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przedstawiciela Kkomisarjatu

jęciu i powitaniu eskadry,

wizyt flot obcych.

W drugiej połowie maja

Gdańsku.

szania obcych,
wany przez Poiskę.

może już odwołać wizyty.

ua

GDAŃSK. (Pat). Wczoraj na
dworcu głównym w Gdańsku za-
szedł poważny incydent świadczą-
cy o zupełnym braku bezpieczeń-
stwa na terenie w. m. Gdańska
oraz o planowej akcji prowokacyj-
nej hitlerowców. W chwili rusze-

_ nia pociągu osobowego w kierunku
Tczewa o godz. 22.09 z grupy kil-
kunastu osób, znajdującej się koło
ekspedycji towarowej, złożonej w
połowie z umundorowanych hitle-
rowców padły trzy strzały w kie-
runku  oświetlonego przedziału,

_ miijonów fr.

100 miljonów fr.

3 WARSZAWA (Pat). W ubie-
| głej dekadzie bank Polski, celem

uzupełnienia zapasu dewiz, wy-
mienił 19.611 tysięcy złotych na
dewizy, wobe: czego zapas złota
zmniejszył się o wymienioną sumę
i wynosi obecuie 504.419 tysięcy
złotych.

_Zapas dewiz, zaliczonych do
pokrycia, zmniejszył się o 908 ty-
sięcy do 44.336 tysięcy zł. Pie-

 niądze i należności zagraniczne
 niezaliczone do pokrycia wykazują

| spadek o 1.674 tysięce zł., to jest
| sumę 111.106 tysięcy zł. Portfel
wekslowy zmniejszył się o 6.919

_] tysięcy i wynosi 629.289 tysięcy.
| Stan pożyczek zastawowych spadł

a 2 493 tysięce do 114,237 tysięcy.

_, mysłu i handlu memorjał
_ cen papieru.

skarbu, a, po podpisaniu
w „Dzienniku Ulstaw*.

Ielafonans od własn. korespondenta)

WARSZAWA. We czwartek o godz. 8.30 rano na redzie

w zatoce gdańskiej staje niemiecka eskadra wojenna,
© godz. 17.30 wpłynie do portu gdańskiego.

6 tym fakcie zawiadomił w ciągu środy senat gdański

która

generalnego Rzpiitej Polskiej,
który ze swej strony zawiadomił senat gdański, że rząd polski,
wobec nieżycziiwego ustosunkowania się rządu Rzeszy do je-

go propozycji odroczenia wizyty, nie weźmie udziałuw przy-

uchylając się w ten sposób od
aktów kurtuazyjnych, które uprawiał stale od 10 iat podczas

Geneza incydentu jest następująca:

b. r. rząd Rzeszy zawiadomił
rząd polski o zamiarze złożenia wizyty Gdańskowi przez nie-
miecką eskadrę wojenną. Rząd polski zwrócił uwagę rządo-

wi niemieckiemu, że uważa terminwizytyniemieckiej za nie-

odpowiedni wobec podniecenia umysłów pewnej części ludno-

ści Gdańska | nieuregulowania przepisów portowych w m.

Rząd niemiecki w dalszym ciągu rozmowy wskazywał na
trudności odwołania wizyfy I powoływał się na to,
zaproszona została przez senat gdański.

Trzeba dodać, że senat gdański nie posiada prawa zapra-

Gdańsk bowiem jest na zewnątrz reprezento-

Iž fiota

Wobec takiego kroku senatu gdańskiego komisarjat gen.
Rzplitej Poiskiej w Gdańsku dn. 3 czerwca zwrócił się do se-

natu gdańskiego ze swemi zastrzeżeniami na które ten odpo-

wiedział dopiero dn. 20 b. m., zaznaczając w wyjaśnieniach że

zaprzecza jakoby miał zapraszać flotę niemiecką.

Na skutek tego rząd polski ponownie zwrócił się do rządu nie-

mieckiego z przedstawieniem, że główny argument, odnoszący

się do niensoeżiiwości odroczenia wizyty upada. W odpowiedzi
rząd Rzeszy oświadczył, że ze względów technicznych nie

 

Terror hitlerowski iprowokacje w Gdańsku
którym jechato 6 marynarzy pol-

* skich w mundurach marynarki wo-
jennej, co było widoczne z peronu.
Dwie kule wybiły szyby w prze-
dziale, trzecia ugrzęzła w ramie
nad oknem. W czasie odjazdu po-
ciągu pośpieszcego Gdynia — War
szawa ze st. Gdańsk o godz. 23,16
grupa umundorowanych hitlerow-
ców, znajdująca się w tej chwili
na moście nad torem kolejowym
poczęła wznosić okrzyki przeciw-
ko Polsce.

