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rych. Zajęcia praktyczna będą się odbywały w klinikach I pracowniach
Uniwersytetu S. B. oraz w instytucjach społecznych m. Wilna. Zapisy
są przyjmowane oraz informacje udzielane codziennie w godz. 5 — 7 ®
lokalu Kursów Pielęgnowania | Wychowania Dzieci przy ul. Miękiewicza
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Koncert Paderewskiego w Paryżu.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Z Paryża donoszą,że Paderewski wyraził zgodę na

danie koncertu w Paryżu w dn. 25 b. m. o g. 3 po połud.

Paderewski będzie grał wyłącznie utwory Chopina.
Koncert transmitowany będzie przez radio.

Kontredans wiceministerjalny.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W najblliszym czasie ma ustąpić wiceminister

pracy Szubartowicz.

Pierwszym wiceministrem ma być mianowany dr. Piestrzyński,

dotychczasowy dyrektor departamentu zdrowia.

2-im wiceministrem ma zostać p. Rožnowski, „dyr. Kasy Cho:

rych w Warszawie, członek BBS. grupy Moraczewskiego.

Na miejsce p. Szubartowicza ma być mianowany p. Nakoniecz-

nikoff, dotychczasowy dyrektor Ulrzędu Emigracyjnego.

Zmiany w poselstwie sowieckiem
w Warszawie.

(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sekretarzem poselstwa sowieckiego na miejsce
Juszkiewicza został mianowany Mikołajew.

Również ustępuje referent prasowy. Tołokoński, którego za-

stąpi Aleksandrow.

Stronnictwo Ludowe w sprawie Łapanowa
. i Lubli.

Adi (Те!е!. ой wlasnego korespondeonta.)

© Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego ogłosił
rezolucję w sprawie krwawych zajść w Łapanowie i Lubii, którą ze

względów cenzuralnych ogłosić nie mozemy.

Pozatem rezolucja omawia sprawę stosunku Polski do Francji.

 

SUKCESY NIEMIECKIE W LOZANNIE.
"ZAWIESZENIE SPŁATY ODSZKODOWAŃ.

Przebieg piątkowego posiedzenia.SENSACYJNA DEKLARACJA PAŃSTW
ENTENTY.

Odroczenie spłaty długów na czas trwania konferencji
iozańskiej.

LOZANNA, (Pat). Tekst dekiaracji Angiji, Francji, italji,
Beigji i Japonji w sprawie zawieszenia spłat płatności repara-

racyj ma następujący tekst:

Rządy wyżej wymienione, głęboko przeświadczone o ro-
snącej powadze niebezpieczeństw ekonomicznych | finanso-
wych, których badanie jest misją konferencji, głęboko przeko-

"nana, że problemy te wymagają rozwiązania końcowego, do-

kładnego I zmierzającego do poprawy warunków w Europie

i że rozwiązanie to powinno być szukane bez zwłoki I bez

przerwy, aby mogło być zrealizowane w ramach załatwienia

uniwersalnego, stwierdziwszy że pewne płatności reparacyj

długów wojennych przypadają począwszy od 1 lipca b. r. — są

zdecydowane celem umożliwienia kontynuowania bez przerw

prac konferencji, że nie przesądzając rozwiązania, która może

być później osiągnięte przeprowadzenie spłat należnych rzą-

dom, uczestniczącym w konierencji, z tytułu odszkodowań
aibo długów wejennych, winno być wstrzymane na czas kon-
ferencji, która zgodnie z wołą rządów niżej podpisanych, mu-

sł osiągnąć rezultat w możilwie najkrótszym czasie. Rozumie

się, że decyzja powyższa nie dotyczy serwisu pożyczek ewito-
wanych na rynkach. Rządy podpisane uświadczą, źe o Ile
o nie chodzi, gotowesą działać zgodnie z powyższym ukła-
dem i wzywają inne rządy wierzycielskie, uczęstniczące w kon-
ferencji, do zajęcia tego samego stanowiska.

Dekłaracja podpisana jest w imieniu Wielkiej Brytanji
przez Nevilie Chamberiaina, 'w Imieniu Francji przez Herriota,
Włoch — przez Mosconiego, Belgji— przez Renkina I Japonji —

przez Yoshida.

Deklaracja — owocem współpacy

Sprawa obniżki cen papieru.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Delegaci kartelu papierniczego, zajęli stanowiske

odmowne wobec usiłowań rządu obniżenia ceny papieru.

Wobec tego prawdopodobnie nastąpi obniżenie stawek .celnych

na papier, ażeby tą drogą zmusić papierników do zniżki cen.

Prowokacje niemieckie na Siąsku.
"KATOWICE (Pat). Od dłuż-

szego czasu dają się zauważyć na
pograniczu polsko-niemieckiem a-
gresywne wystąpienia ze strony
ludności niemieckiej, wobec patro-
lujących urzędników straży gra-
nicznej i celnej, Ludność niemiec-
ka, podżegana przez hitlerowców,
znieważa urzędników polskich
obelgami i wyzwiskami, a w nie-

których wypadkach występuje na-
wet czynnie, obrzucając straż pol-

ską kamieniami. W dn. 15 b. m.
na odcińku granicznym koło Ła-
giewnik tłum, liczący około 250
Niemców, na widok strażników
polskich począł ich obrzucać po-
gróżkami i wyzwiskami. Podobne
wypadki zdarzały się również i na
innych odcinkach granicznych.

2 tygodni więzienia za popełnie-
nie morderstwa.

Niemiecki wymiar sprawiedliwości.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

 

GDANSK. Wczoraj zakończył się proces przeciwko hitlerowcom:

Rudzińskiemu, Samulewiczowi. Rudziński oskarżony był o zabójstwo,

a dwaj pozostali o udział w morderstwie, popełnionem na osobie

radnego miejskiego w Netychu Gruhna. Na mocy wyroku sądowego

Rudzińskiego uwolniono od odpowiedzialności i za zabójstwo, ponie-

waż miał być pijany do tego stopnia, że należy go uważać za nie

poczytalnego. Skazano go jedynie za obrażenia cielesne,

nie Gruhna, na 2 tygodnie więzienia.

zedane żo-
Ponieważ od czasu zabójstwa

do dnia rozprawy oskarżony przebywał w więzieniu, przeto zwolnio-

no go. Pozostali hitlerowcy zostali również uniewinnieni.

Charakterystycznem jest fakt zwrócenia Rudzińskiemu rewołweru

za pomocą którego popełnił on m

skacie parasolka pani Grubnowej,
orderstwo, natomiast uległa konfi-
którą usiłowała ona bronić męża.

 

Kongres towarzystw zbliżenia państw

-_ bałtyckich.
RYGA (Pat). Obradował tu

9-ty kongres towarzystwa zbliże-

nia łotewsko-litewskiego. Z Ko-

wna przybyło około 40 delegatów.

Udział w obradach wzięli również
członkowie towarzystw zbliżenia
litewsko-estońskiego i estońsko-

łotewskiego. Wygłoszono szereś

referatów o konieczności współ-
pracy państw bałtyckich w dzie-
dzinie ekonomicznej, politycznej i
kulturalnej. Trzeci dzień kongre-
su poświęcono uchwaleniu rezo-
lucyj, w których: wypowiedziano
następujące życzenia: 1) wprowa-
dzenie ogólnego pieniądza dla
trzech państw bałtyckich, 2) za-

warcie unji celnej pomiędzy temi
państwami, 3) wprowadzenie je-
dnolitych taryf kolejowych i opłat
pocztowych, 4) zawarcie wojsko-

wego sojuszu obronnego, 5) w ra-

zie zawierania umów przez jedno
z państw bałtyckch z innem pań-

stwem należy uzyskać zgodę po-
zostałych państw bałtyckich.

Godny podkreślenia jest fakt,
iż obecny kongres zaniechał do-
tychczasowego zwyczaju uchwala-
nia rezolucyj, skierowanych prze-

ciwko Polsce. Sprawa wileńska

nie była wspomniana ani jednem

słowem.

Zgon b. prezydenta dyrektor]jatu
kłajpedzkiego.

BERLIN (Pat). W/g doniesień
2 Kłajpedy, były prezydent dy-
rektorjatu  kłajpedzkiego Boett-
cher zmąrł wczoraj wieczorem po
е Ё

operacji. Boettcher po areszto-
waniu go przez wladze litewskie
pod zarzutem zdrady kraju złożył
swój urząd w lutym b. r.

 

“ "stracenie terorystów włoskich.
RZYM (Pat). W dn. 17 b. m.

o świcie rozstrzelano skazanych
przez trybunał specjalny terory-
stów Bovonę i Sbardelotto.

angielsko - francuskiej.
LOZANNA (Pat). Ogłoszona

dziś deklaracja 5 mocarstw stano-
wi dokument dużej wagi. Ogło-
szenie jej już w drugim dniu kon-
ierencji jest. świadectwem znacze-
nia współpracy francusko-angiel-
skiej, dzięki której sprawa wstrzy-
mania spłat z tytułu odszkodowań
i długów wojennych mogła być za-
łatwiona tak szybko. Głębokim
sensem deklaracji jest apel do

Stanów Zjednoczonych, aby przez
wyrzeczenie się długów umożliwi-
ły definitywne załatwienie spra-
wy. Jest niewątpliwe, że Francja,

«podpisując deklarację, poczyniła
poważne ustępstwa. Wstrzymanie
wszystkich spłat z tytułu odszko-
dowań oznacza, że także transza .
bezwarunkowa spłat niemieckich,
która w zszłorocznem moratorjum
Hoovera traktowana była w spo-
sób specjalny, objęta jest nowym
układem. W kołach konierencji
panuje przekonanie, że za to po-
ważne ustępstwo w dziedzinie od-
szkodowań Francja uzyska ustęp-
stwa w dziedzinie politycznej, t. j.
w dziedzinie bezpieczeństwa.
Еаар а

Prasę proszą na salę.
LOZANNA (Pat). Drugie po-

siedzenie plenarne konferencji re-
paracyjnej zaczęło się o godz. 10
rano, Posiedzenie zapowiedziane
było jako poulne, jednakże zaraz

na początku posiedzenia wezwano
prasę na salę, poczem Mac Donald
oświadczył, że przeprasza przed-
stawicieli prasy, iż wzywa ich w
ostatniej chwili, ale dziś rano po-

stanowiono zakomunikować im
ważny dokument, a mianowicie
deklaracje głównych mocarstw
wierzycielskich w sprawie zawie-
szenia płatności odszkodowań na
okres konferencji reparacyjnej.
Po odczytaniu deklaracji Mac Do-
nald poprosił dziennikarzy o opu-
szczenie sali obrad,

Przed ogłoszeniem deklaracyj.
PARYŻ (Pat). Dzisiejszy biule-

tyn oficjalny zaznacza, że Herriot

rewizytował wczoraj w godzinach
popołudniowych von Papena w
związku z wizytą, jaką ten złożył
mu tego samego dnia przed po-
łudniem.

Przy tej sposobności obydwaj
zastanawiali się nad formą, w ja-
ką ujmą swe exposć na nie-
oficjalnem posiedzeniu dzisiejszem
sześciu mocarstw zapraszających,
które rozpocznie się o godz. 10
przed południem.

Wczoraj wieczorem Herriot

wspólnie z członkami delegacji
francuskiej ułożył swą deklarację,
uprzednio jednak prowadził roz-
mowy z ministrami spraw zagra-
nicznych Polski, Jugosławii i Bel-
gj. Premjer angielski, jako prze-
wodniczący konferencji polecił z
naciskiem swym kolegom, ażeby
w swoich przemówieniach na dzi-
siejszem posiedzeniu sześciu mo-
carstw zapraszających zachowali
ostrożność, unikając starannie
wszelkich słów, które mogłyby
skomplikować i utrudnić przebieg
prac konferencji.

SadaNS NAD AASaaTosVBilio AO a t OD оо ай чеа

Opinja francuska przeciwko požyczkom
zagranicznym.

PARYŻ (Pat). Szereg pism
francuskich występuje ostro prze-
ciwko udzieleniu Austrji pożyczki.
Mac Donaldowi chodzi podobno
o to, aby skarb francuski zajął w
Austrji miejsce skarbu  angiel-
skiego wobec należytości prawie
nieściągalnej 1 to w chwili, gdy
budżet francuski wykazuje 6-mi-
ljardowy deficyt i gdy minister fi-
nansów stoi wobec konieczności
kompresji wydatków i zwiększenia
dochodów.

„La Libertć' ostrzega Herrio-
ta, oświadczając, że Francja musi
skończyć z polityką ograbiania jej
przez zagranicę, która zawsze po-
życzała, nigdy nie oddając. Herriot
odniósł tak wielki cukces podczas
ostatnich wyborów jedynie dla-
tego, że przyrzekł bronić Francję

przed wyzyskiem kredytowym.
Dlatego też nikt we Francji nie
da wiary krążącym pogłoskom,
pisze dziennik, że Herriot zobo-
wiązał się udzielić pożyczki Au-
strji — państwu najmniej wypła-
calnemu w Europie.

„Journal de Commerce“, stwier-
dzając, iż poprzednie rządy gwał-
townie alakowano za politykę
pożyczek, udzielanych. zagranicy,
zapytuje, jak postąpi nowy rząd,
który ma do czynienia z takiemi
samemi prośbami i żądaniami, co
ijego poprzednicy. Gazeta przy-
puszęza, że radykalny rząd Her-
riota nie zechce narażać się na
bezlitosną krytykę, jaką niegdyś
członkowie jego skierowali prze-
ciwko tym, których miejsce dziś
zajęli.

LOZANNA (Pat). Piątkowe po-
południowe posiedzenie konferen-
cji reparacyjnej miało przebieg na-
stępujący:

Kanclerz v. Papen oświadczył,
iż przyjmuje deklarację 5 mo-
carstw z wieikiem zainteresowa-
niem do wiadomości, jako widocz-
ny dowód chęci mocarstw do
ułatwienia pracy konferencji. Na-
stępnie krótką deklarację złożył
Marinkowicz, oświadczając, że
Jugosławja nie uważa się za zwią
zaną deklaracją 5 mocarstw, po-
czem otwarto ogólną dyskusję.

