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OMAL NiE ULTIMATUM
Smieszne pretensje Gdańska z powodu wizyty

eskadry angieiskiej.
(Telef. od własnego korespondenta.)

GDAŃSK. W nocy z 14 na 15 b. m. przybyła do Gdańska

z nieoficjalną wizytą eskadra angielska. | :

Na spotkanie gości wypłynął polski torpedowiec „Wicher“; ktė-

rego oficerowie złożyli wizytę oficerom
„Campbell”. .

Flota angielska wpłynęła do

angielskiego torpedowca

portu gdańskiego o g. 9 m. 30.

O g. 12 m. 35 przedstawiciel Senatu gdańskiego złożył wizytę Komi-
sarzowi rządu Rzeczypospolitej składając notę protestującą przeciw-

ko ukazaniem się na wodach gdańskich polskiej jednostki bojowej
i domagającą się, aby do g. 14 „Wicher* odpłynął. ©

W odpowiedzi komisarz Раррёе oświadczył, iż Polska, jako

protektorka Gdańska reprezentująca go nazewnątrz, uważała za swój

obowiązek powitać eskadrę angielską i powitanie to odbyło się

zgodnie z ceremonjałem.
Złożonej noty komisarz Rzeczypospolitej nie może przyjąć dó

wiadomości,|jak również nie przyjmujedo wiadomości terminu w niej
wyznaczonego. :

O g. 15ej na pokład „Wichra* przybyła delegacja eskadry an:

gielskiej, a o g. 16 m. 30 torpedowiec polski opuścił port gdański.

Komuniści iwowscy już są na wolności.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

LWOW. Aresztowani onegdaj komuniści Schiller, Wojdan-Zwoj-
dziński i Damięcki zostali zwolnieni, ale śłedztwo przeciwko nim
prowadzi się nadal.

Szajka bandycka przed sądem doraźnym.
GRUDZIĄDZ. (Pat). Policja

zlikwidowała wczoraj groźną szaj-

kę bandycką, która od szeregu ty-
godni dokonywała śmiałych napa-
dów rabunkowych, włamań i kra-
dzieży na terenie powiatu i miasta
Grudziądza. Szajkę, składającą się

Tajemniczy Wypadek.
S (Telefonem od własnego kerespondenta.)

+ POZNAŃ. Jednej z ostatnich nocy wydarzył

czy wypadek na cmentarzu w Ostrowie. Nieznany sprawca

odkopał trumnę .ze zwłokami zmarłego przed czterema laty

na udar serca kolejarza Smętka. Jak wynika z pozostawionych śla-

dów, sprawca jak gdyby czegoś przy zwłokach szukał. Prawdopodo-

bnie chodziło o jakieś dokumenty. Dnia poprzedniego jakiś niezna-

jomy pytał się w zarządzie cmentarza, gdzie został Smętek pocho-

wany.
į1-2

z 18 mężczyzn i jednej kobiety, od-
dano do dyspozycji władz sądo-
wych. Ponieważ bandyci dokony-
wali napadów z bronią w ręku,
staną prawdopodobnie przed są-
dem doraźnym.

się tajemni-

 

Francusko - sowieckie pertraktacje
w sprawie paktu o nieagresji.

PARYŻ (Pat). Według dzienni-

ka „Figaro”, Francja zamierza wy-
sunąć niebawem sprawę stosun-
ków irancusko-sowieckich.

Nie zwrócono dostatecznej u-
wagi — pisze dziennik — na długą
rozmowę, jaką prowadził ostatnio
Herriot z ambasadorem sowiec-
kim. Premjer francuski i amba-
sador sewiecki zastanawiali się
wspólnie nad paktem o nieagresji.
Zdaniem dziennika, pakt ten byl-
by bardzo niekorzystny dla sto-
sunków  irancusko - japoūskich,
gdyż na wypadek wojny między
Sowietami a Japonją, Francja mu-
siałaby zachować szkodliwą rezer-
wę moralną i nie mogłaby dostar-
czać krajowi walczącemu przeciw-
ko Sowietom broni ani amunicji,
Pozatem wzbudziłoby niepokój za-
warcie paktu o nieagresji przez

Nagroda za
PARYŻ. (Pat). Polak Marjan

Olewski, który odbył w ukryciu
podróż na okręcie „Georges Philli-
part“, byl uprzednio mechanikiem
na jednym ze szwedzkich parow-
ców, płynących na Daleki Wschod
Olewski po wyjściu pewnego dnia
na ląd spóźnił się na okręt. Nie
mając pieniędzy na powrotną pod-
róż, tułał się od parowca do pa-
rowca. Wreszcie udało mu się w
Colombo dostać się na pokład
„Georges Phillippart* bez biletu.

rząd, mający w swem łonie nie-
jednego ministra, przyjaźnie uspo-
sobionego dla polityki chinolil-
skiej. Zdaniem dziennika, iakt, że
Rosja Sowiecka wskutek polsko-
sowieckiego 1 francusko-sowiec-
kiego paktu o nieagresji wycoła
wojska ze swej granicy zachodniej,
by rzucić je na Daleki Wschód,
przez co usunięte zostanie niebez-
pieczeństwo, grożące Polsce, —
sprowadza się do tego, iż Francja
poprze naród, z którym łączą ją
przyjazne stosunki, ażeby zaszko-
dzić innemu zaprzyjaźnionemu Z
nią narodowi. — Tego rodzaju po-
stępowanie byłoby  nielojalne.
Wreszcie zła wola Sowietów nie
pozwala mieć zaulania do ich pro-
pozycyj i paktów, a politycy dzia-
łający na rękę Sowietom nie znaj-
dą żadnego usprawiedliwienia.

bohatestwo.
być oddany władzom podczas za-
trzymania się okrętu w jednym z
najbliższych portów. Tymczasem
nastąpiła na okręcie katastrofa.
Olewski zachowywał się po boha-
tersku. Dla uratowania tonących
rzucał się kilkakrotnie do morza,
które roiło się od rekinów. Wraz
z towarzyszami niedoli przewie-
ziono go do Marsylji, gdzie stanął
przed sądem, oskarżony o podróż
bez biletu, Trybunał w dniu wczo-
rajszym skazał go na 8 dni wię-
zienia.

didikai ADA iiiEau
Szkota Zawodowa Siėstr Salezįanek
podsje do wiadomości, że zapisy uczenie do tejże szkoły na rok szk.

1932- 33 rozpoczęły się i będą trwały do września r b.
Kancela ja Szkolna udzielez bliższych informacji | przyjmuje zapisy co-
dziennie oprócz dni świątecznych od godz. 10--2 przy ul. W. Stelańskiej

Potworna zbrodnia
w hrabstwie Kent.
LONDYN (Pat.) Mieszkańcy

Londynu poruszeni zostali wiado-
mością o straszliwej zbrodni, do-
konanej w lasach hrabstwa Kent
na północo-wschód od Londynu.
W lesie przydrożnym znaleziono
zwłoki trzech kobiet: 70 letniej,
35 letniej i 13 letniej. Okazało się,
że zamorddwane należą do je-
dnej rodziny: najstarsza jest bab-
ką, druga z rzędu córką i naj-
młodsza wnuczką. Podejrzanym
o dokonanie potrójnego morder-
stwa był żołnierz pułku piechoty,
który wyszedł z koszarz ręcznym
karabinem. Policja otoczyła las
i zorganizowała przy pomocy
psów policyjnych obławę. Na ślad
zbrodniarza natrafiono 0 8 rano.
Morderca, widząc się otoczonym
przez policję, zaczął ostrzeliwać

policjantów, cofając się w głąb

lasu, gdzie znienacka rzuciło się

na niego dwóch innych policjan-

tów, których ruchu, cofający się

zbrodniarz, strzelając do atakują-
cych go, nie zauwazył. Zbrodnia-

rza pod silną eskortą w kajda-

nach odstawiono do więzienia po-
licyjnego. Motywy zbrodni są je-
szcze nieznane.

Do i ki. Gimnazjal-
| do innych klas szkoły „DZIECKO
POLSKIE" pod kier Stef. Świda
oraz do przedszkola przyjmują się

zapisy i podania. (Jl. Mickiewicza
11—11 (gdzie kino Lux). —0 o
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Bojówki hitlerowców hulają bezkarnie.
DEKRET O UCHYLENIU ZAKAZU BOJÓWEK HITLEROWSKICH

PODPISANY.

BEKLIN (Pat). Prezydent Rze-
szy podpisał dziś dekret politycz-
ny, uchylający zakaz itsnienia na-
rodowo - socjalistycznych oddzia-
łów szturmowych, edług infor-
macji biura „Conti“ dekret uchyla

również zakaz noszenia munduru
przez oddziały szturmowe. Utrzy-
many być ma tylko w mocy zakaz
urządzania demonstracyj i maso-
wych wymarszów przez sztur-
mowców.

SZTURMÓWKI HITLEROWSKIE WYSTĘPUJĄ W PEŁNEM U-
MUNDUROWANIU I UZBROJENIU.

BERLIN (Pat). Nie czekając
uchylenia zakezu istnienia sztur-
mówek narodowo-socjalistycznych
hitlerowcy wystąpili wczoraj wie-
czorem na ulicach Berlina w no-
wem umundurowaniu, W central-
nej siedzibie раг narodowo-
socjalistycznej odbył się złot ko-

STARCIA TŁUMÓW Z

BERLIN (Pat). W ciągu ubie-
głej doby w Zabrzu wydarzył się

szereg wykroczeń, przyczem do-
szło do burzliwych starć z po-

licją. Jeden z policjantów został

napadnięty przez tłum i pokłuty
nożami. Wezwane na pomoc po-
gotowie policyjne dało salwę do

menudantów oddziałów szturmo-
wych okręgu Berlin—Brandenbur-
gia. Na ulicach w śródmieściu
śromadziły się w godzinach wie-

czornych tłumy widzów, oczeku-

jące samochodów, wiozących u-

mundurowanych komendantów
bojówek hitlerowskich.

POLICJĄ NIE USTAJĄ.

tłumu, który usiłował wedrzeć się
do lokalnego komisarjatu policji.
Iiość rannych jak dotąd jest nie-
ustalona. Zaburzenia trwały do
późnej nocy. Tłum obrzucał po-
licję kamieniami, jeden z policjan-
tów jest ciężko ranny.

HITLEROWCY ŻĄDAJĄ USTĄPIENIA PREZYDENTA POLICJI
Ч BERLIŃSKIEJ.

=-BERLIN (Pat).. Sejm .pruski „zmiany warty przed pałacem pre-

przyjął w dniu 15 b. m, głosami

hitlerowców i komunistów wnio-

sek frakcji narodowo-socjalistycz-

nej o niezwłoczne wydalenie ze

służby prezydenta policji berliń-

skiej Grzesinsky'ego. Hitlerowcy
uważają Grzesinsky'ego za odpo-

wiedzialnego za wystąpienie po-
licjj przeciwko demonstrującym
oddziałom szturmowym w czasie

PRZYBYCIE DELEGATÓW.

LOZANNA (Pat). W ciągu
dnia 15 b. m. przybyli do Lozanny›
niemal wszyscy delegaci na konie-
rencję reparacyjną. Zjazd jest
bardzo wielki Niektóre delegacje

liczą po 50-60 osób. Bardzo
licznie obesłana jest konferencja
przez prasę. Przybyto do Lozan-
ny około 300 dziennikarzy.

WSTĘPNE ZEBRANIE,

LOZANNA (Pat). W dniu 15
b. m. po południu w siedzibie kon-
ierencji reparacyjnej w Uchy od-
było się wstępne zebranie mo-
carstw t. zw. zapraszających, po-
święcone ustaleniu programu
czwartkowego posiedzenia. Fran-
cję reprezentował Herriot, Wielką
Brytanję Mac Donald i Simon,
Włochy — Grandi, Niemcy — von
Papen i Neurath, Belgję Hymans i
Japonję ambasador Uszida. Na
posiedzeniu tem zdecydowano, że
czwartkowe posiedzenie będzie
iormalne i bardzo krótkie. Wy-
pełni je przemówienie powitalne
prezydenta koniederacji szwajcar-

PODSTAWY POROZUMIENIA

LOZANNA (Pat). W przede-
dniu rozpoczęcia konierencji 10-
zańskiej sytuacja polityczna, jak-
kolwiek wyjaśniona przez rozmo-
wy Herriota z Mac Donaldem, nie
pozawala na całkowicie pewne ho-
roskopy co do rezultatów. Nie-
mniej uchodzi za niemal pewne
istnienie porozumienia irancusko-
brytyjskiego co do czasowego za-
łatwienia sprawy odszkodowań.
Wprawdzie w teorji Wielka Bry-
tanja wolałaby definitywnie anu-
lować odszkodowania w nadziei,
że krok tego rodzaju ze strony
wierzycieli Niemiec skłoniłby Sta-
ny Zjednoczone do uczynienia ana-
logicznego gestu w stosunku do
długów wojennych, jednakże na

skiej Motty oraz przewodniczące-
go konierencji. Ustalono, že na
przewodniczącego wybrany będzie
Mac Donald. W posiedzeniu tem
wezmą udział delegaci wszystkich
państw. We czwartek po południu
odbędzie się ponowne posiedzenie
pouine mocarstw zapraszających,
celem ustalenia dalszego programu
prac. Publiczne posiedzenia kon-
terencji nie są przewidziane w
przeciwieństwie do konferencji
rozbrojeniowej i do prac Ligi. Pra-
ce konferencji reparacyjnej będą
prowadzone poufnie i przewidzia-
ne jest, że nawet komunikaty bę-
dą wydawane tylko sporadycznie.

FRANCUSKO-ANGIELSKIEGO.

takie załatwienie sprawy nie go-
dzi się Francja, ponieważ przede-
wszystkiem niema pewności, że
gest taki zostanie przez Stany
Zjednoczone uczyniony, a pozatem
uważa za niesprawiedliwe, by cały
ciężar odbudowy zniszczonych
prowincyj francuskich  ponosila
Francja i ażeby Niemcy zostały
całkowicie uwolnione od długów,
przez co wzmocniona byłaby ich
siła gospodarcza. Ponieważ co do
słanowiska Stanów Zjednoczonych
nic nie będzie wiadome przed wy-
borami prezydenta i ponieważ nie-
ma żadnych spłat z tytułu repara-
cyj przed 15 grudnia, uchodzi nie-
mal za pewne, że Francja i Wiel- Przyłapany w czasie podróży miał

Proces przeciwko Matousce rozpoczął się.
WIEDEŃ (Pat). 15 b. m. przed

sądem ławniczym rozpoczął się
proces przeciwko  Sylwestrowi
Matousce. Po odczytaniu aktu
oskarżenia przystąpiono do prze-

słuchania Matouski, który oświad-
czył, że kierowały nim pobudki
religijnei że miał na celu zwró-
cenie uwagi szerokich mas na
obecną sytuację gospodarczą.

