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Jėzef-Dezydery

Szreniawa-Czerniewski
b. współpracownik „Dziennika Wileńskiego"

zmarł dnia 12 b. m.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dziś o godz. 9 i pół rano w kościele św. Jakóba po-
czem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa.

  

 

  

  

O tych smutnych obrzędach zawiadamia
Redakcja „Tziennika Wileńskiego".

R
Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca I współczucia po śmierci nasze”

go drogisgo Ojca i Męża
ś jp. JANA OLESZKIEWICZA

a w szczególności przewielebnym księżom: Józefowi Wojczunasowi i ojcu:
karmelicie Szczepanowi oraz wszystkim Kolegom i Przyjaciołom Zmarłego
Jak również Członkom orkiestry kolejowej I wszystkim towarzyszącymwos-
tatiej drodze Zmarłego serdec „Bó lač“ skład yni rodze Zmarłeg: zne g zapłać” składają Żona I Synowie,

Minister Zaleski w Genewie.
(Telef. ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Genewy donoszą, że przybył tam polski mini-

ster spraw zagranicznych p. Zaleski i wczoraj był prżyjęty na pou-
fnej konferencji przez premjera Herriot'a. .

Zjazdy spółdzielni mieszkaniowych.
(Telefonem od własnego korespendenta.)

WARSZAWA. Spółdzieinie mieszkaniowe odbędą w końcu

czerwca zjazdy: w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Gdyni.

Na zjazdach tych mają zapaść uchwały, domagające się przedłużenia

okresu amortyzacyjnego pożyczek budowlanych do 50 lat i obniżenie
procentów od tych pożyczek od 1 do 2 procent.

Groźba strajku powszechnego w Łodzi
interwencja rządowa w sprawie likwidacji zatargu.

(Telefonem od własn. korespondenta.)

ŁODŹ, Prasa łódzka alarmuje z powodu zapowiedzianego przez

związki zawodowe strajku powszechnego.

Sprawą tą zajął się minister pracy, który odbył dłuższą konfe-

rencję z głównym inspektorem pracy, inż. Klottem. Wedle przewi-
dywań, w dniu dzisiejszym rząd ma wystąpić z interwencją, w celu

zlikwidowania zatargów w przemyśle włókienniczym na drodze polu-

bownej. Do zapowiedzianego na piątek, 17 b. m. strajku związki za-
wodowe czynią duże przygotowania. Na środę zwołano wspólne ze-

branie wszystkich dełegatów i zarządów związków. Na zebraniu tem
komitet porozumiewawczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele

wszystkich związków, złoży sprawozdanie z dotychczasowych zabie-

gów. Na zebraniu tem wyłoniony będzie specjalny komitet strajkowy.

Zniżka płac w hutach żelaza.
{ (Teleionem od wlasnego korespondenta.)

KATOWICE. Dziś w Katowicach odbędzie się posiedzenie ko-

misji arbitrażowej na którem rozważana będzie obniżka płac w hu-

tach żelaza. Pracodawcy domagają się zniżki od 20 do 25 proc., cze-

 

mu stawieją opór robotnicy.

Żałoba niemiecka w 10 rocznicę przyłą-
czenia G. Šiąska do Polski.

* BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa
komunikuje, że jutro, z okazji
10 tej rocznicy przyłączenia czę-
ści Górnego Śląska do Polski na
całym obszarze niemieckiego
Sląska flagi na gmachach rządo-
wych i komunalnych zostaną o-
puszczone do połowy masztu.

Prasa nacjonalistyczna ogłasza
artykuły o plebiscycie  górno-
śląskim, w których zdecydowanie
wyraża opinję, że dla Niemiec
istnieje tylko jedno rozwiązanie
kwestji górnośląskiej, a miano-

wicie — wcielenie całego Sląska
do Rzeszy.

„Pokojowe“ Niemcy przedewszystkiem,
myślą o zbrojeniu. `

GENEWA (Pat): Wedlug wia-
domości ze zródeł niemieckich,
delegacja niemiecka wręczyła dziś

po południu delegatom większych

państw memorandum, wyrażające
 

pogląd Rzeszy, że ograniczenia
zbrojeń narzucene Niemcom przez
traktat wersalski, winny nabrać

charakteru ogolnego.

"Głód z sowieckiej Ukrainie.
BERLIN. (ATE). „Vossische

Ztg.* ogłasza dłuższą koresponden

cję swego korespondenta moskiew

skiego, Steina, który odbył podróż
po Ukrainie i zwiedził ukraińskie
ośrodki przemysłowe, a również
budowę t. zw. Dnieprostroju na po
rohach dnieprowych. Stein stwier-
dza, że dworce kolejowe na Ukrai-
nie wyglądają jak obozowiska wo-
jenne. Tłumy włościan i robotni-
ków wraz z rodzinami obozują za-
równo w poczekalniach dworco-
wych, jak i na okolicznych placach
oczekując możliwości wyjazdu po-
ciągiem do innych miejscowości
Z. $. S. R. w poszukiwaniu pracy i
chleba. Do każdego podróżującego
obcokrajowca obywatele sowieccy
zwracają się ze stereotypowem, a
budzącem grozę pytaniem, czy nie
ma kawałka chleba. W Dniepro-
stroju, który wybudowano z wiel-
kim nakładem kosztów, w całej a-
kolicy niema również chleba i in-
nych artykułów pierwszej potrze-
by. Na zapytania, dokąd zamierza-
ją wyjechać oczekujący na dwor-
cach włościanie, większość ich od-
powiada, że jest im wszystko jedno

A sa

dokąd wyjechać: na Syberję, czy

na Ural, czy do Turkiestanu. Szczy
tem marzeń wędrujących włościan

i robotników jest jednakowoż do-

stać się do Moskwy, która w po-

równaniu ze stanem aprowizacyj-

nym innych miast uważana jest za

oazę. Korespondent „Vossische

Ztg.* stwierdza, że polityka uprsze-

mysłowienia Sowietów odbyła się
kosztem zrujnowania rolnictwa i
całego organizmu gospodarczego

* Ukrainy. Budowa Dnieprostroju,
która pochłonęła poważne koszty,
umożliwi — twierdzi autor kores-
pondencji — ruch statków z Ukra-
iny po Dnieprze do Czarnego mo-
rza, gdyż rząd sowiecki w ten spo-
sób chciałby umożliwić wywóz
zboża ukraińskiego na rynki za-
graniczne. Jednakowoż, jak się
obecnie okazuje, uprzemysłowie-
nie sowieckie Ukrainy zabiło jej
gospodarkę rolną i wobec tego, jak
zaznacza Stein, statki sowieckie
po zakończeniu wielkich planów
przemysłowych nie będą mogły
wywozić zboża, którego Ukraina
nie posiada.

Z LItOWY.
Zatarg pograniczny z Niemcami.
Aresztowanie naczelnika odcinka

litewskiej policji pogranicznej.
Pisma litewskie donoszą 0 а-

resztowaniu przez policję niemiec-
ką naczelnika odcinka litewskiej
policji pogranicznej. .

Przebieg zajścia był następują-
cy: 9 b. m. o godz. 7 min. 40 wiecz.
p. 0. naczelnika odcinka litewskiej
pólicji pogranicznej w Ruśni por.
J. Dżenkajtis wraz z naczelnikiem
rejonowym W. Żemajtisem i dwie-
ma paniami udał się w sprawach
prywatnych do wsi Broniszki, po-
łożonej w pobliżu Ruśni po stronie
niemieckiej. Po zakomunikowaniu
urzędnikom niemieckim o swem
przybyciu udali się oni do pewne-
go sklepu, gdzie zabawili około go
dziny. Jednakże przy wyjściu u-
rzędnicy litewscy spostrzegli sto-
jących w pobilżu drzwi 2 policjan-
tów niemieckich i 1 urzędnika ko-
mory celnej, którzy aresztowali
por. Dżenkajiisa, odprowadzając
go na odwach. Następnie policjan-
ci niemieccy specjalnie w tym ce
lu sprowadzili z Tylży samochód,
którym aresztowanego por. Dżen-
kajtisa odwieziono do Tylży. Na
zapytanie telefoniczne policjant w
Broniszkach oświadczył, że otrzy-
mał rozkaz aresztowania por.
Dženkajtisa, a o motywach tego
zarządzenia nic nie wie.

Zajście to jest pierwszym tego
rodzaju wypadkiem w dziejach
stosunków  litewsko-niemieckich.

„Liet. Aidas“, zamieszczając tę
wiadomość, podkreśla, że „nawet
Polacy takich środków nigdy nie
stosowali, podczas gdy kulturtra-
gerzy Niemcy przed tem się nie
zawahali”.

Zajście bada w trybie nagłym
litewskie Ministerstwo Spraw Za-|
granicznych.

Echa konferen
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Po uratowaniu Hausnera
-Sensacyjne szczegėty tragiczneį przygody.

Jak uratowano Hausnera
8 dni na falach oceanu.

LONDYN (Pat). Według depe-
szy iskrowej, otrzymanej od kapi-
łana transportowca „Circeshell“,
który wyłowii na pełnem morzu
iotnika polskiego Hausnera, —
pierwsze słowa uratowanego były:
„Jestem Stanisław Hausner. Ra-
lujcie mój aparat", Unoszony przez
fale na przestrzeni 150 mil w prze-
viągu 8 dni, Hausner stracił zupeł
mie siły i wciągnięty został do ło-
dzi ratunkowej całkowicie bez-
władny. Zdołał jednak mimo wy-
czerpania wyszepłać: „Dziękuję
kapitanowi. Czekałem na pana
8 dni”, poczem zemdlał.

Marynarze, którzy brali udział

w akcji ratunkowej, patrzyli
przedtem z zainteresowaniem na
widniejący na horyzoncie szczątek
aeroplanu, biorąc go za pływającą
boję. Zauważyli jednak na nim
leżące nieruchomo ciało ludzkie.
Na odgłos syreny okrętowej czło-
wiek ten poderwał się i zaczął da-
wać rozpaczliwe znaki. Niewiele
brakowało, by pomoc ominęła lot-
nika — gdyż noc zapadała szybko
i załoga w sam czas zdała sobie
sprawę, że nie chodzi tu o pły-
wającą boję, lecz o unoszony przez
fale aeroplan, którego jedynie
przednia część wystawała z wody.

mok ZZZOZOOw - e

Hausner powraca do zdrowia.
NOWY YORK (Pat). Komen-

dant „„Circeshell“ donosi, że Sta-
nisław Hausner przychodzi do
zdrowia. Jesi nadzieja, że jakiś
statek uratuje samolot, który w
stanie nieuszkodzonym pozosta:
wiony został na Oceanie w odle-

głości 800 klm. na południowy za-
chód od brzegów Portugalji. Za-
rząd linji w Nowym Orleanie do-
nosi, że  „Circeshell'  zawinie
prawdopodobnie najpierw do Cu-
сасао 1 Venezueli, opóźniając swój
przyjazd do Nowego Orleanu.

Dola żony lotnika. |
Wywiad z panią Hausnerową.;

LONDYN. (Pat). Wieczorny

„Evening Standard' ogłasza na-

stępujący wywiad z żoną Hausne-

ra, uzyskany przez teleion trans-

oceaniczny: { 4

„Kobiety zamęžne na calym

šwiecie nazwač mnie mogą szaloną

„i mie zdającą sobie sprawy z nie-
bezpieczeństwa, na jakie narażony

jest każdy, kto usiłuje przelecieć
Atlantyk, Ale mnie to nie wzrusza.
Pośłubiłam 3 lata temu mego mał-
żonka, aby mu pomagać w jego
karjerze życiówej. Jego najwięk-
szą ambicją było przelecieć przez
Anlantyk. Jest on przekonany, że
potrafi przelecieć. Dlaczego miała-
bym go odwodzić od tego, o ile
pragnę mu pomóc w jego karjerze?
Gdy on powróciioświadczy mi, a
przekonana jestem, że to uczyni—

iż przy pierwszej okazji podejmie
znowu swój lot przez Atlantyk —
nie będę go powstrzymywała od
tego zamiaru. Żadna żona nie po-
winna powstrzymywać swego mę-
ża od osiągnięcia wytkniętego w
życiu celu“.

Zapytana o swe przeżycia, p.
Hausnerowa oświadczyła:

 

Prasa francuska o rozmowie Mac Donalda z Herriotem

PARYŻ (Pai). Cała prasa oma-
wia rozmowy między Mac Donal-
dem a Herriotem.

„Le Journal“ stwierdza, że
Francję i Angiję lączy dawna so-
lidarność wbrew pewnym życze-
niom zachowania swobody ruchów
ze strony Anglików. Zmiana ta
pozostaje być może w związku z
wypadkami w Niemczech.  Dzien-
nik zwraca uwagę na fakt, że ko-
munikat oficjaimy wymienia tylko
Lozannę, przemilczając Genewę.

„L'Oeuvre* nazywa rozmowy”
francusko - angielskie  „prawdzi-
wym początkiem Entente Cordia-
le, podkreślając, iż ta produ-
ktywna przyjaźń była pożądana
przez opinję publiczną „obydwu
wielkich krajów parlamentarnych
Europy".

Według „Volontó”*, Mac Do-
nald zachowywał wielką dyskrecję
co do treści rozmów, wystarczyło
jednak widzieć jego rozpromienio-
ną minę po powrocie z Wersalu,
ażeby się domyśleć, iż jest wysoce
zadowolony z osiągniętych rezul-
tatów.

„Ere Nouvelle“ ostrzega przed
nazwą „wspólny front francusko-
angielski", gdyż wyrazy te wywo-
łują wrogie nastroje, których oba
rządy praśgnęłyby uniknąć.