Pierwszy przemawiał von Pa-
pen, który podkreślił nagromadze-
nie się zapasu złota w 2 krajach
wierzycielskich, podczas gdy Niem
cy są go niemal zupełnie pozba-
wione. Zdaniem von Papena, kry-
zys gospodarczy nie jest wynikiem
braku równowagi pomiędzy pro-
dukcją a konsumcją, lecz przede-
wszystkiem kryzysem kredytu.
Omawiając sytuację w Niemczech,
von Papen tłumaczy wzrost rady-
kalizmu politycznego tem, że mło-
dzież wobec ciągłego wzrostu
bezrobocią nie ma żadnej nadziei
na zdobycie pracy i zarobkowa-
nia. — Von Papen domagał się de-
iinitywnego załatwienia sprawy
odszkodowań, które jego zdaniem
okazały się niemożliwe do utrzy-
mania i szkodliwe dla gospodar-
stwa światowego.

Następnie przemawiał premjer
Herriot. =francuski ma obo-
wiązek — mówił on — bronić in-
teresów Francji, nie jest jednak
obojętny na trudności innych
państw. Herriot oświadczył, że
podstawą konferencji musi być ra-
port bazylejski i podkreślił, że
rozwiązanie zagadnień europej-
skich może nastąpić jedynie w ra-
mach rozwiązania ogólno-świato-

wego. Raport bazylejski — przy-
pomniał Herriot — zwrócił uwagę
na siłę aparatu gospodarczego w
Niemczech oraz na fakt, że pew-
nego dnia Niemcy odzyskają swą
równowagę. To też należy się li-
czyć nietylko z chwilą obecną,
ale i z przyszłością. Następnie
Herriot wykazał na szeregu przy-
kładów konsekwencję ewentual-
nego anulowania reparacyj. Spe-
cjalnie jąskrawy był przykład ko-
lei niemieckich, które w wypadku
anulowania odszkodowań znala-
złyby się w sytuacji uprzywilejo-
wanej, gdyż obciążenie kapitału
kolejowego zostałoby zmniejszone
do 10 miljardów fr. podczas gdy
obciążenie kolei francuskich wy-
nosi 65 miljardów, angielskich —
100 miljardów fr. Dzięki temu ko-
leje niemieckie mogłyby zmniej-
szyć taryty i obniżyć ceny niektó-
rych towarów od 15—25%, W
konkluzji, która była najważniej-
szą częścią jego przemówienia,
premjer francuski oświadczył, że
anulowanie odszkodowań” nie by-
łoby należytem i skutecznem za-
łatwieniem problemu, przed któ-
rym znajduje się konferencja. Od-
szkodowania 1 długi są tylko jed-
nym z czynników niepokoju euro-
pejskiego i światowego. Błędnem
byłoby sądzić, że anulowanie od-
szkodowań przywróciłoby równo-
wagę. Konieczne jest wzmocnie-
nie bezpieczeństwa. Powracając
do deklaracji Mac Donalda, Her-
riot podkreślił z naciskiem, że
niema pokoju gospodarczego bez
pokoju politycznego.

W. imieniu Anglji Chamberlain
oświadczył, że Wielka Brytania
pragnie definitywnego załatwienia
sprawy i gotowa jest ponieść ofia-
ry, które pociągnęłoby za sobą
anulowanie reparacyj. ё

Rozelm polityczny?
Nieziszczalne nadzieje Mac Donalda.

LOZANNA (Pat). Jak się do-
wiadujemy ze źródeł dobrze poin-
iormowanych, Mac Donald po dzi-
siejszem posiedzeniu oświadczył

w prywatnej rozmowie, że trwa
przy swej idei rozejmu politycz-
"sg i uważa za konieczne,by zo-
stał on zawarty na 10 do 15 lat.

Min. Zaleski u premiera Herriot'a.
LOZANNA (Pat). Dziś wpo łudnie minister Zaleski był na

śniadaniu u Herriot'a.

Szpada honorowa dla gen. Weyganda.
Amb. Chłapowski przemawia.

PARYŻ (Pat). W salach pałacu
Legji Honorowej odbyło się uro-
czyste wręczenie gen. Weygando-
wi szpady, stanowiącej część mun-
duru galowego członka Francus-
kiej Akademji. Wręczenia doko-
nał marszałek Lyautey w obecno-
ści gen. Dubaii, wielkiego kancle-
rza orderu Legji Honorowej, człon-
ków korpusu dyplomatycznego
oraz członków honorowego komi-
tetu międzysojuszniczego.

Szpada jest dziełem artysty
Falise. Na temblaku streszczo-
na jest karjera Weyganda: Fran-
cja, Polska, Syrja i Liban. Ze-
wnętrzna powierzchnia  gardy
ozdobiona jest grawiurami, przed-
stawiającemi alegoryczne sceny:
Ren, budzący się z długiego snu
i spoglądający w stronę Strasbur-
ga, podczas gdy historja rozwija
pergamin od marszałka Turenne
i Traktat Wersalski. Na tarczy
widnieje kwiat lilji, pszczoła, oraz
herb Republiki Francuskiej —
obok słońce, obejmujące promie-
niami datę 1923 i oświetlające
szczyty gór oraz wspaniały cedr,
uosabiający Liban, gdzie gen.
Weygand spełnił ddniosłą misję;
wreszcie na czerwonem polu Bia-

„ly Orzeł, a dokoła wygrawerowa-
ne nazwiska wielkich Polaków:
Kopernika, Sobieskiego, Stanisła-
wa Leszczyńskiego, Kościuszki,
Poniatowskiego i Chopina. Na
klindze wyryta jest dewiza miasta
Mopiąjz: „S'ils te mordent, mors-
es.

Szpada została ofiarowana gen.
Weygandowi przez Komitet Fran-
cusko-Aljanck:, na czele którego
stoi marszałek Lyautey, były pre-
mjer Tardieu, ambasador R. P. w
Paryżu Chłapowski i Jules Cam-
bon z Akademji Francuskiej

PARYŻ (Pat). Na uroczystości

wręczenia szpady gen. Weygan-
dowi ambasador Chłapowski wy*
głosił „przemówienie, w ktėrem,
między innemi-powiedział:

„Imię pana, panie generale,
jest dla Polski nierozerwalnie
związane z imieniem marszałka
Focha, którego wzniosłe zwycię-
stwo stało się podłożem sprawie-
dliwego porządku Europy. W tym
nowym ustroju europejskim, Pol-
ska znalazła należne iej miejsce,
lecz dla zachowania swej nie-
podległości musiała jeszcze toczyć
walkę na śmierć i życie w r. 1920. —
Francja wybrała pana, jako swego
reprezentanta przy armji polskiej,
która walczyła nietylko o ocalenie
Polski, lecz również cywilizacji
europejskiej. Misja pana była
uosobieniem pomocy Francji, jej
solidarności moralnej z Polską,
przyniosła doświadczenia
francuskiej w zwycięskiej walce,
najtragiczniejszej może w historji
świata. Przybył pan do Polski w |
chwili wielkiej próby, przeżył pan
wraz z Polakami pełne chwały
zwycięstwo, przeżył pan wspania-
ły zapał pólskiej armji, która w
ciągu kilku dni uwolniła kraj od
inwazji. Całą wiedzę militarną
i dobrą wolę poświęcił pan współ-
pracy z bikm naczelnem do-
wództwem, Dzielił pan nasze nie-
pokoje i przeżywał pan bohater-
skie tygodnie dusz i serc społe-
czeństwa polskiego. Polska czuje
to i nie-zapomni o tem. Jestem |
szczęśliwy; że z okazji wręczenia
panu szpady pokoju, oznaki wiel-
kości moralnej, dane mi jest być
tłomaczem uczuć wszystkich przy-
jaciół zagranicznych pana, a zwła-
szcza mych rodaków, którzy wy-
rażają szczerą przyjaźń oraz nie-
zapomnianą wdzięczność,
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Koniec reporacyj?
Wbrew pierwotnym  przypu-

szczeniom, że konferencja lozań-

ska, jak tyle jej poprzedniczek, nie

doprowadzi do pozytywnych re-

zultatów — początek jej świadczy

o wielkiej aktywności i zdaje się

zapowiadać bardzo poważne de-

cyzje. -—

Jest to niewątpliwie skutkiem

porozumienia paryskiego pomię-

dzy Mac Donaldem a Herriotem,

którzy najwidoczniej przyjechali

do Lozanny z gotowym planem.

Co innego, czy plan ten ko-

rzystny jest dla Anglji i Francji,

czy zapewni on Europie bezpie-

czeństwo, o którem tyle się mówi?

Nie należy zapominać, że zarówno

Mac Donald jak Herriot są to le-

wicowcy, którzy co do dobrej woli

i pokojowości Niemiec niejedno-

krotnie ulegal: złudzeniom. Z dru-

giej strony jednak ostatni prze-

wrót w Niemczech, dojście do

władzy Papena, awantury hitle-

rowskie — wszystko to zbyt roz-

głośnem w całym świecie odbiło

się echem, aby tak wytrawni, bądź

co bądź, politycy, jakimi są oby-
dwaj premjerzy, nie mieli się z tem

liczyć. Wszak Herriot jeszcze
przed objęciem rządów  kilka-

krotnie bardzo wyraźnie pod-
kreślił swą nieufność w stosunku

do Niemiec, zaś prasa angielska,
naogół raczej przyjaźnie dla Niem-
ców nastrojona, szczególnie nie-

przychylnie powitała Papena —

z tem Mac Donald niewątpliwie

musiał się liczyć.

Ostatecznie, nie wiemy, co zo-
stało postanowione na konferencji

premjerów w Paryżu, to też nie
przesądzając narazie niczego, mo-

żemy liczyć się jedynie z faktami.
Fakty zaś przedstawiają się

następująco:

Po pierwszym dniu konferencji,
w którym odbyło się uroczyste

otwarcie, z przywiązanemi do
tego formalnościami i — co naj-

ważniejsze -- pierwsze poufne

zetknięcie się uczestników kon-

ferencji — już drugi dzień przy-
niósł decyzję pierwszorzędnego

znaczenia.  Mocarstwa wierzy-

cielskie podpisały akt, mocą któ-
rego zawieszone zostały wszelkie

spłaty reparacyjne — na czas

trwania konferencji.

Na czas konferencji — zda-
wałoby się... drobnostka... jakieś

parę tygodni... ;

Aprzecie jest to nieslychanie

ważny precedens.

Odrzucając zawiłe finezje stylu
„dyplomatycznego, możnaby to po-

prostu w ten sposób określić: co
raz zostało zawieszone, nie da się

już odwiesić. Sądząc z całej treści

wspomnianej deklaracji mocarstw

wierzycielskich, oraz - dalszych
enuncjacyj, które obszerniej znaj

dzie Czytelnik nasz w dziale de-
pesz, przedstawiciele mocarstw

liczą się z tem, że jest to „począt-

kiem końca”, czyli pierwszym kro-
kiem do zupełnego przekreślenia

reparacyj. Jeżeli narazie wybrano

tę drogę połowiczną, to prawdo-
podobnie dlatego, że na drodze do
ostatecznego załatwienia sprawy

w myśl żądań niemieckich, dwie

istnieją przeszkody.

Pierwsza przeszkoda — to nie-
zdecydowane stanowisko Amery-

ki. Jak wiadomo, Francja i Anglja

dotychczas uzależniały zrzeczenie
się reparacyj od tego, czy Amery-
ka zechce przekreślić swe wierzy-

telności wojenne. Ameryka, jak

wiadomo, oficjalnie udziału w kon-

ferencji nie bierze, nieoficjalnie

„prawdopodobnie musiała jednak

poczynić pod tym względem pew-

ne obietnice, inaczej Herriot i Mac

Donald nie zdecydowaliby się na
tak doniosły krok, jak wspomniane
wyżej, czasowe zawieszenie spłat.

Konferencja londyńska, która

nastąpić ma po Lozannie, a w któ-

rej udział weźmie również Amery-
ka, popchnie tę sprawę zapewne

o krok dalej, jakkolwiek ostatecz-

nej decyzji nie należy spodziewać
się przed wyborami nowego pre-

zydenta Stanów Zjednoczonych.

Drugą przeszkodą na drodze
do definitywnego rozstrzygnięcia
sprawy reparacyj jest ta okolicz-
ność, iż mocarstwa, czyniące tak

wielkie ustępstwo Niemcom, pra-

śnęłyby w zamian otrzymać jakieś
śwarancje pokoju, O tych gwa-
rancjach krążą dość nieokreślone

pogłoski od hilku dni, t. ]. ой

czasu konferencji paryskiej obu
premjerów. Ostatnio mówi się
© jakimś rozejmie politycznym na
10—15 lat.

Cała ta sprawa narazie przed-

BZIENNIK MIDENSEI"

Ż prasy.
Komunizm w łonie sanacji.

Ostatni numer „Przetomu“ (or-
śanu radykalnego sanacji) przyno-
si bardzo interesujące uwagi o re-
formie ustroju społeczno-gospo-
darczego. Wyrzuca on twórcom
przewrotu majowego w r. 1926, że
nie nadali Polsce ustroju kollekty-
wistycznego. Na ich usprawiedli-
wienie jednak przytacza, że w r.
1926 wyniki gospodarki sowieckiej
nie mogły zachęcać do naślado-
wania, bo

„były zdecydowanie ujemne. Ko-
munizm wojenny nie pozostawił po sobie
niczego, prócz wła: partyjnej w for-
mach sowieckich. Społeczeństwo sowiec-
kie szło szybko ku kapitalizmowi. Zwrot,
znany pod nazwą „piatiletki”, PTR
się dopiero w r. 1929. W warunkach i
doświadczeniach roku 1926-g0 przed-
wczesnem wydawało się zrywanie wię-
zów łączących Polskę z kapitalizmem i
dokonanie „skoku w niewiadome”. W
warunkach i doświadczeniach r. 1932 naj-
większem ryzykiem będzie polityka kon-
serwowania w Polsce ustroju kapitali-
stycznego, gdy rzeczywistość wskazuje
nam inne drogi rozwojowe." 2

Reforma ta, zdaniem „Przeto-
mu“, winna wzorowač się na bol-
szewizmie rosyjskim. Albowiem
„piatiletka” dała mu pozytywne(?)
rezultaty.