 

Katastrofa kolejowa.
RZYM, (Pat). Wskutek złego

nastawienia zwrotnicy pociąg po-
śpieszny, idący do Wenecji zderzył
się z pociągiem pośpiesznym, idą-

cym"w przeciwnym kierunku,
wskutek czego około 40 osób od-
niosło rany.

zydenta Rzeszy w rocznicę bitwy
pod Skagerrakiem. Wniosek hitle-

rowców 0  wytoczenie  socjal-

demokratycznym i demokratycz-

nym członkom urzędującego gabi-

netu Brauna skargi przed Trybu-

nałem Stanu został odrzucony

204 głosami przeciw 195 na 399

oddanych głosów.

 

ka Brytanja zdążać będą do prze-
dłużenia moratorjum, upiywające-
go 1 lipca na 5 miesięcy, przy
jednoczesnem utworzeniu komi-
etu, mającego zbadać warunki
definitywnego załatwienia sprawy
odszkodowań. Nie przewiduje się,
by takie prowizoryczne załatwie-
nie natrafiło na sprzeciw innych
członków konierencji.

NIEMCY PŁACIĆ NIE CHCĄ.
LOZANNA (Pat). Czołowi de-

legaci niemieccy z von Papenem
na czele, przyjmując w dniu 15 bm.

"wieczorem przedstawicieli prasy
niemieckiej, przedstawili im punkt
widzenia Niemiec na konferencję.
Z deklaracji ich wynika, że von
Papen reprezeniuje tę samą tezę,

którą wysuwał Bruening, że Niem-
cy nie mogą płacić, wobec czego
domagają się delinitywnego za-
łatwienia sprawy odszkodowań.

PROGRAM HITLEROWCÓW.
BERLIN (Pat). Przywódca na-

rodowych socjalistów Strasser wy-
głosił przed mikrofonem mowę
programową, w której m. in.
oświadczył, że partja hitlerowska
mie uważa zagadnienia ustroju
państwa za pierwszorzędne. Hi-
tlerowcy wychodzą z założenia, że
naród niemiecki dopiero po odzys-
kaniu wolnosci zadecyduje, jaka
forma ustroju najbardziej mu od-
powiada. Narodowi socjaliści nie
chcą wojny, ale nie odrzucą jej,
o ileby rozprawa orężna miała do-
prowadzić do odzyskania wolności
politycznej. ‚

Radjostacje południowych kra-
jów niemieckich odmówiły trans-
mitowania mowy.

HITLEROWCY SIEWCAMI
ANARCHJI.

BERLIN (Fat). W/g doniesień
prasy,  czionkowie oddziałów
szturmowych urządzili na prowin-
cji szereg manifestacyj, przyczem
doszło dozaburzeń. W Moguncji
ukazały się już oddziały szturmo-
we w pełnem umundurowaniu.
Na zgromadzeniu chłopskiem w
Darmsztacie mówca narodowo-
socjalistyczny nawoływać miał do
ostrzenia kos, do walki z obec-
nymi przedslawicielami władzy.
Grupy narodowych socjalistów

rozbiły wiele zgromadzeń poli-
tycznych, przyczem doszło do
starć, w ktorych kilkanaście osób
odniosło rany. Do akcji używane
były samochody ciężarowe, na
których policja znalazła wiele re-
wolwerów systemu wojskowego.

Ubiegłej nocy grupa hitlerowców
urządziła demonstrację przed do-
mem premjera bawarskiego Held-
ta w związku z nietransmitowa-
niem przez radjo monachijskie
przemówienia Strassera. Demon-
stranci obrzucili okna kamieniami,
poczem zbiegli przed nadejściem
policji. W, Brunświku hitlerowcy
urządzili strzeianinę przed loka-
lem, w którym odbywało się ze-
branie socjal-iemokratów. Kilka
osób zostało rannych. Wezwane
pogotowie policyjne nie zdołało
schwytać żadnego z uczestników
napadu.

HITLEROWCY IGNORUJĄ
ZAKAZY.

BERLIN (Pat). Pomimo zaka-
zów urządzania zgromadzeń pu-
blicznych pod gołem niebem,
partja narodcwo - socjalistyczria
przygotowuje na niedzielę wielką
defiladę oddziałów szturmowych
i sztafetowych w Berlinie na placu
w pobliżu lotniska Tempelhoi.
Formacje hitlerowskie mają prze-
maszerować w mundurach, w peł-
nym ekwipunku przed Hitlerem,
który następnie wygłosi do zgro-
madzonych przemówienie.

REB VIS A.SSRSSTONIOSSPNYAINATSO

Pierwszy dexret

BERLIN. Dziś pojawił się
pierwszy dekret doraźny nowego
rządu von Papena. Dekret ma
charakter wybitnie antysocjalny,
godzi bowiem -przedewszystkiem
w ubezpieczenia socjalne i jest
pierwszym krokiem do powolnego,
zupełnego ich skreślenia. Dekret
nie przynosi popularności nowemu
gabinetowi von Papena i stawia
go w dziwnem świetle. Ci sami
bowiem panowie niemiecko-naro-
dowi, zasiadający dziś w gabine-
cie, którzy protestowali przeciw
takiemu dekretowi, jaki zamierzał
wydać kanclerz Bruening, dziś po-
sługują się temi samemi metodami.
Dekret równoważy budżet drogą
10%/0 redukcji zasiłków bezrobo-
схусЬ, 15% redukcj rent inwalidz-

_Samobójstwo posła
BERLIN (Pat). W kuluarach

sejmu popełnił wczoraj samobój-
stwo były członek pruskiej rady
państwa la Grange, należący do

rządu v. Papena.
kich, nowego podatku od zatru-
dnienia (który ma być przezna-
czony na bezroboczych) i nowego
podatku od spożycia soli, (Niemcy
wzotują się na Indjach!)

Pierwszy ten czyn rządu von
Papena wywołał falę oburzenia w
kołach republikańskich, zwłaszcza
w kołach klasy pracującej. W ca-
łej Rzeszy podnoszą się protesty
związków zawodowych zarówno
socjalistycznych, jak i chrześci-
jańskich i związków inwalidzkich
przeciwko nowemu  dekretowi.
Związek inwalidów Rzeszy wy*
stąpi z protestem swym wprost do
prezydenta Hindenburga, zarzuca-
jąc mu, iż z jego to przyczyny wy-
dano nowy dekret.

w sejmie berlińskim.
partji socjaldemokratycznej.  Za-
mach samobojczy przedstawiciela
partji socjaldemokratycznej wy*
wołał wielkie wrażenie, :2

X

ę tych biednych |

 

z

ё овM

mczech. |

  



 

Pgacie, która, zapewne w końcu

 

 
e

I

POLSKAWOBEC
LOZANNY.

Dziś więc rozpoczyna się szu-
mnie zapowiajana konferencja w

Lozannie.

Wielkie w swoim czasie przy-
wiązywano do niej nadzieje.

gnięcie zagadnienia

z kryzysem gospodarczym,

konferencji lozańskiej

załatwienie kwestji państw nad-

dunajskich, wreszcie zaś — co

było sprawą najważniejszą — tu
sprawamiała być zdecydowana

reparacyj i długów wojennych.

W miarę zbliżania się terminu

konierencji, począł jednak gwał-

townie kurczyć się jej program,

kurczyły się przywiązywane do

niej nadzieje. Doszło do tego, że

coś na miesiąc przed rozpoczę-
ciem konferencji uznano za ko-

nieczne wyznaczyć drugą konłe:

mą Q
lata, odbyć się*% ER”

Z tego już wnosić należy, że

uczestnicy konferencji nie spo-

dziewają się obecnie już dojść do

jakichś definitywnych wyników,

Mimo to jednak konferencja

odbyć się musi. Zjechali się naj-
wybitniejsi politycy, premierzy i

ministrowie wszystkich państw, z

licznemi sztabami dyplomatów,

przybyło okołe 400 dziennikarzy

— w tych warunkach sam prestiż

uczestników wymaga, by konfe-
rencja nie skończyła się bez

żadnego rezulatu.

Celom, widokom i programowi

konferencji lozańskiej poświęci-
liśmy nie tak dawno osobny arty:
kuł, nie będziemy więc powta-

rzać znanych Czytelnikom naszym,
przynajmniej w ogólnikowym za-

rysie, spraw. Kilka słów nato-
miast pragniemy poświęcić spra-

wom polskim, związanym z konie-

rencją lozańską. Wprawdzie ma-
terjainie jesteśmy tam mało zain-

teresowani, tem wążniejsze jednąk
zagadnienia czekają dyplomację

naszą w dziedzinie polityczne

Jak już zaznaczyliśmy, kardy-
nalnem zagadnieniem, jakiem za-

jąć się ma konferencja, będzie za-

gadnienie reparacyjne. Jak zo-
stanie ono rozwiązane?

Najprostszem oczywiście roz-
wiązaniem byłoby zmuszenie Nie-

miec do płacenia ustanowionych
reparacyj. Miałoby to nietylko
materjalne znaczenie, ale również
pierwszorzędne polityczne, albo-

wiem Niemcy, zmuszone płacić

rocznie tyle to milionów sum repa-

racyjnych, musiałyby nietylko po-

zornie, ale faktycznie ograniczyć

do minimum swe zbrojenia, coby
znacznie ukróciło ich apetyty za-

borcze i stanowiło poważną gwa-

rancję pokoju

Jednakże Niemcy oświadczyły

wręcz, że płacić nie są w stanie

i zagroziły ogłoszeniem bankru-
ctwa, czego, jak ognia obawiają
się sfery finansowe Anglji i Ame-
ryki, które posiadają w Niemczech

znaczne „zamrożone* wierzytel-

ności. Zmusić Niemców do pła-
cenia możnaby tylko siłą, co ozna-

' czałoby albo wszczęcie kroków
wojennych, albo przynajmniej po-
nowne zajęcie pewnych terytorjów

niemieckich na lewym brzegu
Renu.

Obydwa te środki w obecnych
warunkach absolutnie nie wcho-
dzą w rachubę, to też przedstawi-

ciele Anglji i Francji udali się do

Lozanny w przekonaniu, że trzeba
będzie zgodzić się na ustępstwa.

Jak przypuszczają, ustępstwa te
w ten sposób mają się przedsta-

wiać, iż obecne moratorjum prze-
dłużone zostanie na kilka lat
(mówią o pięciu latach), poczem

reparacje inogą być wogóle ska-

sowane, o ile w tym czasie Ame-

ryka zrezygnuje ze swych należ-

ności. Byłoby to rozstrzygnięcie

połowiczne, w każdym bądź razie

jednak dla Niemiec ogromnie ko-
rzystne.

Otóż powstała w przeddzień

konferencji !ozańskiej w kołach

politycznych francuskich myśl, za-
żądania od Niemców w zamian za

takie ustępstwo pewnych gwaran-
'cyj politycznych, zmierzających

"do utrwalenia pokoju. W pierw-
szym rzędzie wysunięto sprawę

t zw. Locarne wschodniego, czyli
paktu o nieagresji między Niem-

cami a Polską. Sprawa ta była

poruszona na konferencji między
Herriotem a Mac Donaldem i
przez premjera angielskiego przy-

chylnie przyjęta. Wprawdzie pra-
"sa niemiecka, podając wiadomość

' powyższą, zaznacza, iż wobec
przewidywanegć sporu delegacji

W
Lozannie miały znaleść rozstrzy-

walutowe,

miano tam opracować plan walki
do

odłożono

 

‹ DZIENNIK MIEEBNEMI-

CO POWINIEN WIEDZIEĆ ZWOŁUJĄCYŻ prasy.
Nowe pożyczki.

Niepowodzenie z drugą tran-
szą pożyczki kolejowej śląsko-
bałtyckiej skierowało zabiegi na-
szych finansistów na inne tory.
Ponieważ bezpośrednia pożyczka
gotówkowa skarbu państwa jest
obecnie nieaktualna, przeto sta-
rania te obracają się w sterze po-
życzek inwestycyjno-koncesyjnych
na rachunek przedsiębiorstw pań-
stwowych.

Jako przykład przytacza „Ga-
zeta Warszawska” sprawę mono-
polu solnego.

„Monopol ten istnieje już oddawna,
ale dotychczas był tak zorganizowany, że
był właściwie tylko urzędem, zakupu-
jącym sól od państwowych oraz prywat-
nych żup solnych i sprzedającym ją kon-
sumentom z doliczeniem zysku i akcyzy.
Tak zorganizowany monopol nie pociągał
kapitalistów. Obecna reorganizacja prze-
prowadzona jest pod kątem ewentualne-
$o użycia monopolu solnego do uzyska-
nia pożyczki, zabezpieczonej w ten czy
inny sposób na jego dochodach."

Dużą pomysłowość objawiają
też koleje państwowe:

„Obecnie przygotowuje się wpro-
wadzenie do pociągów towarowych t. zw,
hamulców zespolonych. Po przeprowa-

ków A RER" systemami,
zdecydowano się na system inž. Lipkow-
skiego, produkowany przez firmę Jour-
dain-Monnert w Paryżu, Koszt zastoso-
wania tego systemu do !/3 części naszego
taboru towarowego, wynosiłby imponu-
jącą sumę 240 miljonów zł. Ponieważ
oblicza się, że skutkiem wprowadzenia
hamulców zespolonych wydatki eksplo-
atacyjne zmniejszyłyby się netto o 35
miljonów rocznie, zatem koszt tej in-
westycji przy oprocentowaniu kapitału
na 8 proc. mógłby być (w teorji!) pokry-
ty w ciągu 10—12 lat.

Czy wymieniona firma zgodzi się na
tak dlugi kredyt i pod jakiemi warun-
kami, tego nie wiemy. Narazie system
inż. Lipkowskiego nie jest jeszcze przy-
jęty przez Międzynarodowy Zwią: sk Ko-
lejowy.

Zaznaczyć należy, że wprowadzenie
hamulców zespolonych pociągnie za sobą
znaczne redukcje personelu kolejowego,
a mianowicie drużyn parowozowych i
konduktorskich.

Ministerstwo komunikacji ma jeszcze
ianą ofertę pożyczkową: na wykończenie
rozpoczętych budowli kolejowych w
Chełmie i gmachu ministerstwa w War-
szawie. Jest to pożyczka krajowa (!),
proponowana przez kapitalistów mniej-
szościowych z.., Białegostoku.”