Blum konstatuje w „Le Popu-
laire“, že od ostatnich wypadkėw
wszystko we Francji rozwija się
w odwrotnym porządku. Dla.Tar-
dieu, Lavala, Flandina, dla szefów
większości dawnej Izby niebezpie-
czeństwem było działać, dla Her-
riota jedynem niebezpieczeństwem
byłaby bierność i lękliwość. Blum
jest onany, že debaty ge-
newskie doprowadzą do pozytyw-

nej redukcji zbrojeń, a o ileby
w tym kierunku doszło rzeczy-
wiście do porozumienia, to niema

żadnej racji, ażeby owo porozu-

mienie nie miało się rozciągnąć i

na Lozannę i na konierencję lon-

dyńską. ;
„Le Temps” pisze, że nie na-

leży mylić się co do samej natury
tego porozumienia. Nie jest to ani
sojusz, ani ściśle określona umo-
wa, ani jednolity front francusko-
angielski, ostrzem skierowany
przeciw innym mocarstwom, lecz
przyjazne porozumienie polityczne
pomiędzy Francuzami i Anglikami
w chwili rozpcczynających się ro-
kowań. Dziennik zaznacza, że
o ile konierencja rozbrojeniowa
nie da choć minimalnych rezulta-
tów, wywoła to we wszystkich
krajach wielkie rozczarowanie.
Unikając formuł ścisłych, których
nie można byłoby pogodzić z du-
chem artykułu 8-go paktu Ligi
Narodów, uzależniającego reduk-
cję zbrojeń od potrzeb bezpie-
czeństwa oraz zobowiązań mię-
dzynarodowych każdego państwa,
Francuzi i Anglicy doszli do wnio-
sku, że istnieją możliwości czę-
šciowego i prowizorycznego roz-
wiązania zagadnienia. Nikt nie
wierzy w to, by idea „serji zbro-
jeń' mogła być skutecznie zasto-
sowana. Rozpatrywana będzie
natomiast kwestja kompresji bud-
żetów wojennych i redukcja
względnie umiędzynarodowienie w
przyszłości niektórych szczególnie
niebezpiecznych broni, co otwo-
rzy być może pole do poszukiwań
ostrożnych, stopniowych i prowi-
zorycznych środków. Co się tyczy
reparacyj, nikt nie może poważnie

„doświadczać
„Nie chciałabym nigdy więcej

czegoś podobnego.
8 dni wyczekiwania i 7 nocy maja-
czenia. Najgorsze zaś było, że
wszyscy dookoła mnie starali się
być serdeczni 1 okazać mi współ-
czucie, usiłując mnie przekonać, że
o wszystkiem zapomnę, gdy pojadę
wypocząć. Nikt nie jest w stanie
wyobrazić sobie, jakie to jest mę.
czące być uprzejmą i wdzięczną
wobec ludzi, mających najlepsze
intencje, ale utrzymujących, iż
wszystko jest stracone, gdy w cią-
gu kilku godzin brak wiadomości
Trudno mi było walczyć przeciw
ich argumentom, ale Pan Bóg dał
mi dość odwagi. Uciekałam od lu-
dzi, chowając się w domu, lub w
kościele i modliłam się, ale nie tra-
ciłam nadziei. Obecnie jestem z
tego powodu tak bardzo szczęśli-
wą. Narazie wiem tylko, że mój
mąż jest zdrów i bezpieczny i wię
cej mi nie trzeba. Przekonana je-
stem, że przybędzie on z powro-
tem tak szybko, jak tylko będzie
mógł. Prawdopodobnie część drogi
przeleci na samolocie.

cji premjerów
myśleć, ażeby tak doniosły pro-
blem udało się ostatecznie uregu-
lować w Lozannie. Ponieważ
żadna rata reparacyjna nie ma
być wpłacona przed 15 grudnia
br., jest rzeczą możliwą, że mora-
torjum udzielone Rzeszy, którego
termin upływa z końcem czerwca,
będzie przedłużony, a cała kwe-
stja będzie oddana komitetowi,
którego zadaniem będzie w tej
czy innej formie zbadać techniczne
warunki uregulowania sprawy.

Porozumienie
Francji i Angli.

LONDYN (Pat). „Daily Tele-
śraph' donosi, że porozumienie
między Francją a Wielką Brytanją
jest tym razem kon:pleine, jeżeli
chodzi o reparacje. Obie strony
zgodzić się miały, że narazie mo-
ratorjum dla Niemiec zostanie w
Lozannie przedłużone, a po wy-
borach amerykańskich zagadnie-
nie reparacyj i długów wojennych
zostanie podjęte na nowo w sen-
sie calkowitešo i wzajemnego
skreślenia. Natomiast porozumie-
nie w sprawie rozbrojenia ma być
mniej kompletne. Projekt fran-
cuski 10% obcięcia budżetów woj-
skowych nie znajduje poparcia w
Londynie, gdzie uważają, że kraj
konskrypcji wojskowej, jak Fran-
cja, może przeprowadzić takie ob-
cięcie, natomiast w Wielkiej Bry-
tanji, gdzie armja jest najemna,
byłoby to trudne i pozatem posta-
wiłoby Wielką Brytanję w sytuacji
nierównej.

Wiadomość 0 porozumieniu
między Mac Donaldem a Herrio-
tem w sprawie reparacyj wywo-
łuje zdenerwowanie tutejszych kół
niemieckich, które obawiają się,
że von Papen znajdzie w Lozannie
tak zwarty front, że nie potraii

goprzełamać.

Relacje kapitana statku
„Cyrceshell“,

LONDYN (Pat). Korespondent
P. A. T. w Londynie wysłał wczo-
raj w południe depeszę iskrową
do Hausnera, prosząc go o relacje
dla prasy polskiej. Dziś (14 b. m.)
o godzinie 7-ej wieczorem kores-
pondent otrzymał depeszę iskrową
ze statku „Cyrceshell”, datowaną
14 czerwca w środku Atlantyku,
w której kapitan okrętu Wilson
donosi, że Hausner jest jeszcze
zbyt osłabiony, aby mógł dać oso-
boście relacje, wobec czego nie-
tylko nie może jej przesłać dla
prasy polskiej, ale nie ma dość sił,
by opowiedzieć ją kapitanowi.
Kpt. Wilson w uprzejmy sposób
daje następnie dramatyczny opis
znalezienia llausnera:

„Cyrceshell'” opuścił Antwerpję
z przeznaczeniem do Nowego
Yorku 7 czerwca, z transportem
kreozotu. Postanowiłem zboczyć
ze zwykłego, stereotypowego szla-
ku, ze względu na cenny transport
1 wybrałem bardziej bezpośrednią
drogę, kierując się na zachód od
wysp Azorskich. Wieczorem 11
czerwca zawiały wiatry  połu-
dniowo-zachodnie. Barometr za-
czął spadać, niebo zachmurzyło
się i pole widzenia na poruszonem
morzu bardzo się zmniejszyło.
Obserwowałem morze razem z
moim pierwszym porucznikiem,
przyczem ja badałem powierzchnię
wody na wschód, porucznik zaś na
zachód, W pewnej chwili porucz-
nik zwrócił moją uwagę na jakiś
przedmiot, odległy o 4 mile, Po-
oczątkowo myślałem, że jest to
może wystający z wody kabel lub
płynący wrak (zużyty, wycofany z
obiegu okręt), ale specjalne znaki
na przedmiocie spowodowały, że
postanowiłem dokładnie zbadać,
co to jest. Pewnej chwili przy
pomocy teleskopu ustaliliśmy, że
jest to wystająca część samolotu,
którego dwie trzecie zanurzone
były w wodzie. Na samolocie nie
zauważyliśmy zrazu znaku życia.
Dałem rozkaz zwolnienia biegu
i przybliżyliśmy się do samolotu.
Ciemności zapadały coraz raptow-

niej. Gdy bylismy oddaleni o milę
od samolotu, zatrzymaliśmy mo-

tory statku i poczęliśmy szczegó-
łowo oglądać samolot. Poruszone
morze podrzucało całą maszyną w

górę i w dół. Zauważyliśmy wów-
czas postać, przytwierdzoną jakby
do samolotu. Nasze syreny ry-
knęły i nagle w odpowiedzi na to
postać się poruszyła i zaczęła wy-
machiwać gorączkowo rękami.
Kazałem opuścić szalupę i drugi
porucznik z ochotnikami ruszył
w stronę samolotu. W odległości
50 m. porucznik zawołał przez ne-
gafon i otrzymał odpowiedź w ję-
zyku angielskim: „Jestem Stani-
sław Hausner. Wyratujcie mój
samolot". Zachodziła obawa, Że
każdej chwili cały samolot zanu-
rzy się w morzu, które stawało się
coraz bardziej wzburzone. Gdy
szalupa podpłynęła do samolotu,
Hausner poprostu spadł do niej
bez sił, Szalupa zabrała go na-
tychmiast zpowrotem na statek
i gdy Hausnera wyciągnięto na

pokład, było już zupełnie ciemno.
Od chwili zauważenia go aż do
chwili wciągnięcia na pokład mi-
nęło 45 min. Trzymając się le-
dwie na nogach, Hausner, podtrzy-
mywany przez 2chińskich mary-
narzy — bowiem większość mej
załogi składa się z Chińczyków —
wstąpił na pokład, gdzie go powi-
tano. Hausner powiedział: „Bar-
dzo dziękuję kapitanowi. Czeka-
łem na pana'”od 8 dni”. Wypowie-
dziawszy te słowa, Hausner zem-
dlał. Badanie lekarskie stwier-
dziło, że Hausner nie ma żadnych
wewnętrznych obrażeń, tylko ze-
wnętrzne rany i podrapania. Nie
mogłem dotąd nic z niego wydo-
być, gdyż jest on zbyt osłabiony,
aby opowiadać o swych przeży-
*ciach. Narazie odkarmiamy go for-
sownie, gdyż jest on bardzo wy-
głodzony. Hausner miał niesły-
chane szczęście, bowiem w 2 go-
dziny później zapanowała na
Atlantyku taka mgła, że nie mo-
ślibyśmy go zauważyć.
> Na tem kończy się relacja kpt.
Wilsona, który obiecuje przed-
stawić e A o z:

"н{ y tylko
pri

wiad dla P. A.
Hausner powróci do
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Przyczyna
Poszukując źródeł obecnego

kryzysu gospodarczego, gnębiące-

go w mniejszym lub większym

stopniu cały świat, ekonomiści

różnych krajów wyliczyli dotąd

kilkaset przyczyn, które spowodo-

wać miały ten niebywały w dzie-

jach kryzys.

Wszystkie te przyczyny są

jednak poniekąd pochodne i nie

ujmują zła w korzeniu.

Najczęściej ostatniemi czasy,

jako powód gnębiącego świat

przesilenia wymieniany jest —

brak zaufania.

Tu jesteśmy już na właściwej

drodze. Należy tylko odpowie-

dzieć sobie, co spowodowało ten

upadek zaufania?

Odpowiedź na to może być

jedna tylko: pogwałcenie zasadni-

czego prawa, na którem opierał

się dotychczas cały nasz ustrój

gospodarczy i społeczny — p ra-

wa własności.

Zaczęło się to czasu wojny,

kiedy władze wojskowe, „dla do-

bia sprawy” uważały za możliwe

zawiesić czasowo wszystkie uświę-

cone prawa, gwałcąc je drogą

rekwizycyj, świadczeń przymuso-

wych i t. pod., zarówno we włas-

nym kraju, jak przedewszystkiem

na terenach okupowanych.

Wojny bywały i w ubiegłych

wiekach, a z niemi razem gwałty

+ nadużycia rozwydrzonej solda-

teski. Z nastaniem pokoju jednak

powracały zwykle warunki nor-

malne, Inaczej po obecnej wojnie.

Rosja, z właściwą narodowi temu

krańcowością, doprowadziła bez-

prawie — sankcjonując je — do

ostatecznych konsekwencyj: znio-

sta wogóle prawo własności.

Niestety, bolszewizm nie ogra-

niczył się jedynie do Z. S. S. R.

Kryptobolszewizm wmniejszej

lub większej mierze zapanował na

całym świecie, najdotkliwiej zaś

daje się odczuć w tych krajach,

gdzie czynniki wojskowe, po skoń-

czonej wojnie, zamiast lojalnie

w ręce narodu złożyć chwilowe

pełnomocnictwa i władzę, zapra-

śnęły w dalszym ciągu opieką

swą uszczęśliwiać narody.

Czem, jeśli nie pogwałceniem

prawa własności, a więc bolsze-

wizmem, są tego rodzaju objawy

jak inflacja, etatyzm, ustawy loka-

torskie, reformy rolne, oparte na

przymusowem wywłaszczeniu, na-

reszcie cały powojenny system

podatkowy.

Wszystko ma jeden cel: walkę

z własnością prywatną, zniszcze-

nie tej własności.

Trudno się dziwić, że w takich

warunkach nastąpił zanik wszel-

kiego zaufania, że kapitały pocho-

wały się w pończochach, że zabra-

kło ich w obrocie, w bankach, że

nikt, poza potrzebami dnia bieżą-

cego, nie kupuje niczego, gdyż nie

jest pewnym, czy mu prawnie na-

bytej własności jutro jakiś dekret

nie odbierze.
Normowanie ustalonych przez

tysiąclecia praw życiowych za po-

mocą z dnia na dzieńwydawanych

„dekretėw“, stało się poprostu

plagę ludzkości.
Jest to eksperymentowanie in

anima vili, przyczem narody
odegrywać muszą bolesną rolę

królików doświadczalnych.
Idąc dalej, po nitce do kłębka,

docieramy do jądra zła — a tem

jest przerost władzy pań-

stwowej, która uzurpuje so-

bie nieprzynależne i niewłaściwe

sobie prawo, regulatora życia spo-
łecznego, podczas gdy pierwszem

jej zadaniem, niestety całkiem za-

niedbanem, jest: stać na stra-

ży prawa i praworząd-

ności.

Co się tyczy prawa, nie jest

ono i nie może być czemś dowol-

nem, co może być każdej chwili

ustanawiane, znoszone, czy zmie-

niane przez jakąś władzę prze-

mijającą: monarchę, dyktatora,

rząd, lub chociażby parlament.
Prawa ludzkie opierają się na

_ prawach przytodzonych, Boskich,
objętych  dziesięciorgiem  przy-
kazań.

Wszystkie prawodawstwa

wszystkich czasów i wszystkich
kulturalnych narodów są w grun-

cie tylko rozwinięciem praw przy-

rodzonych i mieszczą się w zu-

pełności w dziesięciorśu przyka-
zań Boskich.

Wszystko, co jest z tem

sprzeczne, nie jest prawem, ale

' bezprawiem, którego nie mo-

że sankcjonować żadna siła ludz-

"ka: pozostanie ono bezprawiem

(DZIENNIK MIDERSEI

Z prasy...
Trzeba zaprzeczyć!