BUDOWA KOLEI SLĄSK — GDYNIA.
Rząd francuski asygnuje 200 milj.

PZ (Telefonem od własnego korespondenta.)

> WARSZAWA. Niedługo zestaną podjęte roboty na magi-
strali węglowej Siąsk—Gdynia w szerszym zakresie. Е

Rząd francuski zdecydował się asygnować w formie za-

Suma ta sferom zainteresowanym wydaje się za małą,
a wobec tego zabiegają one, by rząd irancuski asygnował 250

Jak słychać, rząd francuski zgodził się na wypłacenie

krótkoterminowej zaliczki 200 miljonowej w dwóch ratach po

Bilans Banku Polskiego.
Inne aktywa wynoszą kwotę

142,070 tysięcy, to jest o 6.695 tys.

zł. więcej, niż w poprzedniej de-
kadzie.

W pasywach pozycja natych-
miast płatnych zobowiązań wzro-
sła o 4.695 tysięcy do 157.207 ty-
sięcy zł Równocześnie obieg bi-
letów bankowych spadł o 29,726
tysięcy i wynosi 1.046.901 tysięcy

zł, Stosunek piocentowy pokrycia
obiegu biletów i natychmiast płat-
rych zobowiązań Banku wyłącz-
nie złotem wynosi 41,9% Ро-
krycie kruszcowo - walutowe —
45,570/0, wreszcie pokrycie samego
tylko obiegu biletów wynosi
48,180%/9, Stopa dyskontowa Ban-
ku 7!/:%/9, lombardowa 8!/:.

_ |Protest fabryk papierniczych w Sprawie
obniżki ceł.

(Telef od własnego karespondenta.) ;
WARSZAWA. Kartei fabryk papieeniczych 2iožyl ministrowi prze-

w obronie swego stanowiska w sprawie

B „Akcja ta nie zmieni decyzji rządu, a zarządzenie o obniżce ceł
"a papier zostało już podpisane przez min. przemysłu i handlu oraz
: przez ministra rolnictwa, zostanie ogłoszone

+

"stały zawiadomione,

'" Prowokacyjna wizyta floty
niemieckiej w Gdańsku.

GDAŃSK, Pat. Prasa dzisiej-
sza podaje obszernie program
pobytu niemieckich okręłow wo-
jennych w porcie gdańskim, co —
jak było do przewidzenia — ma
posłużyć do urządzenia szere-
gu manifestacyj nacjonalistyczno*
militarnych. Przyjazd okrętów ma
nastąpić już we czwartek. Poda
jąc program, prasa wzywa lud-
ność do dania wyrazu radości z
powodu przybycia okrętów nie-
mieckich przez jak najliczniejsze
udekorowanie miasta flagami.
Specjalną uwagę zwraca rola, ja-
ką w tych manifestacjach od-
grywa Kurhaus i kasyno sopockie,
które tak zabiegało o polskich
gości. Również rzuca się w oczy
manifestacyjny przemarsz ma
rynarzy niemieckich przez mia-
sto do 4 kościołów polskich
w środku Gdańska.

 

23 czerwca 1932 r.
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Wystawa chopinowska w  Paryżn.
PARYŻ (Pat.) W obecności

władz francuskich, ambasadora
Rzeczypospolitej Chłapowskiego,
członków ambasady i konsula

generalnego Rzeczypospolitej,
przedstawicieli świata naukowego,
artystycznego i towarzyskiego Pa-

ryża odbyło się w Bibljotece Pol-
skiej w Paryżu otwarcie wystawy

chopinowskiej. Wystawa mieści
sięw trzech salach, w których
zgromadzone zostały skarby z
muzeów francuskich i polskich

oraz ze zbiorów prywatnych. Naj-
większe wrażenie robi mala za-
ciszna sala, w której stoi otwarty

fortepian Chopina i gdzie rozło-
żone są autografy jego utworów

muzycznych. Obok, na wzniesie-
niu, spoczywa maska pośmiertna

Chopina. Pokój ten został pod-
Czas dzisiejszej uroczystości za-

tzucony przez panie paryskie
kwiatami o polskich barwach na-
rodowych. °

zagranicą $ zł.

być przez FAdministrac.
nto czekowe w P. K.