„Gazeta Warszawska” kończy
swój artykuł następującą uwagą:

„Nie miał racji p. Krzyżanowski,
który jeszcze w r. 1929 powiedział, że
już bardzo niewiele mamy do zastawie-
nia czy wydzierżawienia. Okazuje się, że
jest jeszcze niejedno. Trzeba tylko mieć

  

głowę do pomysłów i silne postanowie-
nie „przetrwania za wszelką cenę”.

„Obłędne pomysły”.

„Obłędnym pomysłem nazy-
wa „Robotnik* wysunięty w ostat-
nich dniach przez pewne koła
projekt nowego „powszechnego
obywatelskiego podatku komunal-
nego'.

„Robotnik poddaje projekt
szczegółowej krytyce i kończy
artykuł swój w ten sposób:

„Pp. „projektowicze“ podkreślają
„obywatelski”(!) charakter podatku, któ-
ry ma być użyty na „pokrycie kosztów
opieki społecznej|!), przez co podatek ten
„nabierze charakteru wzajemnej(!) ро-
mocy i  reasekuracji(!!)  najbiedniej-
szych''(l!).

To nadęte frazesowiczostwo, którem
próbuje się zamazać właściwy sens i
tendencje tego nowego pomysłu fiskal-
nego, jakże doskonałą stanowi charakte-
rystykę naszych.. „naprawiaczów ma-
jowych“...

Egzekutorami podatku mają być...
właściciele względnie administratorzy do-
mów...

A co będzie, gdy lokatorzy podatku
nie zapłacą?! Czy właściciel ma go za-
płacić za lokatora? Ale z czego, gdy np.
i komornego nie otrzyma?!

  

w ROS w r
najciekawszy... Oto „w razie potrzeby”
podatek powyższy — już w drodze roz-
porządzenia — może być podwyższony
aż do 200 procent!.„'*

„Niezwykle przykry błąd”.

W n-rze wtorkowym „Słowo
wileńskie zamieściło artykuł wstę-
pny p. Wł. Studnickiego p. t.
„Młodzież U. S. B. w świetle an-
kiety', Zakończenie artykułu
brzmi dosłownie:

„Ankieta zawierała pytanie odnośnie

do Marszałka Piłsudskiego, otóż należy

stwierdzić z radością, że tylko jednej
panienki stosunek do Marszałka Piłsud-
skiego był pełen uznania i życzliwości."
W n-rze środowym „Słowa

ukazało się sprostowanie nastę-
pujące:

„Do artykułu p. Władysława Stu-
dnickiego „Młodzież USB w świetle an-
kiety* wkradł się niezwykle przykry
błąd. W ostatniem zdaniu, które po-
winno brzmieć: Ankieta zawierała py-
tanie odnośnie do Marszałka Piłsudskie-
go, otóż należy stwierdzić z radością,
że z wyjątkiem tylko jednej panienki sto-
sunek do Marszałka Piłsudskiego był
pełen uznania i życzliwości... opuszczo-
no — przez niedopatrzenie korektora —
słowo „z wyjątkiem”, co djametralnie
zniekształciło sens zdania.”

Istotnie . „niezwykle przykry

błąd... zwłaszcza dla „Słowa”.

EEKITTRSTTIPASISIN TOR PZ NST STREETNTEEEA

Pani Hausner leci na spotkanie męża.
LONDYN (Pat). Żonie lotnika

Hausnera zaofiarowano bezpłatny
przejazd samolotem z Nowego
Yorku do Nowego Orleanu, aby
wcześniej mogła się spotkać z mę-
żem, który przybędzie do Nowego

Orleanu dopiero w końcu b. m.
Pani Hausnerowa zwdzięcznością

przyjęła tę propozycję, oświad-
czając: „Zgadzam się na wszystko,
by tylko jak najprędzej zobaczyć
Stanisława”.

 

Działalność hitlerowców poczyna niepokoić
polityków genewskich.

PARYŻ (Pat). „Echo de Pa-
ris” w depeszy z Genewy donosi,
że działalnosć hitlerowców w
<Sdańsku budzi poważne obawy w
kołach genewskich. Sekretarjat
Ligi Narodów jest bezustannie
absorbowany tą sprawą, przyczem
rozważa się możliwość wprowa-
dzenia środków prewencyjnych w
Gdańsku, opierając się na pew-

nych faktach, jakie miały miejsce
w wolnem mieście, jak naprzykład
zamordowanie Polaka w r 1931.
Sekretarjat Ligi Narodów roz-
waża możliwość utworzenia neu-
tralnych i bezstronnych komite-
tów, które w razie potrzeby mia-
łyby możność interwenjowania na
miejscu.

Polska bez Gdańska jest niemożliwością.
Korespondet genewski „Gene-

ral Anzeiger Г&г Dortmund" p.

Larson, opublikował w 152-ym nu-
merze tego pisma wywiad ze zna-

ną na terenie międzynarodowym

niemiecką dziennikarką, hrabiną

Treuberg, stanowiący jedno z serji
jej opowiadań o zdarzeniach, któ-

rych świadkiem była w czasie Ce-
sarstwa, w szczególności w okre-
sie Wielkiej Wojny.

Wywiad ten opowiada między

innemi o rozmowie, która odbyła
się w listopadzie roku 1916 w Ber-

linie w mieszkaniu opowiadającej,
pomiędzy znanym działaczem о-
bozu aktywistów polskich, Ada-
mem hr, Ronikierem, a również
znanym dziennikarzem niemiec-
kim, p. Georg Bernhardtem, dy-
rektorem koncernu prasowego
Ullsteina.
W rozmowie tej p. Bernhardt

wyrażał swe zastrzeżenia prze-
ciwko ówczesnym próbom rozwią-
zywania sprawy polskiej przez
iemcy. Hrabia Ronikier bronił

swego punktu widzenia, uzasadnia
jąc, że porozumienie w zasadni-
czych sprawach jest możliwe. W
pewnym momencie p. Bernhardt
rzucił argument: „A Gdańsk? —
Polska bez Gdańska jest niemożli-
wością* („Polen ohne Danzig ist
eine Unmoglichkeit). „Ja nie my-
ślę o Gdańsku* — energicznie i z
przekonaniem odparł hrabia Roni-
kier'. — „Ale Pański syn, Panie
Hrabio?'* — „Mój syn ma rok do-
piero”, odparł uśmiechając się Po-
lak, — „Tem gorzej — oświadczył
Bernhardt — za lat dwadzieścia
syn Pański uzna dzisiejsze Pańskie
oświadczenie za zdradę Polski i
napewno nie będzie podzielał Pań-
skich poglądów”. (Zach. Ag. Pras.).

Niemcy podwyższają stawki celne.
Czy ucierpi eksport drzewa polskiego.

BERLIN (Pat). Dziennik ustaw

Rzeszy z dnia 14 b. m. ogłasza sze-
reg podwyżek niemieckich stawek

celnych na drzewo i wyroby
drzewne, wchodzących w życie z

dniem 1 lipca r. b. Między innemi
stawki na pewne gatunki nieobro-

bionego drzewa miękkiego podnie-
sione zostały z 12 na 14 fenigów

za centnar metryczny. Stawki na

podkłady kolejowe z drzewa
twardego podniesiono z 80 feni-

gów do 1 marki, na podkłady z

drzewa miękkiego z 40 fenigów na

1 markę. Stawki na drzewo opa*
lowe, które dotychczas było wolne
od cła, wynosić będzie obecnie
40 fenigów od centnara metrycz-
nego. Stawka na węgiel drzewny
podniesiona została z 2 marek 50
fenigów na 4 mk. na trociny z
2,40 marek na 4 marki. Cło na
forniery podniesione zostało z 15
na 18 marek, cło na meble i czę-
ści meblowe fornirowane z 10 na
15 mk., w stanie surowym, a wy-
kończone — z 16 na 20 mk.

ESLLSLL)

niemieckiej, Herriot zrezygnował

z całej sprawy, z drugiej strony

jednak nadchodzą wiadomości

również z kó! politycznych i pra-

sowych niemieckich, że sprawa

„Locarna wschodniego” będzie

jednak podniesiona w Lozannie,

Rzecz jasna, iż w bardzo znacz-

nej mierze będzie to zależało od

stanowiska, jakie zajmie nasze

polskie przedstawicielstwo i od

tego, jak potrafi pokierować

sprawą.
Musimy być Francji niezmier-

ne wdzięczni za samą inicjatywę

i za szczere poparcie, którego
jesteśmy pewni. Nie możemy jed-

nak wymagać, by Francja za nas

wybierała kasztany z ognia i bez
żadnego z naszej strony wysiłku,
z poświęceniem własnych intere-
sów, przeprowadzała gwarancję
nienaruszalności naszych granic.

  
  

ZEBRANIA?
1) Od dn. 7 czerwca b. r. obo-

wiązują na całym obszarze Pań-
stwa nowe przepisy o zgromadze-
niach i zebraniach, ogłoszone w
Dzienniku Ustw Rzplitej nr. 48 z
dn. 7 b. m. 3

Według tych przepisów:
a) zgromadzenia dzielą się na

publiczne i niepubliczne, czyli ze-
brania,

b) zgromadzenia publiczne dzie
lą się na: zgromadzenia w loka-
lach i zgromadzenia pod gołem nie
bem;

c) manifestacje publiczne i po-
chody uważane są za zgromadze-
nia publiczne pod gołem niebem,

ZGROMADZENIA NIEPUBLICZ-
Ne — ZEBRANIA.

Niepubliczne jest zgromadzenie
wtedy, kiedy zbierają się w loka-
lach osoby znane osobiście zwołu-
jącym zebranie, albo przewodni-
czącemu zebrania. Każda osoba
na niepublicznem zgromadzeniu

 

OR Aproszenie, podpi-
sane przez zwołujących zebranie,
a oprócz tego jakikolwiek dowód,
z którego możnaby było stwierdzić
tożsamość tej osoby.

Członkowie legalnie istnieją-
cych zrzeszeń (stronnictw, związ-
ków, kół itp.) o ile odbywają ze-
branie tylko swego zrzeszenia, po-
winni zamiast imiennych zapro-
szeń posiadać przy sobie legity-
macje członkowskie danego zrze-
szenia (stronnictwa, związku, sto-
warzyszenia, koła itp.).

Takie niepubliczne zgromadze-
nia nie wymagają ani zgłoszenia u
władzy, ani jej zezwolenia.

Przedstawiciele władzy nie mo-
śą być deleśowani na takie nie-
publiczne zgromadzenia.

Policja jednak może wkroczyć
do lokalu celem sprawdzenia, czy
wszyscy obecni posiadają imienne
zaproszenia albo legitymacje człon
kowskie, względnie czy są znani
osobiście zwołującym zebranie.
Po sprawdzeniu policja winna się
usunąć z lokalu, w którym odbywa
się zebranie.

Zwołujący zebranie muszą sta-
rannie dopilnować, aby każdy o-
becny na sali takie zaproszenie po-
siadał, gdyż inaczej może się zda-
rzyć, że policja zebranie rozwiąże.
Jednak i w tym wypadku, jeśli
przewodniczący zebrania lub zwo-
łujący zebranie udowodnią, że oso-
ba nieposiadająca zaproszenia pi-
semnego, jest im osobiście znana,
zebranie może się odbyć bez prze-
szkód, Ustawa bowiem nie wyma-
ga zaproszeń pisemnych. Mówi
tylko o tem, że obecni na zebraniu
powinni być osobiście znani zwo-
łującym lub przewodniczącemu
zebrania“ względnie że „muszą
być członkami legalnie istnieją-
cych zrzeszeń”.

Najlepiej jednak udowodnić tę
okoliczność przez to, że każdy z
obecnych na zebraniu będzie miał
imienne zaproszenie, lub legity-
mację członkowską, jak o tem pi-
saliśmy wyżej.

ZGROMADZENIE PUBLICZNE.
a) W lokalu:
Za lokal uważa się wnętrze bu-

dynku wraz z ogrodzoną przestrze
nią około tego budynku.

O zwołaniu takiego zgroma-
dzenia należy powiadomić właści-
we starostwo w ten sposób, aby
władze zawiadomienie to otrzy-
mały najpóźniej na 2 dni przed
zgromadzeniem. Władza obowią-
zana jest wydać pisemne potwier-
dzenie przyjęcia takiego zawiado-
mienia (art, 6 ustęp 3 ustawy o
zgromadzeniach).

Zawiadomienie powinno zawie-
rać:

a) imię, nazwisko i adres zwo-
łującego zgromadzenie,

b) dokładne wskazanie miejsca
i czasu rozpoczęcia zgromadzenia,

c) w jakim celu zgromadzenie
ma być zwołane i jaki jest program
zgromadzenia,

d) w jakim języku toczyć się
będą obrady. Jeśli władza naj-
później w przeddzień zśgromadze-
nia nie zawiadomi zwołującego na
piśmie wraz z uzasadnieniem o za-

kazie odbycia się zgromadzenia, to
zgromadzenie może się odbyć.

Jak więc widzimy zgromadze-
nie publiczne ale w lokalu, zezwo-
lenia władzy nie wymaga — wy-
starczy tylko zawiadomienie, o
którem wyżej mowa.

b) pod gołem niebem:
Natomiast jeśli zgromadzenie

ma się odbyć pod gołem niebem—
wówczas trzeba uzyskać zezwole-
nie władzy na odbycie zgromadze-
nia.

Podanie o takie zezwolenie
musi być złożone u właściwej wła-
dzy (Starostwa, Dyrekcje Policji)
najpóźniej na 3 dni przed zgroma-
dzeniem.

Podanie winno zawierać te sa-
me dane co zawiadomienie, o któ-
rem wyżej była mowa.

Władze mogą zakazać odbycia
zgromadzenia publicznego w loka-
lu, lub odmówić zewolenia na od-
bycie zgromadzenia pod gołem nie
bem, jeśli naruszone zostaną prze-

ustaw karnych lub, gdyby zebranie
zagrażać mogło bezpieczeństwu,
spokojowi lub porządkowi publicz
nemu.
Na zgromadzenia publiczne wła-

dza może delegować swych przed-
stawicieli. Przedstawiciel, przyby-
wając na zebranie winien okazać
przewodniczącemu swą „delega-
cję". — Przedstawiciel władzy о-
trzymuje miejsce według wyboru,
przyczem przewodniczący zgro-
madzenia winien mu udzielać na
żądanie informacji o osobach
mówców (imię, nazwisko, adres i
zawód mówcy) i wnioskodawców,
jak również o treści zgłaszanych
wniosków i rezolucji.