„Eksperyment sowiecki miał przede-
wszystkiem wykazać, czy możliwa jest
gospodarka planowa, uprawiana przez
organizacje wytwórców-pracowników z
wyłączeniem przedsiębiorcy, jako pod-
miotu gospodarki kapitalistycznej i, in-
nemi słowy, czy możliwe jest dobro-
dziejstwo maszyny bez przekleństwa
ustroju opartego na wyzysku. Otóż
eksperyment udał się ponad wszelka
wątpliwość.

W naszych warunkach społecznych
musimy być zwolennikami radykalnych
nawet reform agrarnych, ale pojętych
jako pewna strona strukturalnych prze-
mian społecznych, idących jeszcze dalej.
Więc z jednej strony odprowadzenia
nadmiaru ludności wiejskiej do miast
i okręgów przemysłowych z zastrzeże-
niem znalezienia dla niej zatrudnienia,
pozwalającego na minimum egzystencji,
a z drugiej strony przekształcenia tra-
dycyjnych metod gospodarki włościań-
skiej, przez zastąpienie gospodarki in-
dywidualnej gospodarką spółdzielczą, ko-
lektywną.“

P. Stpiczyūski a... „nowy kodeks
etyczny“.

P. Stpiczyūski, prezes Związku
Strzeleckiego, pisząc w „Gazecie
Polskiej” o źródłach obecnego
kryzysu, powiada, że warstwa in-
teligencji dziś zawiodła, a „całe
brzemię jutra spoczęło na war-
stwach społecznych niższych,
zwłaszcza na włościaństwie, wy-
kazującem — poprzez zżycie z

prawami natury — największe,

może intuicyjne, zrozumienie pra-
wideł życia gromady ludzkiej, t.
zw. inteligent bowiem okazał się
statkiem bez kotwicy”. P. Stpi-
czyński konkluduje, że uratować
może nas tylko moralne odrodże-
nie, t. zw. „wytworzenie nowego
kodeksu etycznego, a więc i oby-
czajowe“.

Inicjatorem wytworzenia „no-
wego obyczaju” i „nowego ko-
deksu etycznego” jest człowiek,
skazany przez sądy kilkadziesiąt
razy za rzucanie na bliźnich obelg
i oszczerstw!

Sanacyjna reforma „wychowania
dziewcząt”.

Wychodzi  sanacyjny organ
młodzieży pt. „Kuźnia Młodych”.
Jakie są jego tendencje, świadczy
artykuł pt. „Jeszcze raz, chłopcy
w kwestji kobiecej”,., Młodociany
autor tak sobie wyobraża „refor-
mę' wychowania dziewcząt:

„Czego trzeba, aby IE zmiana?
Boga, ojczyzny, idei? Nigdy w życiu!
One to słyszą ciągle w kółko, i to nigdy
nie zmieni ich poglądu na świat, bo to
jest dawno już uskuteczniony początek ©
dzieła tworzenia, to jest t orja. Ujmijmy
rzecz praktycznie! Trzeba, aby jak naj
wcześniej dziewczęta zaczęły myśleć.”

W obronie sądów przysięsłych. °
Odpowiadając Boyowi - Żeleń-

skiemu na atak przeciw sądom
przysięgłych za wyrok w sprawie
Gorgonowej, były poseł Pragier
pisze w „Robotniku*,

„Pod wrażeniem procesu lwowskiego
Boy zaczerpnął argumentów przeciw
sądom przysięgłych. Uderzyła go zwła-
szcza surowość kary w sprawie, „w któ-
rej są poszlaki, ale w której niema do-
wodów”, w której popełniono mnóstwo
błędów w prowadzeniu śledztwa, w
gromadzeniu dowodów, w konstrukcji
oskarżenia. 7

Niewątpliwie tak jest. Ale cóż ma
z tem wszystkiem ława przysięgłych?
Śledztwo, gromadzenie dowodów, oskar-
żenie, — były przecież wyłącznem dzie-
łem „wykształconych i inteligentnych"
sędziów i prokuratorów. A i w toku
samej rozprawy ci „zawodowcy” mieli
możność przerwać ją w każdej chwili.
Prokurator ma bowiem prawo w każdej
chwili postawić aiósdk o przerwanie
rozprawy i skierowanie sprawy do uzu-
pełnienia śledztwa. Takąż decyzję może
z własnej inicjatywy powziąć w każdej
chwili i trybunał. Wreszcie, jeżeli nawet
rozprawę doprowadzono do końca i
przysięgli wydali już swój werdykt co do
winy, trybunał może zawsze uchwałę
przysięgłych uchylić, jeżeli ją uważa za
niesłuszną.

Niepodobna tedy skupić właśnie na
ławie przysięgłych odpowiedzialności za
złe przygotowanie i prowadzenie roz-
prawy i za nieludzki wyrok.”

Z CAŁEJ POLSKI.
Niezrozumiałe stanowisko

starosty.
(Kap) W Slesinie powiatu Ko-

nińskiego na tydzień przed uroczy
stością Bożego Ciała ustalono
miejsca dla ołtarzy. Dwa ołtarze
miały być przybrane przez miej-
scową policję i straż ogniową.
'Tymczasem w przeddzień uroczy-
stości przedstawiciel policji za-
wiadomił miejscowego ks. pro-
boszcza, że na mocy polecenia
wyższej władzy policja nie może
przybrać ołtarza, ani wziąć udzia-
łu w procesji. Po pewnym czasie
naczelnik straży ogniowej również
zakomunikował, że mimo już po-
czynionych przygotowań straż
ogniowa nie urządzi ołtarza ani
nie weźmie udziału w. procesji ja-
ko korporacja, ponieważ otrzyma-
ła zakaz od okręgowego prezesa
p. Weingartena, starosty Koniń-
skiego powiatu.
W tym samym czasie, kiedy p.

Prezydent Rzeczypospolitej i Rząd
uczestniczy w procesji w stolicy
państwa i prowadzi celebransa,
starosta w Koninie wydaje zakazy
przybierania ołtarzy i uczestni-
czenia w procesji.

Jak rozumieć tę rozbieżność?
Podobno ks. proboszcz ze Śle-

sina nie jest w dobrych stosun-
kach ze starostąi naraził się sra-
ży ogniowej. Jeśli nawet to jest
prawdą, powstaje pytanie, czy moż
liwą jest rzeczą, żeby starosta po-
wiatowy mógł przenosić osobiste
porachunki na teren stosunku
władz państwowych do Kościoła?
Czy możliwą jest rzeczą, aby jed-

na z najuroczystrzych chwil zbio-
rowego życia religijnego katolic-
kiego, jaką jest procesja Bożego
Ciała, mogła być wykorzystana
dla porachunków osobistych?

Żydzi napadają na młodzież polską
w Toruniu.

„Słowo Pomorskie' donosi: Od
soboty 11 bm. Młodzi O. W. P.
rozpoczęli akcję uświadamiania
społeczeństwa o niebezpieczen-
stwie zalewu żydowskiego.
W wielu punktach miasta usta-

wieni Młodzi rozdawali przechod-
niom w kopertach ulotki, oświet-
lające w krytyczny sposób sprawę
żydowską i za chęcające do kupo-
wania towarów wyłącznie w fir-
mach polskich i chrześcijańskich.

Na rozdawanie tych ulotek u-
zyskano zezwolenie starostwa gro-
dzkiego. Akcja doprowadziła do
wściekłości miejscowych Żydów,
którzy w kilku wypadkach zorga-
nizowali napady na Młodych.
W poniedziałek i wtorek zda-

rzyły się wypadki napadania ży-
dów na Młodych, rozdających ulo-
tki, przyczem dwaj z nich zostali
pobici. Policja dokonała areszto-
wań, nie wśród napadających ży-
dów, lecz wśród Młodych. Czte-
rech z nich zatrzymano w aresz-
cie pod pozorem wywołania zbie-
gowiska i zakłócania spokoju pu-
blicznego. Żydzi, którzy obsypy-
wali ordynarnemi wyzwiskami
Młodych, jak np. „Ty polska mor-
do"i t. p., jak dotąd, uszli bezkar-
nie.

Kto wygrał na loterii.
WARSZAWA (Pat). Dziś w

drugim dniu ciągnienia drugiej
klasy 25-ej Polskiej Państwowej
Loterji Klasowej główniejsze wy:
śrane padły na numery następu-
jące:

ZŁ 60 tysięcy i 40 premij po
1000 zł, wygrał Nr. 144.936, zł. 15
tysięcy — Nr. 84,854 i zł 5 ty-
sięcy — Nr. 80.334.

stawia się bardzo niejasno, nie-
wiadomo przedewszystkiem, na

czem ma polegać taka gwarancja?
Niewiadomo również czy zgo-

dzą się na to Niemcy, chociaż

to jest dla nich złoty interes.
Gdyby chodziło o rząd poprzed-

ni Brueninga, droga do porozu-
mienia byłaby może łatwiejsza,

choć niemniej zawodna. W dzi-

siejszej dobie niesłychanego roz-
wydrzenia, rzec moźna rozbest-

wieńla hitleryzmu, najdrobniejsze
nawet ustępstwo ze strony Nie-

miec wydaje się wątpliwem.

Przypuśćmy jeonak, że wbrew

przewidywaniom, Papen zgodzi

się na propozycje pp. Mac Do-

nalda i Herriota, to i tak sprawa

przedstawiać się będzie w ten

sposób:

Niemcy osiągają niezmiernie
realną korzyść, pozbywają się re-

paracyj, co po odzyskaniu Nad-
renji jest drugim walnym etapem

na drodze do całkowitej likwidacji
skutków przegranej wojny. ||

W zamian dają — obietnicę,

którą następca Papena, przypuść-

my Schleicher lub Hitler, a może
sam... kaiser Wilhelm ogłosi za —

„Świstek papieru".

POD ZNAKIEM KOMUNY I HITLERYZMU
szykują się Niemcy do wyborów parlamentarnych.

Rozkaz Hitlera do bojówek.
BERLIN. Pat. — Hitler wydał dziś rozkaz, formal-

nie przywracający istnienie oddziałów szturmowych i
powołujący ponownie na stanowisko szefa sztabu kpt.

Rohma. Dawne przepisy organizacyjne utrzymane są
nadal w mocy.

POSŁOWIE W MUNDURACH HITLEROWSKICH.

BERLIN (Pat). Na piątkowe
przedpołudniowe posiedzenie sej-
mu bawarskiego posłowie narodo-
wo -socjalistyczni zjawili się w
mundurach z opaskami parytjnemi
na rękawach. Przewodniczący
sejmu uznał to za demonstrację,
naruszającą porządek w sejmie i
wykluczył posłów narodowo-so-
cjalistyczych z posiedzenia. Gdy
przystąpił następnie do odczyty-

wania listy wykluczonych posłów,
członkowie frakcji hitlerowskiej
urządzili manifestację, do której
przyłączyła się większość publicz-
ności, zebranej na galerji, wzno-
sząc okrzyki na cześć Hitlera oraz
przeciwko rządowi. Gdy zaczęto
śpiewać chórem hitlerowskie pie-
śni bojowe, przewodniczący prze-
rwał posiedzenie.

PIERWSZE SKUTKI LEGALIZACJI BOJÓWEK HITLEROWSKICH.

BERLIN (Pat). W szeregu miast
niemieckich doszło w związku ze
zniesieniem zakazu szturmówek
do krwawych starć między hitle-
rowcami i komunistami. M. in. w
Nadrenji w miejscowości Wan- -

neeickel miało miejsce krwawe
starcie między grupami komuni-
stów i oddziałami szturmówek
hitlerowskich, Z obu stron padły
strzały. Są ranni.

ZNÓW WSPÓŁPRACA HITLEROWCÓW Z KOMUNISTAMI.

BERLIN (Pat). Sejm pruski na
nocnem posiedzeniu przyjął wnio-
sek niemiecko-narodowych i ko-
munistów o uchylenie ostatnich
rozporządzeń oszczędnościowych
rządu pruskiego, Za wnioskiem

oddano 243 głosy  niemiecko-
narodowych, narodowych socjali-
stów, komunistów i ludowców.
O godzinie 4-ej w nocy sejm odro-
czył się do dnia 22 b. m.

BAWARJA SABOTUJE DEKRETY HINDENBURGA.

BERLIN (Pat). Rząd bawarski
wydał dzisiaj nowe rozporządzenie
policyjne, zakazujące na obszarze
Bawarji noszenia mundurów par-
tyjnych do dnia 30 września r. b.
Rząd bawarski uzasadnia koniecz-

ność wydania tego rodzaju rozpo-
rządzenia dzisiejszemi zaburzenia-
mi w sejmie krajowym, widząc w
nich wyraźne wystąpienie prze-
ciwko konstytucyjnemu porządko-
wi w kraju.

PROTEST HITLEROWCÓW PRZECIWKO „SABOTAŽOWI“ BA-
WARSKIEMU.

BERLIN (Pat). Kierownictwo
partji narodowo - socjalistycznej
wystosowało do prezydenta Rze-
szy Hindenburga i ministra spraw
wewnętrznych Rzeszy von Gayla
telegraficzny ostry protest prze-
ciwko „próbom  sabotowania“
przez rząd bawarski i badeński
ostatniego rozporządzenia prezy-
denta Rzeszy, dotyczącego uchy-
lenia zakazu noszenia mundurów.
Partja narodowo-socjalistyczna wi-
dzi w tem kontynuowanie sprzecz-

nej z konstytucją kampanji prze-
śladowczej, której ostatni dekret
miał położyć kres. Kierownictwo
partji domaga się natychmiastowe-
go zniesienia przez władze Rzeszy
nowowprowadzonych przez Ba-
warję i Badenję zakazów noszenia
mundurów. Jak donoszą z kół po-
informowanych, rząd Rzeszy ma
pewne zastrzeżenia przeciwko
prawomocności zakazu noszenia
mundurów, wydanego przez rząd
badeński.
 

Wynurzenie min. spraw wojskowych
Rzeszy.

Gen. Schielcher o warunkach współpracy niemiecko-francuskiej

BERLIN (Pat). Minister spraw
wojskowych gen. Schleicher u-
dzielił przedstawicielowi agencji
francuskiej Radio wywiadu, w któ-
rym według ogłoszonego przez Te-
legraphen Union tekstu zaprzeczył
wiadomości o planach wprowa-
dzenia dyktatury w Niemczech.