„Kurjer Warszawski“ przyta-
cza ustęp ze świeżo wydanego,
drugiego tomu wspomnień Stre-
semann'a:

„28 lipca 1926. — Przyjąłem dzisiaj
p. Diamanda. <

P. Diamand zaznaczył dokładnie, że
p. Piłsudskiemu bardzo zależy na popra-
wieniu stosunków niemiecko-polskich, że
jest on całkowicie przeciwrosyjski. W
dalszym ciągu rozmowy p. Diamand po-
wiedział mi, że marszałek powiedział
raz, iż naogół, im więcej się ma obsza-
rów, tem jest się silniejszym, ale że Pol-
ska ma za dużo mieszkańców innej naro-

dowości, oraz że może byłoby lepiej wy-

rzec się niektórych obszarów, aby wzmoc
nić jedność narodową". >

„Kurjer Warszawski” zazna-
cza następnie, że zarówno Strese-
mann jak też Diamand już nie ży-
ją, więc nie sposób dziś stwierdzić,
jaka istotna była treść rozmowy,
czy Diamand wypowiedział przy-
pisywane jemu (a raczej p. Piłsud-
skiemu) słowa. :

„W każdym razie twierdzenie, że
Polska za dużo wchłonęła, oraz jakoby
gotowości wyrzeczeń się, znajduje siędzi-
siaj we wspomnieniach Stresemann'a.
Jest to książka, która będzie w rękach
każdego polityka, pisarza, uczonego, zaj-
mującego się poważnie sprawami współ-
czesnemi. Wiadomość tak uderzająca, w

sprawie tak dzisiaj zajmującej wszystkie

umysły, jak stosunki niemiecko-polskie,
obiegnie dzienniki wszystkich krajów i

będzie nieraz wracała. Jeszcze gorzej,

jeśli zostanie nagle wyciąśnięta, w ja-

kiejś ważnej rozprawie niemiecko-pol-
skiej na gruncie światowym”.

A to jeszcze nie wszystko.
Jednocześnie zjawia się z Nie-

miec drugie twierdzenie tej samej
treści: *
Bardzo powažne pismo paryskie

„La Revue Politigue et Parlemen-
taire“ zwrėcilo się do szeregu wy-
bitniejszych osobistości niemiec-
kich z pytaniem, czego Rzesza
Niemiecka chce od Francji i ogło-
siło w zeszycie z.10 maja 1932 r.
nr. 450 kilka odpowiedzi niemiec-
kich. ц

Otóż znany polityk narodowo-
niemiecki, baron von Freytagh
Loringhoven, w odpowiedzi ošwiad
cza wręcz, że to, czego chce Rze-
sza, to jest zupełne usunięcie po-
stanowień traktatu wersalskiego,
a w szczególności:

„Nowa granica na wschodzie należy
również do postanowień nie do zniesie-
nia. T. zw. korytarz jest krajem nie-
mieckim, ucywilizowanym pracą nie-
miecką, a zamieszkanym przez ludność w
większości niemiecką. Nie kto inny jak
marszałek Piłsudski, 'w czasie rokowań
pokojowych, sprzeciwiał się przyłączeniu
tego obszaru”.

Autor artykułu w. „Kurjerze
Warsz." prof. St. Stroński po przy-
toczeniu powyższych głosów nie-
mieckich zaznacza:

„P. von Frytagh Lorynghoven, po-
dobnie jak nie podaje źródła twierdze:
nia, iż ludność niemiecka stanowi więk-
szość naszego Pomorza (w rzeczywisto-
ści 10 proc.), tak też nie mówi, skąd ma
absurdalną wiadomość, jakoby podczas
rokowań pokojowych ówczesny Naczel-
nik Państwa Piłsudski sprzeciwiał się
przyłączeniu Pomorza do Polski, t. j. u-
zyskaniu przez Polskę znowu dostępu do
morza.

Jeśli polityk niemiecki wybitny, w
wywodach ogłoszonych w  poważnem
piśmie francuskiem, ucieka się do takich
„uzasadnień”, wskazuje to, jak dalece
robota niemiecka, w naporze na nasze
granice i ziemie, nie przebiera już w
środkach.

Jednocześnie wzmianki, tak jaskra-
we, we wspomnieniach Stresemann'a i w
oświadczeniach p von Freytagh Loring-
hoven poszły w świat i krążyć będą długo
i szeroko. Po pewnym czasie zawarte w
nich twierdzenie może się stać jedną z
t. zw. rzeczy powszechnie znanych. I dla-
tego niezbędne jest bardzo stanowcze za-
przeczenie i bardzo wytrwałe przeciw-
stawianie tego zaprzeczenia zagranicą
zuchwałym wymysłom, które niewątpli-
wie wcale nie przypadkowo i nie bez ra-
chuby właśnie teraz się zjawiły”.

Statystyka.

„Gazeta Warszawska” (178)
poświęca szereg uwag naszej sta-
tystyce oficjalnej:

„Oto czytamy, że ilość bezrobotnych
jest obecnie mniejsza, aniżeli była o tym
samym czasie w roku ubiegłym. Copraw-
da doświadczenie życiowe wskazuje na
co innego, konkretne wiadomości, np. z
Górnego Śląska mają inną wymowę, ale
cóż począć, przecież to urzędowa staty-
styka. Nie ogłasza się jednak tak szero-
ko, nie podaje się w biuletynach do pra-
sy codziennej cyfr, obrazujących stan za-
trudnienia w przemyśle, stan częściowe-
go bezrobociai ilość przepracowanych
robotniko-godzin. A wszystkie te cyfry
wykazują bardzo silny spadek w porów-
naniu z zeszłym rokiem. Ponieważ niema
obecnie z Polski wielkiej emigracji, ani
nie grasowała zaraza, któraby wytępiła
setki tysięcy ludzi, wynika z tego prosty
wniosek, że bezrobotnych jest o wiele
więcej, niż to wykazuje „statystyka“.

Rząd odnosi jednak ogrómne sukce-

sy papierowe w zwalczaniu bezrobocia.

Dojść może do tego, że bezrobocie zni-

knie w Polsce... w wykazach statystycz-
nych.

Ogłasza się rachunki dochodów i

wydatków państwa. Jeżeli np. minister-

stwo poczty zadłuży się w P, K. O.i

wpłaci pewną nadwyżkę do skarbu, fi-

guruje to w wykazach statystycznych ja-

ko „dochód”. Jeżeli znowu ten lub inny

dział administracji nie ureguluje swoich
płatnych zobowiązań, opartych na pod-

stawach prawnych, które muszą być za-

płacone, to wtedy pisze się o oszczędno-
ściach, o przeprowadzonych skutecznie

„kompresjach”, Gdy kolej żelazna zaciąg-
nie krótkoterminowe, wekslowe pożyczki,
o tyle zmniejszy się deficyt, względnie
zjawi się nadwyżka wpłacona do skarbu.

W ten sposób dochodzi się do zupełnie
fikcyjnej cyfry deficytu budżetowego”,

Jaki jest cel takiej „polityki
statystycznej” — zapytuje „Gazeta
Warszawska”?

„Niewątpliwie szerzenie optymizmu,

pewna propaganda zaufania. Jednakże

można mieć wątpliwość, czy ta metoda

jest bardzo skuteczna. Społeczeństwo

uspakajane w ten sposób, staje się coraz

bardziej nieufne. Nie budzi zaufania sta-
tystyka gospodarcza i finansowa, która

staje się coraz bardziej podobną do sta-

tystyki wyborczej”.

Ziemia w ręce żydowskie.

Ostatnio pisma doniosły, że ży-

dowski komitet w Ameryce wy-
stosował do wszystkich żydów a-
merykańskich odezwę w celu ze-
brania funduszu ratunkowego w
sumie 2 milj. 500 tys. dolarów dla

żydów zamieszkałych w środko-

wej Europie a przedewszystkiem
w Polsce.

Drugą wiadomość czytaliśmy
znowu o tem, że 3 tysiące mająt-
ków ziemskich 0 przestrzeni 200
tysięcy hektarów ziemi zostało
wystawionych na licytację przez
Tow. Kredytowe Ziemskie w War-.
szawie.

„Pielgrzym“ pelpliūski uzupel-

nia powyžsze dwie notatki kroni-
karskie następującą uwagą:

„Te dwie wiadomości napozór nie

mają nic wspólnego ze sobą, a jednak gdy

się głębiej nad niemi zastanowimy, są one

ze sobą ściśle związane. Wiadomo że ży:

dzi w ostatnich latach wykupują coraz

więcej ziemi z rąk polskich i że mają

przygotowany plan do zagarnięcia tej

ziemi jaknajwięcej. Któż bowiem jest w

stanie te ziemie z licytówanych majątków

nabyć? Nabędzie ją ten, kto ma pienią-

dze — pieniądze mają żydzi, gdyż otrzy-

mują pomoc od swoich, braci z zagranicy.

Doniosłości tego faktu mogą nie ro-
zumieć tylko dzisiejsi sanatorzy współ-

pracujący w najlepszej zgodzie z żydami,

moskalami czy innemi mniejszościami,

Dla sanatora jest wszystko jedno w czy-

je ręce ziemia przejdzie, gdyż oni na-
równi stawiają każdego obywatela bez
względu na jego narodowość i wyznanie.
Ale ten kto wie, że Polskane
może się oprzeć tylko na narodzie pol-
skim, to to przechodzenie ziemi polskiej
z rąk polskich w ręce żyda jest przera-
żającem  pomniejszaniem państwa pol-
skiego”.

 

Wrażenie porozumienia francusko-
angielskiego

Głosy prasy

BERLIN (Pat). Wiadomości o
porozumieniu francusko - angiel-
skiem w sprawie Lozanny komen-
towane są przez prasę niemiecką
w tonie wyraźnego zaniepokoje-
nia. Rozmowy paryskie między
Mac Donaldem a Herriotem do-
prowadzić miały, według dzienni-
ków niemieckich do uzgodnienia
kompromisowego, opartego na
iunctim między problemem repa-
racyjnym a kwestją rozbrojeniai
zagadnieniem bezpieczeństwa. W:
tym duchu Mac Donald i Herriot
wystąpić mają w Lozannie z pro-
jektem podpisania przez wszystkie
mocarstwa paktu gwarancyjnego
o bezpieczeństwie politycznem,

Nie ulega wątpliwości — pisze
„Boersen Zt$.' — że w razie po-
twierdzenia informacyj o tym
kompromisie Mac Donalda i Her-

niemieckiej.

riota, delegacja niemiecka znala-
złaby się w Lozannie w sytuacji
bardzo poważnej i ciężkiej. Nowe
żądanie gwarancji bezpieczeństwa
w połączeniu z połowicznem roz-
wiązaniem problemu rozbrojenio-
wego pociągnęłoby za sobą skre-
ślenie zasadniczego postulatu nie-
mieckiego w sprawie  równo-
uprawnienia, a zarazem uniemożli-
wiłoby rządowi niemieckiemu
zgłoszenie postulatów rewizjoni-
stycznych z powołaniem się na
pakt Ligi.

Wszechniemiecka „Deutsche
Ztg.' i demokratyczna „Vossische
Ztg.* podkreślają z naciskiem, że
żaden rząd niemiecki nie zgodzi
się na tego rodzaju projekt, za
którym ukrywa się „Locarno
wschodnie",

 

- Calllaux znów na widowni.
'_ PARYŻ. Pat. — Józef Caillaux
został wybrany na prezesa sena-

ckiej komisji finansowej.

i mścić się będzie, wciąż nowe
wydając bezprawia.

Co się tyczy prawa własności,

to jest to jednem z kardynalnych
praw przyrodzonych, najwyraźniej

usankcjonowaiem dziesięciorgiem

przykazań. Mianowicie: Nie kra-
dnij, nie pożądaj... własności bli-
źniego twego.

Dopóki ludzkość nie zrozumie,
że to, co się obecnie dzieje, na

każdym kroku, pod osłoną róż-
nych dekretów, a chociażby „pra-

skia 3  

womocnych' uchwal sejmowych,
jest pogwałceniem praw przyro-
dzonych, praw Boskich, jest pospo-

litą kradzieżą — dopóki prawo
własności nie zostanie przywró-

cone w całej pełni, z całą bez-

względnością, ze  wszystkiemi
(chwilowo może dotkliwemi) kon-

sekwencjami — dopóty o powro-
cie zaufania nie może być mowy.

Bez zaufania zaś nie może być
naprawy stosunków  gospodar-

czych.

Paderewski brzeciwko fałszom
propagandy

Do „Kurjera Poznańskiego” pi-
sze jego korespondent z Nowego
Jarku: '

Nowy Jork podejmowal Pade-
rewskiego po królewsku. Wielka
"sala hotelu Astor zapełniła się
najpierwszymi  przedstawicielami
świata amerykańskiego i polskie-
go. Przy wspaniale przybranych
stołach  bankietowych zasiadło
przeszło 600 osób. Świat politycz-
ny i finansowy, przemysłowy, sztu-
ka i kultura amerykańska, złożyły
hołd zasłudze Wielkiego Syna
Polski. 3

Pierwszym mówcą był John B.
Stetson, b. poseł Stanów Zjedno-
czonych przy rządzie polskim.
Stetson zaznaczył w przemowie,
że Ameryka składa hołd najwięk-
szemu muzykowi świata i zarazem
najwybitniejszemu _ człowiekowi
naszej epoki. Ambasador Filipo-
wicz przypomniał zasługi Pade-
rewskiego z okresu ostatnich lat
25 i uczcił w Mistrzu przede-
wszystkiem gorącego  patrjotę,
który posiada niezwykły dar ze-
spalania w historycznych momen-
tach serca całego narodu.

Były ambasador w Anglii, Da-
vis, uczcił w Paderewskim mądre-
go i wymownego dyplomatę i mę-
ża stanu.

„Chwaląc go — wysłowił się
Davis — czujemy, że podnosimy
sami siebie i musimy podziwiać
człowieka, który umie przema-
wiać w kilku językach, a siła jego
wymowy jest tak wielka, że po-
rusza sumienia i zmusza innych do
akcji...”
W dalszym ciągu przemówie-

nia wyraził Davis uznanie Pade-,
rewskiemu, jako człowiekowi o
niezwykle szlachetnem sercu i
wielkiemu filantropowi.

Gdy Mistrz wstał, chcąc prze-
mówić, powstali wszyscy ecni
na sali i poczeli go gorąco oklaski-
wać, a potem w ciszy i skupieniu.
wysłuchali przeszło godzinnej mo-
wy Paderwskiego.