Przedstawiciel władzy ma pra-
wo rozwięzać zgromadzenie, jeśli
przewodniczący nie dopełni obo-
wiązku czuwania nad przestrze-
śaniem tych przepisów lub też nie
będzie przeciwdziałał wszystkie-
mu, co zagraża bezpieczeństwu,
spokojowi lub porządkowi publicz-
nemu.

Również może przedstawiciel
władzy rozwiązać zgromadzenie,
jeśli przewodniczący nie uczyni te-
$o sam pomimo wezwania do tego
przedstawiciela władzy, w wy-
padku gdyby dalsze prowadzenie
obrad zagrazało bezpieczeństwu,
spokojowi lub porządkowi publicz-
nemu, a także i wtedy, gdy pomi-
mo wyczerpania porządku dzien-
nego, przewodniczący nie zamknie
obrad,

Rozwiązanie zgromadzenia na-
leży poprzedzić ostrzeżeniem.

Z chwilą zamknięcia lub roz-
wiązania zdrornidzewić zebrani o-
bowiązani są rozejsć się bez-
zwłocznie.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
Przewodniczący ma władzę

porządkową na zgromadzeniu; ma
on m. in. prawo usunąć ze zgroma-
dzenia uczestnika, jeżeli ten za-
chowaniem się swojem uniemożli-
wia obrady, lub usiłuje w sposób
gwałtowny je udaremnić.

Przewodniczącym może być
każdy pełnoletni obywatel polski,
zdolny do działań prawnych.

Za przewodniczącego uważany
jest zwołujący zebranie i to tak
długo póki nie poruczy tej czynno-
ści innej osobie, albo dopóki zgro-
madzenie za jego zgodą nie doko-
na wyboru przewo Iniczącego.

Ustawa zawiera dalej postano-
wienia dotyczące zjazdów powia-
towych, wojewódzkich, krajowych
i międzynarodowych, zgromadzeń
przedwyborczych oraz postanowie
nia karne (do 1000 zł. grzywny lub
6 tygodni aresztu) i przejściowe.

Przepisy ustawy nie mają za-
stosowania do WA zebrań i
pochodów, urządzanych przez
związki religijne, prawnie uznane,
o ile się odbywają w sposób, tra-
dycyjnie ustalony lub przewidzia-
ny w akcie, uznającym dane wy-
znanie, oraz do pochodów wesel-
nych i pogrzebowych jak również
pielgrzymek, a także do zgroma-
dzeń i zebrań towarzyskich, fami-
lijnych i szkolnych, odbywających
się w lokalach,
 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pielgrzymka nieuleczalnie chorych na Jasnej Górze.

(KAP) W sobotę, dnia 11-go b.
m. do Częstochowy przybyła
pierwsza pielgrzymka nieuleczal-
nie chorych z Warszawy, aby u
stóp Królowej Korony Polskiej u-
prosić dla siebie polepszenie zdro-
wia i moc znoszenia cierpień. W
pielgrzymce wzięło udział 34 cho-
rych i 39 pielęgnujących, między
nimi lekarz dr. Czyżykowski, su-
perjor xx. Misjonarzy ks. Lorek i
jako kierownik pielgrzymki p. S.
Sankowski. Przed odjazdem, na
dworcu w Warszawie JE. ks. Nun-
cjusz Marmaggi udzielił pątnikom
apostolskiego błogosławieństwa.
W Częstochowie na dworcu

pielgrzymów oczekiwał specjalny
miejscowy komitet, złożony z pań
i panów z Sodalicyj Marjańskich.
Zajęli się oni przeniesieniem cho-
rych do pojazdów, któremi odwie-
ziono pielgrzymów na umyślnie
przygotowaną kwaterę u SS.
Najśw. Marji Panny Milosiernej.
Na miejscu liczba chorych, wśród

których było 10 ślepców, 10 nie-
mogących chodzić o własnych si-
łach, a dalej gruźlicy, rakowaci i
t.p., wzrosła jeszcze o 40 osób,
przybyłych wprost do Częstocho-
wy z innych okolic kraju, aby
wziąć udział w pielgrzymce.

Następnego dnia, w niedzielę,
panowie z Sodalicji przenieśli cho-
rych na Jasną Górę do kaplicy
ajśw. Marji Panny, gdzie po od-

słonięciu: Cudownego Obrazu o.
Generał Pius Przeździecki odpra-
wił Mszę šw., a ks, kap. Rękas,
dyrektor Apostolstwa Chorych,
wygłosił podniosłe kazanie, Pod-
czas Mszy św. wszyscy chorzy
wraz ze swymi pielęgnującymi
przyjęli Komunję św.

o spożyciu śniadania, jakie
wydano pielgrzymom w spowied-
nicy klasztoru, przeniesiono cho-
rych na krużganki koło spowied-
nicy, gdzie nastąpiła szczególnie
wzruszająca ceremonja pobłogo-
sławienia każdego chorego zosob-

(zebraniu) powinnaposiadaćprzy- -nisy ustawy 0_ zgromadzeniach, -

SZKICE I OBRAZKI.
GWAŁTU! POLICJA!

W jakiejś bardzo grubej i bardzo
mądrej księdze, traktującej o rasach

ludzkich, co w języku wyższych dziesię-
ciu tysięcy nazywa się antropologją, wy-
czytałem, że ludzie ras południowych ką-
pią się bardzo rzadko, kiedy — no bo im

gorąco, zaś ludzie osiedli na północy, ką-
pią się jeszcze mniej — bo im zimno...

Jest to wspaniały przykład i dowód
tego, że człowiek mało przypomina swe-
fo antenata z okresu kredowego, co jed-
nak mie przeszkocziło mu pozostać zjadli-
wą gadziną.

Ludzie kąpią się mało i niechętnie.
Znałem jedno małżeństwo, w którem

mąż, nie myjąc się przez dwanaście lat

współżycia, używał tak wykrętnych sztu-
czek by się nie kąpać, że wreszcie posta-

nowiono skrępować go we Śnie i tak

spreparowanego włożono go do wanienki,
w której w czasie mycia wydawał tak
przeraźliwe głosy jak dziewica porwana
przez goryla...

To trudno i rikt już na to nie pora-

dzi.. ba! mamy nawet tradycję niekąpią-
cych się.

Gdy w roku 1811 Napoleon zażądał
w Warszawie kąpieli na zamku... w ca-
"tem mieście nie- można było znaleźć
wanny...

— Czy ci Polacy nie kąpią się
nigdy?! — zapytał wielki cesarz swego
adjutanta...

O wielki imperatorze, o wspaniały
człowieku Europy... kąpią się, kąpią, nie
tylko w Warszawie ale i w Wilnie...

O, gdybyś zobaczył...
Ale nie, może lepiej żeś nie widział

tego, co ujrzały moje oczy.

Policja! gdzie jest policja?!

Jak wiadomo nie ma w Wilnie, nad
brzegami, t. zw. zakrytych łazienek, są
tylko plaże.
W Zakrecie,

dalej...

Kąpią się tam zacne ludziska, zaży-
wając ochłody...

Idę brzegiem.
Panie święty! A toż co?!
Hipopotamy w Wilji? Nie... io dziew-

czę jakieś (rocznik starszy, pospolite ru-
szenie, bez broni) pląsa jak eli wodny,
wydając co chwila z siebie głos graniczą-
cy między rzężeniem konającego parali-
tyka, a zgrzytem hamulca Westinghau-

sena.»
Ponad wodami unosi się bekon loju,

w obcisiym kosijumie, na ktorym wy-
haftowany jest — pająk — pająk, ale
tam, gdzie jako żywo, nigdy żaden pająk
sieci nie zaciąga...

Robi mi się słabo,

dzieweczkę „na sztych“.

O ziemio Hanaan, o kraino mlekiem

płynąca... czymże ty jesteś wobec tego,

co oglądały oczy moje...
A dalej, dalej... o Fidjaszu! o Praksy-

telesie, o wspaniala statuo męska Apoli-
na...

Cóż to za zewłok męskil

Jako żywo, śdybym był różaną dzie-
weczką, obrzydził bym sobie stan mał-

żeński i propagował walkę z mężczyzna-
mi jak one amazonki z Halikarnasu.

I to ma być człowiek?

Coś pośredniego między wymocz-
kiem, a nieco wyłysiałym szympansem.

Fale to noszą, niebo na coś podob-
nego spogląda i nie grzmi, a policja...

a umoralniający „Ekspress Wileūski“,..

Chadzają nad Wilją ludzie, mający

wielką miłość do rodu ludzkiego, a na-
patrzywszy się tych okropności, wracają
do domu i mordują całą rodzinę, a pieska

duszą i gotują na primusie...

Łazienek... co prędzej łazienek nad

wodami potrzeba..
Wielkie kalectwa kryją się za mura-

mi szpitali, a ta kąpiąca się (co jest

chwalebne) okropność (wybryk natury
nie do przebaczenia), kąpać się powinna
w glębokiem ukryciu...

Coś się już o tem mówi. coś

gistrat o łazienkach przebąkiwa..
Może ma Boże Narodzenie, kiedy

Wilja stanie, staną i łazienki,
M. Junosza.

Napadna klub |
japoński w Berlinie.

BERLIN (Pat), Wczoraj wie-
czorem grupa komunistów, uzbro-
jona w rewolwery, wtargnęła do
klubu japońskiego, gdzie doszło
do ostrej scysji, w czasie której
komuniści oddali kilka strzałów
rewolwerowych. Przed  nadej-
ściem patrolu policyjnego napast-
nicy zbiegli.

*==PopierajciePolską
Macierz Szkolną.

E Au si ai a 99

na Najśw. Sakramentem. Na za-
kończenie tej ceremonji przemówił
ponownie ks. Rękas na temat: Eu-
charystja a chorzy.

Po południu tegoż dnia prze-
wieziono chorych do kościoła św.
Barbary, gdzie przed kaplicą cu-
downego źródła, po podniosłem i
budującem przemówieniu miejsco-
wego proboszcza ks. prał. M. Na-
salskiego, zapisano chorych do
bractwa św. Barbary, obdarzono
medalikami i wręczono buteleczki
z wodą z cudownego źródła wraz z
bukiecikami kwiatów.

Uroczystość, wielka powaga i
podniosłość nabożeństw i ceremo-
nij, tudzież liczne dowody współ-
czucia i prawdziwej serdeczności
ze strony tych, co zajęli się chory-
mi pątnikami, niezatarte pozosta-
wiły A Ze wzruszenia cho-
rzy płakali, zapominając o swych
bólach i cierpieniach. W A pad
padkach stwierdzono znaczną po-
prawę w chorobie, a wszyscy o-
puszczali Jasną Górę silnie po*
krzepieni na duchu. “

na Antokolu i jeszcze

ale obchodzę
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"KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Obiecanki cacanki, czyli
brukowanie ulicy Wileūskiej. Jak
się informujemy, jeszcze w ciągu
biežącego miesiąca Magistrat we
wlasnym zakresie zamierza Ia Ap
z kostki kamiennej część ul. Wi-
leńskiej na odcinku od Starostwa
Grodzkiego do ul. Trockiej  Ro-
boty nad budową tego typu jezdni
mają być uskutecznione na ul. Za-
walnej.
— Magistrat obiecuje do 15

sierpnia wybudować stację auto-
busową. Przed kilku dniami Ma-
gistrat wznowił roboty przy bu-
dowie stacji autobusów  daleko-
bieżnych, zatrudniając na robo-
tach tych przeszło 100 robotni-
ków. Stacja ma stanąć u wylotu
ul. J. Jasińskiego i podług planu
Magistratu ma być całkowicie wy-
kończona do dnia 15 sierpnia r. b.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Zasiłki za ćwiczenia nie bę-

dą obniżone. Przed kilku dniami
podaliśmy wiadomość o istnieją-
cym projekcie obniżenia dotych-
czasowych stawek wypłacanych

' rodzinom rezerwistów. Obecnie
jednak wyjaśniło się już, że pro-
jekt ten został zaniechany. W

| związku z tem wypłata zasiłków
I odbywać Się będzie w tych su-
"wych normach i w ten sam sposób
jak i w roku ubiegłym. Sprawy
związane z wypłatą zasiłków u-
 skutecznia i załatwia referat woj-
skowy Magistratu m. Wilna.
— Kto staje dziś do poboru?

W dniu dzisiejszym plan pobooro-
| wy obejmuje mężczyzn urodzo-

nych w roku 1910-ym z nazwiska-
mi na litery: M, Ni O, którzy
podczas poboru w roku ubiegłym
zakwalifikowani zostali jako cza-
sowo niezdolni do służby wojsko-
wej (kat. B). Komisja Poborowa
urzęduje w lokalu przy ul. Ba-
Zyljańskiej 2 od godz. 8-ej rano.

SPRAWY SZKOLNE.

_  — Zapisy dzieci do szkół po-
wszechnych. Z dniem 1 lipca r. b.
Wchodzi w życie nowa ustawa o
ustroju szkolnictwa. W związku
z tem przestaną istnieć w roku
Szkolnym 1932/33 pierwsze klasy
W gimnazjach państwowych. Dzie-
ti, które dotychczas były przyj-
Mowane do klasy pierwszej, mają

W przyszłym roku szkolnym wstę-
Pować do publicznych szkół po-
szechnych od oddziału piątego.

Qddziały te według programu
Szkolnego odpowiadać będą ściśle
Pierwszej klasie gimnazjalnej. Ku-
tatorjium Okręgu Szkolnego ko-
munikuje, że przy publicznych

ołach powszechnych organizo-
| Wane są dodatkowe oddziały pią-

- — Do klas pierwszych w roku
|Przyszłym szkolnym dzieci już

| Przyjmowane nie będą, a zapisy
Przyjmowane będą do następują-
ch szkół publicznych: Publicz-

| Ra Szkoła Powszechna Nr. 1 —
| śeligowskiego 1, Publiczna Szkoła
powsz. Nr. 29 — Antokol-Piaski,

| įubl. Szkola Powsz. Żeńska Nr.
$ — Wileńska 10, Publ. Szk.
Qowsz. Żeńska Nr. 15 — Antokol-
glaski, Publ. Szk. Powsz. Żeńska
"Wr. 7 — Szeptyckiego 9.

Do szkół tych będą przyjmo-
ane dzieci bez różnicy narodo-

Wości i wyznania.

Stanisław Cywiński.