Oparta wyłącznie na sile zbroj-
nej dyktatura — oświadczył
Schleicher — byłaby zgóry ska-
zana na niepowodzenie. Możliwe
byłoby wprowadzić dyktaturę tyl-
ko wówczas, o ile całe społeczeń-
stwo życzyłoby sobie tego. Gen.
Schleicher kalegorycznie zaprze-
czył pogłoskom o zamiarach ustą-
pienia prezydenta na rzecz kron-
prinza. Wprowadzenie regencji w
Niemczech jest wykluczone.

Mówiąc o stosunkach niemiec-
ko-francuskich, rozmówca oświad-
czył: Właśnie stronnictwa narodo-
we w Niemczech życzą sobie
szczerze współpracy z Francją.
Jesteśmy gotowi zawrzeć z Fran-

cją każdą umowę gospodarczą, ja-
kiej życzy sobie rząd francuski,
Współpraca niemiecko-irancuska
zależeć będzie od trzech warun-
ków: Francja musiałaby uznać, że
Niemcy nie ponoszą odpowiedzial-
ności za wybuch wojny, spłaty
reparacyjne winny być skreślone i
Niemcy pod względem stanu zbro-
jeń zrównane z Francją.

Na zapytanie korespondenta,
czy Niemcy pragną wojny, gen.
Schleicher zaprzeczył z wielką
gwaltownošcią:

Narėd pragnie pokoju! Chcial-
bym, by zrozumieli to we Francji.
Przed kilku laty oświadczyłem
identycznie to samo wobec jed-
nego z dziennikarzy francuskich.
Naród nasz pragnie szczerze po-
rozumienia gospodarczego z Fran-

cją lub wszelkiego innego sojuszu.
Pragnąłbym poznać warunki Fran-
cji, na jakich zgodzi się ona na
współpracę.

WILHELM CHCE OSIĄŚĆ W KOBURGU.
BERLIN (Pot). W/$ doniesień

prasy b. cesarz Wilhelm Ii zamie-
rza przenieść swą siedzibę do Ko-
burga w Niemczech i jesienią
wziąć osobiście udział wuroczy-

 

stościach zaślubin następcy tronu
szwedzkiegc z księżniczką Sybillą
von Sachsen Koburg-Gotha, któ-
rych zaręczyny zostały ogłoszone
przed kilkoma dniami.

 

KOŃTRREWOLUCJA W CHILE,
Zwycięstwo kontrrewolucjonistów.
Wojska kontrrewolucjyne panami położenia.

SANTIAGO de CHILE, (Pat).
Przeciwko juncie rządowej wy-
buchło / powstanie
Kontrrewolucjoniści pod wodzą

wojskowe. |

gen. Saenza są panami położenia
Oddzlały ich zajęły pałac rzą-
dowy.

Armja przeciw rządom socjalistycznym.

LONDYN, (Pat). Z Santiago de
Chile donoszą, że wojska rewo-
lucyjne pragną przywrócić wła-
dzę dawnemu prezydentowi Mon-

tero i obalić rząd socjalistyczny.
Sytuacja nie jest jeszcze wyja-
śniona. Walki Trwają.

Przywódca rewolucji wzięty do niewoli.

SANTIAGO DE CHILE. Pat. —
Przewodniczący junty Grove
wpadł w ręce wojska gen.
Saenzy, który ogłosił się no-
wym naczelnikiem kraju, za-

znaczając, iż wszystkie garni-
zony zgodziły się popierać
nowy ustrój antykomunistycz-
ny.

Rewolucjoniści agentami Sowietów.

KVALPARAISO (Pat). Dokona-
no tu aresztowania Girove i Mette,
którzy mają być deportowani.
Podobno wykryto szereg doku-
mentów, które dowodzą, że Gro-
ve był na żołdzie sowieckim Po-

licja przeprowadziła rewizję w
ośrodkach komunistycznych ia-
resztowała 500 osób. Partja ko-
munistyczna została ogłoszona za
nielegalną. Komuniści będą osa-
dzani w więzieniu,

Bojówkihitlerowskie
hulają.

Nagonka antysemicka w catych
Niemczech.

Władze policyjne w Berlinie
prowadzą systematyczną oienzy-
wę przeciwko żydom, zwłaszcza
polskim obywatelom.
W dzielnicy, będącej ośrod-

kiem blisko 60.000 żydów obywa-
teli polskich, osiadłych stale w
Berlinie, przy Grenadier-Strasse,
Rosentaler-Platz i Rosentaler-
Strasse, urządzane są formalne
obławy na żydów.

Odbywają się one przeważnie
w ten sposób, że przed kawiar-
nię, będącą skupieniem żydów, za-
jeżdżają samochody prezydjum po-
licji i urzędnicy policyjni osaczają
lokal i przeprowadzają: osobistą
rewizję u obecnych.

Ci, którzy nie wylegitymują się
natychmiast, załadowywani są na
platformy samochodowe i odtrans-
portowywani do prezydjum policji
przy Alexander-Platz, gdzie bada
się ich tożsamość.

Procedura ta często ubliża naj-
prymitywniejszym pojęciom posza-
nowania cudzej godności osobistej.

Zdarza się, że podczas obławy
w ręce policji wpadają żydzi, któ-
rzy mają wprawdzie paszporty w
porządku, lecz między wygaśnię-
ciem paszporlu i jego odnowie-
niem upłynęło kilka dni.

Na tych nakłada się natych-
miast grzywny pieniężne i w kon-
sekwencji tego jako „karani“ z0-
stają wysiedleni z Niemiec.

Przez Fremdenamt berlińskie-
go prezydjum policji przewija się
w dniu obławy dwa do trzech ty-
sięcy żydów obywateli polskich,

W większości miast niemiec-
kich ukazały się oddziały szturmo-
we w pełnem umundurowaniu,
Jednocześnie ponowiły się krwa-
we bójki i napady,
W Kamienicy (Saksonja) wy-

padki przybrały groźny charakter.
Tłum terorystów wtargnął do sta-
rej synagogi, zbudowanej w końcu
17-go wieku, którą zdemolował
doszczętnie. Porąbano t. zw. arkę
przymierza, podarto pergaminy i
stłuczono kamieniami 12 cennych
witraży, oraz 46 szyb.

Nadrabin w Kamienicy otrzy-
mał pismo miejscowej grupy hitle-
rowskiej, nakazujące mu opuścić
miasto do trzech dni. W przeciw-
nymrazie będzie wyprowadzony
na gin

ównocześnie komunikują o
zdemolowaniu ciężkiemi kamie-
niami lokalu organu socjalistycz-
nego „Kemnitzer Volksstimme”,

W związku z osadzeniem w
areszcie redaktora „Rote Fahne'
Wollenberga prasa hitlerowska
wszczęła gwałtowną hecę pod ha-
słem „stawiać pod ścianę i roz-
strzeliwać wszystkich agitatorów
żydowskich”,

Stwierdzonem zostało, iż przy-
pisywanie Wollebergowi pocho-
dzenia żydowskiego jest komplet-
nem fałszerstwem. Na podstawie
dokumentów prasa niehitlerowska
pisywanie Wollenbergowi pocho-
dzi z chrześcijańskiej rodzinyi jest
synem wyższego oficera armji nie-
mieckiej,

 

Żydzi niemieccy pod terrorem
bojówek hitlerowskich

BERLIN. Prasa żydowska do-
nosi z Oranienburgu o napadach na
rodowych socjalistów na domy ży
dowskie. W wielu domach i skle-
pach wybito szyby. Policja w porę
interwenjowala i nie dopuściła do
dalszych napadów, żaden jednak z
napastników nie został aresztowa-
ny.
W związku z ponownem zale-

galizowaniem oddziałów szturmo-
wych narodowych socjalistów z nie
których miejscowości nadchodzą
wiadomści, że żydzi nie ważą się
wychodzić wieczorami na ulicę,

Na publicznym wiecu w Berli-
nie przywódca szturmówek hitle-
rowskich dr. von Leers oświad-
czył m. in.: „Gdy oddziały nasze
znowu w swych bronzowych ko-
szulkach się ukażą w marszu na
mieście, nalezałoby doradzać dłu-
gonosym hebrajczykom chowanie
nosów po domach.”

Komunikat „Zentral - Vereinu'
donosi, że agitacja antysemicka hi
tlerowców, która w ostatnich mie-
siącach nieco złagodniała, obecnie,
po upadku rządu Briininga, ponow
nie się rozrosła.

Hitlerowcy robią porządek
z żydami.

Ż. A. T. alarmuje, iż nowy rząd
norodowo - socjalistyczny prowin-
cji Anhalt polecił dyrekcji Fried-
rich - teatru w Dessau na przy-
szłość nie angażować aktorów —
żydów. Jest to pierwszy antyse-
micki czyn tego rządu.

"RAT LEKS
Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji!
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Na wczorajszem posiedzeniu
Magistratu omawiano ponownie
sprawę  redukcyj personalnych.
Naredy Magistratu miały na celu
ostateczne ustalenie, w jakim kie-
runku mają iść redukcje i jaka

Uruchomiony przed dwoma ty-
godniami lombard miejski cieszy
się bardzo znaczną frekwencją.
Codziennie załatwia sią setki in-
teresantów, którzy nieraz zmusze-

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ruch autobusów na wy-

ścigi konne. Wszystkie autobu-
sy Arbonu linji 3ej będą w dniu
wyścigów dochodziły aź do placu
wyścigowego, w soboty począwszy
od godz. 14,45, zaś w niedziele
począwszy od godz. 13,45, Jak
wiadomo, wyścigi rozpoczynają
się dzisiaj w sobotę dnia 18 b m.
— Megistrat buduje kioski

gazeciarzom. W swoim czasie
donosiliśmy, że Magistrat posta-
nowił wybudować 60 jednolitego
typu pawilonów do sprzedaży
gazet i papierosów. Kioski te bę-
dą wydzierżawione Związkowi In-

walidów Wojennych. Artystycznie
oprecowany wzór kiosku został
już opracowany, a nawet wybu--
dowano już dwa reklamowe kios-
ki, które w najbliższym czasie zo-
staną ustawione przy zbiegu ul.
Mickiewicza i placu Katedralnego
oraz na skrzyżowaniu ulic Zam-
kowej i Marji Magdaleny. W
roku bieżącym Magistrat za-

mierza ustawić 30 tego rodza-

ju kiosków. Budowa pozostałych
30 zostanie uskutecznio-na w
roku przyszłym.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracje sanitarne. Ostat-

nio specjalna komisja sanitarna z
ramienia władz miejskich rozpo-
częła letnią lustrację sanitarną

posesyj i podwórzy. W wypadku
stwierdzenia antysanitarnego sta-
nu lokali lub podwórzy względnie
klatek schodowych na miejscu
sporządzane są protokuły, które
przesłane zostaną  Starostwu
Grodzkiemu dla pociągnięcia win-
nych do odpowiedzialności karnej.

Ż MIASTA
— Kunsulat łotewski dn. 22,

23 i 24 b. m. z powodu świąt ło-
tewskich, będzie nieczynny.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje przed Komisją

oborową?ŹW najbliższym dniu
cboru 20 b. m. przed Komisją
oborową (Bazyljańska 2) winni
ą stawić się mężczyźni urodzeni
w roku 1910-ym z nazwiskami na
literę S$, zamieszkali na terenie 1
4 i 5 komisarjatów P.P. Stawien-
nictwo obowiązuje tylko tych
mężczyzn wymienionego roczni-
ka, którzy podczas poboru w ro-
ku ub. zakwalifikowani zostali ja-
ko czasowo niezdolni do służby
wojskowej (kat. B.)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Budowa dworcėw na li-

nji Weropajewo-Druja. Wobec
zakańczania robót przy budowie
nowej linji kolejowej Woropaje-
wo-Druja dowiadujemy się, iż
ładze kolejowe zdecydowały się
Jeszcze w b. r. oddać w drodze

   
  
  
  

  
   

 

   
   

  
  
  
   

   
   

   

   

   

    

  
   

  
  
    

   

  

  
   

 

   

    
  

   

  

  

   

  
  

  
  

   
   

   

    
   

   

  

   

  

   

 

  
   

dworców kolejowych: w Szarko-
|wszczyźnie, Miorach i Drui.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wailne żebranie Wil. Tow.

Opieki nad Dziećmi, odbędzie
ię 19 b. m. o godzinie 11 i pół
Sali Schroniska, ulica Jakóba

asińskiego 20—22
SPRAWY AKADEMICKIE,

— Z Bratniej Pomocy P. M.
U. S. B. Dziś w salonach

Ogniska Akademickiego" odbę-
zie się ostatnia sobótka. Do

|tańca przygrywać będzie doboro-
wy jazz-band. Bufet na miejscu.
oczątek e godz. 21.
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Miciimandryta Fiiip Mo-

rozow zwrócił się do władz pra-
wosławnych z prośbą o wypłace-
nie mu 3 miesięcznej odprawy, po-
nieważ został zwolniony z posady
członka konsystorza.
W podaniu tym Filip Moro-

zow umieścił sensacyjne rewe-
lacje o działalności poszczegól-
ych duchownych prawosławnych

na terenie archidiecezji Wileń-
skiej w czasie pobytu w Wilnie
znanego wroga państwa polskie-
po arcybiskupa kowieńskiego E-
euterjusza.

Filip Morozow twierdzi, że po-
Siada cały szereg listów zmarłe-
go metropolity Warszawskiego
erzego, którego, jak wiadomo,
amordował zwolennik Eleuterju-
za, archimandryta Smaragd. W
tach tych metropolita Jerzy
zekomo polecał Filipowi Moro-
>wowi zwalczać szkodliwe wpły-
y tych duchownych prawosław-

|nych, którzy w chwili obecnej
zajmują odpowiedzialne posady i
stanowiska w archidiecezji wileń-
kiej. Otoczenie arcybiskupa Eleu-
erjusza potrafiło doskonale urzą-

i zająć dawne swe po-

KRONIKA.
Redukcje na warsztacie.

kategorja pracowników ma byćw
pierwszym rzędzie zredukowana.
Dyskusja nie ddprowadziła narazie
do pozytywnego rezultatu. Spra-
wa ta wróci jeszcze na jedno z
najbliższych posiedzeń Magistratu.

Przedsiębiorstwo, Które dobrze
prosperuje.

ni są zastawiać ostatnie swoje
kosztowności, by zdobyć kilka
złotych ma kawałek chleba. Naj-
więszy procent interesantów sta-
nowią bezrobotni.