(Wielki Syn Polski mówił o Pol-
sce i jej zachodnich granicach.
Mówił płomiennie, lecz bezstron-
nie, popierając wywody swe fak-
tami, historycznemi cyframi staty-
stycznemi i t. p, Słowa Mistrza
tchnęły nieprzepartą logiką i dą-
żeniem ku prawdzie i sprawiedli-
wości. Przemawiał z ogromną siłą,
a mówił w imieniu narodu polskie-
go. Paderewski dowiódł słucha-
czom amerykańskim, że Pomorze
było, jest i będzie polskiem, że
ziemie jego nie są „korytarzem“
jak je przedstawia fałszywie pro-
paganda niemiecka, lecz jest ono
dzielnicą ziemi polskich, koniecz-

. - ° °

niemieckiej.
ną i niezbędną dla rozwoju i życia
narodu polskicgo. Niecne zakusy
prusactwa, dązącego do wydarcia
Polsce tych ziem, spotkają się z e-
wentualnym zbrojnym sprzeciwem
ludności polskiej, która dziedzic-
twa po praojcach nie odda nigdy
na łup wroga.

Mowa Paderewskiego, ubrana
w piękną formę języka literackie-
go, sprawiła wielkie wrażenie
wśród zgromadzonych osobistości
świata amerykańskiego, pouczyła
niejednego z nich i bezwątpienia
wzbudziła zainteresowanie i sym-
patję dla najaktualniejszej i donio-
słej dla nas sprawy. Siła argu-
mentacji Mistrza i rzucona przez
niego przestroga, że komunizm
niemiecki zagraża porządkowi ca-
łego świata i z chwilą gdy Prusak
zawładnie Pomorzem, rozpali się
zarzewie wojny i komunizm zaleje
całą Europę, trafiła do przekona-
nia słuchaczy. Mówca podniósł w
dalszym ciągu przemowy wielkie
zasługi prezydenta Wilsona i na-
rodu amerykańskiego przy odbu-
dowie Polski i w walce o wolność
ludów.

Gdy Paderwski skończył wspa-
niałą mowę, zapanował na sali
nieopisany entuzjazm. Mistrz za-
uważył ze skromnością, że hołd
składany jemu przez przedstawi-
cieli narodu amerykańskiego, u-
waża za hołd złożony narodowi
polskiemu, gdy sam doszedł do 0-
kresu rozwoju duchowego, gdzie
próżność i zarozumiałość nie ma-
ją dostępu.

Prasa polska w Ameryce pod-
nosi wartość ogromną przemowy
Mistrza i jej doniosłe znaczenie
propagandowe.

„Taka mowa w ustach takiego
człowieka — pisał „Kurjer Naro-
dowy' — jest warta miljony zapi-
sanej oficjalnej i nieoficjalnej bibu-
ły. Taka propaganda polska to
najcięższy taran, bijący w złość i
zajadłość propagandy niemieckiej
w tym kraju; taka mowa —to nie-
tylko pomnik dla największego z
żyjących Polaków, to jednocześnie
świadectwo wielkiej przeszłości i
jeszcze większej przyszłości naro-
du polskiego, który wydał takie-
go syna jak Paderewski.
W kilka dni po bankiecie od-

było się uroczyste przyjęcie Pade-
rewskiego w City Hall. Mayor No-
wego Jorku, Walker, wręczył
Mistrzowi klucze miasta, jako
symbolu honorowego obywatel-
stwa,jakiem miasto obdarzyłoWiel
kiego Męża. Mistrz Paderewski
posiada obywatelstwo honorowe
prawie _wszystkich _ większych
miast amerykańskich.

Zatarg kłajpedzki w Trybunale Haskim.
"HAGA. Pat. — Na wtorkowem

posiedzeniu Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości Mię-
dzynarodowej delegat litewski
Sidzikauskas kontynuował swe
przemówienie, dowodząc, że pre-
zydent dyrektorjatu musi posia-
dać zaufanie gubernatora, a zatem
żubernator musi mieć prawo usu-

wania prezydenta w poważnych
wypadkach. W danym wypadku
wystąpienie Boettchera posiadało”
charakter spisku, więc usunięcie
jego było całkowicie usprawiedli-
wione.

Sidzikauskas stwierdził wresz-
cie niekompetencję Trybunału w
sprawie punktów 5-йо 1 6-во,

 

Dekret o legalizacji bojówek odroczony.
BERLIN (Pat). Podpisanie de-

kretu politycznego w sprawie
zniesienia zakazu istnienia od-
działów szturmowych zostało od-
roczone na termin późniejszy. —
Zwłoka ta spowodowana jest —
według doniesień prasy — zastrze-
żeniami, wysuniętemi przez przed-
stawicieli krajów związkowych,

Rząd Rzeszy rozważyć ma
kwestję, czy nie uda się osiągnąć
kompromisu w tej sprawie przez
uchylenie zakazu istnienia oddzia-
łów szturmowych przy równo-
czesnem zachowaniu zakazu no-
szenia mundurów. Wczoraj kanc-
lerz von Papen odbył konferencję

z Hitlerem i kpt. Goeringiem. Na
konferencji poruszono również
sprawę utworzenia nowego rządu
w Prusach. Narady te nie dopro-
wadziły do żadnego rezultatu.
Prasa hitlerowska w zdecydowa-
nym tonie ostrzega rząd przed
jakiemikolwiek  ustępstwami na
rzecz krajów związkowych w
sprawie uchylenia zakazu istnie-
nia oddziałów szturmowych. —
„Vólkischer Beobachter" pisze, że
narodowi socjaliści znajdą środki,
by uniemożliwić sabotaż rządu
Rzeszy przez rządy republik po-
łudniowo-niemieckich.

Robotnicy niemieccy przeciwko
szturmówkom

BERLIN (Pat). _ Katolickie
związki robotnicze Niemiec Połu-
dniowych zwróciły się za pośre-
dnictwem premjera Bawarji Helda
do rządu Rzeszy z ostrzeżeniem,
aby nie uchwalał zniesienia zaka-
zu  szturmówek — hitlerowskich.

hitlerowskim.
Zniesienie zakazu — oświadczają
związki robotnicze — grozi wy-
buchem akcji terrorystycznej bo-
jówek narodowo-socjalistycznych,
będącej wstępem do wojny domo-
wej.

Propaganda monarchistyczna w Niemczech
BERLIN (Pat). Przemawiając

na zgromadzeniu młodzieży nacjo-
nalistycznej, poseł niemiecko-na-
rodowy Evering oświadczył, że
okres dyktatury będzie tylko for-

mą przejściową do wskrzeszenia w
Niemczech Monarchji, w której
odbudowę naród niemiecki świę-
cie wierzy.

 

Przygotowania
Moskwa (Pat). Centralny zwią-

zek wynalazców sowieckich w od-
powiedzi na rzekome próby wcią-
śnięcia Z, S. 5. R. do wojny urzą-
dza w lipcu t. zw. 5 dni obrony

wojenne Rosji.
celem zwrócenia wynalazczości w
kierunku militarnym, Jednocześnie
zorganizowana będzie zbiórka na
czołgi, okręty i samoloty,

Nowy masowy proces © „Kontrrewolucję
gospodarczą" w Moskwie,

MOSKWA (PAT). G. P. U.
wykryła w moskiewskiej centrali
handlowej „Gumgort' nadużycia,
dochodzące do milj rubli; a po-
legające na nielegalnej sprzedaży
brakujących na rynku towarów

spekulantom i na przywłaszczaniu
nadwyżek kasowych, powstałych
wskutek samowolnego podwyższe-
nia cen. Spekulowano przeważnie
manufakturą. Proces 30 praco-
wników z dyrektorem Cwietko-

SZKICE | OBRAZKI.
JUŻ RAZ O TEM PISANO,

Ale niestety dotąd bez skutku.
Policja nie zainteresowała się moje-

mi szkicami, a „miarodajne czynniki”, wo

góle „Szkiców” nie czytują.

A sprawa jest nadal aktualną i przy-

krą wielce...
Gdybym chciał pompatycznie zocząć

artykulik napisałbym „przekupnie i wy-
drwigrosze: u bram świątyni”.
W tytule tym byłaby omal — że ca-

ła treść dzisiejszych „szkiców”, Chodzi

nam mianowicie o owe straganiarskie bu-
dy, które uplasowawszy się opodal ko-
ściołów O. O. Bernardynów, Św. Anny i
św. Jakóba wyłudzają głupim hazardem
groszaki (czasami ostatnie) od przecho-
niów zdążających do kościołów.

Opodal gromadzą się wierni, huczą
organy, spieszy dzieciarnia.. a tuż, tuż
opodal...

Pod poplamionym i połatanym para-
solem ustawiono stoliczek z przyrządami
try.»

Krągłe kolorowe koła, kości...

— Uwaga panowie! gra w miasta,
Stawią dwadzieścia wygrywa pięćdzie-
siąt Lublin i Warszawa wolne. Dwa-
dzieścia stawia... Hop...

Przegrana.. bank wygrywa.
I jeszcze raz.. tylko tutaj pewna wy-

grana

Tuż obok furczy kółko, a przymoco-
wany karabinek wiatrówka strzela do ko-
lorowej tarczy....

Chwila namysłu i rzemieślnik jakiś

wyciąga dwadzieścia groszy, które miał
przygotowane na zakupno cukierków dla

dzieci...
L.. przegrywa.
— Tatku chodźmy do kościoła... Już

czas,
— Zara, zara Anka tylko na zielone

postawię i już pójdziemy,

—Zielone i żółte wolne, wygrana
pewna.

Kółko idzie w ruchu, karabinek strze
la, a pieniądze jadą do kieszeni antrepre
nera,

— Tatko miał mi kupić lody.
— Niema lodów.
— Dlaczego?!
— Bo się wściekły.
A opodal spogląda pan posterunko-

Wy

Spogląda z wielkim zainteresowa-
niem na grę i na tłum cisnący się z gro-
szakami do straganów...

Otl tutaj powstaje nowe przedsię-
biorstwo t. z. gra „w para nie para“. Na
pozór niewinna gra na cukierki, a w rze-

Czywistości hazard.
Pan posterunkowy lubi zabawy lu-

dowe, pan posterunkowy, sam bierze u-
dział w grze jako niewinny widz...

Wypisujemy w prasie sążniste arty-
kuły na Soppockie Kasyno, ziejemy świę-
tem oburzeniem na tajne domy śry, a to-

lerujemy pod ścianami świątyń najob-
rzydliwsze wydrwigroszostwo...

Ponieważ jako się rzekło na począ-
tku onego ieljetonu „miarodajni* i po-

ważni ludzie, nie czytują „szkiców* prze-
to mam prośbę do mych łaskawych czy-

telników. Zechcą oni łaskawie zwrócić
uwagę, tym którzy mogą złemu zapo-
biedz... by zapobiegli...

M. Junosza.

wem na czele oraz 3 spekulantów,
oskarżonych o kontrrewolucję go-
spodarczą, odbędzie się w najbliż-
szych dniach w Moskwie. Wszyst-
kim oskarżonym grozi kara śmier-
ci, — Jest to jedna z największych
panam od czasii istnienia republiki
sowieckiej. :

—

Owen Young
nie kandyduje,

NOWY YORK. (Pat). Aczkol-
wiek Owen Young wyraźnie о-
świadczył, że kandydatury na pre-
zydenta nie przyjmie, nazwisko je-
go spotyka się nieustannie w arty-
kułach redakcyjnych, nawet w
pismach republikańskich, Owen
Young uważany jest wciąż jeszcze
za męża opatrznościowego, który-
by jedynie potrafił wyprowadzić
Stany Zjednoczone z obecnego
chaosu ekonomicznego. Korespon-
dent PAT'a dowiaduje się od wy-
bitnej osobistości, która świeżo
miała sposobność rozmawiać z
Young'iem, że bezwarunkówo nie
przyjmie on nominacji dla bardzo
zasadniczego powodu, iż jest tak
dalece zaangażowany w interesach
przemysłowych i finansowych, że
niemożliwe byloby dla niego wy-
cofać się z nich, gdyby go wybra-
no na prezydenta, co w tym wy-
padku musiałby uczynić.

as ze są

Manewry floty
francuskiej.

PARYŻ (Pat). W zachodniej
części morza Śródziemnego roz-
poczęły się manewry z udziałem
pierwszej eskadry, która dopiero
ukończyła 6-tygodniowy objazd

+ wybrzeży Azji Mniejszej, Syrji, Pa-
lestyny i Egiptu oraz drugiej
eskadry, przybyłej z Bretanii,

——

Drobne wiadomości.
ZA POBICIE KRÓLA HISZPAŃ-

SKIEGO.
MARSYLJA (Pat). Sąd skazał

na 6 miesięcy więzienia Hiszpana
Gonzaleza Manzanareza, który
niedawno uderzył pięścią byłego
króla Hiszpanji Alfonsa.
KATASTROFA AUTOBUSOWA,

BERLIN (Pat), W miejscowości
Hagen samochód, wiozący grupė
artystów-śpiewaków, spadł z na-
sypu do rowu. 27 osób odniosło
ciężkie rany,

    



  

  

"KRONIKA.
Goście kowieńscy w Wilnie.

Jak dowiadujemy się,
Kowna i bawi obecnie w Wilnie.

p. Aleksander Lednicki powrócił
Wraz z nim przybył do naszego

już z

miasta p. Yczas z żoną oraz prof. Kurnatowski, którzy pozostaną przez
„okres letni w Wilnie, a jesienią mają odwiedzić Warszawę.

 

= Z MIASTA
—Wystawa Moniuszkowska.

Otwarcie wystawy pamiątek mo-
niuszkowskich nastąpi dziś, we
środę 15-go bm. o godz. 12 w
poł. w ogrodzie po Bernardyn-
skim w głównym pawilonie wy-
stawowym.

Wejście na wystawę 45 gr.,
ulgowe 20 gr, zbiorowe (od 10
osób) 10 gr. od osoby.

Wystawa otwarta będzię co-
dziennie od godz. 11 rano do 8
ieczór.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Posiedzenie Komisji Reduk-

yjnej. W początkach przyszłego
tygodnia odbędzie się drugie zko-
lei posiedzenie Komisji Redukcyj-
hej Na posiedzeniu tem m. in.
agistrat  skonkretyzuje swój

punkt widzenia na sprawę reduk-
yj personalnych. Pozatem Ko-
misja rozpatrzy wnioski oraz pro-
ekt redukcyjny w opracowaniu
agistratu.
— Przetarg na budowę nowo-

cCzesnych jezdni. Na najbliższem
 |posiedzeniu Magistratu rozpatry-

ana będzie sprawa ogłoszenia
przetargu na budowę nowoczes-
hych jezdni. Magistrat dąży do
lozpoczęcia robót jeszcze w ciągu
bieżącego miesiąca. _ Warunki
przetargu zostały już opracowane,
odzi jedynie o zatwierdzenie ich

przez Magistrat,
SPRAWY PODATKOWE.