„Polska“.
Nader trudne warunki „kryzy-

„owe" nie przeszkodziły przedsię-
„lorczej firmie wydawniczej „Trza

i, Ewerta i Michalskiego zapo-
żątkować wydanie kilku naraz
ieł tego typu, które każdy naród

„ Sulturalny w różnych epokach po-
en wznawiać. W szczególno-
nasz moment dziejowy, zapo-
dający radykalny zwrot w na-

ej historji (zwrot, którego, jak się
*laje, dopiero akt pierwszy z od-
*yskaniem niepodległości się roze
tał), każe nam obejrzeć się na
lebie i zdać sprawę z tegó, co z

mi zrobiła historja, oraz co my-
My w jej ramach sami zrobili.
Wyrazem tej uświadomionej

Botrzeby jest wielkie, trzytomowe
dzieło p. Ł: „Polska, jej dzie-

kultura od czasów
lajdawniejszych do chwi
l obecnej”. Trzy razy tomy
ln folio (25 X 35 cm.), o 2165
tr. dwuszpaltowych, z ogromną i-
sOścią (przeszło 7 tys.) ilustracyj,
Do części kolorowych, z kilkuna-
słu mapami na dobrym papierze
tredowym, w ładnej i gustownej
kładce z grzbietem skórzanym —
"0 rzeczywiście wydawnictwo, któ

może być ozdobą każdego salo-
i bibljoteki.

2 Rskwapliwie treść dzie-
%. Na jakim poziomie jest ona?

Poniekąd odpowiedzią może
© tu już sama osoba Stanisława
m a, któremu gotowiśmy zawie-
ć co do wyboru autorów do te-

0 monumentalnego wydawnictwa.
eczywiście, z małemi zastrzeże-
imi, wybór ten jest trafny, Boć
„opracowali poszczególne działy

ie wyłącznie profesorowie u-
„ Sytetów, przeważnie najwybi

znawcy przedmiotu, ba, cza
cz jedyni.
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— Wakacje rozpoczną się 28
czerwca. Władze szkolne komu-
nikują, iż ferje szkolne we wszyst-
kich szkołach państwowych i pu-
blicznych rozpoczynają się z dniem
28 czerwca r. b. Początek roku
szkolnego rozpocznie się z dniem
1 września r. b.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie naukowe Wileń-

skiej Sekcji Polskiego Towarzy-
stwa Otolaryngologicznego odbę-
dzie się dn. 19 b. m. o godz. 11 w
lokalu Kliniki Otolaryngologicznej
U. S. B. (Antokol), Na porządku
dziennym: Sprawa Międzynarodo-
wego Zjazdu Otolaryngologicznego
w Madrycie we wrześniu r. b.
Sprawa Zjazdu Otolaryngologicz-
nego w Warszawie 26 b. m. Prof.
Szmurło: „O niektórych zbocze-
niach w budowie małżowiny
usznej”,
— Nadzwyczajne Walne Zebra

aie Koła Wil. Podoficerów Rezer-
wy odbędzie się dnia 19 b. m. o
godz. 4 w lokalu przy ul. Żeligow-
skiego 4,
— Z życia „Sokoła”. W niedzie-

lę dnia 19 czerwca odbędzie się
wycieczka krajoznawcza do Kucz-
kuryszek. Zbiórka o godzinie 8-ej
rano przy kościele xx. Misjonarzy,
przy ul. Subocz.

N/obec projektowanej wyciecz-

ki do Gdyni na Ziot Sokofów 10-40
lipca, Gniazdo Wilno uprasza dru-
hów zapisywać się. Informacji u-

dziela Sekretarjat Gniazda w go-
dzinach 19 — 21 codziennie.
—Związek Zawod. Pracown.

HandL Przem, i Biurowych został

przeniesiony z lokalu przy ul. A.

Mickiewicza 19, do nowego lokalu
p' zy ul. A. Mickiewicza 11 (Klub
1 .,śliwski).

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Kary za zatrudnianie pra-

cowników w niedzielę. Inspektor
Pracy ukarał 4 właścicieli zakła-
dów fryzjerskich, każdego po 200
zł. grzywny, a w razie nieściągal-
ności z zamianą na 2 tygodnie

aresztu, za zatrudnianie fryzjerów
w swych zakładach w niedzielę.
— Powtórne odroczenie kon-

terencji piekarskiej. W dniu wczo-
rajszym Inspektor Pracy odroczył
termin konferencji  organizacyj
piekarskich, która miała odbyć

się wczoraj, do przyszłego ty-
godnia. '

Ponowne odroczenie tej konie-
rencji wywołało wśród piekarzy
rozgoryczenie, które może spowo-
dować strajk wszystkich pracow-
ników piekarskich.
— Zebranie dozorców domo-

wych. W przyszłą niedzielę 19 bm.
o godz. 2 pp. odbędzie się w lokalu
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych przy ul. Metro-
politalnej 1 walne zgromadzenie
członków Chrześcijańskiego Zwią-
zku Zawodowego Dozorców Do-
mowych, w celu omówienia sze-
regu spraw zawodowych i orga-
nizacyjnych.
= RÓŻNE.
— Skazanie niesumiennej wła-

Ścicielki domu. Onegdaj w Sądzie
Pracy odbyła się rozprawa karna
przeciwko  Rudnerowej, właści-
cielce komienicy przy ul. Zawal-
nej 53, oskarżonej o nieprawne
pobranie od dozorcy wspomnia-
nego domu kaucji i nie złożenia

 

   _ Więc do tych dwu rubryk nale
ży zaliczyć przedewszystkiem o-
sobę sędziwego Aleksandra Br ii-
cknera, autora świeżo wyszłej
„Kultury polskiej", niejako prede-
stynowanego do przedstawienia
wiary i kultu pogańskiego, jako
też kultury w wiekach średnich i
najnowszych. „Nie wiem, dla ja-
kich powodów kulturę w. XVII i
XVIII omówił inny profesor, J an
Bystroń, ale i tu trzeba przy-
znać, że niezwykle żywy styl auto-
ra i jego rozmiłowanie się w przed
miocie okupiły brak może tych roz
ległych horyzontów, jakie posiada
Briickner. Prehistarję omawia A n
toniewicz, dobrze znany Wil-
nu: literaturę w. XI. — XVIII. —
Stanisław Dobrzycki, nieda-
wno zmarły autor wydanego w r.
1927 doskonałego podręcznika lite
ratury przerozbiorowej. Podobnie
bezkonkurencyjny jest Jachi-
mecki dla muzyki, Gem-
barzewski— dla zbrój i stro-
jów dawnych, których kilkanaście
kolorowych tablic znajdujemy w
dziele, a także Gumowski —
dla monet, pieczęci i medaljonów,
wreszcie poniekąd Kopera,
który omawia tu sztukę plastycz-
ną do połowy w. XIX, oraz Tre-
ter, dający obraz sztuki plasty-
cznej najnowszej (Razi tu — zre-
sztą, niestety, konwencjonalny —
termin poprostu: sztuka, zamiast
właściwej nazwy: sztuka plasty-
czna. Przecież to tak wygląda,
jakgdyby literatura, teatr, muzy-
ka — nie były również sztuką.)

Nadmieniwszy jeszcze, że dział
geografji powierzono młodemu u-
czonemu Stanisławowi Arnol-
dowi, przechodzimy do najważ-
niejszej z istoty rzeczy części dzie-
ła: do historji. (Literaturę współ
czesną, od r. 1795, omówimy na
końcu tej recenzji). й

Dzieje narodu rozpostarto tu na
1200 przeszło stronicach. Poszcze
gólne epoki opracowują: Ar-

nold (początki, Grodecki

Weksie wyborcze

AŻ DZIENNIK MIEERSKI

p. Dembińskiego
wykupione zostały przez Rektorat U. S.B.

W dniu wczorajszym upływał termin weksii, wystawio-
nych przez zarząd Bratniej Pomocy. p. ti. Dembińskiego.

Wobec tego, że zarząd obecny postanowił weksii wybor-
czych sanacji akademickiej nie płacić, zostały one wykupione
z polecenia J. M. Rektora Januszkiewicza przez kwestora uni-
wersyteckiego zapewne z funduszów dyspozycyjnych Rektora.

jej do banku.
Sąd po przeprowadzeniu prze-

wodu i zbadaniu świadków skazał
niesumienną właścicielkę na za-
płacenie 300 zł. grzywny, a w ra-
zie nieściągalności na 1!/ tygo-
dnia aresztu.

— Zarząd Domu Opieki N. M. Panny,
Antokol, Senatorska 25, składa najser-
deczniejsze podziękowanie Panu Anto-
niemu Świtalskiemu, budowniczemu, pod
którego kierownictwem została dobudo-
wana część zakładu, za jego sumienne
wykonanie, jakoteż subtelne dostosowa-
nie się do rozmaitych wymagań zakłado-
wych.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. А. $. Р.
— W Bernardynce. Dziś o(ok 8

m 15 wiecz. pelna humoru operetka Da-
nielewskiego ze špiewami i tańcami p. t.
„Polacy w Ameryce”.

Jutro — „Połacy w Ameryce",

— W Lutni. Dziś o godz, 8 m. 15
fascynująca sztuka Edgara  Wallace'a
p. t. „Nieuchwytny“,

Jutro — „Nieuchwytny“.

— Wystawa rzeźby L. Szczepanowi-
czowej z powodu zwiększonej frekwencji

św celu zaznajomienia szerszej publicz-

ności z rzeżbą w drzewie, zosłała prze-
diužona do dnia 20 czerwów rr».

— Koncert symioniczay z udziałem
baletu. W piątek, dnia 17 czerwca r. b.,
o godz. 8,15 wiecz. w Parku Sportowym

im. Gen. Żeligowskiego odbędzie się kon-

cert orkiestry symfonicznej z udziałem
pryma-baleryny Anny Zaboj inej,solistek

Haliny Gorgi i Wiery Surynej. W рго-
gramie tańce klasyczne, charakterystycz-
ne i ekscentryczne.

 

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek dp. 16-g0 czerwca b. r.

11.58: Sygnai czasu. 12,10: oi
dla poborowych (Fog. 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 w wyk.
ociemniałych. 18.00: „Mahomet a kultura
europejska" — odczyt wygł. prof. M, So-
beski. 18,20: Muzyka taneczna. 1915:
„Skrzynka pocztowa n—205', 1935:
Pras. dzien. radj. „Ciotka Albinowa mó-
wi!” — monolog humorystyczny. 20.00:
Muzyka lekka. 21.20: Słuchowisko. 21.50:
Kom. i muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Koncert ociemniałych.
Dn. 16 czerwca o godz. 17.00usłyszą

radjosłuchacze koncert w konaniu
ociemniałych  wychowańców Instytutu
Głuchoniemych i Ociemniałych w War-
szawie.  Koncerl poprzedzi słowem
wstępnem dyrektor instytutu wicewoje-
woda St. Łopatto, poczem wystąpi ог-
kiestra, po której usłyszymy solo forte-
pianowe Br. Aksamirskiego, wreszcie
„Taniec szkieletów” Saint-Saensa. Au-
dycja ta, poza swemi walorami artystycz-

nemi, wykaże radjosłuchaczom wzorową

opiekę społeczeństwa nad ułomnymi.

" Mahomet a kultura europejska,

W roku bieżącym upływa 1300 lat
od śmierci Mahometa. Wielki ten twórca
religii i organizator bliskiego Wschodu
nauką swoją obudził długotrwały imper-
jalizm Arabów, którzy,  narzuciwszy
iszpanji i Sycylji swoją przewagę poli-

tyczną, wywarli jednocześnie na nie i

stopniowo na Europę duży wpływ kul-

turalny. Na czem ten wpływ polegał
i jakie wzajemne stosunki kulturalne za-

wiązały się pomiędzy Islamem a Europą,

opowie radjosłuchaczom prof. M. Sobeski
we czwartek o godz. 18,00,

„_nieznacznie

KRONIKA POLICYJNA.
- Kradzieże. Wczoraj donosiliśmy,

że Masiulańcowi Jakóbowi, dozorcy do-
mu Nr. 6 przy ul. Żydowskiej, skradziono
w dniu 13 b, m. z niezamkniętego mie-
szkania przechowywane w szafie 25.000
zł. gotówką, Ustalono, że kradzieży tej
dokonali sublokatorzy oraz krewni po-
szkodowanego Jurewicz Juljan i Krasno-
dębska Bronisława, których zatrzymano.
Skradzionych pieniędzy nie odnaleziono.

dniu 14 b. m. nieznani sprawcy
dostali się do mieszkania Michowicza
Feliksa (Św. Jańska 4) i skradli różną
bieliznę oraz naczynia stołowe łącznej
wart. 407 zł.

Z niezamkniętego mieszkania domu
Nr. 4 przy ul. Szklanej na szkodę Lewin
Malki służąca jej Gołębiowska Stefanja
skradła 90 zł. gotówką. Złodziejkę za-
trzymano, pieniędzy nie odnaleziono.

WYPADKI
— Samobójstwo z nędzy. Nowakow-

ska Emilja (Obozowa 16) w celu pozba-
wienia się życia wypiła esencji octowej.
Desperatkę odwieziono do szpitala Sa-
wicz w stanie nie budzącym obaw.
Przyczyna — ciężkie warunki materjalne.

— Arbony rozbijają dorożki, Szofer
Dziczkowicz Stanisław (Popławska”8) w
dniu 14 b. m. o godz. 7.30, prowadząc
autobus firmy „Arbon” Nr. 38487, przy
zbiegu ulic Niemieckiej i Trockiej naje-
chał na dorożkę konną, powożoną przez
Ignatowicza Jana (Chocimska 43). Został

uszkodzony bok karoserji
autobusuTpowzyhijane szyby: — Wypad-
ku w ludziach nie

CER OT. chcą mieć pew-
ność, że syn ich wykształci 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. gro

RRDPZREASAFIRARZZOEZRAOOIASTA

Proces Kurii Biskupi
o gmach klasztorny

Dziś przed wydziałem cywil-
nym sądu apelacyjnego toczyć
się będzie w dalszem swojem
stadjum proces między magistra-
tem a kurją biskupią o prawo
własności do nieruchomości przy
ul. św. Anny Nr. 7 stanowiącej
niegdyś objekt klasztorny S. S.
Bernaroynek, które za okupacji
rosyjskiej musiały opuścić mury
gmachu i pójść na tułaczkę.

Po. wojnie, kiedy powróciły
prawe właścicielki gmachu, ów-
czesny prezydent miasta p. Bań-
kowski, oddał do użytku S. S.
Bernardynkom część budynku.

