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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 8 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

GDAŃSK (Pat). Wczoraj wie-
czorem na przechodzących ulicą
Langegasse 3 Polaków, którzy
rozmawiali «po polsku, napadło
kilku umundurowanych hitlerow-
ców i pobiło jednego z nich tak
dotkliwie, że musiał udać się do
lekarza. Policjant, który nadszedł
w czasie zajścia, ograniczył się do

Napadyhitlerowców na Polaków w Gdańsku
stwierdzenia nazwiska jednego z
hitlerowców, któreso następnie
uwolnił. Do jakiego stopnia awan-
tury hitlerowskie obrzydły spo-
kojnej ludności gdańskiej, świad-
czy fakt, że przechodnie, widząc
zajście, głośno wyrażali swe obu-
rzenie, mówiąc: „Tym opryszkóm
teraz wszystko wolno”.

$ytuacja w Niemczech.
Rozruchy w całych Niemczech.

BERLIN (Pat). Napływają co-
raz to nowe wiadomości o zabu-

_ rzeniach z różnych obszarów Nie-
miec. Szczególnie wieikie roz-
miary przybierają one na terenie
zachodnim. Ofiarą starć w ciągu
ubiegłej nocy w Duesseldoriie pa-
dły dwie osoby zabite i cały sze-

у reg ciężko rannych. Pomiędzy po-
_ licją a bojówkami robotniczemi
' wywiązała się kilkakrotnie strze-

lanina, W walkach między od-
działami narodowych socjalistów

_ z komunistami również używano
- broni palnej. We Wrociawiu od-

działy policyjne :kilkakrotnie mu-
t sialy rozwiązywač pochody, urzą-

dzane wbrew zakazowi przez na-
_ rodowych socjalistów. W dzielni-

cach robotniczych Berlina hitle-
rowcy i komuniści przez całą ubie-

ke głą dobę staczali między sobą
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LIPSK (Pat.) Do poważnych
Е rozruchów ulicznych doszło w o-
_ kolicy Halle, gdzie silnie uzbro-
i jony oddział komunistów napadł

Awantury hitlerowskie.
BERLIN (Pat). Wczoraj wie-

_czorem doszło w Gliwicach do
poważnych starć między policją
1 szturmówkami hitlerowskiemi,

_ które wbrew zakazowi władz usi-

bójki, Tu i ówdzie dochodziło do
strzelaniny, w wyniku której jest
kilka osób rannych. Prasa donosi
równocześnie 0  teroryzowaniu
przez hitlerowskie oddziały sztur-
mowe policji komunalnej w jednej
z mniejszych miejscowości nadreń-
skich. Razem z oddziałami sztur-
mowemi występować mieli człon-
kowie Stahlhelmu. W ostatnich
dniach po zniesieniu zakazu no-
szenia mundurów na terenie Nad-
renji i zagłębia Ruhry zabitych
zostało w czasie zaburzeń 6 osób,
a 200 osób odniosło ciężkie rany.
W kierowniczych kołach policyj-
nych środkowej Nadrenji panuje
przekonanie, że przyczyną nie-
pokojów są prowokacyjne wystą-
pienia umundurowanych hitlerow-
ców.

Rozruchy uliczne w Halle.
na hitlerowców. Wywiązała się
ostrą strzelanina, której ofiarami
padło kilku uczestników bójki.

łowaly zorganizować pochód de-
monstracyjny przez ulice miasta,

Hitler ante portas,
BERLIN (Pat), Wielkie wraże-

nie w kołach politycznych wywo-
„lala wiadomość o przybyciu w
dniu wczorajszym Hitlera do Ber-
lina. Hitler odbył dłuższą kon-

 ferencję z munistrem spraw we-
 wnętrznych Rzeszy von Gaylem.
й

°° ВЕВЫМ (Pat). Przedłużający
Się konflikt krajów południowych
Z rządem Rzeszy, w związku z za-
 kazem noszenia mundurów par-
 tyjnych w Bawarji i Badenii,
wszedł w nową fazę. Jak się oka-
zuje, wczorajsza wizyta Hitlera u
ministra spraw wewn. Gayla była
ostatniem ogniwem akcji kół pra-
Wicowych, mającej na celu zmu-
Szenie ministra spraw wewnętrz-
nych Rzeszy do jak najostrzejszego
wystąpienia przeciwko rządom
krajów południowych. Interwencja

Hitlera przygotowana była za-
czasu przez kampanję or$anów

Prawicowych,  nawołującą rząd

czasie starcia użyto -broni '
palnej.

Według doniesień prasy, przy-
wódca narodowych socjalistów w
tonie kategorycznym domagał się
interwencji min. Gayla u rządów
Bawarji i Prus na rzecz uchylenia
zakazu manifestacyj oddziałów
szturmowych,

Południowe Niemcy przeciwko rządom
Rzeszy.

Rzeszy do bezwzględnego złama-
nia oporu Bawarji i Badenji. Rów-
nież miarodajne koła Reichswehry
poparły to żądanie, sugerując
przytem, wobec ostatnich krwa-
wych zaburzeń, konieczność ogło-
szenia stanu wyjątkowego w całej
Rzeszy. W tych warunkach ju-
trzejsza konferencja krajów związ-
kowych budzi wielkie zaintereso-
wanie. W naradach weźmie oso-
bisty udział m. in. premjer ba-
warski Heldt. Z uwagi na jego
zdecydowanie nieustępliwe stano-
wisko obrady mogą przybrać burz-
liwy charakter,

'_ Niemcy na drodze do komunizmu.
BERLIN (Pat). Komisja głów-

ha sejmu pruskiego przyjęła wnio”
sek komunistów, domagający się
błożenia sekwestrem dochodów

tocznych ponad 12 tys. marek.

bezrobotnych. — Przyjęty rów-
nież został wniosek narodowych
socjalistów, wzywający rząd nie-
„miecki do utrzymania również i
po roku 1932 zakazu wpuszczania
do Niemiec polskich robotników
przemysłowych i rolnych.

- żydowskiej organi-
zacji komunistyczne! w Bessarabji.

Najsilniej rozwinięta była organi-
zacja w Besarabji, gdzie obejmo-
wała wiele osób z pośród elity
intelektualnej żydowsko-rosyjskiej
i kierowana była przez miljonera
kiszyniowskiego inż. Rubinsteina.
W samym Bukareszcie areszto-
wano dotychczas 18 członków
organizacji.

 

„| Zasekwestrowane sumy przezna-
4 zone mają być na pomoc dla

d.|

ieli| Wykrycie niemiecko
ama|
wy”

wi], BUKARESZT (Pat) Wykryto
A szeroko rozgałęzioną wywro-
89| tową organizację komunistyczną,
22|na której czele stał Gustaw Ar-
sc| nold (Niemiec). Jak stwierdzono,
onw| Rrnold zużytkował dotąd na cele

„| propagandy 18 tysięcy dolarów i
zmeję i zaznał w kontakcie z najbar-
nic€|dziej wpływowemi osobistościami
Na viata politycznego rumuńskiego.
оа” r й

i s Zaburzenia
ar! м

г°В НЕСУИ!ЧСЕОК5, Pat. Miejsco-
coś | Wość Mantsala ponowniebyła wi-

iela, | downią wypadków, które šwiad-
vość |Szą o wzmagającym się nastroju

„|anarchistycznym wśród części
ludności W związku z docho-

"| dzeniami w sprawie ostatnich wy-
stąpień _przeciwsocjalisycznych
doszło mianowicie do otwartego

"Ri, | oru władzy, a nawet czasowe-
2

    

w Finlanali.
go: pozbawienia wolności jej
przedstawicieli. Celem przywró-
cenia porządku i posłuchu wlae
dzom odkomenderowano lotną
kompanię policji i do jej asysty
kompanję wojska, które bez po-
ważnejszych incydentów zlikwi-
dowaly opór i opanowały sy-
tu cję.

 

  

   

  

   

ILE  
 

 

Projekt francuski, odroczenie spłat
reparacyjnych.

LOZANNA. (Pat), Według in-
formacyj Szwajcarskiej Agencji
Telegraficznej eksperci finansowi
delegacji francuskiej wypracowali
plan definitywnego

nie przez Herriota przedłożony
Mac Donaldowi, Projekt ma prze-
widywać zupełne wstrzymanie
spłat reparacyjnych ma okres
trzech lat. Po upływie tego okresu
powołana zostałaby komisja do
ponownego zbadania zdolności
płatniczej Niemiec. Jeśliby się o-
kazało, że Niemcy mogą płacić,
załatwienie sprawy polegałoby na
wydaniu obligacyj kolei niemiec-
kich, które zostałyby wręczone
wie! elom Niemiec. Państwa,
uczestniczące w konferencji lozań-
skiej, już teraz obowiązałyby się.

  

załatwienia .
sprawyodszkodowań,który zosta-

przyjąć decyzję komisji.
Do tej chwili brak jest potwier-

dzenia powyższej informacji ze
strony delegacji francuskiej. W
każdym razie pewnem jest, że
francuski projekt końcowy załat-
wienia problemu reperacyj opiera
się na idei otrzymania przez wie-
rzycieli Niemiec obligacyj, które
zapewniłyby im korzyści na wy-
padek ewentualnego odrodzenia
dobrobytu Niemiec. Herriot jest
zdecydowany opierać się jak naj-
bardziej energicznie  naciskowi
wywieranemu przez Anglików w
kierunku zupełnego anulowania
odszkodowań. Wynika stąd wiel-
ka rozbieżność zdań między
Anglją i Francją, która w chwili
obecnej ciąży silnie na atmosferze
konferencji.

Trzeba się spytać astrologów...
LOZANNA. (Pat). Dzień dzi-

siejszy przyniósł nową  prėbę
zbliżenia stanowisk delegacji fran-
cuskiej i angielskiej w sprawie
programu konferencji
i sposobu załatwienia sprawy od:
szkodowań. Wieczorem w roz-
mowie z dziennikarzami
zapewnił, że narady francusko-
angielskieżmają ton bardzo przy-

lozańskiej -

Herriot -

jazny i że istnieje nadzieja doj:
ścia do porozumienia, jednakże
na pytanie, kiedy można się te-
go spodziewać, Herriot odrzekł,
że oto trzeba spytać astrologów.
Anglicy w dalszym ciągu są zwo-
lennikami zupełnego anulowania
odszkodowań, natomiast delega-
cja francuska utrzymuje swój

' sprzeciw.

Necna rozmowa Herriota z delegatem
Ameryki.