 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.
— „Praświela” popiera działal-

ność gimnazjum białoruskiego ja-

ko komunistyczna. W ubiegłą nie-
dzielę odbyło się posiedzenie za-

rządu Głównego Białoruskiego

Towarzystwa Oświatowego „Pra-

świeta”, na którem omawiano

sprawę zlikwidowania przez kura-

torjum Okręgu Wileńskiego samo-

dzielnego gimnazjum bialoruskie-

go w Wilnie 1 utworzenia równo-

ległych klas białoruskich przy gi-

mnazjum im. Słowackiego w Wil-
nie.

Zarząd „Praświety!! całkowi-

cie aprobował postanowienie ku-

ratorjum, ponieważ w gimnazjum
białoruskiem od dłuższego czasu
panuje nastrój komunistyczny.
Zdaniem „Praświety', po zreorga-
nizowaniu szkół białoruskich łat-
wiej będzie władzy szkolnej wal-
czyć z komunizmem wśród mło-
dzieży białoruskiej.

Jednocześnie uchwalono do-
magać się, żeby przy nominacji
nauczycieli i kierowników klas
białoruskich przy gimnazjum im.
Słowackiego w Wilnie w żadnym
wypadku nie przyjmować tych,
którzy zajmowali posady dyrekto-
rów i nauczycieli Wileńskiego,
gimnazjum białoruskiego.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— kwesta. Panie, które już

podjęły się kwestowania na rzecz
Herbaciarni dla bezrobotnej inte-
ligencji oraz Panie, które chciałyby
wziąć udział w tej kweście, pro-
szone są o łaskawe zgłoszenie się
dziś w sobotę dnia 18-go między
12—3 na Orzeszkowej 11

meczami

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Bernardynce, Dziś o godz. 8

m. 15 wesoła melodyjna operetka p. t.
„Polacy w Ameryce".

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

wiecz. fascynująca sztuka Wallace'a p. t.
„Nieuchwytny”.

Jutro — „Nieuchwytny”,
— Dziś popołudniu „Wielka rewja

dla dzieci” w Bernardynce. Dziś o godz.
4 pp. i jutro, w niedzielę, o godz. 12
m. 30 pp. w Teatrze Letnim w Bernar-
dynce odbędą się tylko dwa przedsta-
wienia wesołej i pełnej niespodziewanych
atrakcyj „Wielkiej rewji dla dzieci”.
Ujrzycie Pata i Patachona, Jackie Coo-
gana, czarodziejskiego Puka, balet Rej-
zer-Kapłan odtworzy „Rumbę dzieci”,
„Foxtrott zwierząt”, a chór Rewellersów
opowie wam szereg ciekawych bajeczek.
dział biorą: artyści TeatrówMiejskich,

szkoła baletowa Rejzer-Kapłan i chór
J. Świętochowskiego. Ceny miejsc od 30
gr. do 2 zł. 80 gr.
— W niedzielę w Bernardynce o 40:

dzinie 4 pp. po cenach zniżonych ode-
gran» zostanie farsa Arnolda i Bacha

p. t „Awantura w raju”, Ceny miejsc
popołudniowe. - я
— Rewja w Sali Miejskiej. W nie-

dzielę w wielkiej sali Miejskiej (ul.
Ostrobramska 5) zostanie powtórzona

Rewja p. t. „20.000 dolarów". Całkowity

dochód przeznaczony na fundusz ER
sposobienia Moiskovego Związku Ofi-
cerów i Podchorążych Rezerwy w Wil-
nie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 18 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Aud. dla
poborowych (muz. i pog.). 12.40: Kom.
met. 12.45: Poranek szkolny, 15.25: Pro-
gram dzienny, 15.30: Wiadomości woj<

row

 

skowe, 1540: Aud. dla dzieci. 16.05:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.35:
Koncert w wyk. uczniów Śzkoły Pod-

chorążych z Zambrowa. 17.00: Koncert.
18.00: „Przyjemnościi pożytki nauki ge-
ografji”. Odcz. wygł. prof. E. Romer.
18.20: Koncert życzeń (płyty). 19.15: Ty-
godnik litewski 19.30: Progr. na nie-
dzielę. 19.35: Pras. dziennik radjowy.
z aaa Pod, a
nych, pog. wyśgł. prot. „ Józefowicz.

20.00: K 20.55: „Na widno-
kręgu”. 20.10: Reportaż z Dworca Głów-
nego. 21.50: Kom. 22.05: Koncert Chopi-
nowski. 22.40: Kom. i muz. tan. 23.00:
Audycja literacka — „Przygoda przed-
ślubna Jana Bączykowskiego”* — Zradjo-
foniz. ramota A. Wilkońskiego — przez
H. Hohendlingerownę. 23.30: uzyka ta-

neczna z płyt.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Ciekawa transmisja.

Długi sznur wagonów, odchodzących
ściśle o wyznaczonej godzinie i minucie...
Ekspresy międzynarodowe z lat
Wiednia, Bukaresztu i Moskwy.. |gro-
mny ruch i pośpiech, regulowany jakiemś
niewidzialnem skinieniem magicznej pa-
łeczki czarodzieja. Usłyszymy to wszyst-
ko w dzisiejszej transmisji z dworca
głównego w Warszawie o godz. 21.10.

Koncert chopinowski.
Nokturn C-moll, utwór o głębokim

patosie, dramatycznie spotegowan w
części środkowej; mazurek Cis-moll —
elegijny poemat o szerokiem założeniu;
wale Es-dur, jeden z polonezów i wresz-
cie ballada As-dur — oto, program so-
botniego recitalu chopinowskiego o go-
dzinie 22.05 w wykonaniu świetnego
pianisty p. Henryka Sztompki.

 

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telet. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.   
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Pamiątki po Moniuszce.

Przed kilku dniami otwarto
wystawę pamiątek po Stanisławie

niuszce, owoc wielkich trudów
kolekcjonerskich, przeważnie p. J.
Wrockiego.
W dwu salkach pawilonu wy-

stawowego w ogrodzie Bernar-
dyńskim oglądamy bardzo cieka-
wą kolekcję fotografij i rysunków
portretowych po mistrzu.

Prócz tego, w gablotach zgro-
madzono nieco listów i rękopisów
nut, próbki libretta do „Halki“,
korespondencję przyjaciół —Мо-
niuszki...

Miły rysunek ołówka Ordy
daje nam wyobrażenie o dworku
rodzinnym Moniuszki w  Miń-
szczyźnie, kilka malowanych por-
tretów rodzinńych oraz ogromna
kolekcja nut, z różnych lat i róż-
nych wydawnictw.

W. gablotce salki pierwszej
leżą dwie księgi-modlitewniki,
jedna z nich opatrzona dedykacją
od kogoś bliskiego: „Stasiowi Mo-
niuszce, iżby raz na rok przynaj-
mniej książkę lę czytywał”, Książ-

ka nosi tytuł „Żywot Jezusa Chry-
stusa”.

Poza szkłem umieszczono
pierwsze afisze z wystawianych
oper Moniuszki i koncertów, któ-
remi dyrygował.

Trzeba zaznaczyć, iż zbiory te
w przeważającej liczbie są włas-
nością znakomitego muzykologa p.
Wrockiego, który zupełnie bez-
interesownie udzielił zbiorów
swych komitetowi obchodu Mo-
niuszkowskiego.

Reszta zbiorów, wśród których
znajdujemy kolekcję p. L. Uziębły,
stanowi własność prywatną, bądź
własność Uniwersytetu.

Zbiory, zgromadzone na Mo-
niuszkowskiej wystawie, stanowią
niewątpliwie cenny materjał dla
specjalisty, muzyka-badacza, dla
ogółu zaś zwiedzających wilnian
drogie są to i szanowne pamiątki.
Stanowią one bowiem dowód wiel-
kiego przywiązania Moniuszki do
Wilna i wielkiej serdeczności, któ-
rą go darzyło Wilno. F. D.

 

0 zniżkę biletów na wozach autobusowych
Jedną z wielkich bolączek

Wilna — była sprawa biletów na
wozach autobusów „„Arbonu'”, Ce-
ny były zbyt wygórowane, brak
biletów okresowych i termino-
wych dawał się ludności wybitnie
we znaki.

Rozumiejąc konieczność obni-
żenia cen biletów dyrekcja tow.
komunikacji autobusowych przy-
stąpiła już w miesiącach zimowych
do dokładnego obliczenia kilo-
metrażu, niezbędnego do obniże-
nia stawek cen biletów i mniej
więcej w połowie lutego ukończy-
ła wymierzanie wszystkich tras
autobusowych.

W. ten sposób uzyskany kilo-
etraż złożony został w magistra-

jcie do sprawdzenia i w dniu 3
marca br. złożona została do za-
twierdzenia taryfa na wszystkie
linje autobusowe. :

Magistrat w przeciągu trzech
miesięcy nie mógł się zdecydować
na zatwierdzenie jej.
W czerwcu nareszcie magi-

strat projekt odrzucił, zaczem
tow. „Arbon* przedłożyło nowy
projekt oparty już całkiwicie na
umowie.

Nowy projekt taryfy przewi-

duje zniżkę cen biletów obniżając
jednostkę dystansu (1.250 mtr) z
30 groszy na 20 gr. za przejazd.

Ponieważ ze sprawą zatwier-
dzenia taryfy wiąże się kwestja
biletów sezonowych i okresowych,
ceny tych biletów zostaną ukształ-
cj na podstawie taryfy sta-

ej.
Zwłoka w wprowadzeniu tych

biletów, została spowodowaną o-
późnieniami w zatwierdzeniu ta-
ryły, nad którą zbyt długo zasta-
nawiały się władze municypalne.

Nowa taryfa autobusowa w
porównaniu z dawną stanowczo
korzystniej dla publiczności opra-
cowaną została i tak:
Dawniej: na linji 3 od cerkwi do

Zygmuntowskiej bilet wynosił 50
gr. według nowej taryfy koszto-
wać będzie 40.

Zaś ceny biletów od 70 gr. ob-
niżone będą na 50 gr. z 80 gr. na
55 gr. z 90 gr. na 60 gr.

Przypuszczać należy, że wła-
dze magistrackie rozumieją inte-
res mieszkańców miasta, dołożą
starań i dobrych chęci by zatwier-
dzenie nowej taryfy jaknajbardziej
przyśpieszyć.
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Uproszczone księgi
handlowe.

Izba Przem.-Handlowa w Wil-
nie podaje do wiadomości, że w
myśl przepisów rozporządzenia

Ministra Skarbu, ogłoszonego w
Dzienniku Ustaw R. P. z dnia 18
maja r. b. Nr. 41, poz. 412 — do
prowadzenia uproszczonej księgo-
wości dla celów państw. podatku
przemys.owego są uprawnione
przedsiębiorstwa zaliczone wmyśl
taryfy, stanowiącej załącznik do
art. 23 ust. z dn. 15, VIL 25 r.
o państw. podatku przemysło-
wym — do świad. przem.: a) ka-
tegorji drugiej, punkty 2 i 3 rozd. I
(handlu towarowego), t. j. przed-
siębiorstwa prowadzące wyłącznie
drobny handel (sprzedaż tylko
spożywcom) towarów, posiadają-
cych cechy produkcji wytworniej-
szej — kamieni szlachetnych, wy-
robów ze złota, platyny, mebli
wytwornych, samochodów, wy-
kwintnego obuwia, towarów włó-
knistych, ubiorów gotowych, win,
konjaków, wódek i t. p. — lub też
rzedsiębiorstwa prowadzące t.zw.
andel specjalny — kosmetyką,

bronią, przyborami optycznemi,
aparatami fotograficznemi, kawą,
herbatą, materjałami aptecznemi,
maszynami i l. p. (z powyższego
wynika, że przedsiębiorstwa zali-
czone do kat. ll-ej p. 1, rozdz.I
taryfy, t. j. prowadzące handel de-
taliczny, czyli sprzedaż wszelkie-
go rodzaju towarów w mniejszych
ilościach zarówno drobnym kup-
com jak i spożywcom — nie są
uprawnione do prowadzenia upro-
szczonej księgowości); b) -dalej,
uprawnione są do prowadzenia
uproszczonych ksiąg handlowych
wszelkiego rodzaju przedsiębior-
stwa kategorji IIl-ej (z wyjątkiem
instytucyj kredytu krótkotermino-
wego) i IV-ej handlowej oraz
przedsiębiorstwa zaliczone do ka-
tegoryj V-ej (na wniosek Izby
P.-H. w Wilnie), Vl-ej, Vll-ej i
VIIl-ej świadectw dla przedsię-
biorstw przemysłowych.

Nie mogą natomiast prowadzić
uproszczonej księgowości nawet
w wypadku zaliczenia do jednej
z wymienionych wyżej kategorji
świadectw, spółki akcyjne, spółki
z ograniczoną  odpowiedzialno-
ścią i inne przedsiębiorstwa, które
na zasadzie swych statutów lub
specjalnych przepisów są obo-
wiązane do publicznego ogłasza-
nia sprawozdań o swych ope-
racjach lub do składania sprawo-
zdań właściwym organom.

Księga obejmująca konto towa-
rów, względnie konto produkcji
podlega zaświadczeniu. Zaświad-
czenia ksiąg mogą być dokonywa-
ne przez władze podatkoweI lub
II instancji (Izby Skarbowe, Urzę-
dy Skarbowe) oraz organa samo-
rządu gospodarczego (lzba Prze-
mysłowo-Handlowa, lzba Rze-
mieślnicza).

Życie katolickie.
Zniesienie dotacyj dla

duchowieństwa.
W związku z ostatnią obniżką

płac urzędniczych na prowincji o
10 proc. obniżono również w tym
samym stosunku dotacje dla du-
chowieństwa katolickiego, jakie
wypłaca rząd na mocy konkorda-
tu. Dokonano tego bez poprzed-
niego uprzedzenia władz duchow-
nych i bez porozumienia się z nie-
mi. Była to więc przykra niespo-
dzianka, tembardziej, *że dotacje
te są conajmniej bardzo skromne,
a w każdym razie . niewystarcza-
jące.

Duchowieństwo nasze świeciło
zawsze przykładem i ofiarnością
na rzecz Państwa i Narodu. W tej
chwili jednak nasuwa się samo-
rzutnie pytanie, czy władze pań-
stwowe nie wymagają od ducho-
wieństwa zbyt wielkich ofiar, co
gorsza, narzucając mu je w sposób
niewiele mający wspólnego z po-
wszechnie przyjętą kurtuazją.