Jednakże później magistrat, w
wyniku jakiegoś sporu, wymówił
mniszkom lokal, a w następstwie
wytoczył sprawę o eksmisję. |

Wówczas to, mec. Jan Ka-
mieński wniósł wzajemne po-
wództwo przeciwko magistratowi
domagając się rewindykacji całej
nieruchomości.

Sprawa poszła do sądu okrę-
gowego, który ze względów for=
malnych oddalił pretensje Kurji
Biskupiej, natomiast, uwzględnił
powództwo mogistratu o wyrugo-

NK———
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Ujęcie niebezpiecznego bandyty.
W nocy ubiegłej został zatrzy-

many przez wywiadowców wy-
działu śledczego poszukiwany od
dwóch tygodni niebezpieczny wła-
mywacz Stanisław Małachowski,
który w dniu 2 b. m. na ul. Horo-
delskiej 3-ma wystrzałami z re-
wolweru w. plecy zamordował
Kwiatkowskiego, również zawo-
dowego włamywacza, mszcząc się
na nim za napad nożowy na Misz-
kę Greka i za utrzymywanie sto-
sunków miłosnych z jego żoną.

Po dokonaniu zabójstwa Ma-
łachowski ukrywał się na pery-
ferjach miasta w melinach zło-
dziejskich, często zmieniając miej-
sce pobytu, czem znacznie utru-
dniał poszukiwanie, prowadzone
wytrwale przez policję.

Ostatnio Małachowski ukrywał

się w Kropiwnicy w mieszkaniu
niejakiej  Michajłowskiej, żony
swego kolegi po fachu, który obec-
nie przębywa w więzieniu.

Tam go właśnie wytropiła po-
licja. Dom został otoczony i po
przedsięwzięciu wszelkich środ-
ków ostrożności (pancerze, grana-
ty z gazem łzawiącym) dwaj agen-
ci wkroczyli do wewnątrza.

Michałowski nie zdołał stawić
oporu i został obezwładniony i za-
kuty w kajdanki, zanim pochwycił
leżący obok rewolwer.

Odstawiono go do Wilna i osa-
dzono w więzieniu na Łukiszkach.
W dniu wczorajszym został zba-
dany przez władze śledcze. Pod-
czas badania przyznał się do winy
i został odesłany z powrotem do
więzienia.

Samobójstwo studenta.
W dniu wczorajszym w godzi-

nach popoł. wystrzałem z rewol-
weru w usta popełnił samobójstwo
w swojem mieszkaniu przy ul. Za-
walnej nr. 12 siudent U. S. B. Ta-
deusz Pietron.

Właścicielka mieszkania, u któ-
rej Pietron zamieszkiwał w cha-
rakterze subiokatora, posłyszała
o godzinie 2 popoł. z pokoju, zaj-
mowanego przez Pietrona, huk
wystrzału rewolwerowego. Gdy
chciała zajrzeć do pokoju, zastała
drzwi pokoju zamknięte wewnątrz.

Podejrzewając, iż stało się nie-
szczęście, gospodyni mieszkania
zaalarmowała policję, która wy-
ważyła drzwi. Sublokator Pietron
leżał na podłodze twarzą do ziemi
bez oznak życia. Około głowy
wytworzyła się już kałuża zasty-
głej krwi. Był on zupełnie roze-
brany, mając na sobie jedynie spo-
denki kąpielowe. Powód samo-
bójstwa nieustalony.

Ujęcie

 

kazało się sprawozdanie Ban”
ku Gospodarstwa Krajowego za
miesiąc maj. Nastawienie psy-
chiczne p. min. Zawadzkiego, któ-
ry ostatnio okazał nadmiar, na
bezzasadnych przesyłkach oparte-
go optymizmu, znalazło w sprawo-
zdaniu żywy oddźwięk. Jednakże
rzeczywistość gospodarcza Polski
nie wszędzie da się zasłonić uda-
wanym optymizmem.

ej contra Magistrat
S. S. Bernardynek.

wanie S. S. Bernardynek z mu-
rów klasztornych.

Od wyroku tego wniesiona
została apelacja, w której mec.
Kamieński matywując wyczerpu-
jącto prawa Kurji Biskupiej, tak
ze względów historycznych jak
i PORE do gmachu spornego,
domagał się zwrotu  nierucho-
mości.

Dziś więc sprawa ta, a raczej
dwie połączone ze sobą znajdą.
się znowu przed sądem.

Społeczeństwo katolickie Wil-
na, oceniając zbożną pracę Sióstr
zarówno w przeszłości jak i obec-
nie, ich wielkie poświęcenie i za-
sługi zwłaszcza na polu wycho-
wawczem, jako też lata ciężkiej
tułaczki, z wielkiem napięciem
oczekuje sprawiedliwego wyroku
sądu polskiego. Kos.

 

SPROSTOWANIE.

W Nr. 135 z dnia 14 czerwca 1932 r.
w rubryce z „Sali sądowej” w art. pod
tytułem „Przykładne ukaranie oszustki“
wkradł się błąd tej treści, że oszustka
Marjanna Gadamer skazana została na
5 miesięcy — w rzeczywistości skazaną
ona została na 5 lat więzienia.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Rynek pienieżny.

  W odni sienasTrak pie:
niężnego Tawozdaniu czytamy:
— „Na międzynarodowych ryn

kach pieniężnych nastąpił dalszy
wzrost płynności...

Płynność rynku londyńskiego
wzrosła z jednej strony przez na-
pływ lokat zagranicznych, z dru-
giej zaś wskuiek dalszego obniże-
nia stopy dyskontowej przez Bank
Anglji dnia 24, IV, z 3 i pół do 3
proc., prywatna stopa dyskontowa
obniżyła się... W Paryżu banki
nadal gromadzą zasoby gotówko-
we. W Berlinie płynność rynku
pieniężnego również wzrosła..." —

Natomiast w odniesieniu do pol
skiego rynku pieniężnego sprawo-
zdanie stwierćcza: ‚

— „W Polsce położenie na ryn
ku pieniężnym nie uległo zmianie
w ciągu kwietnia i ujawniające się
od kilku miesięcy tendencje trwa-
ły w dalszym ciągu. Operacje kre
dytowe banków zmniejszyły się
wskutek słabej podaży weksli, na-
dających się do dyskonta. Prze-
mysł i handel korzysta z kredytów
w ograniczonych rozmiarach, dą-
żąc jednocześnie do zawierania
transakcyj wyłącznie gotówko-
wych.”

A więc zagranicą lepiej, u nas
gorzej. „Ujawniające się od kilku
miesięcy tendencje trwały w dal-
szym ciągu!' Przez cenzurę p. min.
Zawadzkiego z pewnością takie
stwierdzenieby nie przeszło, jed-
nakże jest ono prawdziwe i zaprze
czyć się nie da.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Teief. 1561
od 11—3iod 6—8 wiecz.

(w. XL — XIV., Halecki (Ja-
giellonowie), Sobieski (1572—
1764), Skalkowski (Stani-
slaw August), Kukiel (1796 —
1815), Tokarz (1816—31), Le
wak (emigracja, 1831 — 63), wre
szcie Szelągowski (Powsta-
nie styczniowe i dzieje do r. 1914).

Kto się orjentuje w tych nazwis
kach, zdaje sobie sprawę, że wy-
bór powyższy nie był zawsze naj-
trafniejszy, i że oprócz względów
rzeczowych rządzi niewątpliwie
redaktorem moment natury raczej
politycznej. Zobaczymy niebawem
o co mu chodziło. Tymczasem pod
kreślimy ostrożne i zrównoważone
sądy w pracy Grodeckiego,wytraw
ne pióro Haleckiego, pierwszorzę-
dnego znawcy przedmiotu, wresz-
cie przejrzysty wykład Sobieskie-
go, zwłaszcza o królu Janie III U
tegoż autora podnieść należy tra-
fne wykazanie roli katolicyzmu w
w. XVIL., a także chłopów w tym-
że wieku. Zacytujemy następnie
sąd Skałkowskiego o Barze, jako
o pochyłości ku rozbiorom*, oraz
zwróćmy uwagę na wykazanie roli
Prus w tym momencie naszej hi-
storji, tak fatalnie przesądzających
później na lat sto pięćdziesiąt kie-
runek dziejów naszych przeciw
Rosji, zaś po myśli Prus. Dalej Ku
kiel wykazuje stałe odżeśnywanie
się Napoleona od podjęcia sprawy
polskiej („interes mych ludów nie
jest z krajem tym związany”, III,
13), oraz niezmierną doniosłość
Kongresu Wiedeńskiego, kiedy te
„ame państwa rozbiorcze potarga-
ły traktaty z |. 1795i 1797 i wskrze
siły imię polskie.

Wyjątkowo ciekawe rozdziały
o latach międzypowstaniowych
(1831 — 1863), stosunkowo mało 6
pracowywanych w naszej historjo-
grafji i znanych przeważnie z pa-
miętników, wyszły z pod pióra A-
dama Lewaka, długoletniego dy-

ocznaaPaca,
przeszło stronicach, omawia dzieje
powstania styczniowego Adam

Szelągowski. Autor kończy bez-
nadziejną próbą rehabilitacji po-
litycznej strony tych kart
dziejów naszych, jakkolwiek czczo
nych przez nas wszystkich za indy
widualne bohaterstwo i czystość
intencyj powstańców, jednak po-
tępionych za bezmyślność polity- ?
czną niemal jednogłośnie przez ba'.
daczy i polityków, a nawet po-
etów, co zabierali głos o tem „wiel °
kiem dusz zatraceniu”, jak mówi
Wyspiański, Jałowa ta próba tem
bardziej zadziwia, że autor sam '
przypomina, że właśnie wtedy,
gdy gasło powstanie „rodził się ten
który czynem chciał poprawić,
błąd, jakim zawiniło głównie pow- ‚
stanie” Roman Dmowski, przy-
szedł na świat w r. 1864), й

Tenże uczony opracowuje ob-
raz dziejów naszych pomiędzy 1.
1863 a 1914. Ostatni rozdział ty-
tułuje on nader znamiennie: ,„Trój
przymietrze i sojusz fran-
cusko - rosyjski, jako u-
kład warunkujący
wskrzeszenie Polski“.
Doskonale! Ale do jakichže sofi-
zmatów uciec się musi autor, by z
tej słusznej tezy wyprowadzić przy
końcu wniosek, że w r. 1914 mieli
rację ci właśnie, którzy... zamknęli
oczy na ten fakt, że sojusz Rosji z
Francją, wyrywając Rosję (coraz
to słabnącą) z pod wpływu Prus
(coraz to potęžniejących!), przygo-
towal tę wojnę, ktėra byla „zawa
leniem się układu, na którym od
półtora wieku opierała się niewola
i rozbiór Polski*?. (własne słowa
Szelągowskiego, III, 731). Tem-
bardziej, że autor nie zapomina, że
jeszcze przed wojną Sazo-
now, rosyjski minister spraw za-
granicznych, składał carowi me-
morjał, w którym pisał, „que le
temps est venu pour nous de revi-
ser la question de savoir dans quel
le mesure peuvent ėtre satisfaites
les aspirations raisonnables de la
teims est venu pour nous, de revi-
self-gouvernement de la langue,de
socićtć polonaise dans le domaine

Iócole et de Veglise.* (Samorząd
w dziedzinie języka, szkoły i ko-
ścioła). A także przyznać jest zmu
szony autor, że orjentacja ogrom-
nej większości narodu „szła po li-
nji mocarstw zachodnich”, Anglji,
Francji, Włoch, Stanów, co stano-
wiło nie mniej ważne niebezpie-
czeństwo dla Rosji“ (732), która w
razie zaośnienia sprawy polskiej
już podczas wojny, mogła łatwo
zawrzeć z Niemcami pokój separa
tywny, a tem samem oddać świat
cały pod hegemonję Niemiec.

Wobec tych, uświadamianych
*.przecież przez autora momentów,
zmuszony jesiem zrezygnować z
„wytłamaczenia sobie przebiegu ro
<zumowań Szelągowskiego, które
$o doprowadzają wreszcie do glo-

; ryfikacji leśjonów. Wszakże sam
on pisał 11 czerwca 1915: „To mo
mient zerwania z polityką trójroz-
biorowości, będącej kamieniem
węgielnym polityki Rosji od lat 150
Moment ten godzi Pol-
skę z Rosją!(str. 92), A tak
że: „Jeszcze nigdy w dzie-
jach sfera interesów pol-
skich nie stykała się
tak błisko ze sferą in-
teresów rosyjskich”
(Niemcy, Austrja i kwestja polska,
Warszawa, 1915, str. 91).
W jaki sposób człowiek, piszą-

+cy tak wtedy, gdy był jeszcze sam
profesorem  austrjackiego
uniwersytetu we Lwowie, może na
zywać dziś swoją własną orjenta-
cję ówczesną ugodową — te-
go nię potrafię zrozumieć! Toć
Seyda np. czy Trąmpczyński, byli
obywatelami pruskimiSkarbek czy
Witos, wyznawcy tejże orjentacji,
obywatelami austrjackimi, Grab-
ski czy Głąbiński profesorami tej-
że wszechnicy austrjackiej, co sam
Szelągowski — i to wszystko byli
ugodowcy? Już sam zresztą fakt
międzyzaborczego, wszechpolskie-
50 charakteru wojennej polityki
prokoalicyjnej usuwa od niej za-
rzut ugodowości, bo obywatel, wy
stępujący przeciw państwu, do któ

rego należy (jak sam pan, panie
profesorze!) przenigdy ugodowcem
nie może być nazwany. Można
taką politykę potępiać, to rzecz
inna, ale ugodową może ją zwać
tylko ktoś, nie liczący się z sen-
sem wyrazów.

Nie wiem, czy prof. Szelągow-
ski przypuszcza, by takie stawia-
nie sprawy i taka konsekwencja
była rzeczą godną uznania, ja tego
nie mogę nazwać uczciwością, a-
ni tą zwykłą, ogólną- ludzką, ani
tembardziej uczciwością naukową.
Toteż nie naukowy objektywizm
podyktował Szelągowskiemu te o-
ostatnie karty, lecz właśnie ugo-
dowość wobec dzisiejszego chwilo-
wego, jakże jednak strasznego, po
litycznego status quo, ugo-
dowość, nakazująca naciągać praw
dę ad usum Delphini,we-
dle nieśmiertelnych wzorów Iło-
wajskiego!