LOZANNA (Pat. Wczoraj
późnym wieczorem premjer Her-
riot opuścił swój hotel, odmawia-
jąc dziennikarzom  iniormacyj.
Jednakże kilku dziennikarzy
stwierdziło, że udał się on do od-
ległej o 10 klm. od Lozanny miej-
scowości Morge, gdzie odbył trzy-
godzinną rozmowę z szeiem dele-
gacji amerykańskiej  Gibbsonem,

który specjalnie przybył z Gene-
wy. Jak przypuszczają, rozmowa
ia dotyczyła spraw rozbrojenio-
wych i pozostawała w związku
z naradami francusko-angielsko-
amerykańskiemi, które od nie-
dzieli toczą się w Genewie. Wia-
domość. © tej nocnej rozmowie
wywołała tu zrozumiałe porusze-
nie,

Pominięte Włochy.
LOZANNA. (Pat). Włoski mi-

nister spraw zagranicznych Grandi
udał się wczoraj na parogodzinny
pobyt do Gerewy, gdzie odbył
rozmowę z szefem delegacji nie-
mieckiej Nadolnym oraz min, Si-
monem. Jak słychać, delegacja
włoska jest w najwyższym stopniu

niezadowolona z faktu, że Włochy
nie zostały zaproszone do udziału
w rozmowach  francusko-angiel-
sko-amerykańskich, które według
wszelkiego  prawdopodobieństwa
wywrą zdecydowany wpływ na
dalszy tok konferencji repara-
cyjnej,

Nowy szantaż niemiecki.
LONDYN (Pat). W City lon-

dyńskiej kursują pogłoski, że
Niemcy zgłosiły w Lozannie ogło-
szenie moratorjum długów han-
dlowych i publicznych, o ile kon-
ferencja lozańska nie uchwali cał-

Nowe propozycje w
LOZANNA (Pat) Rozmowy

rozbrojeniowe przybierają coraz
żywsze tempo, przynosząc liczne
sensacyjne epizody. Dzisiaj, gdy
wczorajsza tajemnicza narada Her-
riota i Paul-Boncoura z delegata-
mi amerykańskimi w Morges, na
pół drogi między Genewą a Lo-
zanną, narada, którą dzisiejsza
prasa miejscowa określa jako hi-
storyczną, była jeszcze przedmio-
tem powszechnych dociekań,
członkowie delegacji amerykań-
skiej niespodziewanie przybyli do
Lozanny i odbyli z Mac Donaldem
i sir Johnem S:monem pėltorago-
dzinną konferencję, po której po-
wrócili do Genewy. Było to pierw-
sze pojawienie się delegatów ame-

kowitej anulacji długów wojen-
nych i odszkodowań. Pod tą grož-
bą City wysyłać ma liczne depe-
sze do Lozanny, żądając bez-
względnego przeprowadzenia skre
ślenia długów 1 odszkodowań.

sprawie rozbrojenia.
rykańskich w Lozannie.

W/g informacyj ze źródeł ame-
rykańskich, we wczorajszej roz-
mowie w Morges Gibson oświad-
czył Herriotowi, że konieczne jest
szybkie osiągnięcie przez kon-
ferencję rozbrojeniową porozumie-
nia w dziedzinie efektywów, to
jest w sprawie zmniejszenia sta-
nów liczebnych armji. Bez tego —
miał oświadczyć Gibson — nie-
możliwe byłoby przekonanie opinii
amerykańskiej o konieczności u-
stępstw Ameryce w dziedzinie
długów. Przyjęcie metody propo-
nowanej przez delegację amery-
kańską spowodowałoby zmniej-
szenie armji francuskiej o 100 ty-
sięcy ludzi,

Równouprawnienie Niemiec w zakresie
rozbrojenia.

BERLIN. (Pat). Prasa donosi
z kół delegacji niemieckiej w Lo-
zannie: Rząd von Papena zręcznie
wykorzystał zastój w naradach
rozbrojeniowych w celu zrewido-
wania niemieckiej tezy rozbroje-
niowej. Gdy dotychczas delegacja

niemiecka kładła nacisk na ogól-
ne rozbrojenie, obecnie Niemcy
wysunęły na pierwsze miejsce
postulat równouprawnienia Nie-
miec w zakresie rozbrojenia. W
ten sposób zwyciężyła dawna for-
muła Schleichera.

Leda SiYRZETWOTZKE ORDYCORE TETRA

Zamach na „Biały Dom"?
WASZYNGTON (Pat.) Tajna

policja w Nowym Yorku otrzyma-
ła wiadomość, iż dwaj osobnicy
jadą samochodem do Waszyng-
tonu, wioząc z sobą materjały
wybuchowe z zamiarem wysadze-

nia w powietrze Białego Domu.
W związku z tem wszystkie dro-
gi, prowadzące do Białego Domu,
zostały obsadzone przez straż o-
raz przedsięwzięto inne środki
ostrożności.

Dziesięć miljonów bezrobotnych.
LONDYN (Pat). Jak donosi

„Times“ w depeszy swego kores-
pondenia nowojorskiego, liczba
bezrobotnych w Stanach Zjedno-
czonych określona została przez
amerykańską federację pracy na
10 m. 634 tys, osób. Wskaźnik za-

trudnienia w przemyśle, według
danych departamentu pracy, wy-
nosił na pierwszego czerwca 59,7,
podczas gdy w dniu 1 marca był
64,5, biorąc przeciętne zatrudnie-
nie w roku 1926 jako 100, —

druku mop

zagranięą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem|
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem mi

być przez Administrację dowełnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem T przesyłką pocztową Zi. 4 gs. BQ,

w tekscie (6

a o proc.4
й we) 35 gr., za

Bp. Oaloienis

   

Pani Hausnerowa odleciała
ną spotkanie męża.

NOWY YORK (Pat). Pani
Hausnerowa oraz ks, Knappek

 

Śniadanie Herriota w towarzystwie

wyruszyli w dniu dzisiejszym sa-
molotem do Miami na Florydzie.

sok

dziennikarki.
Jednej z wybitnych dziennika-

rek paryskich, Odette Pannetier
udało się przed paroma dniami
wymóc na tworzącym nowy gabi-
net premjerze Herriot, by poświę-
cił jej godzinkę i udał się z nią ra-
zem na śniadanie.

Przy stoliku solidnej restaura-
cji Viot'a Herriot rozkrochmalił się
i podzielił z panią Pannetier całą
masą wspomnień i szczegółów ze
swego życia.

Smacznie zajadając,
mówił:

„jeżeli jestem istotnie sma-
koszem, to mam to we krwi, Wie
pani o tem, że miałem ciotkę, któ-
ra była kucharką w domu Barresa.

Gdy przychodziłem do ciotki
do kuchni, Barres zawsze rozma-
wiał ze mną i mówił:
— Doskonale, młodzieńcze, pra-

cuj dalej. Miej wytrwałość. — Mia-
łem wytrwałość i oto do czego
mnie doprowadziła, Biedny Barres,
jakąż dźwiga odpowiedzialność,

Przerwał na chwilę, a potem
ciągnął dalej: ’

„Druga znowu moja ciotka by-
la szwaczką. Wyszla zamąž za po-
licjanta, który upijał'się i bił ciotkę

Ciotka nie miała dużej kljenteli,
Prawdę mówiąc, ubierały się u niej
tylko mieszkanki pewnego podej-
rzanego domu w dzielnicy porte
dTtalie.

Niedziele spędzałem.wówczas
naprzemian to u jednej, to u dru-
giej ciotki. Gdy wypadała kolej na
krawcową, najpierw  odnosiłem
wraz z nią czysto uprane i upraso-
wane szlafroczki jej klientkom,
które w niedzielę specjalnie ich
potrzebowały: niedziela była dla
nich tem czem dla polityków dzień
konferencji prasowej. Potem uda-
waliśmy się do wuja, a wraz z nim
na białą kawę do knajpy na rogu”.

Rozmowa schodzi na temat La-
vala,

„Co pan sądzi o nim?" pyta
dziennikarka Herriota.

„O, to ciekawy chłopak! Zna-
łem go, gdy byłem profesorem
retoryki w Lyonie. Był wtedy bar-
dzo ubogi, nosił łatane spodnie,
schodzone obuwie i niezawsze do-
jadał. Teraz zaś, ma dwa domy w
Paryżu, dziennik i drukarnię w
Clermont-Ferrand, olbrzymi mają-
tek ziemski, pięćdziesiąt sztuk
bydła, stajnię wyścigową, pałacyk
pełen dzieł sztuki, a jeżeli nie jest
już właścicielem „Lyon Republi-
cain" to dlatego, że sprzedał to
pismo ogromnie korzystnie przed
paroma miesiącami.

O, ten potrafi sobie radzić. To
jeden z tych, którzy kupują garaż,
po pewnym czasie zamieniają go
na kamienicę, tę zkolei zamieniają
potem na posiadłość ziemską, tę
na kolekcję cennych dzieł sztuki.
I przy każdej zmianie zostaje mu

Herriot

‚ па boku to samochód, to mieszka-
nie, to krowa, to Rembrandt.
A pozatem to człowiek mający

solidarność rodzinną. Gdy tylko wi
dzi zbliżającego się fotografa, pa-

 

mięta o tłem by mieć przy sobie
żonę i córkę: panią Laval i pannę
Laval...
'W dalszym ciągu rozmowy Her-

riot powiada:
„«. nigdy nie zapomnę pewnej

małej restauracyjki, która miała
następujący szyld: Restauracja ro-
botnicza. a niżej Kuchnia miesz-
czańska, ‚

Sądze, že bytaby to znakomita
dewiza dla parlji socjalistycznej.

Na twierdzenie dziennikarki, že
Painlevė jest roztargniony, Herriot
zawolal:

„Painlevė roztargniony? Pani
wierzy w to roztargnienie? Bo ja
nie. On wie zawsze co się dzieje,
jest całkiem przytomny. Roztarg
nienie to jego system.

Udawało mu się to znakomicie
na polu naukowem. A więc, mój
Boże, czemu nie miał spróbować
tego samego w polityce? Ale pro
szę się nie mylić i pamiętać, że jest
on całkiem trzeźwy.

Przy sąsiednim stoliku w restau
racji siedział jakiś wytworny pan
w towarzystwie dwu pań. Chcąc
zaimponować swym damom mówił
głośno:
— Wiem już doskonale, jaki

gabinet utworzy Herriot. Mam naj
świeższe wiadomości, bo jestem z
nim bardzo blisko...

Jedna z pań, którą widocznie
mało zajmowała polityka, przyglą-
dała się im tymczasem.
— Spójrz na te grubasa... Ja-

ki podobny do Herriot'a.
Rozmowy pan spojrzał także:

Tak, rzeczywiście, bardzo
podobny... — przyznał.
— Ale gdyby to był on — zde-

cydowała druga pani — przyszedł
By z jakąś bardziej znaną kobiet-
R

PODZIĘKOWANIE.
Niniejszem składamy serdeczne

„Bóg zapłać" JWP. hr.M. Bróel-Pla-
terowi | p. J. Krzyžanowsklemu za
opiekę nad nami, „koi wyrażamy
gorącą wdzięczność Czelgadnemu do-
|"aoP. p owiec,

za ną poświęceni racę J i
dbałość o nasze Taro, Laczeć b
zyczne nasze cierpienia dodaje nam
dużo sił do znoszenia bólów morol-
nych. Dzielnej felczerce p. M. Nie-
wodniczańskiej, która nie szczędząc
sił swolch w dzień i w nocy pielę-
nuje chorych, oraz dozorczyni p.
ierbzchowskiej dziękujemy bardzo

za Ich sumienną pracę.
Pensjonarjuszki Towarzystwa
Dobroczynności m. Wilna.

1+ 9311

Drobne wiadomości.
Szarańcza w Rosji.

MOSKWA (Pat). Przeszło 40
tys. ha, położonych przy brzegach
środkowej Wołgi, nawiedziła sza-
rańcza. — Władze wydały zarzą-
dzenia alarmowe.

Łotewsko-sowiecki pakt o nie
agresji.

RYGA. (Pat). Sejm  ratyfiko-
wał jednogłośnie lotewsko-so-
wiecki pakt o nieagresji i kon-
wencję koncyljacyjną do tego
paktu.