Przecież już w Konkordacie za-
znaczono wyraźnie, że określone
tam dotacje dla duchowieństwa
katolickiego są zbyt niskie i w
tymże Konkordacie rząd zobowią-
zał się do podwyższenia swych
świadczeń na rzecz duchowień-
stwa w miarę rozwoju gospodar-
czego kraju. Raz już, wskutek
spadku wartości złotego i stabili-
zowania naszej waluty na nowym
poziomie, dotacje dla duchowień-
stwa zostały „de facto“ zreduko-
wane o jakieś 40 proc. — Nadmie-
nić zaś trzeba, że duchowieństwo
nie otrzymało 10 proc. podwyżki
poborów, jakie otrzymali urzędni-
cy państwowi, którym właśnie
podwyżkę tę teraz cofnięto. Nale-
ży również pamiętać, że urzędnicy
państwowi korzystają z różnych
uprawnień i udogodnień, które nie
są udziałem księży. W tym stanie
rzeczy ostatnia obniżka dotacyj
jest dla dochowieństwa szczegól-
nie dotkliwa.
W grę wchodzi tu również for-

ma, w jakiej obniżki tej dokonano.
Nie można bowiem jednostronnie
zmieniać Konkordatu i trzeba było
przedtem przeprowadzić  odpo-
wiednie rokowania z Nuncjuszem
Apostolskim. Takiego postawie-
nia spraw wymagało zwyczajne
poczucie taktu i kurtuazji.

Reina jai
„Agi banda,

Naležy zaznaczyč, iž powyžsze
uregulowanie sprawy uproszczo-
nej księgowości zostało wprowa-
dzone w życie naskutek wystą-
pień Związku Izb P.-H. na pod-
stawie wniosku Izby Przem.-Han-
dlowej w Wilnie.
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ŽYCIE GOSPODARCZE.
CZY BEZROBOCIE MALEJE?

Na lamach prasy zwlaszcza „sa
nacyjnej“ skwapliwie notuje się
spadek liczby bezrobotnych. Ten
„spadek“ podaje rzeczowej ocenie
„Polonja“ Katowicka. Pismo to,
jako podstawę do obliczenia ilošci
bezrobotnych, bierze stan zatru-
dnienia w przemyśle dawniej a
dziś. Przytoczywszy kolumnę u-
rzędowych cyfr „Polonia” stwier-
dza, że:

„w/w ciągu dwóch lat w górnic-
twie stan zatrudnienia zmniejszył
się o 34 tys robotników, ale ilość
górników bezrobotnych wzrosła
tylko o 12 tysięcy. A co się stało
z pozostałemi 22 tysiącami? Tak
samo jak i w hutnictwie, gdzie przy
spadku pracujących o 20 i pół tys.
przybyło tylko 7 i pół tys. bezro-
botnych. Największe jednak sprze
czności przedstawia przemysł prze
twórczy, w którym ilość pracują-
cych w dwóch latach zmiejszyła
się o 143 i pół tys., ale bezrobot-
nych przybyło tylko 36 tysięcy. W
roku bieżącym mamy do zanoto-

wania fakt tak fenomenalny, jak
to,że mimo zredukowania w prze-
myśle 68 tysięcy ludzi, liczba bez-
robtnych robotników przemysło-
wych nie tylko nie wzrosła, ale na
wet zmniejszyła się o 35 tysięcy!”

„Jak z przytoczonych danych
wynika, w górnictwie, hutnictwie
i przemyśle przetwórczym (nie li-
cząc już innych dziedzin życia go-
spodarczego, oraz pracowników u-
mysłowych) oficjalna rejestracja
wykazała w marcu 1932 o przeszło
140 tys. mniej bezrobotnych, niż
ich było w rzeczywistości. Ogól-
ną sumę należy podwyższyć z 356
tys. do 500 tys. — wówczas dopie-
ro będziemy bliscy prawdy.

Gdybyśmy tą metodą dalej ba-
dali stan zatrudnienia w innych
dziedzinach życia gospodarczego,
to niewątpliwie doszlibyśmy do
stwierdzenia prawdy, że o spadku
bezrobocia wogóle mowy być nie
może, lecz przeciwnie ono wzrasta
i to w sposób zastraszający.

Zastój w przemyśle potęguje się.

Główny Urząd Statystyczny,
podając stan zatrudnienia w po-
szczególnych przemysłach, podaje
również i stan zamówień. Stan za
mówień kwalifikuje się według
trzech stopni: „dobry”, „średni” i
„zły”,

Z ostatnich zestawień dotyczą-
cych kwietnia bież. 1oku okazuje
się cyfrowo jak katastrofalnym jest
na skutek kryzysu stan zamówień
a zalem i ogólna sytuacja przemy-
słu. Na 16 uwzględnionych w wy-
kazie gałęzi przemysłu zaledwie
cztery zaliczają się do tych szczę-
śliwych ze znikomo drobnym zre-
sztą ułamkiem, figurują jednak w
rubryce „dobry'* pod względem sta
nu zamówień. Co do reszty jest re
gułą stan w mniejszym stopniu
da a w olbrzymim procencie

„zły”.
Przemysł ceramiczny: Cemen-

towni, czynnych było w kwietniu 5
a nieczynnych 11 (!). Stan zamó-
wień w 10. 5. proc. średni a 89,5
proc zły. Cegielni było czynnych
210, nieczynnych 326; stan zamó-
wień w 1,1 proc. dobry, w 23,5
proc. średni, a 75, 4 proc. zły,

Huty szkła: czynnych zakła-
dów 31, unieruchomionych 46; stan
zamówień 6,6 proc. średni, a 94,0

Ciekawe cyfry ze statystyki
skarbowej.

W tych dniach ukazała się „Sta
tystyka Skarbowa”, zawierająca
ważniejsze zestawienia, odtyczące
finansów skarbów państwa. Obej-
muje ona wyłącznie dochody i wy
datki czysto budżetowe, pozosta-
wiając poza nawiasem budżet auto
nomicznego skarbu śląskiego oraz
fundusze i rachunki specjalne. Le-
ktura wspomnianego wydawnict-
wa statystycznego nastręcza cieka
we refleksje.

I tak, mimo zredukowania prze
widzianych wydatków (2.866 mili.
zł.) о 400 miij, rok budżetowy
1931/32 zakończył się deficytem
203 milj. zł, dając jedynie w do-
chodach 2.262 milj. zł. tj. 78,9 proc.
preliminowanej sumy' (2.867 milj.
zł.). Budżet ten okazał się zatem
nierealny. W tych warunkach wię
cej niż wątpliwa jest realność pre-
liminarza budżetowego na rok
1932/33 przewidującego dochody
w sumie zł. 2.377,357,000 tj. o 5,09
proc. więcej od dochodów rzeczy-
wistych, osiągniętych w roku budż.
1931/32.

Nie od rzeczy będzie zaznaczyć
że długi państwa w ciągu roku
1931 urosły o 615 milj. zł. do ogól-
nej sumy 5.028,484.000 zł. per 1. 1.
1932 (w tem długi zagraniczne
4.569.838.000 zł.)

Deficyt budżetowy na r. 1931/
32 spowodowany został głównie
przez zmniejszenie się wpływów z
podatków (25 proc.) i dopłat mono
poli państowych (23,14 proc.). Naj
więcej zawiodły monopol spirytu-
sowy (— 34,9 proc.) oraz monopol
tytuniowy (— 11,6 proc.). Wobec
tych wyników rzucają się w oczy
podwyższone znacznie od r. 1928
koszty utrzymania dyrekcji. Ko-
szty te w monpolu tytuniowym pod
niosły się z 2.702 tys. zł. w r. 1928/
29 do 4.076 tys. zł. w roku obra-
chunkowym 1930/31 t. j. o 50,8
proc. Monopol spirytusowy wydał
z tego samego tytułu w roku bi-
lansowym 1930/31 zł. 5.011 tys. za
miast 4.003 tys. w r. 1927/28 czyli
o 25.18 proc. więcej. Zaznaczyć
należy przy tej sposobności, że
zysk handlowy tego ostatniego
przedsiębiorstwa jest od r. 1928
począwszy stale w regresji,

Monopol wywozu drzewa,

Wśród zainteresowanych kup-
ców drzewnych obiegają pogłoski,
że wkrótce ma być wprowadzony
monopol eksportu drzewa, w któ-
rym pierwsze skrzypce będą nale-
żały do Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, jako największego wytwór-
cy drzewa.

Długi wojenne Polski.
Raty i odsetki długów wojen-

nych Polski wynoszą w bieżącym
okresie budżetowym ogółem oko-
ło 116 miljonów zł.

Moratorjum t. zw. hooverowskie
dla spłat z tego tytułu upływa z
dn. 1 lipca r. b. Dalszy los sprawy
zależy od przebiegu Konferencji
Lozańskiej.

proc. zły.
Fabryki porcelany: czynnych

zakładów 12, nieczynnych 3, stan
zamówień w 29,2 średni, a 70.8
proc. zły.)

Przemysł metalowy: fabryk
czynnych 380, unieruchomionych
97, stan zamówień w 84,6 proc. zły.
W przemyśle maszynowym, w

którym czynych jest jeszcze 216 fa
bryk, a nieczynnych 62, zamówie-
nia są w 30 piocentach średnie, a
70-ciu złe.

Rafinerje ncity: na 19 czyn-
nych jest 8 unieruchomionych, zaś
stan zamówień przedstawia się ró
wnie krytycznie, bo w 33,3 proc.
średnio a 66.7 proc. źle.

Przędzalni i tkalni czynnych
jest 431, unieruchomionych 144,
Ich stan zamówień przedstawia się
w 1,1 proc. dobrze, 28,5 średnio a
70,4 proc. źle.

Fabryki papieru 42 czynnych i
10 nieczynnych notują stan zamó-
wień w 68 proc. zły. Dla tartaków
odsetek ten wynosi 78 proc. dla
browarów 83,9 proc., dla młynów
52,3 proc. Na 19 czynnych fabryk
obuwia mechanicznego, przy 13 nie
czynnych, stan zamówień wyraża
się 35,3 proc. średnio, a 64, 7 proc.
źle.

Majątek ksiąząt Lubomirskich
w postępowaniu ugodowem,

Jak podaje „Nowy Dziennik“
z Rzeszowa, do tamtejszego. sądu
okręgowego wniósł książę Andrzej
Lubomirski oraz jego syn Jerzy
Rafał ks. Lubomirski z Przewor-
ska podanie, o otwarcie do ich ma-
jątku postępowania ugodowego.
Jako przyczynę podają obaj obe-
cny katastrofalny kryzys ekonomi
czny. Pos. A. Lubomirski, czoło-
wy kandydat BB. w tamtejszym o-
kręgu podał swoje aktywa na 22
miljony a passywa na przeszło 5
miljonów; czysty więc majątek wy
nosi około 17 miljonów, Wierzy-
cielom do 1 tysiąca złotych ofia-
ruje pełne pokrycie innym zaś, nie
uprzywilejowanym 70 proc. wie-
rzytelności z terminem od 1 — 5
lat. Jerzy Ralał ks. Lubomirski
ocenia aktywa na 19 milj. a pas-
sywa na 11 milj, zł. Wierzycielom
ofiarowuje 50 proc. ich wierzytel-
ności, płatne od 2 —5 lat od chwi-
li otwarcia postępowania ugodo-
wego. Oba podania sąd załatwił
przychylnie i postępownie ugodo-
we do majątku obu książąt zostało
otwarte.

Układ kredytów zagranicznych.

Według ostatnich danych, o-
Sm w Nr. 6 „Wiadomości
tatystycznych* następuje w dal-

szym ciągu odpływ kredytów za-
granicznych, otrzymanych przez
polskie instytucje kredytu krótko-
terminowego. Stan tych kredytów
wynosił w dniu 31 marca 1932 r.
345,8 milj. zł. wobec 621 milj. zł.
31 marca 1931 i 401 milj, zł, dnia
31 grudnia 1931. Bardzo znamien-
nem zjawiskiem jest wzrost sto-
sunkowy w tymże okresie kredy-
tów niemieckich, które 31 marca
ub. r. wynosiły 83 milj. zł., co sta-
nowiło 13 proc., a dnia 31 marca
b. r. wynosiły 89 milj. zł., co stano-
wiło jednak 26 proc. ogółu kredy-
tów zagranicznych. Również cha-
rakterystyczny jest spadek kredy-
tów francuskich z 95 milj. zł, dnia
31 marca ub. r. na 56 milj. zł. dn.
31 marca b. r. Włobec mocnego
stanowiska finansowego Francji
tłumaczyć to można jedynie wzglę-
dami gospodarczemi,

BOJKOT ELEKTRYCZNOŚCI
w Tomaszowie Mazowieckim trwa

Odbyło się zebranie abonentów
sieci elektrycznej, na którem, wo-
bec przedłużania się akcji bojko-
iowej, postanowiono utworzyć sta
łą organizację, opartą na statucie
i stanowiącą jednostkę prawną p.
n. „Zrzeszenie Abonentów prądu
elektrycznego w Tomaszowie Ma-
wieckim'. Akcję bojkotową po-
stanowiono prowadzić w dalszym
ciągu.

===PopierajciePolską
Macierz Szkolną.
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Z KRAJU.
Krucjata Eucharystyczna „niebezpieczna.

(Kap) W Brasławiu, kresowem
miasteczku powiatowem, narażo-
nem na destrukcyjne oddziaływa-

nie pobliskiej Bolszewji, prefekt

miejscowej szkoły _ powszechnej

ks. Olszewski zorganizował wśród
dziatwy „Krucjatę Eucharystycz-

cha, który wobec  Kuratorjum

Szkolnego Wileńskiego przedsta-
wia „Kruojatę  Eucharystyczną“

jako organizację wnoszącą zamęt

do życia szkolnego.
Trudno przypuścić, aby praca

nad podniesieniem poziomu  reli-

 

ZIENNIK

Pierwsze wyniki pływackie.

Na pływalni 85 p. w N. Wilejce
odbyły się zawcdy pływackie mło-
dzieży szkolnej. Na starcie ujrze-
liśmy pływaków Gimn. A. Mickie-
wicza, którzy zwyciężyli sportow-
ców N. Wilejki.

