowe niż kalifornijskie
Hollywood i dzięki podzwrotniko-
wej przyrodzie Florydy, oraz mniej
szej odległości od New - Yorku sta
nie się w przysziości nowem wiel-
kiem centrum przemysłu filmowe-
g0.

Odmienne pożywienie dla jasno -
i ciemnowłosych.

Na podstawie obszernych sta-
tystyk zdołano stwierdzić, że licz-
ba jasnowłosych się zmniejsza.
Spostrzeżenie to naprowadziło pe
wnego fizjologa angielskiego na
przypuszczenie, że wymieranie ja-
snowłosych pozostaje w związku, z
odżywianiem. Zdaniem jego nie
uwzględniano dotychczas, że ko-
lor włosów, oczu i skóry, powinien
być miarodajnym dla rodzaju po-
żywienia danego osobnika. Lek-
ka strawa, owoce, jarzyna, jaja itp.
jest odpowiedniem pożywieniem
dla ludzi o ciemnych włosach i cie

mnej skórze, a więc dla typu połu-
dniowego. Ludziom jasnowłosymi
jasnookim przepisuje on natomiast
jożywienie cięższe, wołowinę, 0-
woce strączkowe, orzechy, sery.
Uczony angielski wskazuje na to,
że jasnowłosi są rasą, pochodzącą
z północy, gdzie z powodu niskiej
temperatury konieczne jest cięż-
sze i treściwsze pożywienie.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 13, Vi. 1832 r.

Belgja 124,42—124,73 -124,11.
Holandja 361,35—362,25—350,45.
Londyn 32,80—32,79 - 32,96—32,64.
Nowy York5,905—8,925—8,685,
Nowy York kabei 9,9i—2,93— 8,89.
Paryž 35,11'/,—35,20—35,03.
Praga 26,40--:6,46—26,34.
Sztokholm !69,15—169,99—1€8,31.
$zwajcarja 174,25—174,63—173,82.
włochy 45,75—45,98—45,52.
Berlin 211,40.— Tendencja niejednolita.

5|, pożyczka konwersyjna 33. 47,
dolarowa 47,50—47,25. 7% Śtabliizacyj-
na 44,50 — 43,75. 10%, kolejowa 101.
6' L. Z. 3. GK. 1 B.R., obligacje B.K.G.
94 Tesame. 7, 63,25. 4%, L Z. zieme
skie 32,75. Tendencja na pożyczki nieje-

 

 

 

 

Zaszczyc. uznan. Ich Świątobl. Papieżów
Piusów X i XI Wykon. pocztówek,,legi-
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne

Х. S. S. ryczną. dnolita, na listy przeważnie słabsza.

Z‹
DO POMNIKUW WIECZNE FOTOGR.| Kupno

BR. BUTKOWSCY, P į įWilno, ul. Ad. Mickiewicza 28, || Sprzedaż | SE
Okazyjnie do sprzeda: RESTAURACJA м ре!-
nia nowa sypialka pod pym ruchu, z wyszynkiem

OBWIESZCZENIE
Nr. spr. Z— 6083-32 r.

Sąd okręgowy w Wilnie, wydział VI, ogła-
szo, iź decyzją z dnia 29 kwietnia—11 maja 1932
roku postanowił unieważnć: a) eźtery akcje Wi-
leńskiego Banku Ziemskiego emisji 3 ej Nr. 3186,
emisji 22-:ej Nr. Nr. 1551), 15754 I 15
rub, wartości nominalnej każdy; b) 4/47, listy za”
stawne tegoż Banku wartości nominalnej po 1000
rub. Serja 4 Nr. 13302; wartości nominalnej po
500 rubll serji 2-ej Nr. 564, serji 7-e] Nr. Nr. 7362

W. Z. P. Nr. 12[" 1 €027, serji 30ej Nr. Nr. 41332, 41333, wartości
nominalnej po 100 rubli, serji 8 ej Nr. 29254, serji
9-ej Nr. Nr. 35139, 35565, serji 1Q-ej Nr. 38121,
serji 12-ej Nr. 41444, serji 14 ej Nr. 43669, serji
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BETAоо НЕВ
ożeniłem się z twą mat-

: LEKARZE ; ką, ustaliliśmy raz na
ё zawsze, że we wszyst-

ja będę rozstrzygał, a w
Dr. Ginsberg sprawach drugorzędnych

mz skórna wana- *"" I czy to okazało sięwezmę age ацуаod godz. b—1 | 4—8 „Oczywiście. Co praw-

tel. 567. d

upozow, wsz. nowości. 886

tak jak ja. Kiedy

kich sprawach ważnych,

la dotąd nie zdarzyła się
żadna ważna sprawa..."

czeczotką i stołowy Gie-
dyminowsks 26.