— Zmniejszenie o 10'/ ryczałtu
ypłacanego diecezjom. Władze

karbowe powiadomiły Kurję Me-
tropolitalną w Wilnie, iż ryczałt

płacany diecezjom, został z dn
1 Ъ. m. zmniejszony o 10%/. Sto-
ownie do tego zarządzenia pensja
proboszcza wynosi obecnie 114 zł.
94 gr. a wikarjusza zł. 85 gr. 14
|miesięcznie.
— Ostatni termin wpłacenia

podatku lokalowego. Z dniem dzi-
|iejszym upływa ostatni termin
wpłacenia podatku lokalowego za
rugi kwartał, Po tym terminie
pobierane będą odsetki i kary za
zwłokę. Od płatników, którzy nie

|brzez czynniki rządowe.

 Juiszczą podatku dobrowolnie, zo-
tanie on ściągnięty w drodze
gzekucji.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wcielenie do szeregów re-
istów. W dniu 13 b. m. wcie-

bony został do szeregów pierwszy
turnus podoficerów i szeregowych

erwy. W. dalszym ciągu referat
| vojskowy Magistratu rozsyła kar-

ły powołania na dalsze terminy
ielenia, które nastąpią w po-

Czątkach lipca.
— Kto staje do poboru? Dziś

5 b. m. przed Komisją Poborową
inni stawić się wszyscy męż-
zyźni urodzeni w roku 1910 z na-
iskami na literę K, którzy pod-

"Uzas poboru w roku ubiegłym
znani zostali za czasowo niezdol-
Rych do służby wojskowej kat. B.

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

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Strajk w cegielni przy ul.

Kalwaryjskiejj W cegielni Purty
Ra ul. Kalwaryjsklej wybuchł za-
larg między zarządem cegielni a
obotnikami, którzy ogłosili strajk.
[Strajk wynikł na tle ekonomicz-
Rem. W. razie nieuwzśględnienia
żądań robotników przez zarząd ce-
elni, robotnicy mają spowodować

gaszenie ognisk pieców cegielni.
- |Obecnie strajkuje 40 robotników.

: Sprawa eksportu rękawi-
Czek wileńskich. Dowiadujemy się,
Że w najbliższych dniach delegacja
wileńskich rękawiczników udaje

|Bsię do państw europejskich celem
'aznajomienia się na miejscu z
amtejszemi rynkami zbytu i zor-

Е fanizowanie eksportu rękawiczek
ileńskich. 8

Podróż delegacji wileńskiej
Częściowo subwencjonowana jest

- SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Zgromadzenie szewców. W

ubiegły poniedziałek o godz. 7
iecz. w sali przy ulicy Domini-

kańskiej 4 odbyło się walne zgro-
madzenie członków Chrześcijań-

kiego Związku Zawodowego
zewców-Chałupników.
Zebranie to zostało zwołane
celu omówienia sprawy orga-

lizacji komitetów firmowych. Ko-

mitety takie, w których skład

|wejdą szewcy, będą miały za za-

danie przestrzeganie ustawowego

czasu pracy w warsztatach szewc-

kich. Jak stwierdził zarząd Związ-
ku, praca w niektórych warszta-

| tach odbywała się bez przerwy
przez 12—14 godzin dziennie, Ko-

| misje takie natychmiast po zorga-

|nizowaniu się zajmą się przede-

|wszystkiem unormowaniem czasu
pracy we wszystkich zakładach i

' pracowniach szewckich.
Drugą palącą kwestją, jaką ko-

mitety zaraz po zorganizowaniu

będą musiały załatwić, jest spra-

a unormowania cen za robgciznę.

Obecnie prawie każdy warsztat
pobiera inne ceny za robotę bu-
ików, przez co stawki, zawarte
w umowie zbiorowej, zostały zni-
one do minimum. .

 

  
  

    

Ostateczna uchwała co do or-
ganizacji wspomnianych komite-
tów zapadnie najprawdopodobniej
na jednem z najbliższych zebrań
Związku.

Ze względu na spóźnioną porę
cały szereg spraw, które miały
być rozpatrzone na tem zebraniu,
odroczono do następnego.

— Działki rzemieślnicze w О-
ranach. Wobec parcelacji gruntów
państwowych w osadzie Orany
(przy stacji kolejowej Orany) Po-
wiatowy Urząd Ziemski w Wilnie
ma zarezerwowanych kilka dzia-
łek, położonych przy rynku, które
nadawałyby się dla rzemieślników.

Oferty ewentualnych rellektan-
tów mają być przesyłane do Izby
Rzemieślniczej w Wilnie najdalej
do dnia 1 lipca r. b., gdzie też
udziela się w tej sprawie bliższych
informacyj (ul. Mickiewicza Nr.
23/5). 4

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza Środa Lite-

racka, poświęcona Moniuszce z
okazji 60-lecia jego zgonu, zam-
knie sezon literacki. Referat pt.
„Moniuszko w Wilnie* wygłosi
znany muzykolog i zbieracz
Edward Wrocki. Mało znane u-
twory wielkiego kompozytora wy-
konają pp. Zofja Wyleżyńska,
Wanda Hendrichówna i Adam
Ludwig. Objaśnia i akompanjuje

Początek o 8.

— Zjazd Bibljotekarzy Pol-
skich w Wilnie. W dniach 26
do 28 czerwca odbędzie się w
Wilnie III Zjazd  Bibljotekarzy
Polskich. Udział w Zjeździe zgło-
siło dotąd ponad 100 osób re-
prezentujących wszystkie dzielni-
ce Polski. Na Zjeździe wygłoszą
referaty dyr. Kuntze o wspėl-
udziale Polski w międzynarodo-
wych pracach  bibljotekarskich,
dr. Dobrowolski o polityce bi-
bljotecznej, dyr. Wierczyński o
polityce bibljotecznej w zakresie
czasopism naukowych, dr. Nie-
zgoda i dyr. Augustyniak o or-
ganizacji zawodu bibljotekarskie-
go, kustosz Wisłocki o roli bi-
bljografji w bibljotekarstwie, dyr.
Mecarski i dr. Olsiewicz o bibljo-
tekach regjonalnych, radca dr.
Grycz o przepisach katalogowa-
nia alfabetycznego, dr. Hleb-Ko-
szańska, pp. Kossonoga i Mą-
czyński o katalagu przedmioto-
wym, prof. Radlińska i dr. Żuko-
tyńska o badaniu czytelnictwa.
W okresie Zjazdu czynną będzie
Wystawa Książki oraz kartogra-
ficznych zbiorów Lelewela, tu-
dzieź wyjdzie m. in. publikacja
dająca obraz  historyczno-syste-
matyczny  bibljotek wileńskich.
Organizatorem Zjazdu jest Komi-
tet Zjazdowy urzędujący w Ūni-
wersyteckiej Bibljotece Publicz-
nej w Wilnie, który też udziela
wszystkich informacyj i przyjmuje
zgłoszenia na Zjazd. Wkładka dla
uczestników Zjazdu wynosi 15
zł. i uprawnia zarazem do
bezpłatnego otrzymania druków
przygotowywanych na Zjazd.
Prócz uczestników mogą brać w
Zjeździe udział goście z wkład-
ką-5.ah ©

— „Dzień dobroci dla zwie-
rząt”. Zarząd T-wa Opieki nad
zwierzętami w Wilnie w dniu 19
czerwca rb. organizuje „Dzień do-
broci dla zwierząt i ochrony
przyrody".

Na program „Dnia* składa się:
1) Pochód uliczny ze zwie-

rzętami w powozach, konno i
pieszo z udziałem harcerzy i mło-
dzieży szkół powszechnych, śred-
nich i wyższych oraz starszego
społeczeństwa. Zbiórka plac Łu-
kiski godz. 12. ,

2) Wielka zabawa ogrodowa
w parku Żeligowskiego, z której
czysty zysk przeznacza -się na
cele społeczne, przy udziale ar-
tystów miejskich i orkiestr woj-
skowych itp.

Moc atrakcji i niespodzianek.
Osoby posiadające psy oraz

inne zwierzęta „okazowe” jak
również życzące sobie przyjąć
udział w pochodzie konno, pro-
szone są o zgłoszenie się do Se-
kretarjatu T-wa Tatarska2(III Ko-
misarjat P. P.) od godz. 6 do 8
wieczór codziennie.

—Posledzenie Wii. Od. Pol.
T-wa Historycznego odbędzie
się dn. 16 bm. we czwartek o g.

7 wiecz. w lokalu T-wa Przyja-
ciół Nauk (Lelewela 8). Na po-
rządku dziennym referat p. dr.
Marji Łowmiańskiej pt. Wilno pod
okupacją moskiewską 1655 —
1661. Goście mile widziani.
—Posiedzenie Wil. Od. T-wa

Przyrodników im. Kopernika od-
będzie się w czwartek dn. 16 bm.
o godz. 7 w lokalu Zakładu Hi-
storjologji USB (Zakretowa 23).
P. Mgr. W. Adolph wygłosi od-
czyt pt.. „Z zagadnień ochron-
nego naśladownictwa mrówek
(nowe poszukiwania z dziedziny
„myrmeko-mimezji”.

Goście mile widziani,

И

DZIENNIK MIĘERSKI

Wycieczka kobiet górnośląskich w Wilnie.
Wponiedziałek rano zawitała

do Wilna wycieczka członkiń So-
dalicji górnośląskiej w liczbie 62
ogób, celem uczczenia Najświęt-
szej Panny Ostrobramskiej.

Wycieczkę prowadzi prezeska
Sodalicji p. Surowczyna. Więk-
szość przybyłych, to panie z inte-
ligencji, lecz nie brak także kobiet
z ludu, które zwracają powszechną
uwagę swemi malowniczemi stro-
jami,

Biorą udzial w wycieczce: po-
słanka na Sejm śląski p. Korfan-
towa, d-rowa Hlondowa, mecena-
sowa Kuderowa oraz szereg in-
nych wybitnych działaczek śląs-
kich.

Wraz z wycieczką przybył tak-
że do Wilna ks. Moderator, prałat
Brągoszcz z Mysłowic. .

Uczestniczki wycieczki, po zło-
żeniu hołdu N. Panience, udały się
do gmachu Sodalicji, poczem przez
cały dzień zwiedzały pobożne pa-
miątki Wilna.

'W szczególności zainteresowa-
ły się panie górnośląskie Katedrą,
na restaurację której złożyły hoj-
ną ofiarę na ręce biskupa Michal-
kiewicza.

Wczoraj zbiorowo przystąpiły
do Komunji św. w Ostrej Bramie,

 

gdzie wzruszającą przemową po-
witał je Metropolita Jełbrzykow-
ski, który też sam Mszę św. cele-
brował.

Po południu zwiedziły panie
Werki i Trynopol, a dziś jadą do
Trok, poczem będą zwiedzały hi-
storyczne pamiątki Wilna.

Wiele zainteresowania okazały
górnoślązaczki instytucjom  spo-
łecznym naszego miasta, Zwiedzi-
ły już Dom Serca Jezusowego, a
dziś będą w herbaciarni dla bez-
robotnej inteligencji, zorganizowa-
nej przez Narodową Organizację
Kobiet.

Wieczorem o godz. 7'/2 odbę-
dzie się w gmachu Sodalicji ze-
branie towarzyskie, a potem, po
wspólnej litanji w Ostrej Bramie,
udadzą się panie na dworzec, by
pociągiem o godz. 11 m. 25 odje-
chać do Katowic.

Wycieczką górnośląską zaopie-
kowały się panie wileńskie z So-
dalicjj i Narodowej Organizacji
Kobiet. Wylnianki serdecznie po-
witały  rodaczki _ górnośląskie,
przybyłe do nas z posterunku za-
chodniego Rzeczypospolitej, gdzie
w walce, nieraz bardzo ciężkiej i
ołiarnej, pełnią straż na rubieży
Ojczyzny.
 

Trochę słońca i powietrza dia biednych
dzieci.

Tegoroczne walne zebranie
Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo z dnia 29 maja odsłoniło
nam straszne wprost warunki
mieszkaniowe i zdrowotne ubo-
gich miasta Wilna, zwłaszcza na
przedmieściach. O ile organizm
ludzki dorosłych i starszych opie-
ra się jeszcze tym niszczącym wa-
runkom zdrowotnym, to o tyle
marnieją dzieci i wyrastają na cher
laków. Panie Miłosierdzia w ro-
zumnej swej pracy otaczały też
przedewszystkiem dzieci szczegól-
niejszą opieką, by je wyrwać z 0-
toczenia bezrobotnej częstokroć
rodziny, przepełnionej narzekania-
mi, rozpaczą, żalem i złorzecze-
niami; z ogromnemi ofiarami i na-
kładem wielkich środków spra-
wiało Towarzystwo obuwie i o-
dzież 1093 dzieciom, by im umożli-
wić uczęszczanie do szkół, gdzie
pobierały naukę, a często były i
dożywiane. Taksamo i Konferen-

cje Męskie św. Wincentego opie-
kowały się 442 biednemi dziećmi.
Obecny ciężki przednówek wy-
próżnił doszczętnie skarbonki To-
warzystw św. Wincentego.

Dnia 16 czerwca t. j. w czwar-
tek odbędzie się zbiórka uliczna
na biedne dzieci Stowarzyszenia
Pań Miłosierdzia, a zwłaszcza na
ochronę Imienia Jezus za kościo-
łem Księży Misjonarzy. Sędziwa
prezeska Stow. Pań Miłosierdzia,
p. Zolja Kościałkowska ma mocną
ufność, że miłosierne serca miesz-
kańców Wilna nie poskąpią choć-
by skromnych składek na cel tak
zbożny dla dobra i zdrowia na-
szych przyszłych generacyj. Sub-
wencje dotychczasowe zmalały, a
wydatki i potrzeby biednych dzie-
ci wzrosły — trzeba im w nadcho-
dzących miesiącach zapewnić choć
trochę słońca i świeżego po-
wietrza.