  

  

     

$ +р.

Bernardyńskim o godz. 6-e] rano.

   

 

O czem zawiad+mia Krewnych | Znajomych

OGŁOSZENIA: za wiersz miHm. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 35 gr., 18
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mi

druku R

28 gr. Ogłoszenia
a o 28 proc. drożej. Terminy
dowełnie zmieniane.

. Nr. 80187. -

 

£Łu duszę

JANA DOWNAROWICZA
Dnia 24 b. m. odbędzie się żałobne nabożeństwo w kościele po- .

Żona I-dzieci.

Hitlerowiec przewodniczącym sejmu
pruskiego.

BERLIN. (Pat.) Na środowem
posiedzeniu sejmu pruskiego po-
seł narodowo secjalistyczny Kerrl
został ostatecznie wybrany na
przewodniczącego sejmu 197 gło-
sami socjalistów i niemiecko-na-
rodowych, przy 64 głosach cen-

trowych wstrzymujących się od
głosowania. Kandydat komuni-
styczny Kasper otrzymał 53 głosy,
kandydat socjalistyczny Wittmak—
91 głosów. Pierwszym wicepre-
zesem obrany został Kries (nie-
miecko-narodowy).

Zaburzenia w całych Niemczech.
BERLIN (Pat). Ubiegła doba

miała przebież niezwykle burzii-
wy. W wyniku licznych starć w
różnych dzielnicach Berlina jeden
hitlerowiec został zabity, a kilku
ciężko rannych. Aresztowano 42
osoby, przeważnie z pośród komu-
nistów i narodowych socjalistów,
zamieszanych w bójki uliczne.

 

Nagłe zwołanie komisji głownej rozbrojeniowej,
GENEWA (Pat). Dzień dzisiej-

szy przyniósł nową niespodziankę
w dziedzinie prac rozbrojenio-
wych. Podczas gdy jeszcze wczo-
raj przewodniczący Henderson о-
świadczył, że komisja główna
zbierze się dopiero około 1 lipca,
© godzinie i w nocy delegacje zo-

że komisja
śłówna zbierze się w dniu dzi-
siejszym. Nagłe zwołanie komisji
głównej nastąpiło na żądanie de-
legacji amerykańskiej, która pra-

śnie wystąpić publicznie ze swym
projektem rozbrojeniowym. Wia-
domość o zwołaniu komisji głów-
nej, która rozeszła się w ciągu
dzisiejszego przedpołudnia po Lo-
zannie, spowodowała pośpieszny
p prawie wszystkich dzien-
nikarzy do Genewy. Także wielu
delegatów, m. in. Grandi, udało
się do Genewy, ażeby uczestni:
czyć w posiedzeniu. Natomiast
Herriot, Mac Donald i delegaci
niemieccy pozestali w Lozannie.

Amerykański projekt rozbrojenia.
GENEWA (Pat). Na posiedze-

niu komisji głównej konierencji
10zbrojeniowej delegat amerykań-
ski Gibson odczytał deklarację
amerykańską, Deklaracja ta za-
wiera nowe iuistrukcje dla dele-
gacji amerykańskiej na konieren-
cję rozbrojeniową.

Opublikowanie jej nastąpiło —
oświadcza deklaracja — celem po-
informowania narodu amerykań-
skiego w sposób jak najpełniejszy.
Nadeszła chwila — oświadcza de-
klaracja — skończenia że szczegó-
łami i przyjęcia szerokiej i kon-
kretnej metody dla redukcji przy-
śniatających ciężarów zbrojeń.
Byłby to donioślejszy krok ku po-
prawie sytuacji gospodarczej świa-
ta. Zsumowawszy dawne zasady
ogólne, deklaracja Hoovera zawie-
ra konkretne propozycje, zmniej-
szające wszystkie zbrojenia świa-
ta o jedną trzecią część. W dzie-
dzinie zbrojeń lądowych Hoover
domaga się zniesienia czołgów, za-
kazu wojny chemicznej, zniesienia
ciężkiej artylerji Dalej Hoover
proponuje redukcję o jedną trze-
cią wszystkich armij lądowych,
wykraczających poza cyfrę t. zw.
sił policyjnych. Pod „siłą policyj-
ną' Ameryka rozumie siłę, po-
trzebną do utrzymania porządku
wewnętrznego. Dotychczasowe
traktaty pokojowe — powiada de-
klaracja — zmriejszyły armje Nie-
mieć, Węgier 1 Bułgarji do wyso-