 

jowska 4. H.

Fortepian krzyżowy i

- wódek,.w dobrym punk-
9245 cie przy rynku, egzystuje

od lat 30, sprzedam z po-
wodu rodzinnych spraw.

P I A N I N A Wilno, ul. Zawalna Nr. 23
zupelnie Restauracja. Osobiście

„nowe lub piśmiennie.

(wielo- 9138—2
letnia

OWAL
1.200. K1-
Abelow. DRUKARNIA

I INTROLIGATORNIA

  
  
  

  

Siaiali, RE a ZĘ= 51748, serji 21-ej BRAIT IGZE
2 у serji 22-ej Nr. Nr. 54533, ” umebiewanie 4 pokol z M

PRACA | 55020; serji 34-ej Ni. Nr. 2, 66973, serji 37-ej , AKUSZERKI į SPRAWY Epucaikalaidado pissii TMIERZYŃSWEGO
LETNISKA. , a serji 38-ej Nr. Nr. 71044, SEEE MAJĄTKOWE|| dania, tamże aparat fot. ** °

STI TKO EASA TS . Kodak do sprzedania, Mostowa(l.1. Tel' 12-44

EAN BEI „nktyczna gospodyni AKUSZERKA _ Poszukuję 3 do 5 ty- Pośrednictwo wykluczo-
lez pensjonat rze- poszukuje zajęcia w Mieszkania MARJA i za jaaa > cd CE 2a
ka, las sosnowy, poczta mieście lub na d PE PIO REY: A E
L maj tek Danluszewdo majątku. Zyierzyniee Sotto ! к:п.'п z one LAKNEROWAkluczeni,| Oferty:„Adm. CR NIE

staeja Smorgonie, Kier- ul. Stara Nr. 21/23 m. 9. iemi kaucjami po- i n. . po a i z

9219—10 a:0 Szukuje solidna Spółdzie|- MIESZKANIE ParoAA + el RÓŻN #Е

 

Letniska we dworze 1, posady
2 lub 3 pokoje z kuth- skawe zgłeszenia upra-
niami, las, rzeka, śliczna szam nadsyłać:
miejscowość Dowiedzieć skrz. poczt. Nr. 19.
się Antokolska 62 m. 3

 

Pomocnika Rejenta

Gi :927—1 ówna.

Drukarnia A,

ferty z podaniem 3 pok. do jęcia. Ko-
wysokości kaucji I żąda- narskiego 48. 92 с
nego wynagrodzenia. О-

poszukują. Ła- ZE Dao y 20-10
złotówki roku A. K. Mieszkanie 5 pokojowe

Lublin, 1020538 _Wilno, Poczta do wynajęcia. Hr К,

9242—1

 

tyleryj:
ska I, m. 5u ias

ego, Mostowa 1,

Kaimn
Ugoda małżeńska.
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aż de końca światal

K

Ona: Najdroższy! Chcia- ZAKŁAD KRAWIECKI

łabym tak płynąć z tobą X
iesi l Mic-

Syn się żeni. Ojciec P: aiją mA kiewicza 2 53, оni, ec Przecież zakażd: - ki ы
9215--0 daje mu praktycznewska- nę będ ażdą godzi- kina Hollywood.

ię musiał zapłacić muj i
zówki na dalszą drogę 50 groszy w SYSGWŻiE ane ONO ла,

E=—=—4 życia: „Powinieneś zro- ni łodzi!
znacznie zniżone.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECY],

ZAPROSZENIA,

DO OPRAWY
obok WYKONYWA

Przyj- PUNK TUALNIE.

ŁOTYSZA

22—53,
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