SPRAWY SZKOLNE.
„— Podręczniki szkolne bez

zmian. Wobec niepomyślnej kon-
junktury gospodarczej oraz cięż-
kich warunków bytu władze szkol-
ne zarządziły, że w roku szkolnym
1923/33 nie będzie zmiany pod-
ręczników szkolnych i pozostaną
te same co w roku ubiegłym.
— Egzaminy publiczne w Konserwa-

torjum odbywać się będą w sali koncer-
towej lokalu własnego (ul. Końska 1) w
następujących terminach: dn. 15 b. m.
(egzamin ostateczny dla kończących:
fortepian, skrzypce, śpiew, obój); dn. 18
b. m. (egz. publ. klas skrzypiec, śpiewu
sol, wiolonczeli, instr. dętych); dn. 20 b.
m. (egz. publ. klas fortepianu prof prof.
Kaduszkiewiczowej, Tymińskiej, Dąbrow-
skiej, Świętorzeckiej, Żiembickiej); dn. 21
b. m. (egz. publ. klasy fort. prof. C. Kre-
wer); dn 22 b, m. (egz. publ. klasy fort.
prof. Kimontt-Jacynowej). Początek egza-
minów o godz. 5 i pół po poł.

Karty wstępu otrzymać można w se-
kretarjacie Konserwatorjium od godz. 4
do 7 ppoł. >

Rodzice, którzy chcą mieć pew-
ność, że syn ich wykształel się na do-
brego | 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 przyjęcie wnosić należy do Dy-
rekcji Zakładu nie później niż do 1-go
Września. grl

IDEAЕН ОЬ
DOBROCZYNNOŚĆ.

— Centralny Komitet Ko-
lonij Letnich dla dzieci Pol-
skich z Niemiec, Gdańska i Ziem
Zachodnich przy Związku Obrony
Kresów Zachodnich, pozostający
pod łaskawym protektoratem Pa-
ni  Prezydentowej  Mošcickiej
przystępując wzorem lat ubieg-
łych do organizowania akcji ko-
lonjalnej, która jasno wykazała
jak ważnym czynnikiem unara-
dawiającym są kolonje letnie, da-
jące dziecku możność poznania
Ojczyzny i lepszego opanowania
języka polskiego i wzbudzenia
poczucia narodowego — zwraca
się do PWielebnych XX Probosz-
cz6w HArchidiecezji Wileńskiej z
gorącą prośbą o łaskawe wzmian-

kowanie o znaczeniu tej akcji w
czasie jednej z najbliższych nie-
dziel w kazaniach kościelnychi

wezwanie wiernych do składania
ofiar na ten cel.

Wszelkie, najdrobniejsze cho-
ciażby kwoty, należy przekazy-
wać do Warszawy
Związku Obrony Kresów Zachod-
nich w PKO Nr. 8414 z zazna-

czeniem, źe sumy te iść mają na
akcję Kolonjalną.

WYPADKI
— śmierć ucznia w stawie w

Porubanku. W stawie cegielni w
Porubanku w t. zw. gliniance uto-
nął w dniu wczorajszym 15-sto-
letni uczeń W. Łukaszewicz.
Śmierć nastąpiła wskutek ślizkie-
go gruntu, który uniemożliwiał
nieszczęślilwemu zachowanie rów-
nowagi.

na konto

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 8

m. 15 wiecz. wesoła operetka-wodewil
p. t. „Polacy w Ameryce".

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

sensacyjna sztuka Wallace'a p. t. „Nie-
uchwytny”.

Jutro „Nieuchwytny”,
POLSKIE RADJO WILNO.

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

dla poborowych (muz, i pog.). 12.40:
Kom. met. 15.35: Progr. dzienny. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Koncert dla
młodzieży (płyty). 16,40: „Niepotrzebny“,
nowela Jadwigi 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, wygl. 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. 22.40: Kom.
i muz. tan.

Czwartek dn, 16-$o czerwca b, r.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych (Pog. i muz.) 12,40: Kom.
met z Warszawy. 15.35: Progr. dzienny
15,40: Muzyka operowa i taneczna (pły-
ty). 16:35: Kom. Zw. Młodz. Polsk. 16,45:
„O tkactwie ręcznem” — odczyt wygł.
dr. Janina Klawe. 17.00: Koncert wwyk.
ociemniałych. 18.00: „Mahomet a kultura
europejska" — odczyt wygł. prof. M. So-
beski. 18.20: Muzyka taneczna. 1915;
„Skrzynka pocztowa n—205', 19,35:

Pras. dzien. rad. „Ciotka Albinowa mó-
wil” — monolog humorystyczny. 20.00:
Muzyka lekka. 21.20: Słuchowisko. 21.50:
Kom. i muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycja dla dzieci.

Audycja środowa dla dzieci, o godz.
15.40, zapowiada się interesująco. Część
pierwszą, przeznaczoną dla dzieci star-
szych, wypełni Paa Feliksa Bur-
deckiego p. t. „O dziwnych zwierzętach,
które kiedyś żyły na ziemi”. Będzie to
barwne opowiadanie o tych prahisto-
rycznych czasach, gdy ziemię pokrywały
gigantyczne lasy skrzypów i paproci,
a śród nich żerowały potwory, które
stały się później źródłem legend o fan-
tastycznych smokach.

Druga część tejże audycji poświęco-
na będzie dzieciom młodszym. lch ulu-
bieniec, zasypywany listami „zagadkowy
wujaszek'* Henryk Ładosz wystąpi przed
mikrofonem po raz ostatni przed ferjami.

gzotyczny temat,
Prof. Bronisław Rydzewski w swym

dzisiejszym odczycie o Morzach połu-
dniowych (godz. 18,00) w dalszym ciągu
zaciekawi radjosłuchaczów egzotyką po-
ruszanych tematów.

KRONIKA POLICYJNA.
—Kradzież 25 tysięcy złotych.

 

Dozorczyni domu szkolnego przy °
ul. Niemieckiej nr. 6 zameldowała
policji, iż ubiegłej nocy podczas
libacji skradziono jej z potajemne-
go schowku 25 tysięcy zł, które
otrzymała wraz ze szwagrem ze
sprzedaży swego majątku. Po-
licja wdrożyła dochodzenie. Jedną
osobę zatrzymano. Dalsze docho-
dzenie w toku.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

  

„sprawa

Zabójstwo w czasie koniokradztwa.
Nad ranem dn. 19 lipca 1928

r. pastuch Józef Gasiul, miesz-
kaniec wsi Dziechciary gm. i
pow. brasławskiego, dążąc na
pastwisko, natknął się na zwłoki
pastucha z tejże wsi, Arkadjusza
Sapuna, który ubiegłej nocy do-
zorował konie na łące.

Uwiadomiona o wypadku po-
licja wdrożyła dochodzenie, któ-
re niebawem doprowadziło do
ujawnienia sprawców zabójstwa.

Stwierdzono bowiem, że kry-
tycznej nocy z pastwiska sąsied-
niej wsi skradziono разасе się
dwa konie. (lpatrując więc łącz-
ność w obu wypadkach wdrożo-
no kroki celem ujawnienia ko-
niokradów i ustalono, iż są to
Bernard Połtarenko i Dawid Szu-
gol obaj z Dzisny, którzy upro-
wadzone konie przehandlowali.
W czasie badania obaj za-

aresztowani koniokradzi przyznali
się do tego, że w nocy z 18 na
19 lipca wyruszyli celem doko-
nania kradzieży koni. Gdy zna-
leźli się w pobliżu pastwiska, na-
leżącego do wsi Dziechciary,
Połtarenko, pozostawiając swego
towarzysza, udał się na łąkę. Zo-
stał jednak spostrzežony przez
pastucha, który począł go ścigać.
W czasie pogoni Połtarenko o-
strzeliwał się z rewolweru, nie
wiedząc, ze kula po przez oko,
przeszyła mózg, przyprawiając
Sapuna o momentalną śmierć,

Następnie Połtarenko i Szu-
gol udali się do sąsiedniej wsi
skąd uprowadzili wałacha i klacz.

Sprawa ta była przedmiotem
rozprawy sądowej przed Ill im
wydziałem karnym sądu okręgo-
wego, któremu przewodniczył
wiceprezes p. W.. Brzozowski
przy udziale pp. sędziów Szpa-
kowskiego i Zaniewskiego. ,

Oskarżenie wnosił podproku
rator p. J. Korkuć.
W wyniku przewodu sąd uznal

iż wina oskarżonych została udo:
wodniona w granicach aktu os-
karženla i skazał obu oskarżo-
nych za koniokradztwo (art. 51 i
585 cz. 1 K. K.) na osadzenie w
więzieniu (d. p.) przez 4 lata, a
nadto osk. Połtarenkę za zabój-
stwo (art. 453 K. K) na ciężkie
więzienie przez 10 lat.

Kos.

Sąd okręgowy na sesji
wyjazdowej.

Komplet karny sądu okręgo-
wego w Wilnie w składyie wice-
prezesa p. Wacława Brzozowskie-
go oraz p. p. sędziów Czesława
Sienkiewicza i Jóżefa Zaniew-
skiego wyjeżdża do Głębokiego,
a później do Dzisny celem roz-
poznania szeregu spraw karnych,
powstałych na torenie pow. dzi-
śnieńskiego.

Oskarżenia w wyznaczonych
procesach wnosić będą w.-proku-
ratorzy pp. Stetkiewicz i Jano-
wicz.
W charakterze sekretarza de-

legowany został urzędnik kanee-
larji p. Ostrowski. K.

KIEDY UPADNIE „SANACJA'”
Wyrok uniewinniający w senacyjnym procesie.

Sąd okręgowy w Gnieźnie jako
instancja odwoławcza, rozpatrzył
w dn, 6 b. skargę przeciwko re-
daktorowi „Lecha'”, oskarżonemu
z art, 130 k, k. o to, że w sprawo-
zdaniu z zebrania Stronnictwa Na-
rodowego z dn. 15 października
1931 r. zamieścił następujące prze-
mówienie referenta:

- Durczne Walne Zebranie
„Wil. Tow. „MENS”.

W dniu 10 b. m. o godz 19 w
lokalu Poradni przy ul. Želigow-
skiego 1, odbyło się doroczne wal-
ne zebranie członków Wileńskiego
Towarzystwa „Mens“. Zebranie
zagaił Prezes Zarządu prof. Stani-
sław Władyczko. Przewodniczył
zebraniu na zaproszenie obecnych,
p. Mieczysław Sielanko,

Po zatwierdzeniu porządku
dziennego, Przewodniczący udzie-
lił głosu p. prof. Władyczce, któ-
ry w krótkich, lecz pełnych ser-
decznego bólu słowach, wspom-
niał o pracy społecznej i zasługach
położonych dla rozwoju T-wa
przez członka Zarządu ś. p. Mgr.
Jana Latwisa, prosząc zebranych
o uczczenie pamięci zmarłego
przez powstanie.

Po uczczeniu ś, p. Jana Latwisa
prof. Władyczko zreterował spra-
wozdanie z działalności Zarządu.

Prac w roku sprawozdawczym,

była wielce utrudnioną ze wzglę-

du, iż ogólny niepomyślny stan go-

spodarczy kraju, niepozwolił na

zrealizowanie wielu zamierzeń.

Cofnięcie subwencji przez samo-

rząd miejski spowodowało redu-

kcję lekarzy, a co za tem i ilość

godzin przyjęć w Poradni. Jednak
że frekwencja chorych i ilość u-
dzielonych porad w stosunku do

roku ubiegłego zmniejszyły się w
bardzo nieznacznym stopniu. :

Sprawozdanie Komisji Rewizyj
nej w zastępslwie p. Al. Markie-
wiczowej odczytał sekretarz zebra
nia dr. J. Gencel.

Z powodu, iż dr. N. Baniewicz
wszedł do Zarządu na miejsce ś.
p. Mgr. Jana Latwisa, wynikła

wyboru kandydata na
Członka Zarządu. Wybór padł je
dnogłośnie na p. Mieczysława Sie-
lanko, który kendydaturę przyjął.
Następnie prof, Władyczko przy

pomniał zebranym o wielkich za-
sługach położonych w sprawie
zwalczania alkoholizmu, przez p.
redaktora Jana Szymańskiego w
Poznaniu i zaproponował w zwią-
zku ze zbliżającem się 25-ciole-
ciem jego pracy społecznej, obrać
go honorowym członkiem T-wa
„Mens“.

Wniosek prof, Władyczki zo-
stał przyjęty jednogłośnie, a Za-
rząd upoważnicny do przyjęcia u-
działu w uroczystości jubileuszo-
wej.
Ro zabrał głos dr. Karol

Kosiński w sprawie skierowywa-
nia nałogowców do Poradni, oraz
szerszego rozwinięcia działalności
PO

[W celu udostępnienia i 1ozsze-
rzenia T-wa na wniosek prezesa
Zarządu uchwelono zmianę odnoś-
nych punktów statutu, tyczących
się opłat członkowskich, a miano-
wicie; zamiast 6 zł. — 3 zł. rocz-
nie, dla akademików 1 zł. rocznie.

imieniu „Akademickiego
Koła Walki z Alkoholizmem“ za-
brał głos stad. med. Bek, który
podkreślił, że obniżenie opłat dla
młodzieży akademickiej, daje mo-
żliwość większej ilości młodzieży,
przyjęcia udziału w pracach Towa;';
rzystwa „Mens“,

Aleksandia Markiewiczowa,

„Pytacie się kiedy upadnie
„sanacja”, Na to odpowiedzieć
wam mogę, iż to zależy od was,
od całego społeczeństwa. Kiedy
przestaniecie się bać, kiedy zer-
wiecie z tchórzostwem, kiedy
zaczniecie bronić swych praw i
godności, wtedy upadnie „sanacja'”

Starostwo gnieźnieńskie obło-
żyło „Lecha“ konfiskatą, sąd tę
konfiskatę zatwierdził, prokurator
zaś wystąpił ze skargą przeciwko
redaktorowi tego pisma, zarzuca-
jąc mu przestępstwo z art, 130 k.
k. Jednakowoż sąd grodzki w Gnie
źnie uniewinnił oskarżonego i kon-
fiskatę uchylił.

Prokurator zaapelował. Gnie-
źnieński Sąd Okręgowy nie u-
wzśględnił skargi prokuratora i
wyrok I instancji, uniewinniający
redaktora, utrzymał w mocy.
SIRTATSIAASUSTTT

Popierajcie Polską
„Macierz Szkolną.
  

Z całej Polski.
II ogólno-krajowy Zjazd Fachowo-

Rolniczy.
W dniu 23 czerwca (czwartek)

1932 r. odbędzie się II ogólno-kra-
jowy Zjazd Fachowo-Rolniczy,
zwołany przez Związek Rolników
z wyższem wykształceniem w sali
Centralnego T-wa Rolniczego w
Warszawie (ul. Kopernika 30) za
imiennemi zaproszeniami, wysto-
sowanemi do najkompetentniej-
szych producentów rolnych całego
'-raju. Otwarcie Zjazdu o g. 10 r.