kości, potrzebnej dla utrzymania
porządku wewnętrznego. Siły po-
licyjne innych państw winny być
obliczone proporcjonalnie do sił
tych państw. lnne siły, potrzebne
dla obrony przed napaścią z ze-
wnątrz, byłyby zmniejszone o je-
dną trzecią. W dziedzinie lotnic-
twa Hoover proponuje zupełne
zniesienie lotnictwa bombardują-
cego. W dziedzinie morskiej Hoo-
ver proponuje zmniejszenie o je-
dną trzecią liczby i tonażu pancer-
ników, ustałonych przez traktaty.
Tonaż awionetek, krążowników
i torpedowcow miałby zostać
zmniejszony o jedną czwartą, a to-
naż łodzi podwodnych o jedną
trzecią. Pozatem Hoover propo-
nuje, ażeby żadne państwo nie
zachowało ogólnego tonażu łodzi
Powzanich powyżej 35 tysięcy
on.

Po przedstawieniu deklaracji
prezydenta Hoovera, Gibson zło-
ży: krótkie oświadczenie, w któ-
rem wyraził nadzieję, że propo-
zycje amerykańskie zostaną życz-
liwie przyjęte. Stany Zjednoczone
przedstawiły swą propozycję po-
mimo ofiar, jakie jej realizacja
pociągnęłaby za sobą dla własne-
$o państwa, gdyż zmuszone były-
by zniszczyć tysiąc sztuk ciężkiej
artylerji, 900 czołgów, 300 tysięcy
ton okrętów i wielką liczbę samo-
lotów.

 

Propozycja francuska umiędzynarodowienie
iotnictwa.

GENEWA (Pat). Na środowem
posiedzeniu komisji lotniczej kon-
terencji rozbrojeniowej .delegat
francuski sen. de Jouvenel moty-
wował propozycję francuską,
wskazując, że aby zmniejszyć

zbrojenia, trzeba ograniczyć tonaż
samolotów wojskowych, aby zaś
zmniejszyć tonaż samolotów woj-
skowych, trzeba umiędzynarodo-
wić lotnictwo cywilne.

Niemcy przeciwko francuskiemu
planowi odszkodowań.

LOZANNA (Pat). Niemiecki
minister spraw zagranicznych
Neurath wręczył Mac Donaldowi
memorandum, w którem delegacja
niemiecka wylicza szereg powo-
dów, jak bezrobocie, niemożność

zwiększenia podatków, wysokość
długów zewnętrznych, brak re-
zerw kolei niemieckich itd. i
oświadcza, że nie może zgodzić się
na francuski plan rozwiązania
kwestji odszkodowań.

Niemiecki projekt odszkodowań.
LONDYN. (Pat). Według inior-

macyj, otrzymanych dzisiaj w по-
cy z Lozanny niemiecki projekt
odszkodowań, przedstawiony Mac
Donaldowi zawierać ma następu-
jące propozycie: 1) moratorjum dla
Niemiec na okses jednego do 2 lat,
2) świadczenia” nie ulegną przer-
wie, 3) po upływie moratorjum
Niemcy zapłacą pewną sumę glo-
balną, którą należy ustalić, 7apła-

-pejskich. Wzamian -za

ta nastąpi w formie przekazania
przez Rzeszę Niemiecką bonów
kolei niemieckich lub przemysło-
wych. Z sumy  uiszczonej w ten
sposób */; przekazanoby Stanom
Zjednoczonym, '/5 uległaby podzia-
łowi pomiędzy wierzycieli euro-

to Stany
Zjednoczone miałyby poczynić da-
leko idące ustępstwa w zakresie
długów wojennych.

DYSKUSJA NAD PROPOZYCJĄ
AMERYKAŃSKĄ.