Wojna domowa w (Chile.
VALPARAISO. (Pat). Wczoraj

wieczorem, gdy wojska rządowe
wkroczyły do dzielnicy komuni-
stycznej, obrzucono je gradem kul.

wyniku tych rozruchów było
20 zabitych i 50 rannych. Do por-
tu w Valparaiso wpłynęły dwa
wojenne okręty chilijskie,wiozące
tysiąc marynarzy, mających przy-
wrócić porządek. Marynarze ci
otrzymali rozkaz strzelania do
śrabieżców. Wielu obywateli an-
gielskichi amerykańskich szuka
schronienia na okrętach. Więk-
szość zabitych i rannych podczas

wczorajszych rozruchów komuni-
stycznych, stanowią strajkujący
robotnicy. Rząd dzięki swym
ostrym zarządzeniom jest panem
sytuacji, Podobno jednak niektóre
oddziały wojskowe trzymają stro-
nę komunistów,

SANTIAGO DE CHILE (Pat).
Wprowadzone tu zostały sądy wo-
jenne. W miescie trwają w dal-
szym ciągu niepokoje. Są zabici
i ranni, Ogłoszono moratorjum
dla wszelkich spłat i wierzytel-
ności.

Walki o mandżurję.
PARYŻ (Pat). Prasa francuska

donosi z Dalekiego Wschodu:
Premjer Wang-Czing-Wei, - mini-
ster spraw zagranicznych Wen-
Kan, minister finansów Sung oraz
Wellington Koo udali się samolo-
tem do Pekinu, aby przeprowadzić
rokowania z komisją Leytona, za-
nim Japonja uzna de jure państwo
mandżurskie. Propozycje Chin

zmierzają do stworzenia w obrębie
Chin autonomicznego państwa
mandżurskiego, w którem rządzić
będą urzędnicy chińscy, przez
rząd nankiński i tokijski. W razie
przywrócenia suwerenności Chin
nad Mandżurją, rząd nankiński bę-
dzie gotów przyznać Japonji rów-
nież i te prawa, które dotychczas
kwestjonował,  
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iedicja czy rewolucja!

Ostatnie wypadki w Niemczech
świadczą O tem, że nietylko my,

ale oni sami nie wiedzą dokąd

zajdą. 1 jeżeli zaczęto się pano-

wanie awaniur, io jednocześnie

stan niepewności przediuża się.

Czy wybory do Keichsltagu

dadzą rezuliat jasny, jak się tego

spodziewa voi: r'apen/ Niema nic

mniej pewńego. Czy Niemcy zmie-

rzają do resiuuracji monarchji?

czy też do strajku powszechnego,

wojny domowej, rewolucji? Któż

na to odpowie?
MW. Omersson w „Revue de Pa-

ris”, analizując sytuację w Niem-

czech, powiada, że istota proble-

mu tkwi nie w tem jaki będzie

jutro reżym w Niemczech, ale jak

Niemcy żyć będą.
Kryzys ekoromiczny nie osłabł.

Daleko do tego. Bezrobocie rośnie

z dnia na dzien. W chwili obecnej

roboty w polu . roboty. publiczne

zmniejszają armję bezroboczych.

Prace letnie tegoroczne są mało

ożywione i w tej chwili jest

5.560.000 bezrobotnych. Na zimę

przewiduje się 7 i pół milj. bez-

robotnych. W. niektórych wię-

kszych centrach już się daje za-

uważyć wzrost liczby bezrobot-

nych. ` AŽ

Z drugiej strony finanse pu-

bliczne również maleją. Eksport

się zmniejsza. Podatki nie wpły-

wają. Środki iiskalne są wyczer-.

pane. Wiele gmin zaczyna odczu-

wać brak środków na zasiłek dla

bezroboczych. Były już w niektó-

rych okolicach bunty chłopów.

„Ubezpieczenia społeczne są u

progu katastrofy”, pisze w swem

orędziu v. Papen. Zapowiedź no-

wych podatków wywołuje jedno-

głośne protesty. Na projekty no-

wych pożyczek zapatrują się

wszyscy pesyrm:stycznie.

Rozważając sytuację wewnętrz-

ną Niemiec, można przyjść do

wniosku, że nastąpił moment, w

którym niema klasycznego roz-

wiązania.

Deklaracja  v. Papena czyni

odpowiedzialnymi za obecny stan

rzeczy: 1) lraktat wersalski,

2) kryzys ekonomiczny światowy,

3) gospodarkę demokracji parla-

mentarnej i socjalizm państwowy.

Przejdziemy nad tradycyjnym

zarzutem niemieckim o traktacie

wersalskim do porządku dzien-

nego, bo to się nie nadaje do roz-

ważań. Natomiast przyznamy słu-

szność kanclerzowi, gdy mówi

o kryzysie światowym i o złym za-

rządzie finansami i gospodarką

publiczną. Ale najważniejszego on

nie powiedział — że to wielki

przemysł i ducl: megalomaniji, któ-

ry go ożywiał, wpłynęły na wy-
tworzenie się obecnej sytuacji

bardziej może jeszcze, niż socjal-

demokracja i polityka etatystycz-

na. Prawda, że Niemcy cierpią

wskutek braku równowagi między

wsią a miasteni, że jestto ich cier-

pienie dziedziczne i że przez to

są zagrożone fundamenty życia

niemieckiego. Bo zważmy: kraj
o 65 milj. ludności ma około bez

mała 80 proc. ludności miejskiej.

Reszta są to chłopi, którzy żyją

na wsi, mając ubogą glebę.

Cały problen: niemiecki zawie-

ra się w ustosunkowaniu się tych

liczb. Stosunek ten bezwzględnie
niezdrowy, Bo on dowodzi, że

Niemcy stały się krajem o cywiii-

zacji miejskiej, czyli cywilizacji

przemysłowej. A cywilizacja miej-

ska i przemysłowa pociągają za
sobą pewne konsekwencje: prze-

dewszystkiem kosztują drogo i wy-

magają „Standard of life“, czyli

razem warunkćw socjalnych (hy-

gjena, rozwój miast, szkół i t. d.),

nieskończenie więcej uciążliwych,

niż cywilizacja wiejska. Następnie

wytwarza się duch kolektywny,
który wymaga rozwiązań zbioro-

wych. Cywilizacja miejska jest
całkowicie związana z wahaniami
gospodarczemi, Gdy maszyna eko-

nomiczna practje w całej pełni, to
wszystko jest w porządku. Z chwi-
lą, gdy się jej ruch załamuje, lud-

ność to zaraz odczuwa i poczyna

żyć na rachunek państwa. A środ-

ki państwa wyczerpują się.

By siebie ratować, rząd pro-

wadzi politykę zniżki płac, które
znowuż narzuca politykę zniżki

„kosztów utrzymania, co się odbija

na ludności wiejskiej i tak już

' zubożałej. A więc, by ograniczyć
te rujnujące następstwa — niebez-

pieczne z punktu widzenia spo-

łecznego — :ząd  interwenjuje

Ż prasy.
W błędnem kole.

Naturalnie chodzi tu o konfe-
rencję w Lozannie.
A więc pierwszy akt tego

spektaklu międzynarodowego już
się zakończył.

Narazie zadowoleni z wyników
narad mogą być tylko Niemcy. bo
jeżeli chodzi o „załatwienie uni-
wersalne', o którem mówią entu-
zjaści wszelkiego rodzaju paktów,
to jakoś sprawa nie posuwa się
bardzo naprzód.

Nie lepiej przedstawia się spra-piej р a się sp
wa z „odbudową zaufania”, o któ-
re ponoć w pierwszym rzędzie
chodzi organizatorom konferencji.

Jak z tego wszystkiego wy-
brnąć?

Słuszne na ten
czyni „ABC“.

„„Jasną jest rzeczą, že dla odbudowy

zaufania trzeba przeprowadzič „zalatwie-

nie uniwersalne, to znaczy uregulować
w jakiś realny sposób spłatę reparacyj i

długów wojennych, zatrzymać raz wresz-

cie fatalistyczny pęd państw do ograni-

czenia wymiany handlowej, wreszcie

przywrócić kredyt, by olbrzymie zapasy

złota były produktywnie zużyte, a nie le-

żały bezużytecznie w skarbcach niektó-
rych banków emisyjnych.” й

Ale tu właśnie natrafiamy na

największe trudności, bo go
„warunkiem koniecznym ożywienia

martwych kapitałów i wzmożenia zduszo-

nego handlu międzynarodowego jest...
powrót zaufania.
Słowem. : :
„błędne koło, nad wyjściem z które-

go pracują jak dotychczas bezowocnie

ekonomiści i politycy. Czy uda się im

dojść wreszcie do jakichś konkretnych

rezultatów?” ! 3

Naszem zdaniem skończy się

wszystko nowemi ustępstwami na

rzecz Niemiec.

temat uwagi

Godzina Niemiec.

Że Niemcy prowadzą pierwszo-

rzędną grę, obliczoną na dalszą

metę, to nie ulega wątpliwości.

Dziś w każdym razie są w prze-

dedniu osiągnięcia jednego z punk-

tów swego programu — odbudo-

wy monarchii.
Że do tego musiało dojść, było

jasnem dla każdego, nie chcieli

jedynie widzieć kierunku polityki

niemieckiej socjaliści, a więc i nasi

pepesowcy. :
Dziś jednakże i tym ostatnim

zaczyna świtać w głowach.

Wyrazem tego rozjaśnienia mo-

że do pewnego stopnia być arty-

kuł posła Niedziałkowskiego w
„Robotniku*.

„Niemcy stoją u rozstajnych dróg, te-

raz bardziej, niż kiedykolwiek. Ich roz-

strzygnięcia wewnętrzne pociągnąć mogą
— i prawdopodobnie pociągną — za sobą
wiele konsekwencji w skali ogólno-euro-
pejskiej, a nawet w skali światowej.

Wybory do Me m rż wyzna-
czone na dzień 31 lipca, będą wyborami
o znaczeniu historycznem.”

Dalej, porównując gabinet Brue-
ninga do poduszki, zaczyna „Ro-
botnik'* wysadzać dawno już o-
twarte drzwi.

„Otóż, tam, w Berlinie, Hindenburg
odebrał Brueningowi z rąk poduszkę. I
wprowadził na scenę nie hitleryzm, jeno
t. zw. personel Hohenzollernów, gabinet
von Papena, względnie raczej gabinet
gen. Schleichera, „gabinet baronėw“ —
wielkich właścicieli ziemskich i potenta-
tów „ciężkiego przemysłu, gabinet „lu-
dzi, wiernych cesarzowi”.

A od ludzi wiernych cesarzowi
już tylko jeden krok do dynastji.

Swoją drogą biedni ci pepe-
sowcy — wiecznie się rozczaro-

wują.
Sparzyli się na „maju”, dziś

mają rozczarowanie z demokra-
tycznemi Niemcami.

Niedługo, a będą mieli jeszcze
bardziej przykry widok, jak „to-
warzysze“ niemieccy = počzną
wznosić okrzyki „Hoh Kaiser Wil-
helm“.

Rewolucjonišci,

Ale nie tyiko w polityce mię-
dzynarodowej znalazła się PPS w
sytuacji nie do pozazroszczenia.
© Ostatnio także i na terenie we-
wnętrznym rozczarowanie nastę-
puje za rozczarowaniem.