Dzieje narodu tedy zostaly tu
doprowadzone do r. 1914, wypad-
ki zaś późniejsze streszczono za
pomocą tablicy chronologicznej,
sporządzonej przez p. Zboruckiego
Jakkolwiek należy pochwalić ten-
dencję do objektywizmu, która nie
wątpliwie przyświecała genezie
tego pomysłu, to jednak, niestety,
trudno przyznać wykonawcy tego
spisu całkowitą bezstronność, gdy
np. przemilcza się protest rządu
Steczkowskiego, Radziwiłła i Rost
worowskiego (lipiec 1918) przeciw
proklamacji niepodległości Pol-
ski przez Ententę, lub też przesta
wia się chronologię dwu wypad-
ków: poruczenia steru rządu Da-
szyńskiemu przez podwładnego
Radzie Regencyjnej ministra bez
jej wiedzy, (to faktycznie nastąpi-
ło pierwej), potem zaś dopiero
jej rozwiązanie. A toć chronologja
tych faktów — to szczegół bardzo
ważny dla zorjentowania się w ko-
lorycie wypadków. Tego rodzaju
niedokładności bez trudu można
stwierdzić kilkadziesiąt.

okończenie nastąpi.)
—
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trze wrotowców komunistycz-

nych, którz ród młodzieży i
nieletnich rozpowsz п'а аата

Zz KRAJU.
Burza nad powiatem wileńsko-trockim.

Piorun zabił 3 osoby.

W dniu 14 b. m. na terenie
powiatu wileńsko-trockiego szala-
ła wielkich rozmiarów burza po-
łączona z uderzeniami piorunów.
Silna wichura w szeregu miejsco-
wości powywracała kilkanaście
starych drzew, zerwała z 11 bu-

« dynków dachy, zaś od uderzeń
piorunów spaliły się trzy domy i
2 chlewy.

Najtragiczniejsze skutki burzy
odczuli mieszkańcy majątku Pa-
włowo gm. turgielskiej, bowiem

od uderzeń piorunów zostali za-
bici robotnicy: Stanisław Szper i
Kazimierz Stankiewicz. Pozatem
od uderzeń piorunów trzy osoby
odniosły silne poparzenia.

W pobliżu Rudziszek na po-
graniczu polsko-litewskiem piorun
uderzył w drzewo pod którem
schronił się przemytnik Adam Ko-
leśniew. Skutkiem uderzenia Ko-
leśniew został zabity, zaś drzewo
spłonęło.

Dywersanci grasują w pow. wołożyńskim.
W dniu onegdajszym do do-

mu A. Lencewicza we wsi Le-
śniewicze wdarło się 5 uzbrojo-
nych bandytów, którzy pod grož-
bą rewolwerów i karabinów za-
żądali wydania gotówki. Gdy go-
spodarz domu począł protesto-
wać, bandyci pobili kolbami ro-
dzinę Lencewicza, a następnie
połamali szafę, komodę ikufry
szukając wszędzie gotówki. Na
dnie kufra znależli oni 515 zł.
gotówką, nieco piżuterji oraz za-

brali najcenniejszą garderobę, po-
czem zamknęli wszystkich do-

mowników w mieszkaniu i zbiegli.

Powiadomione władze bezpieczeń-
stwa publicznego zarządziły na-
tychmiastowy pościg. W pobliżu
granicy sowieckiej wszystkich ban
dytów ujęto. Jeden jest znanym
i poszukiwanym bandytą b. dy-
wersantem. Zakutych w kajdan-
ki bandytów przywieziono do Wo-
łożyna. Staną oni niebawem przed
sądem doraźnym.

Jedynie słuszna odpowiedź agitatorom
bolszewickim.

i Po-Miszkańcy wsi Hrudźki
ujęlisiejne (gm.  przewłockiej

liwą literaturę. Podczas Įodbiera-
nia literatury jeden z komunistów

począł stawiać opór wieśniakom,
skutkiem czego włościanie do-
tkliwie go pobili waj inni do-

le oddali bibułę komu:
nistyczną. Całą trójkę włościanie
przekazali policji.

Głuchoniema podpala stodołę matki.
Wczoraj wieczorem we wsi

Dajnówce pow. wileńsko-trockie< lenia,
go spaliła się stodoła ze zbożem
Anny Klimaszewskiej. Jak usta-

Przejechany

Dziś w nocy pociąg osobowy
Nr. 313, zdążający z Wilna do Ba-
ranowicz, niedaleko stacji kolejo-
wej Mołczadź przejechał 25-letnie-

Po

We wsi Bratyłowo, pow. brzes-
kiego, wybuchł pożar, skutkiem
czego spaliło się 17 domów

lono stodoła spłonęła z podpa-
którego dokonała jej córka

Zofja, głuchoniema. Powód pod-
palenia — zemsta osobista.

go Wróblewskiego Józefa, który

poniósł śmierć na miejscu. Zwło-

ki zabezpieczono do decyzji władz

sądowo-lekarskich. (Pat).

żar.

mieszkalnych, 15 stodół i 12 chle

wów.
Straty duże. (Pat).

 

Matkobójca skazany
na śmierć.

Sąd Okręgowy w Grodnie na

sesji wyjazdowej w Prużanie roz-

patrywał sprawę mieszkańca wsi

Zadziary, pow. prużańskiego, Jó-

zefa Kota, oskarżonego o zamor-

dowanie swej matki i brata ce-

lem zawładnięcia ich majątkiem.

Po krótkiej naradzie Kot skazany

* został na karę śmierci przez po-

wieszenie. (Pat).
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DZIENA1K WILENSKI

Kłopoty kamieniczników wileńskich.
Utrzymać nie można, a sprzedać nie sposób.

Znam jednego takiego kamie-
nicznika.

Posiada murowany domek (na
8 mieszkań i dwa place jeden w
śródmieściu, a drugi na peryter-
jach.

Przed wojną ten mój znajomy
miał się bardzo dobrze.

Kamieniczka dawała dochód,
z którego nietylko żył, ale także
coś mógł odłożyć i właśnie w 1912
roku nabył za sumę 18 tysięcy
rubli (około 80 tys. złotych) płac
przy ulicy Piłsudskiego.

Cena placów miejskich podów-
czas ustawicznie rosła, a rozwija-
jący się ruch budowlany też po-
zwalał przypuszczać, że tran-
zakcja przyniesie nabywcy po-
ważne zyski

Przyszła wcjna, okupacja nie-
miecka, aż wreszcie wojska pol-
skie zajęły Wilno.

Mój znajomy znalazł się w sze-
regach armji polskiej, a następnie
cbjął poważne stanowisko w ad-
ministracji.

Sprawą swych posiadłości po-
czątkowo nie bardzo się kłopotał,
pochłonięty całkowicie nowemi o-
bowiązkami i przejęty pracą w
szeregach administracji odrodzo--
nej Ojczyzny.
Jednakże niebawem spostrzegł,

że jakoś nie wszystko idzie tak,
jakby się należało.

Z początku nie mógł sobie dać
rady z domem, bo przyszła ustawa

przyszły złe czasy.
Dawniej warzywa wileńskie

szły do Petersburga, no i zaspa-
kajały potrzeby rynku miejsco-
wego.

Dziś nietylko odpadł rynek ro-
syjski, ale na wileńskim zjawiły
się tańsze i wcześniejsze warzywa
warszawskie.

Nic też dziwnego, że nawet
najstarsze i największe firmy, jak
Wiłłowicz i Kac zbankrutowaly,
a Palewicz znacznie zredukował
produkcję.

Zbankrutował także ogrodnik
dzierżawiący plac mego znajome-
$o i porzucił warsztat pracy nie
opłaciwszy tenuty dzierżawnej.

O znalezieniu nowego  dzier-
żawcy niema mowy, a tymczasem
trzeba rocznie opłacić 290 zł. pań-
stwowego podatku od placów nie-
zabudowanych, 421 zł. podatku
miejskiego od placów budowl. z
pod inwest. na budowę dróg; 300
zł. państw. podatku od nierucho-
mości; 62 zł. asekuracji składów i
płodów; — czyli samych podat-
ków przeszło 1000 zł. Gdy doda-
my do tego ratówkę od pożyczki
długoterminowej w T-wie Kredy-
towem m. Wilna — 895 zł, oraz
koszta utrzymania dozorcy i drob-
nych remontów .(na przedmieściu
stale kradną na opał deski z pło-
tów) — 450 zł., to się okaże, iż

/ przyjemność posiądanią tego pia-
cukaszktje przeszło 2300 zł. rocz-

o ochronie lokatorów. „Alez 016 nie, nie dając wzajemnie żadnych

$iemczasu jakoś ta sprawa zosta-
ła unormowana.

Gorzej natomiast było z owemi
placami.

Środków własnych ani kredy-
tów na budowę nie posiadał, a
tymczasem podatki trzeba było
płacić i to podatki nie bylejakie.

Narazie dawał sobie radę, bo
mógł coś niecoś z pensji urwać,
potem dom zaczął remontować,
na jednym z placów osiadł ogrod-
nik, który założył tam inspekta i
płacił całkiem niezłą dzierżawę.
Aż przyszedł maj 1926-go roku

Znajomy mój został przeniesio-
ny w stan spoczynku. To osta-
tecznie jeszcze mie byłoby tak
groźne, ale po latach radosnej
twórczości przyszły lata kryzy-
sowe. '

Z ośmiu mieszkań trzy stoi
pustką, a z dwóch mieszkań nie
wpływa komorne i trzeba prowa-
dzić proces (wpis sądowy, adwo-
kat itp.).

Tymczasem podatki i wydatki
rosły z miesiąca na miesiąc.

Jeszcze gorzej przedstawia się
sprawa owych placów, o które
nam w tej chwili głównie chodzi.

Jeden z placów od samego po-
czątku nie dawał żadnego docho-
du, tymczasem podatków płaciło
się zań około 350 zł, a utrzyma-
nie dozorcy i remont płotów itd.
pochłaniało rocznie przeszło 300

_ złotych.
Jeszcze gorzej przedstawia się

sprawa z placem drugim.
Na ogrodników wileńskich
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AKUSZERKA

LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kaszłanowa 7 m. 5.

WZP69 

Olneiė petri
Dnia 23 czerwca 1932 r.

(dziesiątej) odbędzie. się prze

artykułów żywnościowych Edla
zonu Grodno.

Bilžszych informacy

76 p. p w Grodnie.

targ na dostawę ul. Mickiewicza. —
„Oddziałów Garni- że gabinet kosmetyczny

я ma «я p. 26
J udziela Kwatermistrz Krodzwki, kurzajki i wą-

awia cerę, usuwa

140—2 o gry. 102—0 o

20 |. rabatu od pozostałych niewielkich ilości
markizet udziela Sklep Bławatny

«TKANINY TANIE»
S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31.

===
Gokiėr B. SZIRVIKOT
Choroby
skórne i moczopłciowe.szyna
Wielka 19, od 9—1 i 3—7 RESTAURACJA w peł-

|. Pond oki;

 

Tam- Mickiewicza 28,

ОПОННИНННННННННННИНН „азагаси,
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| LOKALE |

4251—0 mym ruchu, z wyszynkięm
wódek, w dobrym punk-
cie przy rynku, egzystuje
od lat 30, sprzedam z po-

AKUSZERKA wodu rodzinnych spraw,

šMIALOWSKA Dr. 52. Bernsztejn Wilno, ul. Zawalna Nr. 23

E Choroby skórne, wene- Restauracja, Osobiście

przeprowadziła Się.  gyczne i moczopłciowe |ub piśmiennie.
o godzinie 10-tej Garbarska 1, m. 16, róg 91 į od 4—8 pp. 9138—2

m. 5. ż”powódu wyjazdu do
odstąpienia sklep spo-
żywczy. Adres w Admi-

9260—1 o

KREM Lego &
* z CZEZELYA' TU) „ą

№ usuwa ocz SizDu
Z PIEGI paw PÓ
PA 440RY, OPALENIZNĘ JJ

LAAFSIKINATWARZY,

ekwiwalentów, prócz tytułu „bur-
żuja”.

Krótko mówiąc, mój znajomy
jest dziś w następującej sytuacji
finansowej:

Ma 3120 zł. uposażenia emery-
talnego (260 zł. miesięcznie), z
którego musi dopłacić przeszło 3
tys. zł. do obu placów (2300350),
oraz utrzymać siebie, żonę i troje
dorastających dzieci.

Kamienica wobec pustką stoją-
cych mieszkań i nieopłacania ko-
mornego daje dochód teoretycz-
ny, który pochłaniają „teoretycz-
nie“ wymierzane lecz nader ostro
w praktyce ściągane podatki od
dochodu i nieruchomości.

Czy można się dziwić, że w ta-
kich warunkach mój znajomy po-
stanowił pozbyć się swych placów.

Niestety łatwiej jest postano-
wić, niż wykonać.

Kupcy się niby zgłaszali, ale
żaden nie zdecydawał się na kup-
no pomimo, iż właściciel żądał nie
wiele więcej ponad 50 proc. ceny
kupna.

Pamiętać jednak musimy, że
mój znajomy należy do wyjątków,
szczęśliwych, bo ma przecież eme-
ryturę (choć mocno okrojoną) i nie
jest zadłużony, gdyż na hipotece
domu i jednego z placów figuruje
tylko pożyczka przedwojenna.

Wielu, badrzo wielu posiada-
czy placów w Wilnie, Grodnie,
Lidzie, czy też Brześciu jest w sy-
tuacji znacnzie gorszej i musi
sprzedawać place byle komu po
bylejakiej cenie.

Letnisko pensjonat rze-
jka, las sosnowy, poczta
|  mejątek  Daniuszew
stacja Smorgonie, Kier-

| snowska.   
całodzienne

 

   

W.Z.P.Nr.12. ski,

GE starsza 0so-
LETNISKA. ba, uredzona w Mif- Will pod F. B. gr3

szczyźnie, zupełnie pi-KD aoK
Letnisko

w willi „Uroczej“ w lesie
sosnowym, do wynajęcia
pokoje. Można z cało-
dziennem utrzymaniem,
od 5 zł. dziennie. Tenis,
krokiet, radjo. Komuni-
kecja statkiem lub auto-
busem co '/: godziny. Je:
rozolimka, Kolonja „Zgo-
da“, Zajączkowska.

9146—3
djentki.

) Letnisko
W dworze pod Wi'nem,

utrzymanie ;
4 zł. Komunikacja auło- &
busowa. Bliższe dane Ka-
sztanowa 3—10 od 6—7
wieczorem mecenas Tur-

9262—1 o

| PRACA i
Iia S

sinienna, z dužą prakty=
ką na ziem. Wschodnich
iw Królestwie, z solid-
nemi świadectwami po-
szukuje pracy w gospo-
darstwie ochmistrzyni
za minimalne wynagro-
dzenie (od 15 zl.) Nie-
śwież, Zawalna Nr. 3, J. į
Zdanowiczówna. 9:65-1 o

Dziewczyna lat 22 po-
szukuje posady ekspe-

Referencje:
Chełmska 50, Możejko.

z pogranicza.
Odwadniania łąk granicznych.