Najlepszy czas na 100 metrów

WIŁENSKI

"SPORT.
przez cały szereg dni trwały roz-
grywki między uczenicami po-
szczególnych szkół w hazenie.

Efektowna gra w hazenę zśro-
madziła dość dużo sympatyków.
Najlepsze hazenistki posiada Gim.
E. Orzeszkowej.

Po  osłatecznem _ obliczeniu
punktów zwyciężył zespół „Orze-

z pogran
Skutki burzy na pograniczu.

Podczas onegdajszej burzy w re-
jonie Mańkowicz wicher zniósł z 4
wsi i ześcianków granicznych @а-
chy oraz zniszczona została linja
telefoniczna K. O. P.

Wichura z zaścianku Wisłoki

zerwała dwa dachy, które pada-
jac przygniotły na śmierć Win-
centego Kazimierczyka i poraniły
dwie dziewczyny, które przestra-
szone wyskoczyły z płonącego
domu.

Ruch na granicy litewskiej.

6 NĘ : i 2 ah i j skał Niesiołowski — 1 min. : 5 ч +
ną”. Nie podobało się to kierow- gijnego dziatwy szkolnej mogła uzys a ec ons (Make o оао Na odcinku granicznym  Ru- kwestję przekraczania granicy

Eko kopŻaewskiemNe fooredowajzanalw apo. Raki linę"Tam Seg. Maust egg miele gumkiPłokdiaje ody)sipon" pzez ank osz prjki rr
Ss aimake Šaka podaną pogądy w za. 28% Szał siem Emesosies IS Assen ufowom tzw. pe gbowimiacych pna
gijnego dziatwy katolickiej zdaje jednostek i społeczeństw ludzkich. X50 metr. wygrali uczniowie się: Kozakiewiczówna, Andruce- małego ruchu granicznego. czających. ‚

się podzielać p. Inspektor Piału-

Wyświęcenie Sztandaru Szkoły

W dniu 11-go czerwca r. b. na-

sze miasto miało zaszczyt gościć w

swych murach Najdostojniejszego

Arcypasterza ks. Arcybiskupa Jał

brzykowskiego. — О godz. 11.30

zgromadził się tłum publiczności

przy bramie tryumfalnej, Ks, Ar-

cybiskup przybył z sąsiedniej pa-

Handlowej w Smorgoniach.

go rozwoju dla chwały Boga i Oj-
czyzny. Po przemówieniach p.

Dyr. Jakób Malicki odczytał akt

erekcyjny treści następującej:

„Działo się w m. Smorgoniach po-

wiatu Oszmiańskiego woj. Wileń-
skiego w dniu 11 czerwca 1932
r. za czasów urzędowania Prezy-

Gimn. A. Mickiewicza w składzie:
Wolski, Kowalski i Paszkiewicz.
Na 200 metr. Wolski miał 3 min.
28 sek.

Stu zawodników w zawodach
pływackich.

Do szkolnych zawodów pływac-
kich, które odbędą się jutro w
N. Wilejce, napływają wciąż liczne
zgłoszenia. W obecnej chwili na

wiczówna, Klimowiczówna, Rut-
kowska i Stankiewiczówna.

Treningi w hazenę prowadzi p.
Truhanowicz, który przeprowadził
powyższe zawody.

Dziś Ognisko gra z Laudą,
Ognisko rozegra dzisiaj ostat-

ni swój mecz w pierwszej turze z
drużyną Laudy. Ognisko mecz ten
zapewne wygra i ten samem zdo-

Na konferencjach omówiono

Postrzelenie sowieckiego gołębia pocztowego.

W rejonie Tomaszewicz po-
strzelono gołębia pocztowego so-
wieckiego, który zabłąkał się z po-

wodu burzy. Przy gołębiu nie
znaleziono żadnego szyfru.

Że świata. Herriot i G-letni redaktor.
Piotr Bour$eon, uczeń głośnego li-

rafji Bienicy i został przy bramie denta Rzeczypospolitej Po'skiej lišcie Ke figuruje już będzie dwacenne punkty, wyrów- Skarby na dnie morza. В ЪЁ:Ё:'_;'[‘::}‘ЦГ'ИЁ:ЁЁ ESA

powitany przez miejscowe władze, Ignacego Mościckiego. W. dniu Ki : 590"9‘”‘3‘{‚“’& „ пуущасе „ilosė punktėw z 1 p.p. W maju 1922 roku w pobliżu małego pisemka szkolnego pt. „Le Pe-

delegacje stowarzyszeń, młodzież tym Jego Excelencja Ks. Arcybi- istrzostwa więc będą praw- |eg. Jeżeli Ognisko przegra, to Rae skani R Brests ng tit Lyceen“. Pisemko to rozchodzi się ww

i duchowieństwo. Poczem udał

się do miejscowego kościoła, gdzie

ks. proboszcz Czerniak złożył wy-

czerpujące sprawozdanie, po któ-
rem odbyło się nabożeństwo.

Ogodz.'14-tej Jego Excelen-

cja Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski

przybył do Szkoły Handlowej,

gdzie go imieniem Szkoły i zśroma

dzonych powitał p. Dyr. Malicki

skup Romuald Jałbrzykowski Me-
tropolita Wileński w obecności:
chrzestnych Ireny Malickiej, Wan
dy Suszyńskiej, Marji Sadowskiej,
Stanisławy Wysockiej, Kuratora
Kazimierza Szelągowskiego, Wizy-
tatora Krasnopolskiego, Starosty
Wiktora Suszyńskiego i Probosz-
cza ks. Czerniaka, duchowieństwa,
przedstawicieli władz szkolnych

dziwą rewją pływaków, którzy
nareszcie doczekali się zawodów.

Pierwszy ten masowy start da
nam zapewne dużo dobrych wyni-
ków, a w pierwszym rzędzie przy-
czymi się on do popularności spor-
tu pływackiego wśród szerszych
mas młodzieży.

Młodzież uczy się pływać.

będzie niespodzianką.

Dziś zebranie związku narciar-
skiego.

Dziś o godz. 20 w Banku Go-
spodarstwa Krajowego odbędzie
się walne, doroczne zebranie
związku narciarskiego, na którem
zda sprawozdanie ze swej działal:
ności obecny zarząd, a potem do-

statek angieiski „Egypt“, na pokla
dzie którego znajdowało się 4i pół
tonny złota w monetach wartości
165.000 funtów oraz 40 tonn srebra
w sztabach, wartości ogólnej prze-
szło miljona funtów.

W. r. 1928 rozpoczęło próby
podniesienia zatopionego statku,
względnie dostania się do tej jego

nakładzie 50 egzemplarzy.
13-letni redaktor jest rasowym dzien-

nikarzem i uważał za punkt honoru zdo-
bycie wywiadu z premjerem  Herriotem
dla swojego organu. Istotnie napadł na
premjera ilerriota w chwili, gdy wcho-
dził do ministerstwa spraw -zagranicz-
nych i prosił go o nakreślenie swoich
wspomnień szkolnych dla pisemka gi-
mnazjalnego. Premjer bynajmniej się nie
oburzył, lecz wziął z rąk 13-letniego re”
daktora notes, w którym wielki dzien-
nikarz miał zamiar notować  stenogra*

poczem w obecności Delegata z i terytorjalnych, rodziców i mło- Mimo trudnych warunków konają się wybory nowych władz Części na dnie morza, w której mem swój wywiad z premjerem. Ž

Kuratorjum p. wizytatora Jana O- dzieży szkolnej dokonał aktu wy- technicznych organizatorzy i 0- związku, które w dalszym ciągu znajduje się złoto i srebro. Próby Premjer Herriot napisał następujące

zyńskiego starosty powiatowego p. święcenia sztandaru 3 kl Koed. piekunowie sportu pływackiego propagować będą sport narciarski te podjęte były przez znane towa” Kowel TS e

Wiktora Suszyńskiego, przedstawi Średn. Handlowej w Smorganiach starają się pchnąć sprawę i na- wsród szerszych mas. rzystwo włoskie Societa“ Ricupert" „one w pańskim: dziennika, wyrażał

cieli duchowieństwa, władz miej- ufundowanego z SAREDRYDyre- a jak najwięcej młodzieży  »: a Poor „Arti- żal, że wspomnienia mojej wczesnej mło”.

i- о ickiego wać. tńcki RE ioi'* przy pomocy którego czynio ości są wysoce zaćmione w mej pamię-
scowych, władz szkolnych, rodzi- ktora Szkoły Jakóba Malickiego pły Kusociński faworytem na Olim ślioi przy p y go czy bow on sob a było ssj
ców i młodzieży szkolnej dokonał
aktu poświęcenia Sztandaru 3
Klasowej Koedukacyjnej Średniej
Szkoły Handlowej w Śmorgoniach.
Po dokonaniu poświęcenia J. Ek.

przez Komitet Rodzicielski i spo-
łeczeństwo.' - Poczem nastąpiło
wbijanie pamiątkowych gwoździ w
drzewce sztandaru i podpisanie ak
tu. Wspólna fotograija z J. E. Ks.

Ostatnio rozwinięto propagandę
na prowincji.
W Landwarowie odbył się kurs

dla niestowarzyszonych, a od 24
w Wilnie trwać będą kursy dla

pjadzie.

Coraz częściej prasa zagranicz-
na zączyna odzywać się o naszym
najszybszym biegaczu. Czasy Ku-
socińskiego wprowadzaią w po-

no próby, zatonął przed 2 laty
wskutek eksplozji. Wówczas, jak
wiadomo, stracił życie słynny nu-
rek włoski Gianni.

Ponowne próby podjęte zostały

kieś małe miasteczko, a w tem miastecz-
ku stała szkoła, gdzie uczyłem się czy”
tać i pisać. Czytać potrafię dalej, ale|
tylko z okularami na nosie. Od chwili
jednak gdy zająłem się polityką, nie u-|
miem już pisać.

 

: Ks. Arcybiskup przemówił do ze- Arcybiskupem zakończyła tę do- klubowców 1 wojska niestowarzy- cis; : г Mia Stal  Dadduzka Marui Płóska przyjęć: kochiny Redaktorzdj

: branych i błogosławił w dalszej pra niosłą dla Szkoły Handlowej w szonych. 5 | dziw k ss Fal Są faworytem PArtiglioi TI”. W listopadzie ao zapewnienia mojego wysokiego szacunku.

| cy nad wychowywaniem młodzieży  Smorgoniach uroczystość, W cza- W pierwszych dniach lipca od- '$rzysk olimpijskich. ||| i ról d ; i poważania Herriot". —-

będzie się szereg kursów w Tro- W niedzielę Kusociński star- В0 roku przed przerwą zimową Е
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Z grona chrzestnych sztandaru
przemówił p. starosta Suszyński ży
cząc Szkole jak najpomyślniejsze-

sie całej uroczystości przygrywała
orkiestra smyczkowa Szkoły.

Znów burza w powiecie postawskim.

kach, gdzie będzie ośrodek sportu
wodnego.

Kursy prowadzić będą znani
fachowcy: kap. Ostrowski, Do-
brzyński i plut. Sadowski.

tować będzie w Antwerpji na dy-
stansie 3 tysięcy metrów. Osiag-
nie on zapewne czas bliski rekor-
dowi świata, a może nawet Kuso-
ciński ustanowi pierwszy w hi-

prac natrafiono na schron, w któ-
tym znajdują się skarby. Prace

wznowione. zostały w maju i o-
becnie część pancerza, otaczają-
cego schron została wysadzona w

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat) 17, VI. 1932 r. -

Belgja 124,20—124,51 —123,89.
Bukareszt 5,32—5,35—5,29,
Holandja360,90 —361,8 1—360,00.

& Ма powiatem  postawskim warda i Michała Prokopowych, storji sportu polskiego, pierwszy powietrze, co umożliwiło czterem Londyn32,60—32,63 —32,78—32,46.

przeszła w dniu wczorajszym po Jana Śleziewskiego oraz budynki Uczenice Gimu. Е. Orzeszkowej męski rekord światowy. specjalnym nurkom włoskim do- Noży AEAa aaa aa

raz wtóry burza połączona z ude-

rzeniami piorunów. Od uderzeń
piorunów spaliły się zagrody wsi
Świerany gminy kobylnickiej Ed-

gospodarskie Jana Warmana, Wła-

dysława Połoczana ze wsi Warsy.
Straty sięgają przeszło 20.000 zł.

Sobieski nie był bohaterem.

f. „Dziennik Kujawski" donosi z

Włocławka: W jednej z włocław-

skich uczelni dano uczniom do

wypracowania temat p. t. „Mój

takiego obrotu sprawy, dała ucz-
niowi podobno złą notę i powie-
działa mu taką reprymendę. „So-
bieski — to nie był bohater na-

zwyciężają w hazenie.

Na stadjonie Ośrodka W. F.
Ja: Nie.

TTTTNN RSI KTS PSI TT,

Krwawa zemsta opuszczonej dziewczyny.

W dniu wczorajszym w zaścian-
ku Gratowszczyzna gm. trockiej
23 letnia Jadwiga Szuksztówna,
służąca na tle zawodu miłosnego

czoła.iPo dokonaniu zamachu Szu-
ksztówna zbiegła. Rannego Osiń
skiego w stanie b. ciężkim odwiezio-
no do szpitala w Trokach, Wczoraj

stanie się do wnętrza. Ustalili oni,
że skrzynki ze złotem przykryte

są masą szczątków z położonego
ponad schronem salonu pierwszej
klasy i izby ae. Nurkowie
zajmują się obecnie usunięciem
tych szczątków, które przeszka-
dzają w dotarciu do skrzyń. Pierw-
sza mała skrzynka została już wy-
dobyta. Zawiera ona coprawda

Paryż 35,03—35,12—34,94.
Praga 26,41-—26,47—26,35.
Sztokholm 168,25—169,09—167,41.
Szwajcarja 173,90 —174,33 —173,47.
Berlin w obr. nieofie. 211,10. Tendencjs|
słabsza.
Bank Polski 70. Tendencja utrzymani

11 prz towei
'„ pożyczka inwestycyjna 70

88,60. Ta sama seryjna 97. ue a.
syjna 34,25—34,50—84,25. 6%, dolarow*
50. 4%, dolarowa 47,50. 7, pożyczka
stabilizacyjna 44,63 — 44,38. 8% L.  