Całkiem kłopotliwa sytuacja
dla PPS powstała z powodu ostat-
nich nader rewolucyjnych uchwał
klasowych związków  zawodo-
wych. 3

Wyjaśnia sprawę „Kurjer Po-
znański”.

,„„Wprawdzie, formalnie rzecz biorąc,
uchwały te nie były obowiązujące dla C.
K. W., gdyž nie zawodówki mają tworzyć
program polityczny dla partji, albo od-
wrotnie. Jednak PPS jest obecnie w ta-
kiej sytuacji, że po utracie kas chorych
i klęsce wyborczej partja znalazła się w
zupełnej zależności (także i materjalnej)
od zawodówek. W tym stanie rzeczy Ć.
W. K. nie chciał ryzykować konfliktu z
kierownikami związków i uchwała kon-
ferencji przyjęta została za platformę
polityki całej PPS."

Konsekwencją tych uchwał by-
ło zerwanie ze Stronnictwem Lu-
dowem no i ostateczna likwidacja
Centrolewu, oraz posądzenie o

„kombinatorstwo* z lewicą sana-
cyjną, która dziś także gra na „re-
wolucję społeczną”.

Jak wybrną z tego położenia
starzy gracze pepesowscy, zoba-
czymy niebawem.
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Co ze szkolami prywatnemi?
Stan bez prawa: ustawa bez rozporządzeń.

Ustawa o szkołach prywatnych

została uchwalona w Sejmie 27-go
iutego br., w Senacie 11-go marca
br., a ogłoszona w Dz. Ust. nr. 33
poz. 343 dnia 20-go kwietnia rb.
Od tej chwili obowiązuje ona. Art.
14-ty ustawy mówi:
— Ustawa niniejsza wchodzi w życie

z dniem ogłoszenia i obowiązuje na ob-
szarze Rzpitej z wyjątkiem województwa

śląskiego. Równocześnie tracą moc
wszystkie przepisy, wydane w sprawach,
uregulowanych niniejszą ustawą.

Już w Sejmie dnia 26-go lute-

go br. mówca Klubu Narodowego

pos. St. Sroński zwrócił uwagę na
to, że wedle art. 14-$o może po-
wstać stan bezprawia, bo ustawa

przewiduje rozporządzenia, któ-
rych niema, np. dla warunków za-
kładania szkoł i dla warunków
otrzymywania praw przez szkoły,

czyli w sprawach najważniejszych.
Wówczas przerwano pos. St.

Strońskiemu, jak stwierdza proto-
kół stenograticzny z 61-go pos.
Sejmu:
— Pos. Stroński: „..Musi to być opar-

te na rozporządzeniu, którego niema
(Głos na ławach BB.: Jest gotowe). Czy
jest gotowe? Ja do zakamarków nie cho-
dzę. Tego rozporządzenia niema.

Otóż od tej chwili upłynęły
4 miesiące, od 2 miesięcy ustawa
obowiązuje i w myśl art. 14-go do-

tychczasowe przepisy zostały znie
sione z chwilą jej ogłoszenia, a
rozporządzenia... gotowego niema.

Obecnie pos. Stroński wykazu-
je (ABC nr. 176), że powstał stan
bezprawia, w którym, wedle zna-
nych przykładów m. in. z War-
szawy:

1. osobom starającym się o za-
łożenie szkoły i chcącym  przed-
stawić statut (którego warunki
ma właśnie określić rozporządze-
nie) władze mówią, że nie można
załatwić sprawy, bo niema jeszcze
rozporządzenia,

2. równocześnie nadaje się pra-
wa (dwu szkołom średnim żydow-
skim w Brześciu i w Białymstoku)
i odbiera się prawa lub obniża (m.
in. szkołom średnim w Warsza-
wie), chociaż niema rozporządze-
nia przewidzianego w art. 8-mym
ustawy o warunkach uzyskiwania
uprawnień,

3. odmawia się zatwierdzenia
dyrektora (również np, w War-
szawie), chociaż niema rozporzą-
dzenia, któreby objaśniało, jaka
władza ma prawo to zrobić wedle
art. 6 ustawy.

Jest to jaskrawy przykład po-
majowej roboty ustawodawczej i
urzędowej.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
OBIEG PIENIĘŻNY SPADŁ
Według danych Głównego U-

rzędu Statystycznego, całkowity
obieg pieniężny w Polsce wynosił
na dzień 31 maja r. b. 1.360, 2 milj.
zł. wobec 1.459,7 milj. na dzień
31. XIL ub. r. Zmniejszenie obiegu
wynosi przeto w ciągu 5-ciu mie-
sięcy 99,5 milj. zł. Obieg biletów
Banku Polskiego spadł w porów-

BLISKO O 100 MILJONÓW.
naniu ze stanem z dnia 31. XIL. ub.
r. z 1.218,3 na 1,102,9 milj., nato-
miast obieg bilonu srebrnego pod-
niósł się ze 165,5 milj. na 179,7
milj., a bilonu innego z 74,6 milj,,
na 76,3 milj. zi. Stan biletów zdaw
kowych utrzymywał się na nie-
zmienionym poziomie 1,3 milj. zł.

i przyznaje subwencje rolnictwu.
W ten sposób 1ząd wpada w błę-

dne koło. Mirnc, że ton deklaracji

v. Papena jest energiczny, nie wi-

dać, by on potrafił wyjść z tego
błędnego koła. х

Taką sytuację nie wytworzyły

ani okoliczności, ani polityka. Jest

ona skutkiem całego szeregu błę-
dów, które wynikają z megalo-

manji By wskazać przyczynę,

łatwo jest b:c w piersi socjal-
demókratów i krzyczeć: „wasza

wina!” Socjalizm niewątpliwie po-

nosi odpowiedzialność, ale wielki

przemysł i ci wszyscy, co pchali

Niemcy do przewyższenia samych

siebie, są najwanniejsi.

W każdym razie jest zło, któ-
rego jedna generacja nie naprawi.

Obecny rząd wyobraził sobie, że

jest w stanie nagle wywrócić ży-

cie, powstrzymać etatyzację, ubez-

pieczenia spoieczne i postawić

miljony istnień w sytuacji, by sobie

same radziły, jak mogą
To są żarty. Na takie rozwią-

zanie sprawy jest zapóźno. Być

może, że już a«mokracja niemiec-
ka nie istnieje. Ale jest proletarjat
niemiecki i on się nie da sprzątnąć

z przed oczu paru zręcznemi wy-
biegami prawniczemi.

Więcej jeszcze niż za klęskę

porażki, do której doprowadziła

ich błędna polityka imperjali-

styczna, płacą Niemcy za błędy

absurdalnej megalomanji przemy-

słowej, racjonalizacji techniki, dy-

namizmu.
Wino nalare, Trzeba je wypić.

Coprawda, jest to kielich goryczy.
Ale, kto temu winien?

DZIENNIK WILERSA!

10 milj. Chińczyków błądzi poźkraju
ośrodka.?

Kraj środka, jak poetycznie na-
zywają niektórzy Chiny, jest w tej
chwili nie tyle „środkiem świata”,
ile „wielkiem mrowiskiem', po
którem błądzi 10 miljonów ludzi,
poszukując lepszych warunków
bytu.

Ta wędrówka narodów rozpo-
częła się w ostatnich miesiącach.
Jest ona wynikiem długotrwałych
wojen, posuchy, nieurodzajów, gło-
du i innych klęsk żywiołowych, jak
powódź, pożary i t. d.

10 miljonów ludzi porzuciło swo
je wioski, miasta i miasteczka ro-
dzinne, by szukać chleba i dachu
nad głową gdzieindziej.

Ta wędrówka ludzi śłodnych i
zrozpaczonych przybiera z każ-
dym dniem na rozmiarach, tak że
władze chińskie zostały zmuszone*
do wydania surowych rozporzą-
dzeń, zabraniających przesiedlania
siu ludności z miejsc zamieszkania
na inne tereny.

Ale wszelkie takie zarządzenia
pozostają tylko na papierze, gdyż
ludność chińską ogarnęła psycho-
za nagminna zmieniania miejsca
zamieszkania. Jest to jakiś zbio-
rowy lęk przed jutrem, którego się
wszyscy lękają, co z sobą przynie-
sie.

Rząd chiński wpadł w ostat-
nich dniach na pomysł wysyłania
odpowiednio przygotowanych agi-
tatorów, którzy mają wygłaszać po
wsiach i miasteczkach mowy,
wstrzymujące ludność od emigro-
wania z danych okolic do innych.
Mówcy ci przedstawiają w czar-
nych barwach życie w innych pro-
wincjach Chin, straszą słuchaczy
głodem, który ma ich pożźreć w
drodze, epidemjami, które rzeko-
mo panują gdzieindziej, i t. p.

Niestety, i te przemówienia
specjalnych agiłatorów nie mogą
zdziałać wiele.

Gdy masy ogarnie panika, mo-
że je powstrzymać jedynie chyba...
ogień armat. A w tym wypadku
trzebaby było strzelać do miljonów
ludzi. Jak widzimy więc, Chiny ma
ją w tej ckfvili nielada problem
do rozstrzygnięcia. Muszą uspo-
koić wystraszoną kryzysem lud-
ność i umiejscowić ją na dawnych
siedliskach, gdyż inaczej ta wędró-
wka ludów może się odbić fatalnie
na całej przyszłości Chin, gdy za-
grozi interesom... europejczyków.

 

Garazek z dzisiejszych czasów
Można wzszucić do morza, ale—

nie dać głodnym!

Że w czasach dzisiejszych ludz-
kość niekoniecznie postępuje po-
dług zasad logiki, za dowód może
posłużyć następujący wypadek,
który zdarzył się przed kilku dnia-
mi, a który dowodzi, jak często
bezduszne przepisy są krzywdą dla
ludzkości.

Greckie ministerstwo spraw we
wnętrznych otrzymało terminowe
depesze, wzywające natychmiasto-
wej pomocy. Depesze wysyłał pa
rowiec grecki, „Antonius'”, który
niedaleko wybrzeży utknął na mie
liźnie.

Parowiec depeszował, że prócz
tego grozi mu niebezpieczeństwo
napadu ze strony ludności wybrze-
ża, która zamierza zrabować wszy
stko, co się znajduje na okręcie. A
znajdowało się tam wiele, gdyż
5400 ton zboża i 45 wagonów drze-
wa, które parowiec miał dostar-
czyć do Marsylji.

Ażeby parowiec ściągnąć z mie-
lizny, kapitan postanowił część
ładunku wrzucić do morza.

Robotnicy, którzy mieli wyko-
nać odpowiednią pracę, powiado-
mili o tem ludność wybrzeża. Ro-
zagitowany przez  prowodyrow
tłum zażądał wydania całego ła-
dunku. Nie trzeba dodawać, że
bezrobocie szerzy się i w Grecji w
sposób zastraszający, i że całe wy-
brzeże, gdzie okręt uwiązł na mie
liźnie, formalnie przymiera gło-
dem.

Gdy kapitan odmówił żądania
ludności, ta postanowiła wespół z
rbotnikami dokonać napadu na za-
pasy, znajdujące się na okręcie.

Konflikt przybierał na sile z
każdą godziną. Dopiero gdy nad-
jechała naskutek depesz żandar-
merja, a na horyzoncie ukazał się
torpedowiec, wysłany pośpiesznie
przez władze greckie, tłum zrejta-
rował.