Celem Zjazdu jest rozpatrzenie
konsekwencyj, jakie wynikają dla
warsztatów rolnych z ustalających
się niepomyślnych warunków eko-
nomicznych oraz zastanowienie się
nad środkami, które prowadzą do
dostosowania warsztatów rolnych
do zmienionych warunków.

Program Zjazdu: Trzy referaty
PP. inż. Bronisława Rykowskiego,

ugenjusza Kłoczkowskiego i Wi-
tolda Maring'a pod zbiorowym ty-
tułem: „Organizacja produkcji rol-
nej, a rzeczywistość ekonomicz-
na“. Referaty te ujmą całokształt
zagadnienia, rozpatrywanego z
praktycznej strony.

Czwarty referat p. Zygmunta
Chrzanowskiego pod tyt.: „Rol-
nictwo wobec kartelizacji prze-
myslu“ przedstawi doniosły dla
współczesnego rolnictwa fragment
warunków ogólno-ekonomicznych.

Ze względu na to, że powyższe-
mi zagadnieniami interesuje się
całe rolnictwo, dyskusja nad tre-
ścią wszystkich referatów odbę-
dzie się na plenum Zjazdu. Pun-
ktem wyjścia dla dyskusji będą
wnioski referentów.

Uczestnicy Zjazdu będą korzy-
stali ze zniżek kolejowych w dro-
dze powrotnej oraz ze zniżek ho-
telowych w hotelach: Rzymskim
(Marszałka Focha), Royal (Chmiel
na 31) i Wiedeńskim  (Marszal-
kowska 102).

Wstęp na salę obrad będą mia-
ły tylko osoby, które wykażą się
imiennemi zaproszeniami Związku
Rolników z wyższem wykształce-

Krakowskieniem (Warszawa,
Przedmieście 66).

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

z dniem 16 Czerwca.
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> KRAJU,| Skondoiczna nie komunistyczne o tentrze loooskim.
Mieszkańcy Budsławia protestują przeciwko projektowi

prawa małżeńskiego.

Onegdaj odbył się w Budsła-
wiu kurs Akcji Katolickiej, na któ-
rym zebrani mieszkańcy Budsła-
wia uchwalili rezolucję, protestu-
jącą przeciwko projektowi nowego

prawa małżeńskiego, opracowane-
$o przez Komisję Kodyfikacyjną.

Rezolucję tę podpisało przeszło
200 osób.

Ziikwidowanie jaczejki komunistycznej.

W Kozłowszczyźnie zlikwido-
wano jaczejkę młodzieży komuni-
stycznej w ilości 5 osób. Członko-
wie jaczejki prowadziil akcję ko-
munistyczną przeważnie wśród

młodzieży. Znaleziony materjał
stwierdził niezbicie, iż areszto-
wani komuniści byli na usługach
Okręgowego Komitetu K. P. Z. B.

Uszkodzenia linji telefonicznej.
W dniu wczorajszym niewykry-

ci narazie sprawcy przecięli prze-
wody telefoniczne na pograniczu
pow. mołodeczańskiego z woło-
żyńskim. Skutkiem przecięcia

przewodów komunikacja między
temi miastami była przez pewien
czas przerwana. Sabotażyści po
uszkodzeniu linji zabrali dla za-
tarcia śladów drut ze sobą.

Włamanie do cerkwi prawosławnej.

Z Głębokiego donoszą, iż wczo-
rajszej nocy do cerkwi prawosław-
nej w Dokszycach włamali się zło-
czyńcy, którzy splądrowali świą-
tynię, porozbujali skarbonki z za-
wartością kilkudziesięciu monet,
poczem rozbili szafkę, z której po-
częli wydobywać butelki z winem

cerkiewnem. Ponieważ jedna z
flaszek złoczyńcom wypadła z rąk
i rozbiła się z hukiem na posadzce
kamiennej, przerazili się i opuścili
czemprędzej świątynię.

Powiadomione władze policyj-
ne zarządziły dochodzenie.

Bójka wśród robotników kolejowych.

Na odcinku nowobudującej się
kolei Woropajewo—Druja w po-
bliżu miasteczka Drui między ro-
botnikami wynikła ostra sprzecz-
ka, która zakończyła się krwawą
bójką. Poran'ono kilku robotni-

ków. Jeden z nich niejaki Świ-
derski otrzymał ciężkie uszko-
dzenie ciała i w stanie beznadziej-
nym odwieziony został do szpitala
w Drui.

Pożary.
Pożar budynku gminy.

Wczoraj w urzędzie $minnym
wpluskiej zapalił się budynek.
zięki natychmiastowej akcji ra-

Pożar wsi

Z Wilejki donoszą, iż ubiegłej
nocy we wsi Kozinięta gm. żo-
dziskiej z nieustalonej przyczyny
wybuchł groźny pożar w zabudo-
waniach Piotra Andryma. W cza-
sie akcji ratunkowej jeden z wło-
ścian przez nieostrożność ugodził

Pożar w garbarni

W  Domaniewiczach w nocy
z 12 na 13 b. m. w miejscowym bu-
dynku garbarni Czenkisa wybuchł -
groźny pożar. Ogień powstał w
kotłowni i przerzucił się na górne
piętra, obejmując cały budynek.
Mimo energicznej akcji ratunko-
wej pastwą płomieni padła połowa

piСУБПОВССАЯ о

Dziś premjera! Po krótkiej przerwie znowu przystąpiliśmy do pierwszorzędnego repertuaru i w tym celu zaopatrzy-
liśmy s'ę w szereg szlagierów filmowych z których pierwszy wyświetlamy już dziś. Najpotężniejszy Romans Wscho-

Nrólowa południa* (Egzotyczny rcmans mórz południowych.) Axeja rozgrywa się na słonecznych
wyspach koralowych na R.vierze | w Paryżu Egzotyczna piękność KAISS

ROBBĄ w rol. tytuł. Wschodnie melodje! Nad program: Rktuelne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4. Na pierwszy
seans ceny

DZWIĘK, KINO-
. TEATR «PAN»

l. WIELKA42. Tel. 528.

NOWOCZESNĄ TECHNIK
TOWĄ — SPRAWOZD.
NIZACYJ ZAW. — ZMIANY USTAWO-
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA-

WODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

Rzenieśnikowi

du — 1CO prcc film
Spiewno dźwiękowy »;

WARSZTA-
A Z ORGA-

tunkowej ogień zdołano niebawem
zlokalizować. Straty nieznaczne.

Kozinięta.

bosakiem w głowę  28-letniego
Władysława Bohdziewicza, zabi-
jając go na miejscu. Po przeszło
godzinnej akcji ratunkowej pożar
zdołano zlokalizować. Policja za-
rządziła dochodzenie.

w Domaniewiczach.
budynku wraz z surowcem i urzą-
dzeniem garbarni. Straty sięgają
przeszło 55 tys. złotych.

Robotnika W. Labnoskowa,
który spowodował przez nieostroż-
ność pożar, zatrzymano do śledz-
twa.

leńskiej.

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

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

„Krzyczcie Chiny"
i bolszewicka odezwa

Duże poruszenie we Lwowie
wywołała sprawa wyraźnie bol-
szewickiej sztuki teatralnej p. t.
„Krzyczcie Chiny”, wystawionej
przez znanego ze swych skrajnie
lewicowych poglądów  spolecz-
nych reżysera Leona Schillera. Na
skutek protestu opinji publicznej,
której przewodził narodowy „Ku-
rjer Lwowski” dalsze wystawianie
tej sztuki zostało zakazane.

Ostatnio jednak zaszedł znów
fakt świadczący o niezdrowych
stosunkach, jakie zakradły się pod
kierownictwem p. Schillera do
pewnych sfer aktorskich we Lwo-
wie.

Oto koła komunistyczne i ko-
munizujące zwołały w tem mieście
zebranie w sprawie rzekomo przy-
gotowującego się napadu „państw
imperjalistycznych na Z.S.S.R.“.
Uchwalono rezolucję w obronie
Sowietów i zredagowano odezwę,
którą podpisało m. i. 9 artystów
lwowskiego Teatru Wielkiego.
Poza nimi odezwę podpisali sami
Żydzi i Rusini.

Odezwę komuniści poczęli
kolportować pe ulicach Lwowa,
równocześnie zaś organizowano
masówki uliczne z transparenta-
mi. W tych dniach policja przystą-
piła do likwidacji całej tej akcji.
Ostatniej niedzieli aresztowano
głównych jej prowodyrów, którzy
zostali osadzeni w więzieniu śled-
czem.

Nawiązując do faktu, że wśród
podpisanych pod ulotką było aż 9
artystów Teatru Wielkiego, „Ku-
rjer Lwowski” domaga się jak naj-
szybszego uzdrowienia stosunków
w teatrach lwowskich.

|. „Teatr za rządów pp. Horzycy
i Schillera — pisze „Kurjer Lwow-
ski“ — nie spełnił swego zadania
kresowego teatru, ale za to dzięki
inicjatywie p. Schillera wyhodo-
wał w swych podwojach jaczejkę
komunistyczną. Odpowiadač za
to wszystko, co się działo i dzieje
w teatrze lwowskim winien więc
także p. dyrektor Horzyca (poseł
BB. — Red.), który nie dorósł do
swej roli i dał się całkowicie opa-
nować p. Schillerowi i jego pro-
tektorom, a przedewszystkiem po-
pełnił nielojalność wobec większo-
ści rady miejskiej, która przed no-
wem zaangażowaniem p. Schillera

zniżone.
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stanowczo wypowiedziała swą wo-
lę usunięcia go ze Lwowa. Ale ra-
da miejska uchwaliła swoje, a p.
Horzyca, poparty przez pp. Dro-
janowskiego i Mejbauma (redakto-
ra „sanacyjnego' „Słowa Polskie-
go' — Red.) zrobił swoje i zaanga-
żował p. Schiliera na gościnne wy-
stępy na cały sezon.

„Są to drwiny z polskiego społe-

czeństwa, cała aferar pachnie Wy-
raźną prowokacją i czas najwyższy
odstąpić już raz wreszcie Schillera
tym, do których tęskni, bolszewi-
kom i wysłać go do Moskwy. Nie-
chaj tam święci triumty swych re-
żysersko - bolszewickich zdolno-
ści”. м
W związku z powyższą skan-

daliczną sprawą nadsyła nam Pol.
Ag. Tel. następujący komunikat:

Dwuznaczne stano-
wisko prezydenta
Trojanowskiego.
LWÓW. (Pat). Na wczorajszem

wieczornem posiedzeniu rady miej
skiej jeden z radnych zainterpelo-
wał prezydjum miasta w związku
ze sprawą ulotki komunistycznej,
podpisanej m. in. przez p. Leona
Schillera. Prezydent miasta Troja-
nowski zaznaczył w odpowiedzi,
że po tem zajściu wystosował do
dyrektora teatrów p. Horzycy
pismo z zapytaniem, w jakim sto-
sunku pozostaje p. Schiller do
teatru lwowskiego i otrzymał od-
powiedź że nie jest on na stałe
zaangażowany, lecz bawił we Lwo
wie na gościnnych występach re-
żyserskich, ktore dobiegły okresu.

Schiller pod kluczem.
(Telefonem od własnego Korespondenta.)

LWOW. Wczoraj został aresztowany i osadzony w więzieniu

Leon Schiller, a wraz z nim znany we Lwowie aktor Damięcki.

TRON. BEORBRiLZ RZECZEKKA PRZYKACZEK isESS IKI 3

Jak chasyd urządził wesele swej córce

w Landwarowie.

Wczoraj wieczorem w Landwa-

rowie odbył się ślub córki cądyka

chasydzkiego z Lubawicza zestu-

dentem uniwersytetu wileńskiego

Gorensztejnem, który wywołał w

mieście zrozumiałą sensację.

Miasteczko Landwarów, które

obrane zostało przez cadyka jako

miejsce uroczystości ślubnych jego

córki, żyło już od kilku tygodni

w podnieconym nasroju. Do mia-

steczka wciąż przybywali chasy-

dzi, którzy czynili wszystkie przy-

gotowania przedślubne. Przede-

wszystkiem odremontowano i do-

prowadzono do porządku dom,

składający się z 40 pokoi, w któ-

rym odbyło się wesele. ,

Oficjalnie zostało  zaproszo-

nych na ślub przeszło 1000 osób.
 

Nic więc dziwnego, iż już na kilka
dni przed ślubem do Landwarowa
wciąż przychodziły przepełnione
pociągi, Miasteczko zmieniło się
nie do poznania. Chasydzi w fu-
trzanych czapkach i z drogiego
jedwabiu kapotach, kobiety w pe-
rukach i staromodnych sukniach.
Nie brakowało jednak i kobiet
ubranych z elegancją, naszminko-
wanych i uperfumowanych, w naj-
droższych sukniach kroju parys-
kiego. Były to córki i żony za-
możnych chasydów lubawickich,
część których przybyła nawet na
których część przybyła nawet na
ślub swego rabbiego z zagranicy.
wają obecnego kryzysu gospo-
darczego.

Dr. Wygodzkiijna występach w Kownie.

„Dzień Kowieński'' donosi: dy-
rektor departamqautu ochrony 0-

bywatelskiej Nowakas przyjął

znanego żydowskiego działacza

społecznego w Wilnie dr. Wygodz
kiego, który przyjechał do Kowna

Oferty,

  

 

   

 

składeć do dnla

ofert.

Ogłoszenie. .
Magistrat m. Wilna ogłasżn przetarg na ro-

bcty3 asenizacyjne w szpitalach Miejskich, Przy

tułku i ogrodnictwie.
ze wskazaniem ceny ry

Otwarcie ofert | ustny przelarg odbędzie

się w tymże dniu o godz. 10 tej rano.
Warunki przetargu są do przejrzenia w Wy-

dziale Zdrowia | Opieki Społecznej (pokój 4),
gdzie również będzie się odbywało przyjmowanie Choroby weneryczne,

wraz z wycieczką żydów wileń-

skich.
Z inicjatywy dr. Wygodzkiego

oraz żydowskich działaczy w

Kownie zostanie założony w

Kownie komitet pomocy dla nie-

2 czerwca 1932 r.

1090 skórne
Magistrat m. Wilna.
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LEKARZE

DI. med. Cymbier sklep z

czałtowej za WENERYCZNE,SKÓRNE,

oczyszczanie każdej peszczególnej ir stytucji oraz MOCZOPŁ. Tel. 15-64.

od beczki — z podaniem wymiaru beczki neleży MICKIEWICZA 12, róg

Tatarskiej, 9—2 i 5—8. |

I. Blumowicz

ul. WIELKA 21,
tel: 921, od 9—1 i 3—7.