Na odcinku granicznym Ko-
zdrowicze odbyła się polsko-
sowiecka konferencja graniczna,

gruntów granicznych.
poświęcona sprawie odwodnienia biedniejszych mieszkańców tego

Na skutek odcinka. a

Jedna z wielu tragedyj na pograniczu litewskiem.

Ubiegłej nocy w pobliżu Łoź- gów. Drugiego ujęto, mimo to
dziej patrol litewskiej straży gra-
nicznej spotkał dwóch podejrza-
nych osobników, którzy zamie-
rzali nielegalnie przedostać się
na teren polski. Do przekracza-
jących strażnicy litewscy oddali 8
strzałów, raniąc jednego ze zbie-

porozumienia się delegacyj uchwa-
lono odwodnić w najbliższym cza-
sie 12 ha łąk należących do naj-

zdołał on po raz wtóry przedostać
się na terytorjum polskie. Rannym
okazał się maturzysta gimnazjum
kowieńskiego, Władysław Marec-
ki. Zbiegłym do Polski okazał się
b. student uniwersytetu kowień-
skiego Andrzej Sieleciński.
 

Skutki gospodar
Moskwa. (Centropress). Pomi-

mo, że mamy już początek czerw-
ca, prasa sowiecka stale jeszcze
„zmuszona jest pisać o konieczno-
ści doprowadzenia do szczęśliwego
końca zasiewów wiosennych. Jeśli
takie głosy pojawiają się na szpal-
tach pism sowieckich w tak póź-
nym czasie, to nie ulega wątpli-
wości, że ludność sowiecka dobrze
rozumie, iż o udałych zasiewach
trudno mówić, kiedy olbrzymie
obszary dotychczas nie zostały
obsiane. rk

'Lenigradzka „Krasnaja Gaze-
ta” z dnia 3 czerwca zamieszcza
artykuł w którym m.i. pisze:
„Dalsze zwłoki z zasiewem są nie-
dopuszczalne. Państwo nasze stoi
przed perspektywą, że plan zasie-
wów nie będzie spełniony i trzeba
obawiać się, że zbiory będą nie-
wystarczające, bowiem pomyślne
zbiory są możliwe tylko wówczas,
jeśli zboże zostało w odpowiednim
czasie zasiane” ...

Po stwierdzeniu tych powszech
nie znanych prawd pismo lenin-
gradzkie konstatuje, że w lenin-
gradzkim rejonie panuje „nadzwy-
czaj nieznośna sytuacja w hodowli
płodów ogrodniczych. W tej dzie-
dzinie plan z dniem 1 czerwca
spełniony został tylko na 16 proc.
(Krasnaja Gazeta nr. 128).

Wobec takiego stanu rzecązy,
niema nadziei na wzrost zapasów
jarzyn. Również ze względu na to,
że pomniejszone zostaną zapasy
paszy (plan w tej dziedzinie speł-
niono tylko na 33 proc.) nie może
być mowy o pomyślnem rozwoju
chowu bydła.

Kierownicze czynniki sowieckie
zastanawiają się nad takim stanem
rzeczy i daje się zauważyć, że po-

Wiele placów, na które nie
można znaleźć nabywców, prze-
chodzi wręce instytucyj kredy-
towych, które nie bardzo wiedzą,
co mają z tym fantem w obecnych
warunkach robić.

O ilości tych licytacyj wiemy
aż nazbyt dobrze z obliczeń, dru-
kowanych w prasie sanacyjnej.

P. Kownacki.

NAUKA

Studentka USB wyje-
dzie na kondycję. Może
przygotować z matema-
tyki i łaciny do wszyst-
kich klas gimnazjalnych.
Wymagania bardzo

 

Uczeń 6 kl. gimn. mi- jowego

mie kondycję za letnisko centrum
W. Pohulanka 9 m. 5.

nia na i hipotekę. Ofer- chni, z
ul. ty pod  „Crezus* do godami,

 

Zdolnych zastępców lo- DE ERIZERELCPREZ ZE

kareika (Essex) w bar-
dzo dobrym stanie tanio
do sprzedania.
dzieć się: Wilno, Wileń-
ska 31, sklep bławatny.

obok
kina -Hollywood. Przyj”

Mieszkania 7 > е
skromne. Oferty siero | I pokoje E obstalunki. Ceny

wywać do Red. Dzien. znacznie zniżone.
„aEBSWPOZZOOAAŁZZEBEK ^ 5—4

POSZUKUJĘ 3-—-4 poko*

łego usposobienia, przyj wszystkiemi wygodami w

terze lub I piętrze. Ofer-

 

10,000 zł. do ulokowa- koje z uzywalnością ku-

„Dzien. Wileńsk.". 9261-0 wicza 24—11.

ki kolektywnej,
jawia się tendencja w kierunku
wykorzystania indywidualnych go-
spodarstw dla nagromadzenia po-
trzebnych zapasów. W tym celu
uczyniony będzie nacisk na pry-
watnych gospodarzy i zachęci się
ich do inicjatywy gospodarczej.
Leningradzka „Krasnaja Gazeta“
konstatuje następujące: „Niedoce-
nianie znaczenia indywidualnėgo
odcinka w zasiewach rolnych, jest
również jedną z przeszkód na dro-
dze do pomyślnego zakończenia
zasiewow.

Dziś jednak trudno przypusz-
czać, by w tak późnym czasie
mogły nastąpić zmiany w stanie
zasiewów. Natura nie czeka, po
krótkiej wiośnie następuje lato.
Żniwa się zbliżają, a zaniedbanie
zasiewów da się odczuć dopiero w
czasie żniw i po żniwach, kiedy
śpichlerze będą próżne.

SPORT
Sztekker mistrzem świata.
WIEDEŃ (Pat). W cyrku Ren-

za odbył się wczoraj mecz fina-
łowy o mistrzostwo świata w wa-
dze ciężkiej pomiędzy Sztekkerem
a Niemcem Schwarzem junjorem.
Po walce, ktora trwała 1 godz.
20 min., zwyciężył Sztekker, któ-
remu publiczność zgotowała burz-
liwą owację.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 15, VI 1932 r.

Belgja 124,30—124,61—123,99.
Holandja361,00—-361,90—360,10.
Londyn 32,65—32,62—32,80—32,48.
Nowy York 8,916—8,936—8.896.
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Paryż 35,05—35,15—34,97.
Szwajcarja 174,00—174,43 —174,57,
włochy 45,74—45,97—45,51.
Berlin w obrotach nieofle. 211,10. Ten-
Ke na dewizy europejskie słabsza.

tower

 

4

 

procen
4|, pożyczka inwestycyjna seryjna

94,50. 4 dolarowa 47,25. 79, stabiliza-
cyjna 44—43,50—43,75, !0%:, kolejowa 101.
4',0/, L Z ziemskie 32,25—33 8', war
szawskie 51,75—4,50 (drobne) 53. 895
Łodzi 51,25. 8° Piotrkowa 50. 6%, obl.
Warsz. 1926 r. VI 28'|,. Tendencja moc*
niejsza,

'
Bank Polski 70. Cuklęr 17. Liipop 10,50.
Tendencia utrzymana.

P w Nowym Torkns
Dillonowska 45,50. Stabilizacyjna 42,20.
Warszawska 30. Sląska 29,50.

 

W domu doktor-sowych poszukuje po-; RUPBNO į
Netas kbytącja, Naj* į = rzedaž į skim

wyższa Kok Zglo- kia ul. Portowa Nr. 10 do
9219—9 szenia: Wilno, Subocz 9, wynajęcia mieszkanie

m. 8. 390—2 , z 6pokol, 3 piętro.

—| П ОСН ОЙ
i RÓŻNE į

ZAKŁAD  KRAWIECKI
A. ŁOTYSZA

9 pizeniesiony na ul Mic-
Kiswicza 22—53,

Dowle-

922:

Dobra reds.

mieszkania ze

miasta na par-

9255—0 ty dia 5 M, w Adm. Żona: Lekerz radzi mie

‘иничоитонилосесааоонтыю „DZ WA” —3 żebym pojechała nad
SPRAWY 9212—1 morze Chodzi  teraź

| MAJĄTKOWE tylko o to, dokąd mami

Do wynajęcia dwa po- się udać? 1

wszystkiemi wy-
tanio. Mickle- PIS4ze] do

9264—0 о Кагха!

Mąż: Udaj się czem |
innego le”

  

  

      

  

    

  

         

  

        

  

  

  

  

       

  

  

  

  
  

  

   

   

  

  
   
   

     

   

    

   

REFUS KING. 24)

„Pieniądze albo życie”.
„Napdroższa — zaczął, to było najłatwiej-

sze — kiedy otrzymasz ten list, twój ojciec, mój

wuj i ja, będziemy już daieko na morzu, na

„Morganie“, ale cel naszej podróży okaże się

dopiero koło północy.” : :

Barry odczytał z zadowoleniem początek Jistu.

Podkreślone wyrazy miały dać poznać Georginie po

katastrofie, że miał na myśli wieczność.

Pisał dalej:
„Naturalnie towarzyszy nam załoga 1 Jones,

ale nikt inny. Ryzyko byłoby za wielkie. Na-

turalnie — czuję się zobowiązanym do prawdy

— w takich okolicznościach — więc muszędo-

dać, że zabieramy ze sobą niejakiego panaRi-

pley'a i niejakiego pana Herricksona, ale oni nie

należą do nas, oni mają jakiś swój oddzielny cel,

bardzo złowieszczy. Nie martw się, najdroższa,

bo wszystko będzie dobrze i cokolwiekby się ze

mną stało, ojciec twój wróci do domu, całyi zdro

wy. Piszę dlatego ten list, najdroższa, żeby ci

zakomunikować, że przebaczam ci wszystko,

coś mi wyrządziła w czasie naszej wczorajszej

powrotnej drogi z Southampionu. W momentach

dawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, =

wielkiego zdenerwowania wszyscy jesteśmy

"skłonni nie liczyć się ze słówami. | tyś też za-

poimniała o swojej codziennej słodkiej dobroci.

Pozostańmy w swojej pamięci tacy, jacy byliśmy

owej nocy, kiedy siedzieliśmy na tarasie, a nad

nami jaśniały gwiazdy, a pod nami hałasowała

służba pakująca bagaże."

: Ponieważ ostatnia aluzja była szczególnie sen-

tymentalną, Barry uznał za wskazane przypieczę-

lować ją podpisem i kilkunastoma krzyżykami. Tego

radzaju listy nie powinny być rozwlekłe, bo tracą

efekt. Zaadresował kopertę, podkreślił uwagę o cza-

sie, włożył list do środka i zapieczętował. Poczem

udał się pośpiesznie do kajuty stewarda. Zapukal.

Drzwi uchyliły się i ukazała się w nich złowieszczo

wykrzywiona twarz Hawkinsa. Barry, nic sobie z

tego nie robiąc, rzekł:
—Proszę kazać doręczyć ten list pannie Billings

przed podniesieniem kotwicy.
—Dobrze, proszę pana — odpowiedział mrukli-

wie steward.
Barry odetchnął z ulgą, zamknął drzwi i wrócił

do kajuty wuja na dalszą naradę.

Pukanie do drzwi wyrwało Karolinę ze stanu zu-
pełnej prostracji.

—Dzięki Bogu — rzekła, — Anetka.
— Kto tam? — zapytała Georgina.

  

— Hawkins, proszę panienki — odpowiedziano
z za drzwi. :

Georgina uchyliła drzwi, odebrała list i zamknęła
drzwi.
— Ktoś się wymówił? — zapytała Karolina.
Georgina popatrzyła ciekawie na adres. Nie zna

ła jeszcze charakteru pisma Barry'ego.
— Przypuszczam, ale tu jest napisane! „Otwo-

rzyć nie wcześniej, jak o trzeciej p opołudniu.*
— Ależ to absurdalne.
— Naturalnie — zgodziła się Georgina, rozdzie-

rając kopertę i spoglądając na podpis: — Od Barry
ego.

;- Od Barry'ego!
Karolina zauważyła, że w trakcie czytania Ge-

orgina podniosła brwi, a potem zbladła, a potem za-
czerwieniała się na purpurowo. Doszła właśnie do
miejsca: „Przebaczam...
— Mam wrażenie — wykrztusiła z wysiłkiem—

że pani siostrzeniec zwarjował.
— Georgino, pokaż mi zaraz ten list,
Karolina przeczytała list i zbladła na kolor po-

piołu.
` — Och, od początku miałam złe przeczucta. To
jest jakaś europejska awantura Barry'ego — rzekła.
— Odrazu domyśliłam się, że Jones ma go w swoich
rękach. Barry widocznie chce się z nim rozprawić
na morzu — albo jeden wyleci przez burtę, albo dru-

kiego, Mostowa 1

gi, albo obaj... Zadzwoniła alarmująco na stewarda.

— Och, zamiast się denerwować, powinnam się była

rozmówić z Antonim zaraz po wejściu na pokład.

Jeszcze nie za późno — każemy natychmiast are”

sztować Jonesa.
Ostre, energiczne pukanie Hawkinsa.

—Proszę! — zawołała Karolina. н

W progu stanął steward z policzkami w ogniu

—Proszę tu poprosić do mnie pana, natych-

miast — rozkazala Karolina, panując z trudem na

wzburzeniem. 3

— Dobrze, proszę jašnie pani — odpowiedzia

steward równie wzburzony i dodał tonem niebezpie

cznie spokojnym: — Goście już są, proszę jaśnie pani

— Doprawdy? — rzekła Karolina. — Nie my

ślałam, ze to już tak późno. i

— Jeszcze tylko brak pokojówek jaśnie pani

pani panienki — oznajmił Hawkins i wychodząc, do

kończył za drzwiami: — Ale zjecie djabła, jeżeli

zobaczycie.
Za chwilę zjawił się Antoni z twarzą zdumion!

i więcej niz zafrasowaną., Towarzyszyli mu tak sa:

zdumieni Billings i Barry. Wcisnęli się we trzech d

kajuty, zamknęli za sobą drzwi i stanęli przed p%

niami, patrząc na nie w taki sposób, jakby to by!)

jakieś morskie potwory,

(<. d. n.)

   

   

   

   

 

    

  

  

    

   

  
Redaktor odpowiedzialny: J.