Część iadunku wyrzucono do
morza i okręt z mielizny ściągnięto
na pełne wody,

Jak się okazuje, kapitanowi o-
krętu wolno w takich nagłych wy-
padkach część ładunku wrzucić do
morza, nie wolno mu jednak zaspo
koić głodu, chociażby cząstki lud-
ności, która musi patrzeć, jak za-
pasy cennych produktów giną w
falach morskich dla... zadowolenia
przepisów.

 

Hotel Wiedeński
w WARSZAWIE

Marszałkowska 102,
wprost dworca Głównego

POLECA POKOJE od Zł. 4

100 pokoi umeblowanych.
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Tylko bez
W jednem z pisemek wileń-

skich, z okazji wytoczonej „Dzien-
nikowi Wil.* walki, p. Józet Pa-
włowski wspomina dawne dzieje
z r. 1906 i następnych, przypisując
sobie wyłączną zasługę stworze-
nia ówczesnego „Dziennika Wi-
leńskiego" i ugruntowania pod-
staw jego egzystencji.

Zabieram gios jedynie w celu
wyświetlenia stanu rzeczy przed
laty dwudziestu kilku, t. j. w imię
istotnej prawdy. W: chwili po-
wstawania „Dziennika Wil” nie
byłem wprawdzie jeszcze praco-
wnikiem tego pisma, stało się to
dopiero w rok niespełna potem,
ale wiem dokładnie, kto tworzył,
kto łożył fundusze i kto zabiegał
o byt pisma. Mogę nawet wymie-
nić nazwiska wszystkich udzia-
łowców „Dziennika Wil." (później
„Gońca Wil.* wzgl. „Gońca Co-
dziennego”) w ciągu całego jego
istnienia, aż do chwili fuzji z „Ku-
rjerem Litewskim. Oto pełny ich
spis: J. Hłasko, F. Jurjewicz,
W. Komar, A. Komar, K. Miškie-
wicz, K. Prószyński, hr. W. Putt-

przesady...

kamer, E, Romer, dr. W. Węsław- .
ski, E. Jahilnicki, L. Perkowski,
dr. J. Moraczewski, dr. F. Świe-
rzyński, L. Powstański, A. Bobiń- .
ski, B. Umiastowski, Ed. Jasiński,
Е. Raczkowski, E. Kowalski,
F. Makarski, dr. W. Zahorski,
S. Brzostowski, dr. K. Dmochow-
ski, Sz. Reniger, dr. L. Czarkowski
i K. Stefanowski.

Inicjatywa założenia pisma na-
rodowego powstała w Związku
pracy narodowej (mieścił się przy
ul. Wielkiej naprz. poczty) w gro-
nie pięciu następujących osób:
ś. p. dr. Węsławskiego, š. p. dr.
Czarkowskiego, ś. p. K. Stefanow-
skiego, J. Pawiowskiego i L. Per-
kowskiego. Nie był p. Pawłowski
twórcą i założycielem „Dziennika
Wileńskiego", natomiast był istot-
nie krótki czas jego administrato-
rem. Rola więc znacznie skro-
mniejsza od tej, jaką sobie przy-
pisuje w słowach, których gęsto
używa: „powołałem do życia”,

„wynajmowałem”,
„zorganizowałem resztę pracowni-
ków”, „administrację poruczytem“
it. pi

Muszę tu nadmienić nawiasem,
że ja osobiście nie byłem bynaj-
mniej „zaangażowany” przez p.4
Pawłowskiego, jak to się wydaje
wynikać z jego artykułu. Przyby-
łem do Wilna na wezwanie re-
daktora Hłaski. 3

Jeśli chodzi o finansowe pod--
stawy „Dziennika Wil”, to grun-
towali je przedewszystkiem red.
J. Hłasko, K. Miśkiewicz, F. Racz--
kowski, E. Romer, hr. Puttkamer,
W. Węsławski, Г. Perkowski i.
wielu innych, p. Pawłowskiego w.
temgronie nie było. 3

Nie tworzyl tež p. J. Pawlow-
ski ideowych podstaw ruchu naro-
dowego, którego wyrazicielem był.
„Dziennik Wileński". Był równy.
innym i nie spełniał żadnej
wybitniejszej roli od roli zwykłe-
$o szeregowca, może czasem zbyt
krewkiego, wyłamującego się nie-
potrzebnie z szeregów. |

Ani ówczesne stanowisko p.
Pawłowskiego, ani dzisiejsze jego
zachowanie się nie daje mu żad-
nych uprawnień do mentorstwa“
pod czyimkołwiek adresem, w
szczególności pod adresem ludzi
z obozu narodowego. „Kędy droga
dla dobra Polski“ — jak się wy”.
raża p. Pawłowski — wiedzą oni.
sami i wiedzieli niejednokrotnie
lepiej od niego, jak tą drogą cha-
dzać.

Prosimy więc o łaskawe za-
oszczędzenie nam niepotrzebnych
nauk, a sobie zbędnej fatygi.

Jeśli p. Pawłowskiemu wydaje
się, że znalazł się we wlašciwem
towarzystwie w pisemku, z któ*
rem się związał, to niech się czuje
zadowolonym. Niech jednak nie:
myśli, że tam właśnie kuje się
nową ideologję młodzieży narodo-
wej. Nic ta impreza jednostki nie-
ma wspólnego z żadną pracą mło*
dzieży,

A. Zwierzyński.

 

OŚWIADCZENIE ORGANIZACYJ
MŁODZIEŻY NARODOWEJ.

Wobec ukazania się w Nr. 143
„Słowa* z dn. 21 czerwca r. b.
aitykułu p. t. „Młodzież endecka
o endekach* oświadczamy co na-
stępuje:

Nieprawdą jest jakoby czaso-
pismo „Głos Wilna* był organem,
czy też  „głosem* „Młodzieży
Wszechpolskiej", natomiast praw-
dą jest, iż jedynym organem, wy-
rażającym opinją zarówno „Mło-
dzieży Wszechpolskiej", jak i Gru-
py Młodych O. W. P., jest „Ruch
Młodych*, dawniej „Życie Mło-
dzieży Akademickiej" _ druko-
wany obecnie w  poniedziałko-
wem wydaniu „Dziennika Wileń-
skiego.)

Ani „Młodzież Wszechpolska",
ani Obóz Wielkiej Polski, ani
„Ruch Młodych* nie mają żadne-

—

Kurja Metropolialna (y
z Maglstrutem.

go związku z redakcją czasopisma
„Głos Wilna”.

Analogiczne oświadczenie zo*
stało wysłane do redakcji „Słowa”.

Z poważaniem:
Za Zarząd Koła Wileńskiego

Związku Akademickiego| .
Młodzież Wszechpolska.

Cz. Slesicki W. Misiewicz
Sekretarz Prezes

Kierownik Grupy Młodych O.4
W. P. A. Ważyński.

Wilno, 21.V1-1932.

Przyp. Red. Zamieszczając po*
wyższe pismo, wyjaśniamy jedno*
cześnie, że „Głos Wilna” nie re*
prezentuje żadnego z istniejących.
na terenie Wilna ugrupowań па-
rodowych i jest tylko prywatnem
przedsiębiorstwem jednostki.

Siostry Bernardynki odzyskały swą siedzibę.

Wczoraj, zgodnie z naszą za-
powiedzią, sąd apelacyjny ogłosił
wyrok w sprawie toczącej się mię-
dzy Magistratem m, Wilna a Kurją
Metropolitalną o prawo własności
do nieruchomości przy ul. Św.
Anny Nr. 7.

Mocą tego wyroku, sąd odda-
lił powództwo Magistratu o wy-
rugowanie ze spornego $machu
S. S. Bernardynek, natomiast
uwzględniając akcję wzajemną
Kurji Metropolitalnej, przyznał

 

Sławni Keisk d „Strzelca“,
Sąd Okręgowy w Brasławiu 10

czerwca rb. rczpatrywał sprawę
Antoniego Junela ze wsi Rusaczki
koło Mior, ktory jako komendant
strzelca wykazał swe „pechowe
zdolności” w walce z kobietami.
MW r. ub. poturbował starszą ko-

bietę, używając do „wojny nawet
karabinu. Na sądzie nic Junelowi
przechwałki, że jest komendantem
tak sławnej organizacji nie pomo-
gły, nie pomogła też i obrona pro-
iektora miejscowego — strzelców
— weterynarza Bartniaka — wieil-
kiego ,,sanatora'” w Miorach.

„Odwažny“ Junel został osą-
dzony na 1 miesiąc więzienia.

Drugą ofiarą wojowniczego
komendanta padła młoda dziew-
czynka Weronika  Radziszewi-
czówna, również sąsiadka Junela,
którą dnia 26 maja rb. poczęsto-
wał żelaznym drągiem po głowie,

jej prawo własności do rzeczonej
nieruchomości, stanowiącej sie”
dzibę mniszek.

Q ile wyrok ten uprawomocni
się, S. S. Beruardynki obejmą
wyłączne posiadanie cały gmach
do którego rościł sobie pretensje
i użytkował go do iej pory Ма

gistrat. °
Pełnomocnik Magistratu, mec:

Bagiński, zapowiedział w tej sp
wie odwołanie się do Sądu :
wyższego. Kos.

pó
A

až biedna jeszcze dotąd walczy zė
śmiercią.

Poprzednik Junela na stano
wisku komendanta, miejscowy re
staurator Gorczak wsławił się|
podczas wyborów w  sanacyjnej |
agitacji ze znanemi i właściwem
jej metodami.

Dzisiaj dla uzyskania rozwodu
komendant, legjonista z Ga

licji, wielki sanator, a z zawodu
restaurator przeszedł na prawo-| |
sławje i kuma się z popami.

Strzelcy, aczkolwiek u nas nie
liczni, są bardzo sławni.

Protegowani i faworyzowani| |
przez „sanację” i jej opiekunów |
jakoś sobie radząina wszelkie|
posady mają pierwszeństwo. :

Nawet Junel spełnia jakąś
funkcję przy weterynarni i pobiera
pensję samorządową. :

Miejscowy.

UCIECZKA NIEBEZPIECZNEGO PRZESTĘPCY. E
BARANOWICZE (Pat). W. gmi-

nie wołmiańskiej zatrzymany zo-
stał przez policję niebezpieczny
przestępca, niejaki Bronisław
Szyłkowski, ze wsi Myto, powiatu
ludzkiego. Osadzony w areszcie
$minnym Szyłkowski zerwał kra-
ty w oknie i zbiegł, Posterunko-

—

EA GEE

wy policji państwowej, który po-|
śpieszył za przestępcą, wezwał go
kilkakrotnie do zatrzymania się.|
Ponieważ przestępca wezwania
nie usłuchał, posterunkowy oddał
za nim strzał z karabinu, Szył-
kowski padł trupem na miejscu.

AGE
  

„pozyskalem“, |

МН реосо$|

я
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NOWY SAMOCHÓD NA NOWE CZASY!