 

SPORT.
Brak narybku w grach

sportowych.

Tyle się mówi u nas o propa-
gandzie sportu wśród młodzieży,
wśród najszerszych warstw spo-
łeczeństwa.

Na pierwszy rzut oka wydać
się może, że kluby sportowe są
przeładowane ilością członków, że
w klubach zrodziła się zdrowa ry-
walizacja o zaszczyt reprezento-
wania barw klubowych, o lepszy
wynik w poszczególnych konku-
rencjach. Niestety jednak jest cał-
kiem inaczej w klubach sporto-
wych, choć na listach widzimy
nieraz dużo wpisanych członków,
to mimo tego, jak trzeba ustalić .
skład do zawodów międzyklubo-
wych, szuka się starych asów i
koniec jest taki, że w zawodąch

bierze udział minimalna ilość spor- -
towców.

Najlepszym tego dowodem są |
śry sportowe. Do mistrzostw B.
klasy zgłosił się jeden tylko ze-
spół, a więc sześciu graczy.

Fakt ten musi być poważnym
ostrzeżeniem dla władz gier spor-
towych, które winny postarać się,
by jakoś pobudzić do żywszej
działalności kluby sportowe.

Należy moim zdaniem, wpro-
wadzić do gier sportowych szereś
reform i zerwać nareszcie z sza-
blonem.

zamożnych żydów wileńskich.
Rozważana jest nadto kwestja kul-
turalnego zbliżenia żydów po obu
stronach linji administracyjnej.

—

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 14, VI. 1832 r.

_Belgja 124,35—124,65 —124,14.
Holandja 361,30 —362,20—360,40
Londyn 32,78 —32,94 — 32,96 — 32,62.
Nowy York 8,907—8,927—8,887.
Nowy York kabel 8,912—8,932 8,892.
Paryż35,10 —35,19—35,01.
Praga 26,40 —26,46—26,34.
Szwajcarja 174,15—174,58 —173,72.
włochy 45,70—45,93 —45,47.
Berlin w obrotach nieofle. 211,15. Ten-
dencja niejednolita. .

apiery procentowe
5|, pożyczka konwersyjna 33. 6' -

dolarowa 50. 4% dolarowa 47,25. 8° L.
Z. B. K. G. i B. R., obligacje B.K.G. 94,
te same 74, 83,25. 8%, obl bud BGK. 93.
8', L. Z. warszawskie 52,50—50—50,50. |
8%/, Częstochowy 49,50. Tendencja na
pożycźki utrzymana na listy słabsza.
29% stabilizac. 43,25—42,25—43.

U
Bank Polski 70. Tendencja utrzymana:

Pożyczki w Nowym Torku/
Dlilonowska 45,50. Stabilizacyjna 42,27.
Warszawska 30. Sląska 28,50.
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16-tą do lokalu p. Borowskiego (Sala tań- AMCENTOWAĆ a| / WYR) Niedziela 9—1.
ców) przy ul. Trockiej Nr. 2, Walne Zgro- arena PnastnówzKocuniiEr — Czy oddasz mi na-
madzenie, z następującym porządkiem LIWEZOLACANYCA W DODOSNENDO Р reszcie pieniądze, które

czasopismo fachowe dziennym: NAST£G0 OBANOWANIU, = Е i AKUSZERKI j Eo oem
z 6 ju: z 4

1) Spr i 3 UZNEYBARICZC ZCZKA ty!
) Sp awozdanie Zarządu. WZPNr.16 CZOPKI HEMOROIDALNEGĄSECKIEQ AKUSZERKA — Ależ, mój drogi,
2) Sprawozdanie Kasowe. #, MARJA przypomnij sobie, że ja
3) Wybory. м musiałem cię dziesięć

O r Ы „ mi- razy prosić, zanim mi

: 4) Sprawa patentów akc. ; ,‘:‘;„':5:„5'.‚.2‚“':_"„3}. a аLAKNEROWApożyczyłeś!

5) Wolne wnioski. NAUKA mie kondycję za letnis<o (z KOGUTKIEM) przyjmuje od godz. 9 do

* оНС, UOWĘCZENIE PIECZENIE: 1 w. Kasztanowa Gžė DDDDAIMA
razie b i = 9255— „PIE *

- nošci alaków© b tny lwow T] ESRCATTAIYCOCANja P> "- DRUKARNIAvp ym nie, ABSOLWENT U. S. B. ZŁNMETRINE ŁA GUYMOMORODAŁKEO. (CP) AKUSZERKA
: : ч walne zgromadzenie odbędzie się w dru- z długoletnią praktyką RÓŻNE 190 ВАААРТЕКЬ ML; ŚMIAŁOWSKA | INTROLIGATORNIA

miesięcznik, Bogato ilustrowany. Działy: gim terminie o godz. 17:ej w tym samym korepetytorska, udziela im dziła si
ślusarski, blacharski, iastalatorski, samo-WA dniu i miejscu. lekcji z matematyki i В- отиснециянЕсиорныно w.Z.P.14 Gua1 mik (
chodowy i spawalnictwa. Corocznie bez- zyki, przygotowuje do ZY arbarska 1, m. 16, róg

płatnie „Kalendarz Kieszonkwy”. Prenu- matury, egzaminów wstę- Dopiinuję mieszkania * ul. Mickiewicza. — Tam- dle 2

о merata kwartalna = a+ aa ' io so : pnych do szkół wyższych ohZSKAKERIZZEZWNOOBESW Mieszkanie 3 pokoje aaa” aa Mostowa (Il. 1. Tel: 12-44
ócz tego ukazują się: „Prze to- S —) podpis nieczytelny. 1 średnich, ogólnokształ- ” "dk Ieszkanla kuchnia z elektrycznością ы м =

йст „Oresia Mekas: „Powszech- cących i  zawodowych 9255 a ak V „avžim ogrodzie ad brodawki, kurzajki1ws: PRZYJMUJEDODRUKU

aa” Gazela "ryserska „Peośąd kra". S JJAiiiNaa” pompowySamce dna A. gów DZIEŁA, BROSZURY
Numera okazowe bezpłatnie — wysyła

ydawca:
PAR POLSKA AGENCJA REKLAMY
Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-

cinkowskiego 11. 
Do wiadomości
Biskupla

Jentelę dla obustronnych korzyści o najrychlejszy manie.
wykup zostawionych rzeczy. znižone.

REFUS KING. 23)
° ° © ® [11 “

„Pieniądze albo życie”.
Dopiero o wpół do trzeciej Billings, Antoni i Bar

ry dowiedzieli się, że panie są na pokładzie i ocze-
kują swoich gości. Tak się zicżyło. Możliwe, że
Billings, gdyby się o tem wcześniej dowiedział, był-
by zdążył wynająć dla spiskowców inny statek, a
„Morganę” zostawił paniom, ale, jak później wyka-
zał Barry, byłoby to nierozsądne posunięcie, bo
Micah Thrum nie zdążyłby wtedy zmienić swoich
planów. I genjalny łotr nie potrałi zrobić cudu.

Jones nie zdradził obecności pań, gdyż zamknął
się zaraz w swojej kajucie, z piersią wrącą gniewem
artysty, któremu zniweczono wielkie dzieło. Tak
pragnął popisać się świetnemi wynikami swojej uko-
chanej sztuki, a po drugie tak mu było trudno za-
chować pozory swobody w stosunku do miljonerów,
z którymi jeszcze nigdy nie przestawał, a którzy mu
tak imponowali, że brał ich na serjo. Udawał co-
prawda, że nic sobie z nich nie robi, ale dużo go to
kosztowało, Teraz bał się, że będzie miał piekło z

DADZABIE PLAZAлОАН

į Zdrojowiska |

Szczawnica

4. Z powodu likwidacji Lombardu przy słoneczne pokoje, balko- chody
ul. Biskupiej 4 wierzyciele tegoż proszą Sz. Kli- ny, pierwszorzędneutrzy- Lombard,

Ceny znacznie 9—2 i od 5—7 popoł.

Warunki przystępne. A-BELEKSRL ORE и
Kupno dres: Wileńska 47, m. 5.

9164—4

š Sprzedaż
UDE Studentka ma MD

dzie na kondycję. Może
OKAZYJNIE! przygctowzć z matema-

„mom różne pozostałe z licy- tykt i łaciny do wszyst-

pp. Zastawców Lombardu wille Szalay, centrum, tacji rzeczy oraz samo- kich klas gimnezjalnych.
sprzedaje tanio Wymagania bardzo

ul. Biskupia, skromne. Oferty skiero-
wywać do Red. Dzien.

129—0 263—0 Wil pod F. B. gr4

cisku nowej ręki. Zabrał się z gorączkowym po-

śpiechem do wywoływania odbitki, ale po kilku go-
dzianach pracy znalazł tylko to, czego się spodzie-

wał, mianowicie świetne zdjęcie ręki Karoliny w rę-

kawiczce.
Karolina spoczywała tymczasem w swojej kaju-

cie pod strażą Georginy. Pierwsza była wściekła

na Jonesa, druga na Barry'ego, że sprowadził Jone-

sa. Karolina. na którą przyszio wielkie rozprzężenie
nerwów, zrozumiała w przebłysku przytomności u-
mysłu, że jeżeli ich nie ujmie w karby, to cały stra-
tegiczny cel wycieczki „weźmie w łeb'. Miewała
ataki nerwowe, które powalały ją na sołę na cały
szereg dni, ale zazwyczaj puszczała im swobodnie
wodze, Czuła, że jeżeli teraz skapituluje, jeżeli te-
raz jeszcze daruje konkurentom Georginy, to... od-
dała się więc całkowicie w troskliwe ręce dziew-
czyny, która zaaplikowała jej co się dało. Anetka
przybyła z bagażami dopiero w ostatniej chwili przed
podniesieniem kotwicy.

Konierencja w kajucie Antoniego odbywała się
za zamkniętemi drzwiami. Billings przybył na „Mor-
ganę“ prawie w samo południe. Ža nim wywindo-
wano na pokład wielki, obciągnięty płótnem kufer,

             

 

Mieszkanie 5 pokoj. z

Piękna żona. elektr. i wygod. do wy-
saaa BILETY WIZYTOWE,

as ia eee iekka тоа ZAPROSZENIA,
bns zo w: * —- . e

zawsze ózezetakapię:ON — Dziadualu, czy lu — Bardzo grzeczny | RÓŻNE KSIĄŻKI
bisz cukierki? jest wasz synek, ani

kna, jak dawniej? Poszukuję mieszkania o Go ynek, p DO OPRAWY

w śródmieściu o 2-ch —  — Nie, mój mały, nie
3-ch pokojach 1 p. lub znoszę słodyczy!
parter z wygodami. Ad-

e ice 22 Sat mi w takim razie tych rę,
CAC CA cukierków, zanim nie go wezeš

KISSABA wrócę ze szkoły!

— A i owszem, tylko

teraz zużywa na to znacz-

nie więcej czasul

siał zostać nazewnątrż. Przy tej okazji nie odbyło
się bez cierpkich uwag i złośliwych docinków pod
adresem bogaczy, którzy nie zważając na wieczne
potępienie szwarcują 'alkohol. Kapitan Wickstrom,
który obserwował tę operację z mostku i aż ochrypł
od wymyślania, zamknął się wkońcu w swojej ka-
jucie i oznajmił z pasją, że nie ruszy się stamtąd do
chwili odjazdu. Steward, nieprzytomny z pośpiechu
kierował całym zamętem. Na pytanie któregoś maj-
tków, czy kołowrót do windowania będzie potrze-
bny, odburknął:
— A, pewnie! Mamy przecież zabrać cały No-

wy Jork ze wszystkiemi sklepami. Cholery, nie lu-
dzie! Będą chyba spać na pokładzie!

Maj'ek tak się zdziwił, że zakomunikował tę u-
wagę pierwszemu oticerowi. Ten, jakoś nie w hu-
morze, warknął, że ma gorsze zmatrwienie z pogodą
i że reszta go nie obchodzi. Rzeczywiście niebo i
morze zaczynało wyglądać złowieszczo.

Konierencja w kajucie Antoniego trwała bardzo
długo. Rozwažano możliwości dotyczące identy-
czności Micaha Thrumma, który mógł się ukrywać
„pod maską Ripley'a lub radjotelcgraiisty. Z drugiej
strony ci dwaj mogli być tylko jego agentami. Barry

Orjetował się

haterskiej śmierci.
stwach. Widział

Zabity w Bohater
„Dramat Młodego
inne,

munikować.
szem na wojnę, M

dniu”. W ten spo

więcej, niżby chci
Barry zgruch

wiecznego pióra.

— To ma po ojcu, pa-
niusiu. Jak mój mąż ma

— Doskonale, popilnuj do odsiedzenia jaką ka- pilNK TUALNIE.
to zawsze zwalniają *

sprawowanie.

zywał dopiero kwadrans po drtgiej.
Pośle list przez posłańca, z napisem na kopercie:
„Otworzyć nie wcześniej, jak po trzeciej po połu-

WYKONYWA

niej za dobre

 

ku, żeby rozważyć pewną sprawę, która dręczyła-
go od samego rana.

„že sytuacja była naprawdę nie-
bezpieczna i liczył się romantyczną możliwością bo-

Młodzi lubią marzyć o bohater- |
już oczyma wyobraźni sensacyjne

nagłówki w pismach, takie jak: „Młody Sportsmen
skiej Obronie Przyszłego Teścia”,
Miljonera'”, „Groza na Morzu” i

Ale nie chciał umrzeć nie załagodziwszy
wpierw porozumienia z ukochaną Georginą, a po
wypłynięciu na morze nie mógłby się już z nią sko-

Czuł się jak żołnierz przed wymar-
iał jeszcze czas, bo zegarek wska-

A więc tak.

sób umrze z lekkiem sercem, gdyż
przy ustnej dyskusji Georgina wyciągnęłaby z niego

ał wyznać.
otał ąaęgbami wierzchołek swego
Miał przed sobą trudne zadanie,

Jak powiedzieć dużo, a jednak nie za dużo?
ži

„APE

 

powodu nieudanego zdjęcia nadzwyczaj ważnego od- który nie zmieścił się w żadne drzwi i dlatego mu- wycolał się stopniowo z dyskusji i usiadł przy biur- (c. d. n.)
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