 

bohater narodowy". rodowy. Bohaterami byli na- usiłowała zabić swego chlebodaw- wieczorem Szuksztówna niespodzie- tylko 15.000 rupji, ale w każdym B.K.G. I B.R., obligacje BKG

Pewien chłopiec opisał wobec przykład Kościuszko i... Piłsud- <cę Wacława Osińskiego. Opusz- wanie zjawiła się na Posterunku razie początek jest zrobiony. Te same 7*, 83,25 8% obl bud BGK.9

й tego czyny dzielnego króla na- ski". czona kochanka oddała do Osiń- Policji gdzie przyznała się do p ui ai 0DE 3 zi

| szego Jana IIl Sobieskiego. Skąd tak niespodziana sym- skiego 2 strzały rewolwerowe ra- winy. — в' Piotrkowa 49. Tóodineja rd pożycziii

Nauczycielka, niezadowolona z patja nauczycielki do... Kościuszki? niąc go ciężko w okolicę szyi i
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mocniejsza na listy słabsza.

Letnisko pensjonat rze- Ż”%===” perry ppó ро ETUISSs ROMÓRUCRSTACHENECZE WAUDRCZIZONEUWNKINA nagle dostał udaru ser“

ka, las sosnowy, poczta szukuje posady ekspe- zawsze Odznacza się ? caI zmarł.

| majątek Danluszew PRACA | Gjentki. Referencje: ui. | NAUKA į skromnością! Ja także AKUSZERKI į RÓŻNE į |

-Chelmska 50, Možejko. miewam w życiu takle Ma to_ powiada рай|.
stacja Smorgonie, KIer- zzazmrzwnzzzzwswace
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snowska. 9219—9 zerch tępeów о- : 2 3

: anie Tiniska s poszukuje po. Polecam dobrą służącę. ES kody me anas ajikpóz =śpie" Ma A ZAKŁAD ŁĄRAWIECKI Ares als Esnas

PIEGI, : 3 \ я ważna instytucja. Naj- Može byč samodzleina dzie na kondycję. Może 5 SZA) : 4
Ba Sm > = Soo wi wyższa prowizja. Zgło” ui. Miekiewicza 22, m 47 przygotować z matema- МАка ао wicie: LAKNEROWAEna a |

: Ki A najęcia na lato poko-| szenia: Wilno, Subocz 9, od 5 do 7 pp. 9274 tyki i łaciny do wszyst- i Kino E, irda: PŁ о LI"un amo|

aaas Las 390—1 Kiel„kinggimnešjelage), ПНИ przyjmuje od godz. 9 do kina Mac Fee. 2
paPowBd Mieszkania skromne. Oferty skiero- miran 0 wope,  maczniezniżone, ! LDAA

w.z.p.nv.12 | Ha niejscu las, je: | Pszczelarz dypiome- Kpoknio Agia dk = R Ž
I ziora, rybołóstwo, po:| wany w starszym wieku Rak Ё LEKARZE | AKUSZERKA _ Za długi żony mojaj DRUKARNIA

lowanie, grzybobranie| doskonale obeznany w Mieszkanie 5 pokoj. z 2 Zofji Moroezynski d- :
КАУНИНАЬИИНАМННИНИУЕНИНАНОННУННИНИНННИННАННИИИ [9ane gzsbgbranie| doskonale sbeanany „V Mieszkanie 5 pokoj.z Nauczycielka ir. dyplo ŚMIAŁOWSKA ZcfliMoroczyńskiej od: | INTROLIGATORNIA

Opłostenie ОМВ — ЕЕЕее|

а ° KkDnia;28 czerwca 1932 r. o Bi 10-tej
ostawę Я

artykułów żywnościowych dla Oddziałów Garni- EOMEDATAACANANNNANII
(dziesiątej) odbędzie się przetarg na

ne i obfite. Cena dor
stępna—od 100 zł. od
osoby miesięcznie.

Subocz
życzki.

ment A. Jodko.

siadający praktykę w tej najęcia.
dziedzinie 25 lat może dozorca wskaże. 9256—0
budowač ule ramowe, sa- —————
motny,wymagania skrom-
ne laskawe

Antokolska

, pokój dla służby, wanna,
CZY RE weranda świeże odre-

ST montowane od 1 Sierpnia
Cena 200 zł. miesięcznie

zgłoszenia Mieszkania 5 pokojowe, wmznpyzzezzwznać

mowana w Paryżu wy-

Montwiłłowski zauł, 21—3
9:73—1 CHOR. RENE że gabinet kosmetyczny

9—11 i 5—8 w. tel. 2-77
MOCZOPŁ. I

SPRAWY į

sasas O-r Zeldowiczowa

przeprowadziła się.

ul. Mickiewicza. — Tam-

usuwapoprawia cerę,

gry. 702—00

33 jedzie na wieś od 2-3. br. Zeldowicz Garbarska 1, m. 16, róg ace MEZAli TWIERZYŃSKNEGO.
° | 

Rocznego czujnego psa Mostowa UI.1.Tel' 12-
Brodawki, kurzajki $:wsje podwórzowca oddam w

' 2“ dobre ręce darmo Sena- PRZYJMUJEDODRUKU
torska sklep Iszory,

9276 DZIEŁA, BROSZURY

zenu Grodno. Dowiedzieć si - kobiece, wener. chor,dró. Paa Simnas une <

76 p. Rpz oe 2 RR: Ks Nie martw się! idario: Wstęga.Jakóba „Sprzedam dom | mosz. prz. 122 i rs K Sprzedaž į Zbiór znaczków|BILETY WIZYTOWEJ
‚ Р. . m 54 ce 5. kw. Ка icki я 7
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remu natychmiastową o-

ч perację. Pacjent prote-

| LOKALE LETNISKA. Sie, i KSwróble?
— Wolę umrzeć, niż __

LUSTASKD RAKKEGE dać się operować. To co znajdą.

Letnisko a, a; KB,

klep z mieszk. elektr. do las, rzeka, miejscowość rzecze łagodnie chirurg,

soja Antokolska 33, zdrowa.— Jagiellońska 9 moźna pogodzić jedno z

LOKAL

dozorca wskaże. 9257—0 m. 13.
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— Mamusiu, co jedzą Mieszkanie 7 pok. |

—A

znajdą?

—Ależ, drogi panie,

9277—1 drugiem.

kuchnia na parterze nad.
pod biuro, szkolę i t. p.
Sw. Anny 2, Dow. w. m.
2-a od g 10—11.jeśii niczego nie 234—2

— To jedzą co innego. jn —

Skromna.

Dziennikarz na wywia- skórne
dzie u divy operowej.
— Tak, — mówi diva, tel:

spuszczając skromnie

 

Okazyjnie tanio sprze-
daje się działki od 3 do
10 ha dob. leby Ład-

Ir. Blumowicz 1? 52,45re!ais ааа айCI
Choroby dagaczne, alk na miejscu. Od

i meczo)j ti iS a = stacji Stasiły 3 km, od
Wilna 35 km. Wiado-

Przyznał się.

Е, Pan Borensztajn opo-
921, od 9—1 i 3—7. mość: Wilno, Wielka 14Niedziela 9—1. 7 a włada w towarzystwie že

kupię niedrogo. Ka- o k
sztanowa 5 m. 6. —20| | RÓŻNE KSIĄ ŽK

DO OPRAWY
WYKONYWA|

PUNKTUALNIE

jego znajomy w kąpieli (HMMM

prócz bliskiej groźby. Rozważali ją ze wszystkich
możliwych punktów widzenia z twarzami zastygłemi
w maski. Przytem uśmiechali się sztucznie, udając, że
są spokojni.

REFUS KING. 26)

„Pieniądze albo życie”.
całej jej grozy. Każdy człowiek czuje się osobiście
zabezpieczony przed losem i wierzy w głębi serca,
że to, co spotyka innych, jego nie może nie ominąć,
Taka już jest natura ludzka. Z drugiej strony, duża

kobiecej sukni, a taka niebezpieczna...
, Stał koło balustrady, wielki i potężny, wbijając

się trwożnie, niebieskiemi, przenikliwemi oczami w
szarawe morze mgły, z której w każdej chwili mogłą4

 
— Rozumiem — rzekł Barry do Karoliny. —

Wzięła 30 ciocia za Micaha Thrumma.

— Ża kogo? — zapytała Karolina.
— Niech go pani nie słucha — rzekła z goryczą

Georgina — Sam nie wie, o czem gada

— Może nie podpisał się nazwiskiem — mówił

Barry do Georginy — ale pismo jest napewno to sa-

mo. Czzy takie? — Wyjął z kieszeni odbitkę fo-

tograficzną listu Micaha Thrumma do Billingsa i wrę

czył dziewczynie.
Zobaczywszy adres ojca, Georgina przeczytała

list od początku do końca i twarz jej, włącznie do

ust, pokryła się szarawą bladością. Wstała i pode-

szła do Biłlingsa.
‚ — Tatusiu — rzekła dlaczego mi tątuś o tem

nie powiedział?
— Dlaczegoś ty mi nie powiedziała, że on przy-

słał takie ostrzeżenie i tobie?
—Ależ on mi nic nie przysłał. Miwiłam o Bar-

ry'm.
° — Więc nie wiedziałaś? — zapytał chrapliwie

Billings,
— Nie, tatusiu — czy tatus nie rozumie?
Z łazienki wyszli Antoni i Jones, ten ostatni z

głową omotaną ręcznikiem, i zaczęło się ogólne wy-
jaśnienie sytuacji, które trwało przeszło pół godziny,
Stopniowo wszystkich obecnych w kajucie ogarnęło
silne zdenerwowanie. Zapomnieli o wzsystkiem, o-

2: ALFKSAMDFR ZWIERZYŃSKI.
 

— Naturalnie poprosimy gości a natychmiasto-
we opuszczenie jachtu. Ma się rozumieć z wyjąt-
kiem Ripley'a i Herricksona — rzekła Karolina. —
Wymyślimy jakiś powód. Naprzykład ja udam, że
nagle zachorowałam.
— Gości? — zabrzmiały trzy męskie głosy.
— Tak — potwierdził Jones — właśnie przy-

szedłem tu, żeby powiedzieć, że statek jest pełen
gości.

—Jakich gości — czyich gości...
— Moich — odparła Georgina.

tevant, Wyeth, Simpson, Vallance...
— Simpson — mruknął Barry.
— QOdbiegamy od przedmiotu — wtrącił Anto-

ni. — Naturalnie gości trzeba odprawić. — Spoj-
czał na zegarek. Była czwarta. Opanował odruch
przestrachu i wyjrzał przez lukę na morze. — Je-
steśmy już w drodze — rzekł. — Wcale nie zauwa-
żyłem, że podniesiono kotwicę. Nic nie widać.
Straszna mgła.
— Ale przecież w tych warunkach nie możemy

zabierać z sobą gości — jęknęła Karolina.
— Zawrócić też nie możemy — rzekł energi-

cznie Barry — bo inaczej Micah Thrumm spostrzegł-
by się, ce się święci. Dla dobra pana Billingsa mu-
simy się jakoś pogodzić z sytuacją.

„Sytuacja zaś była tak fantastyczną, że żadne z
wtajemniczonych nie zdołało zdać sobie sprawy z

—Jest Stur-

Drukarn

  LT JOTEÓR

ilość ludzi daje poczucie większego bezpieczeństwa.
W Karoline odezwała się znów odwaga, odzie-

dziczona po przodkach z Nowej An$lji.
— Barry ma rację — poparła siostrzeńca. —

Damy sobie jakoś radę.
Antoni wyglądał tymczasem przez lukę na szary

mur gęstej mgły, osłaniający szczelnie horyzont i mo-
rze, myśląc, że niebo spušcilo naumyslnie na „„Mor-
ganę' kurtynę,

Bo przecież morderca mógł się znajdować wśród
gości lub wśród załogi.

ROZDZIAŁ VIII.
Na morzu.

Mgła otuliła świat nieprzeniknionym woałem.
W. krótkim promieniu widać było naokoło „Morga-
ny' falowanie wody, ale dalej czaiła się tajemnica
i niebezpieczeństwo.
— W taki dzień nie wyrusza się na wycieczkę

przyjemnościową — rzekł kapitan Wickstrom do
Antoniego, który przyszedł do niego na mostek.
Niech djabli wezmą tę mgłę. Nigdy się do niej nie
przyzwyczaję. Syrena zgrzyta mi po nerwach.
Brr! To jest dla mnie głos trwogi, wołający w niewi-
dzialną przestrzeń — wskazał ręką na mgłę takim
gestem jakby ją chciał postrzępić — żeby nas nie
dotykała. To nie jest ostrożnie, to jest błąganie.
Mgła mn':e pęta i dławi. We mgle czuję się prawie
tchórzem Mgła jest jak miękkie, jedwabne fałdy

skiego, Mostowa 1.

się wynurzyć ciemna masa obcego okrętu i zetrzed
o ze śmiertelnym trzaskiem 1 zgrzytem z „Mor
aną“,
„Antoni ušwiadomil sobie, že nie ma  prawa ob

ciążać duszy kapitana nową troską. A już, już o ma
ło mu nie powiedział o niebezpieczeństwie grożącem
statkowi z innej strony, chociaż nie przydałoby się tó
absolutnie na nic.
— Ta mgła pierzchnie — rzekł Wickstromł

odrywając z „ociąganiem oczy od białych ciem
ności i zwracając je na Antoniego. — Dłużej niż dwi:
godziny nie potrwa, a potem będzie cisza A potenį
—wzruszył barczystemi ramionami. — Kto wie?
Zdaje się, że będzie burza. Dzis rano barometr opad
— potrochu, a teraz znów się powoli podnosi.

— To chyba dobry znak? —- zapytał Antoni.
‚ -— Nie, bo pewnie dużo się nie podniesie. Pod“

niesie się trochę i znów opadnie. Ё
, Wyciągnął przed siebie ręce i zatoczył koło

mające oznaczać ogół wszelkich morskich klęsk
Głos jego brzmiał. cicho, ponuro i złowrogo. е

‚ — Czy powtórne opadnięcie barometru wróż:
niepogodę? 1

; — Niepogodę? — kapitan byl zdumiony kolo“
Same ignorancją Antoniego. —- Huragan, proszė

(dc a) 4
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