OJAWIENIE się nowych mo-
deli samochodu Ford jest bez-

wątpienia zdarzeniem, oczekiwanem

przez miljonowe rzesze. Wcześniej

4 czy później MUSIAŁ zjawić się sa-

up mochód, którego cena i koszty utrzy-

mania odpowiadałyby zmienionym

5 ` ' pod wieloma względami warunkom

gospodarczym, a któryby jedno-

cześnie był noweczesnym wyrazem

 

—
—
—
—

FORD 4 ma nowy silnik czterocy-
lindrowy, a Ford V-8 ošmiocylindro-

wy typu „V*-90. Poraz pierwszy

silnik taki zastosowany jest w sa-

mochodzie w kategorji cen popular-

nych. Czternaście modeli karoser|i

daje możność wyboru. Z wyjątkiem

motoru-nadwozia i podwozia są dla

obu typów jednakie. Prosimy odwie-

dzić najbliższego upoważnionego od-     

 
 

po piękna, bezpieczeństwa i zalet tech- sprzedawcę i zażądać szczegółowych

p nicznych. SAMOCHÓD TAKI POJAWIŁ informacyj o samochodach Ford 4
ni : ` SIĘ NA RYNKU. i Ford V-8.

je
a

„| NOWY SILNIK CZTEROCYLINDROWY: OŚMIOCYLINDROWY SILNIK TYPU „V”: Średnica
a эгейтса 3 '/,”. Skok 4 '/4”. = 2 na Reż Skok 3 *4”. 65 KM na hamulcu przy 3400 obro-

3 hamulcu przy 2800 obrotach. Karburator z ach. Szybkość do 120 km. na godzinę. Karburator o prze-
nasadzonym  odpylaczem i tłumikiem. wiewie dolnym z nasadzonym odpylaczem i tłumikiem. FORD4, FORD V-8. :
Pompka do benzyny. Automatyczny regula- Pompka do benzyny. Automatyczny regulator zapalenia. Ceny f. o. b. Gdynia
tor zapalania. Przekładnia „Synchromesh* z Przekładnia „Synchromesh“ z cichym biegiem 2-gim. CENY R z

cichym biegiem 2-im. u: kmecć Ma pain hamulce na cztery koła. Zawieszenie ° Zł. ZŁ.
na cztery koła. Zawieszenie silnika na blo- silnika na blokach gumowych. mortyzatory o regu- :

* kach gumowych. « lacji samoczynnej. PHAETON 9765.— 10660.—

ze | PHAETON DE LUXE 10265.— 11140.— s

‚ : se ROADSTER 9150.— 10020.—
“| CECHY WSPOLNE: 14 modeli obszernych i nizkich karoserji. Piękna. chłodnica ty-
3 pu „V“. Ukošny sda, z, mó nierozpryskującego się szkła. Duży wybór ROADSTER DE LUXE 9595. — 10510.—
ię harmonijnie połączonyc soiorów. Obicie najlepszego gatunku. Siedzenie kierowcy E =
е w wozach zamkniętych do regulowania. „Podwójnie opuszczona rama. Nowy typ kół STANDARD COUPE — Чр
mi | o szprychach stalowych. W:tera Wymiar opon 18”x5,25”. Refle- SPORT COUPE 9895.- — 10905.—

° ktory, listwy torpedo, kapsle piast i t. p. z nierdzewiejącej stali. Wytworne urządzenie

ją Jod Piękna owalna deska rozdzielcza oświetlona pośrednio. Małe zużycie benzy- TUDOR SEDAN 10115.— 13300.—
s ny. Pewność. Trwałość. Bezpieczeństwo. TUDOR DE LUXE 10495.— 13700.—

о- ё FORDOR SEDAN 10925.— 14155.—
A FORDOR DE LUXE 11340.— 14590.—e LINCOLN FORDSON
ni| I COUPE DE LUXE, KABRJOLET, VICTORIA, SE-

w] > SĄMOLOTY DAN CONVERTIBLE.
ie]
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KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Listy pracowników miej-
skich, podlegających redukcji
już ułożone. Na porządku dzien-
nym wczorajszego posiedzenia
Magistratu znalazła się m. in.
aktualna obecnie sprawa redukcyj

personalnych. Na posiedzeniu
tem prezydent dr. Maleszewski
wystąpił z konkretnym wnioskiem
zredukowania mężatek, których
mężowie mają pracę zarobkową.

Jednocześnie przedłożona została
lista kandydatek i kandydatów do
redukcji: Po dłuższej dyskusji
wniosek ten został uchwalony.
W związku z tem w najbliższym

już czasie ulegnie w Magistracie
zredukowaniu kilkanaście pracow-
ników, którym samorząd zależnie
od wysługi lat i charakteru służ-
bowego wypłacać będzie emery-
turę względnie należną odprawę
pieniężną.
— Magistrat naciska śrubę

podatkową. W związku ze sła-
bemi wpływami  podatkowemi
Magistrat polecił wzmożyć egze-
kucje. Dotyczy to przeważnie
płatników, którzy zalegają z opła-
ceniem należności podatkowych
za lata ubiegłe.
— Zwłoka w wykonaniu planu

regulacyjnego. W roku bieżącym
nastąpiła przerwa w wykonaniu
planu regulacyjnego m. Wilna z
powodu braku kredytów. Przerwa
ta jest tem dotkliwsza, że wszelkie
zapotrzebowania, dotyczące upo-
rządkowania miasta zmuszone jest
ono opierać na planie regulacyj-
nem z r. 1875, sporządzonym przez
topograła Narmonta, do którego
wykonania brał podstawy z po-
miarów 1845. Do wykonania no-
„wego planu regulacyjnego przy-
stąpiono w 1927 r., wykonano.
8400 ha, pozostaje do wykonania
około 4000 ha, przeważnie w pół-
nocnej części miasta. Na wykoń-
czenie planu, który obejmowałby
całość Wielkiego Wilna potrzebne
jest jeszcze około 300.000 zł. (L)
— Opracowanie nowych prze-

pisów budowlanych. Oneśdaj w
Magistracie rozpoczęły się nagro-
dy członków Komitetu rozbudowy
i miejskiej Komisji technicznej
przy udziale zaproszonych przed-
stawicieli Izby Przemysłowo-Han-
dlowej i T-wa techników w spra-
wie ustalenia miejscowych  prze-
pisów budowlanych. Dotychczas
samorządy b. zaboru rosyjskiego
w kwestjach budowlanych posłu-
giwały się dawnemi przepisami
rosyjskiemi. (L)
—Czytelnia miejska ma być

zamknięta. Magistrat m. Wilna
zamierza jeszcze w b. m. za-
mknąć czytelnię miejską. Powód
zamknięcia słaba frekwencja i
brak odpowiednich funduszów na
jej prowadzienie. Czytelnia ta jed-
nak w sezonie jesiennym ma
być uruchomioną.

Z MIASTA.
— Harcerze francuscy w Wil-

nie. Do Wilna przybywa wyciecz-
ka harcerzy trancuskich w ilości
25 osób.

Wycieczka zwiedzi Wilno i
jego zabytki historyczne oraz na-
wiąże stosunki towarzyskie z
miejscowemi organizacjami har-
cerskiemi,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje przed Komisją

Poborową? W dniu dzisiejszym
obowiązek stawiennictwa przed
Komisją Poborową spoczywa na
mężczyznach urodzonych w roku
1910 z nazwiskami na litery: T,
U, W, Zi Ż, którzy podczas po-
boru w roku ubiegłym uznani
zostali za czasowo niezdolnych
do służby wojskowej (kat. B). Z
dniem więc dzisiejszym defini-
tywnie zakończony zostaje prze-
gląd mężczyzn tej kategorji rocz-
nika 1910-cn.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Sprawa awansów. Związek

kolejarzy „Zjednoczenie Kolejow-
ców Polskich* zwrócił się do Min.

_ Kom. z apelem, żeby rozmiary
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awansów lipcowych w roku bie-
żącym udowodniły, że przynaj-
mniej w tym kierunku nie odma-
wia się pracownikom tego, co im
się słusznie należy i na co sobie
ciężko zapracowali wśród tru-
dnych warunków bytu, w jakich
obecnie pełnią służbę na P. K. P.

Spadają na kolejowców nie-
omal co miesiąc nowe ciosy, które
odbierają im spokój i równowagę
tak potrzebną w ciężkim i odpo-
wiedzialnym zawodzie pracownika
kolejowego. Szerzy się zniechę-
cenie, a troska o byt i los naj-
bliższych przygniata pracowni-
ków, niepewnych najbliższej przy-
szłości,

Zdaniem „Zjednoczenia Kole-
jowców Polskich”, olbrzymie
oszczędności, osiąśnięte w wy-
datkach osobowych kolei przez
zmniejszenie etatów, obniżenie
uposażeń zasadniczych i wszel-
kich dodatków do płac, dają moż-
ność przeprowadzenia — погта!-
nych awansów lipcowych i mia-
nowań.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
s? — Promocja doktorska. W
środę dnia 22 b. m. w Auli Ko-
lumnowej Uniwersytetu o godz.
13-ej <dbędzie się promocja na
doktora filozofji na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrodniczym p. A-
nieli Przeździeckiej -$Jędrzejow-
skiej. Wstęp wel-y.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zapisy do szkół. Kura-

torjum Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego zawiadamia, że zapisy do
oddziału I-go szkoły powszechnej
odbędą się w szkołach powszech-
nych m. Wilna Nr. Nr. 1, 7, 8,
15, 29, 37 i 38 w dniach od 26
do 28 czerwca i od 25 do 29
sierpnia b. r

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Legalizacja Chrześcijań-

sklego Związku Szewtów.Głów-
ny Inspektor Pracy w Warszawie
zalegalizował Chrześcijański Zwią-
zek Zawodowy Szewców z pra-
wem działalności na tereniežca-
łego woj. wileńskiego. W związku
z tem zarząd związku poczynił
starania celem uzyskania legali-
zacji oddziałów tegoż związku,
znajdujących się prawie we
wszystkich większych miastach
województwa.

— 6rożba strajku piekarzy.
W dniu wczorajszym przedstawi-
ciel cechu piekarzy żydów złożył
sekretarzowi Centrali Chrześcijań- .
skich Związków Zawodowych p.
Ostrowskiemu projekt nowej u-
stawy zbiorowej nie uznający
pięciodniowego tygodnia pracy.
W związku z tem Zarząd

Chrześcijańskiego Zw.* Zaw. Pie-
karzy zwołuje na dzień 25 czerw-
ca 1932 r. walne zgromadzenie
wszystkich pracowników piekar-
skich w celu omówienia tej spra-
wy. W razie, gdyby do soboty
cech nie zmienił swego zdania,
na zebraniu tem zapadnie uchwa-
la, postanawiająca strnj*.

ZABAWY.
— T-wo „P. Ź. P.* — „Noc Kupały —

Sobótki” tegoroczne zapowiadają się nie-
zwykle atrakcyjnie. — Połączone park
im. gen. Żeligowskiego i ogród po-Ber-
nardyński rozbrzmiewać będą doborem
ięknych orkiestr — Pocztowej i 5 p. p.
eg, — Występ znanej warszawskiej

gwiazdy baletowej p. Anny Zabojkinej
z duetem wokalno-tanecznym Haliny
Gorgi i Wiery Surin; koncert Wileńskiej
Orkiestry Symfonicznej pod batutą M.
Małachowskiego; chór rewelersów J.
Świętochowskiego, występy artystów te-
atrów z p. K. Wyrwiczem-Wichrowskim
na czele; efekty świetlne; korowód z po-
chodniami; „Sobėtki“ za rzeką; ognie
sztuczne; tańce 1 skoki przez ogniska
dopełnią program tradycyjnej zabawy-
obchodu.

Początek o godz. 18-ej. Wstęp 60 gr.,
ulgowe 40 gr.

DOBROCZYNOŚĆ.
— Kwesta z dnia 20.V! 1932 r.

na Herbaciarnię dia bezrobot-
nej Inteligencj! wyniosła 462 zł.
72 gr.

Wszystkim, którzy przyczynili
się do tak dodatniega wyniku
tejże zbiórki, Zarząd Herbacierni
składa serdeczne podziękowanie.

DRUSKIENIKI
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"DZIENNAK MILENSKI

Zuchwała kradzieżz fabryki trykotażu?

W poniedziałek z rana wywia-

dowcy policji śledczej spostrzegli
przy zbiegu ul. Legjonowej i
Pohulanki szybko mknący samo-
chód ciężarowy, naładowany ja-
kimś towarem,

Ponieważ wśród jadących sa-
mochodem zauważono paru noto-
wanych w urzędzie śledczym
csobników,  zarządzono pościg,
a gdy ten nie dał wyników, zaalar-
mowano posterunki policyjne sze-
regu miejscowości.

Wkrótce nadeszła wiadomość
z Ejszyszek, iż został tam zatrzy-
many ów samochód, a wśród pasa-
żerów rozpoznano dwóch złodziei
zawodowych: Lejbę Kwartowskie-
go oraz osobnika znanego policji
pod przezwiskiem — Szlomy Tra-
garza. ;

Kwartowski ma bogatą prze-
szłość jako włamywacz i rozpru-
wacz kas.

W chwili, gdy policjanci za-
jęci byli rewizją samochodu, spry-
tni złodziejaszkowie zdołali czmy-
chnąć i ukryć się w pobliskim
lesie.

Jednakże policji udało się po
paru godzinach pościgu ująć
Kwartowskiego.

Rewizja samochodu ujawniła
znaczną ilość towaru, pochodzą”
cego z kradzieży, dokonanej w
fabryce trykotażu Etki Pobień-
skiej, mieszczącej się w Wilnie
przy ul. Žawalnej 15.

„Za Szlomą Tragarzem
słano listy gończe.

roze-

TEATR, MLZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Bernardynce. Dziś i jutro —

„Polacy w Ameryce”,
— W Lutni. Dziś — „Nieuchwytny”.
Jutro — jedyny recital taneczny Lidji

Winogradzkiej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 22 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych (muz. i pog.). 12.40:
Kom. met. 15.35: Program dzienny. 15.40:
Audycja @а dzieci. 16.05: Koncert dla
młodzieży (płyty). 16,35: „Precz z batem”,
pogadanka. 16.50: Co widzimy na wysta-
wie szkół zawodowych. 17,00: Koncert.
18.00: „Sport w życiu młodzieży”, odcz.
18,20: Muz. tan. 19.00: „Szkoła podcho-
rążych piechoty”, odcz. 19.15: Przegląd
prasy litewskiej. 19.35: Pras. dziennik
radjowy. 19,45: „Kobieta, kino i śpiew”,
pog. 20.00: Koncert chóru ukraińskiego.
20.45: Kwadr. liter. (Prus). 21.00: „2000
lat muzyki”, cz. L Objaśnia St. Węsław-
ski, 21.30: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wizytator Ostrowski o sporcie.
Dn. 22 czerwca o godz. 18.00 wizy-

tator Jerzy Ostrowski, którego radjosłu-
chacze nasi poznali dobrze jako człowie-
ka, wyczuwającego wszystkie, postulaty
młodzieży, wygłosi transmitowany odczyt
p. t. „Sport w życiu młodzieży”. Pre-
legent omówi w nim' wartości wycho-
wawcze sportu oraz jego rolę w rozwoju
fizycznym, moralnym i intelektualnym
dorastającego pokolenia.

Feljeton filmowy.
Jakie motywy przeważają w filmie

współczesnym? Jak się ustosunkowuje
do nich widz? Czego on żąda dzisiaj od
kina? Na te pytania i na inne jeszcze
usłyszymy odpowiedź w błyskotliwym
feljetonie Aleksandra Szeligowskiego p. t.
„Kobieta, kino i śpiew” o godz. 19.45.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

Z LITWY.
Aresztowania wśród Polaków

w pow. Koszedarskim,
Z pogranicza donoszą, iż na

terenie powiatu Koszedarskiego w
nocy z 19 na 20 bm. przeprowa-
dzone zostały rewizje i areszty
wśród Polaków.

Aresztowano 11 osób. Powód
rewizji i aresztów — nieznany.

Z Rosii sowieckiej.
Palą sowieckie kołchozy.
Dnia 19 b. m. w okręgu Ko-

szyrskim w Mińszczyźnie podpa-
iony został kołchoz im. Krylenki.

Spłonęło 11 budynków z in-
wentarzem. Podpalenia dokonali
kułacy. G. P. U. kilku włościan
aresztowało,

— Wynik obliczenia zawartości skar-
bonek z kwesty z dn. 16, VI. na Schro-
nisko „Im. Jezus* dał ogółem 449 zł.
70 gr. Po odtiąceniu wydatków na
znaczki i szpilki 13 zł. 60 gr. czysty
zysk zł. 436 gr. 10

Kwestarkom, które z całem poświę-
ceniem kwestowały na deszczu po 4—5
godzin, składamy serdeczne podzięko-
wanie. Zarząd.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

lenskiego“,
A. W. W-icz zt. 20— na herba-

ciarnię dla inteligencji.

 

rezys. Alessandro Blasetti

Sport.
Kajakowcy na start!

Z naszej inicjatywy powstała
myśl zorganizowania regat dla
kajakowców, których jest w Wil-
nie coraz więcej.

29 czerwca Ośrodek W. F. or-
ganizuje więc wielkie zawody ka-
jakowe w konkurencji jednoosobo-
"wych, dwuosobowych kajaków i
w konkurencji pań, panów i mie-
szanej.

Zapisy przyjmuje i wszelkich
informacyj udziela Ośrodek W. F.,
Ludwisarska 4.

Zaroi się więc na W3lji od ma-
łych, zwinnych kajaków, pójdą
w ruch wiosełka. Kajakowcy bę-
dą mieli dużo uciechy i emocji,

Wielkie zawody pływackie,
, Policyjny Klub Sportowy, ma-
jąc w swem gronie najlepszych
pływaków wileńskich, dba również
o propagandę tego sportu.
W roku ubiegłym P. K. S. zor-

ganizował doskonale udany długo-
dystansowy wyścig pływacki na
Wilji. Zgłosiło się wtedy przeszło
100 pływaków. Zwyciężył mistrz
Wilna Kukliński, a wśród pań
Mincerówna.

Zachęcony powodzeniem P,K.S.
zamierza i w tym roku zorganizo-
wać po raz już drugi taki wielki,
powszechny wyścig pływaków.
„Wyścig odbędzie się 29 czerwca.
Dystans wynosić będzie przeszło
1000 metr. Start mieścić się bę-
dzie koło przystani wioślarskiej
P. KS, a meta przy ujściu Wi-
lenki do Wilki.
W zawodach tych mogą brać

udział stowarzyszeni i niestowa-
rzyszeni od lat 16. Wpisowe wy-
nosi 50 gr. Zgłoszenia nadsyłać
należy do P. K, $., Kościuszki 8,
przystań wioślarska.

Pierwszych dziesięciu zawodni-
ków otrzyma nagrody.

Przed zawodami pływackięmi,
które rozpoczną się o godz. 13,
na przystani P. K. S$. odbędzie się
uroczysty chrzest nowozakupionej
czwórki wyścigowej.

Jedźmy nad Narocz.

W szkołach kończą się już
lekcje, Rozpoczynają się urlopy.
Zaczyna wyludniać się Wilno, ale
nie wszyscy jednak będą w tym
roku mogli pojechać gdzieś nad
morze czy w góry.

Zaczynamy nabierać coraz wię-
cej przekonania do naszych wileń-
skich okolic. W pierwszym więc
rzędzie Troki 1 Narocz.

Wileński Komitet Towarzystw
'Wioślarskich, w porozumieniu z
Polskim Touring Klubem, organi-
zuje w lipcu wielką wycieczkę
kajakową z Narocza do Wilna.
W splawie tym, który rozpocz-

nie się 10 lipca, po regatach wio-
šlarskich w Trokach, wezmą
udział turyści z całej Polski, Wi-
Jeńscy zaś wioślarze przyłączą się
do nich, by razem spływać uroczą
Naroczanką i piękną Wilją.

Wycieczka trwać będzie cały
tydzień. Koszta z całkowitem
utrzymaniem, dostawą kajaków aż
do Narocza, noclegami i t. d. wy-
niosą 34 zł, Informacyj udziela p.

KOMUNIKAT! Biorąc pod uwegę ciężki kryzys gospodarczy Dyrskcja K'na „Casino” postanowiła: aby dać możność ABSOLWENTKA gimn. Kucharka z
szerszej pub'iczności odwiedzaniajnaszego kin> zniżyć ceny aż do minimum a m'anowicie: OD 25 GR.parter60 gr.
Dziś ostatni dzień 1039 śpiewno-mówionego poematu filmowego w realizacji zuakom
ZEW ZIEMI. Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe Foxa I in.

ceny zniżone. Jutro premjera|Komedja p. t. SKANDAL PAPY.

oszukuje

Początek o godz. 4. Na 1-szy seans szych klas gimnazj. Po- wyjazd oraz do wszyst: Informacje
łocka 9, m. 4.

Z KRAJU.
Ujęcie bandy komunistów-podpalaczów.
NOWOGRODEK (Pat) Od

dłuższego czasu na terenie powia-
tu nowogródzkiego poczęły się
szerzyć kradzieże, przeważnie na
szkodę niezamożnych włościan, od
których złoczyńcy odbierali, prócz
pieniędzy, znajdowanych zwykle
w minimalnych ilościach, również
żywność, tak drogą dla chłopa na
przednówku, narzędzia pracy,
uprząż i t. d. W, ślad za temi kra-
dzieżami nastąpiły podpalenia i to
również dobytku biednych mało-
rolnych włościan, a wreszcie za-
bójstwa, względnie usiłowanie za-
bójstwa osób, które uważano za
ludzi lojalnie ustosunkowanych do
państwa.

Ten ostatni rodzaj przestępstw,
a przedewszysikiem sposób doko-
nywania ich, niemal identyczny
w każdym poszczególnym wy-
padku, nasuwai przypuszczenie, że
ma się tu do czynienia ze zorgani-
zowaną bandą przestępców.
drugiej strony ponieważ partja ko-
munistyczna, nie gardząc krymi-
nalnemi sposobami walki poli-
tycznej, nawoływała w swej bibule
do podpaleń i prześladowań nie-
wygodnych dla niej ludzi, nasunęło
się uzasadnione przypuszczenie, że
banda ta stoi pod kierownictwem
kompartji.

Istotnie przeprowadzone przez
prokuraturę nowogródzką docho-
dzenia potwierdziły w całej roz-
ciągłości, wyżej wspomniane przy-

puszczenie. Szczególnie sensacyj-
nym jest fakt, że partja komuni-
styczna, chwytając się wprost
kryminalnych metod, zorganizo-
wała ze swych członków szajkę
bandycką, która stosowała naj-
prostszy i najpewniejszy środek
eksproprjacji — kradzieże.

Prowadzone energiczne docho-
dzenia dały rezultat pomyślny,
gdyż banda złoczyńców została w
pełnym składzie wyłapana, na
czele ze swymi hersztami, Janem
Bacharem i Włodzimierzem Sta-

mieszkańcamisiewiczem, gminy
horodyczańskiej, powiatu nowo-
gródzkiego.
W związku z powyższem, dnia

28 maja b. r. prokuratura nowo-
gródzka złożyła sądowi okręgo-
wemu, przeciwko najbardziej
czynnym ośmiu członkom bandy,
akt oskarżenia w trybie doraźnym.
Nałeży dodać, że herszt bandy Ba-
char ostatnio tropiony przez po-
licję, ukrywał się w lesie, w spe-
cjalnie wykopanej norze, w której
odnaleziono, prócz karabinów i
skradzionych artykułów żywno-
ściowych, również maszynę do pi-
sania, oraz dwa aparaty teleio-
niczne. Banda ma za sobą bogatą
przeszłość i mimo jej stosunkowo
niedługiego istnienia 6-miesięcz-
nego dokonała 23 zbrodni natury
kryminalnej, zaco też członkowie
jej ponieść mają surową karę.

ее

W ostatnich dniach na tere-
nie gm. rubiežewickiej szalala
wielka burza. Ма pola spadł
ogromny grad dochodzący do
wielkości kurzego jaja. Grad ten
w szeregu miejscowościach po-
krył grubą warstwą pola, niszcząc
całkowicie zasiewy. Klęską gra-
dobicia dotkniętych zostało kilka
wsi, gdzie grzd zniszczył 70 proc.
zasiewów. Całkowicie uległo zni-
szczeniu zboże w miejscowości
Łubienie i 15 gospodarstw w
miejscowości Chotuszki. W miej-
scowości Chotowie zasiewy zni-
szczone na polach zostały do
60 proc. Straty znaczne. Władze
administracyjne i organizacje rol-
nicze zamierzają przyjść z pomo-
cą rolnikom dotkniętym klęską
gradobicia.

Burza gradowa niszczy zaslewy.

LIDA (Pat). W ostatnich dniach
przeciągnęła nad częścią powiatu
lidzkiego w szczególności nad gmi-
nami raduńską i bieniakońską
burza gradowa, połączona z silną
ulewą. Grad nieraz wielkości
orzecha włoskiego, spowodował
duże straty w zasiewach, Zwłasz-
cza zostały dotknięte w gminie
bieniakońskiej wileńska stacja do-
świadczalna, miasteczko Bienia-
konie i wieś Bieniakońce, w $mi-
nie zaś raduńskiej ucierpiało 12
miejscowości. Wymienione miej-
scowości, na skutek starań sta-
rosty powiatowego mają uzyskać
umorzenia podatków. Wysokości
strat jeszcze nie ustalono, w każ-
dym bądź razie są one bardzo
znaczne.

Wypadek z samolotem wojskowym.

Onegdaj rano samolot wojsko-
wy lecący w kierunku Białej
uległ defektowi i spadł na pola
gm. derewnickiej. Lotnicy dzięki

szczęśliwemu zbiegowi okolicz-
ności wyszli bez szwanku. Samo-
lot uległ częściowo uszkodzeniu.

Bójka żydów o niezapłacone lustro.

Onegdaj w Skidlu gawiedź ży-
dowska wywołała gorszące zaj-
ście podczas którego kilku ży-
dów napadło na ajenta Bargiel-
skiego i dotkliwie go pobiło. Po-
wodem napaści była sprawa na-
tury handlowej, bowiem jak się
okazało agenci  Bargielskiego
sprzedali niejakiemu  Chazanowi-
czowi lustro, za które kupiec nie
uiścił w terminie należności i
ajenci zażądali od Chazanowicza
lustra z powrotem. Chazanowicz
nietylko nie zwrócił nieopłacone-
go lustra, lecz pobił dotkliwie
Bargielskiego i przy pomocy

N. Halicki w Touring Klubie —
Mickiewicza 6, od godz. 11 do 14.
Przypuszczać należy, że w spła-

wie tym wezmą udział wszyscy
kajakowcy z Wilna. Młodzież
szkolna i dorastająca będzie miała
podczas spławu specjalną opiekę.

Obecnie prowadzone są poczy-
nania organizacyjne i układa się
dokładny plan wycieczki i podział
na poszczególne etapy.

Przyjeżdżających do Wilna ka-
jakowców powita jadąca statkiem
orkiestra, a na którejś z przystani
wioślarskiej nastąpi wspólny obiad
i rozwiązanie spławu.

posady Zgodzi się na s. kw. w okolicy Zakretu.

subjektów pobitego ajenta wy-
rzucił na ulicę. Za pobitym Bar-
gielskim w obronie: stanęli jego
koledzy również ajenci. Między
ajentami a gawiedzią żydowską
wywiązała się bójka, podczas któ-
rej kilku żydów i Polaków od-
niosło rany. Zajście zlikwidowała
policja.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 21. VI. 1932 r.

Holłandja 360,50 —361,40—359,60.
Londyn 32,10—32,15 -32,29—3',97.
Nowy York 8,919—8,939 —8.€89,
Nowy York kabel 8,924—8,944—8,904.
Paryż35 05—35,14—74 96.
Szwajcarja 173,80—174,23—173,37.
Włochy 45,60—45,83 —45,37
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,80.
Tendencja słabsza.

Papiery procentowe
| 5, pożyczka konwersyjna 34,50.

6 ;„, dolarowa 51,50. 4, dolarowa 43,50—
48—48,15. 7), pożyczka stabilizacyjna
44—43,75. 8% L. Z. B. K. G. 1 B. R,
obligacje B.K G 94. Te same 7, 83,25
8':, obl bud. B G K. 93. 4'l, |. L. Z. ziem-
skie 32,50—25,75. Drobne 33,25—33,50
8% L. Z. warszawskie 52,75 -52,50—

"53,25. 8° Łodzi 51,75. 10%, Piotrkowa
38 10', Radomia 50-50,50. Tendencja
niejednolita.

Akojei
Bank Polski 70.

Pożyczki polskie w Nowym Yorke:
Dilionowska 45 - 47. Stabilizacyjna 43,25— -
43,75. Sląska 30—32,50.

ATSRODRIKAS
dobremi DO SPRZEDANIA DOM IHK KADAkondycji na świadectwami poszukuje murowany z placem 800

ato do dzieci z młod- Znalazła sposób.
11—5,

Pani Kugelstoss: Uj, ta-
ka jestem zmęczona Ten

z pla- fryzjer, to un potrzebo-

Ww.
817—4 kiego. Garbarska 18, m.t Jacka 5. —2

PRESU O, ZZZĘ
Dom drewnlan

 

Willa „
BYLA W. P. MALINOWSKICH

Ul. Dr. Lewickiej (Dawniej Jasna) Nr. 10, Tel. 7

Pensjonat Marji Odyńcowej
obok kąpieli słoneczno powietrznych—pokoja komfortowe,| 7 w. Kasztanowa 7 m. 5. | minimalną zapłatę
suche, słoneczne z pełnem utrzymaniem po cenach umiar-
kowanych. — Kuchnia wykwintna dietetyczna,
woda bieżąca zimna i ciepła.—Telefon Nr. 7 międzymiastowy

i geraż na miejscu.
BTINA STD SERASTI

= AKUSZERKIZ© i аденио: LETNISKA.
£6 : Boratyński.

a $ n a Absolwent EET
AKUSZERKA niższej szkoły rolniczej PENSJONAT

MARJA o
LAKNEROWA |tiu_ Znajdujekrytycznem

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16, róg

 
w pokojach

187—0 o
ZR| UISIDLTNT va deskA

 

wych sił.
Ceny dostępne.

zaopatrzony.

W ogrodzie po-Bernardyńskim daw. .
„KOŁO POLEK* та

została otwarta Ё

KAWIARNIA i RESTAURACJA.
Kuchnia I bufet pod kierownictwem facho= | DL nel. Cymbier 2

Podczas pogody przygrywa orkiestra.
W wigilję św. Jana, „Sobótki*, bufet obficie

NZZETRPTWWNEEEE ul. Mickiewicza. — Tam-

  LEKARZE į para cerę,
|| brodawki, kurzajki i wą- po cenach

BRYSERZZZYCZZAIRKSCKA Gry. 702—00 gdzieindziej.

. 6
WENERYCZNE,SKÓRNE, | NAUKA

 188—0
ВЕО ОЛа

iego, Mostowa 1, ”   
  

„e. PRACA |

poszukuje od zaraz pra- (11 klm, od Wilna, komu-
w Jakimkolw'ek ma- nikacja

WZP69 ferty klerować pod:
zimierz Dudojć,
poczta Graużyszki. 706-0

Praczka
, że gabinet kosmetyczny przyjmie do domu bie-

O ienė miękką do prania Kalwaryjska 11 — 2 wWZ) ZOPRBSZRETEEZSEY BILETY WIZYTOWE,

USIPTASTTTSRSEKSaias 17 Bernardyński 8 m.12 i
107—0 0 BEEEDESMAE

 

A „, Młoda inteligentna oso-MOCZOPŁ. Tel. 15-64. GRZRIZENNEEKNE |. przyjmie posadę ka.
MICKIEWICZA 12, róg Uczenica klasy V-ej gi- sjerki lub ekspedjentki. Dom o 2 mieszkaniach chody

9—2 i 5—8, mnazjum im. Orzeszko- Może złożyć kaucję. O- przy ul.

autobusowa), w 1
się W łudnej, zdrowej, komplet- AC

5 położeniu, nie suchej miejscowości
przyjmuje od godz. 9 do zjodzi się za przeżycie sosnowy las,

Borcie 9291 —0
 

— 20 klm. odległe od Wi
na, z całkowitem utrzy- KoJowe
maniem zł. 90 mies. Do
Jazd autobusami. laform.

SPRAWY '

e : ; kondycji, 'do Adm. „Dz. Wii." dania. Z
AiDKDADD ZCZCZCZ: Krówka5,m. 2872266 wod”„2. W" BBI2-0'0 Sosnowa 16,m. 1

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁABA NIECIECKI,

ы OKAZYJNIE!
MAJĄTKOWE _ różne pozostałe z licy-

PESDDTAAS tacji rzeczy oraz samo-
sprzedaje

 

cem 300 sążni do sprze- wał całą godzinę ondu-

dania. Antekol, ul. Woj- lować moją fryzurę.

skowo - Cmentarna 11. Pani Klapholz: To pani
9306-0 o nie mogła przez ten ezas

trośke sobie pospace-
Działki ziemi po 3 zł. rować?
za metr do sprzedania.
Antokel, Senatorska 9. DDRII8306—0 o

DRUKARNIA
rzeczka. 4

O- Warunki: Kasztanowa4, Mieszkania З I INTROLIGATORNIA

Ka- m.5, od godz. 3—6 popoł. !pokoje 3

dl ZWIERZYŃSKIEGO.
-„„. Mieszkanie 4 pokojowa й

a EAS jl: z przedpokojem I 5 po- Mostowa Ul. 1. Tel' 12-44

do wynajęcia. pRzYJMUJE DO DRUKU
Ceny przystępne. Witol-
dowa 49, u właściciela. DZIEŁA, BROSZURY

dz. 11'/,—2I od 17—18.
lefszychniż godz 2!zy-0o „ KUPNO | ZAPROSZENIA,

mapzzcann | RÓŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY

WYKONYWA

tanio PUNKTUALNIE,
Konarskiego do I +

. 14—10. —2 lo
9312—0 o Sosnowa 16, m. 1sło 57 po pol. 189—0 e HPL ADA

zę

   