GENEWA (Pat). W. dyskusji
nad propozycją "amerykańską
pierwszy przesnawiał minister Si-
mon. Określił on deklarację Hoo-
vera jako posiadającą kapitalne
znaczenie, dodając jednak, że kon-
ferencja musi doprowadzić do po-
rozumienia, a porozumienie to nie
może być osiągnięte drogą jedno-
stronnych dekiaracyj. Porozumie-
nie, w/ś mówcy, może być osią-
gnięte tylko drogą wzajemnych
ustępstw, Wogóle przemówienie
ministra Simona nacechowane by-
ło krytycyzmem do propozycyj
amerykańskch Następny mówca
Paul-Boncour oświadczył, że orę-
dzie prezydenia Hoovera zawiera
propozycje bezpośrednie i proste,
być może nawet zbyt proste.
Zmierzają one do silnej redukcji
zbrojeń, co jest niemożliwe przy
obecnym stanie bezpieczeństwa.
Tylko gdy zrealizowany zostanie
francuski projekt w dziedzinie
bezpieczeństwa, możnaby pójść w
kierunku, wskazanym przez dele-
gację amerykanską. Paul-Boncour
podkreślił następnie z naciskiem,
że propozycja amerykańska nie
liczy się z sytuacją specjalną
mniejszych państw: Przecież nie-
które z nich niedawno przywróco-
no do życia. Muszą one dopiero
wykuć swą niepodległość i bez-
pieczeństwo. io też zastosowanie
wobec nich jednakowych redukcyj
o jedną trzecią byłoby rażącą nie-
sprawiedliwością. Zresztą także w
stosunku do wszystkich państw
zastosowanie jednakowej reguły
dałoby wynik niesprawiedliwy.
Następnie zabrał głos Litwinow,
który powitał propozycje amery-
kańskie jako zbliżone do dawniej-
szych _propozycyj sowieckich.
Imieniem delegacji nemieckiej p.
Nadolny wyraził się z uznaniem
o propozycji amerykańskiej, którą
uważa za umiarkowaną. Włoski
minister spraw zagranicznych
Grandi oświadczył, że Włochy cał-
kowicie, bez żadnych zastrzeżeń,
przyjmują propozycje delegacji
amerykańskiej we wszystkich jej
punktach. r

 

Również z całej prowincji nadcho-
dzą wiadomości o zaburzeniach,
wywołanych przez narodowych so-
cjalistów i komunistów.

W Kilonji i okolicy, gdzie od-
działy hitlerowców urządziły pro-
wokacyjne pochody przez miasto,
powtarzały się również całą noc
bójki. Ostre starcie wywiązało się
z. członkami republikańskiego
Reichsbanneru, przyczem 10 osób
zostało ciężko rannych tak, że
musiano je przewieźć do szpitala.
W Szczecinie grupa hitlerow-

ców napadła na komunistów, ra-
niąc strzałami z rewolwerów 2
osoby. 5
W Altonie komuniści ostrzeli-

wali wczoraj z ukrycia maszerują-
cy oddział sziturmowców, raniąc
ciężko trzech hitlerowców i jedne-
go przechodnia.

Do podobnych zajść doszło w
Hamburgu. Pomiędzy komunista-
mi i hitlerowcami wywiązała się
strzelanina, klórej ofiarą padło
kilkanaście osób rannych, w tem
jeden narodowy socjalista — rad-
ny miejski i pewien przechodzień,
nie biorący udziału w starciu, Po-
licja, interwenjując, dała salwę, ra-
niąc kilku komunistów.
W Essen dokonano skrytobój-

czego zamachu na członka związ-
ku antyfaszystowskiego, który na
skutek odniesionych ran, zadanych
nożem, zmarł w szpitalu.
W Kiłonji hitlerowiec napadł

na dwóch komisarzy policji, obala-
jąc jednego z mich na ziemię, dru-
giemu zaś wybijając kilka zębów.
Po ostrej walce udało się napastni-
ka obezwładnić i odprowadzić na
posterunek policyjny.
W Brunświku komuniści urzą-

dzają pod gołem niebem pochody.
e środę w czasie rozwiązywania

jednego z zebrań doszło do starcia
między tłumem a policją, która
użyła broni palnej. Jeden z de-
monstrantów został ranny.

Rząd heski z powodu licznych
zajść w Mioguncji, Wormacji i in-
nych miejscowościach wydał bez-
względny zakaz urządzania de-
monstracyj politycznych.

BERLIN (Pat). Uniwersytet we
Frankiurcie n/Menem był w dniu
22. VI. widownią gwałtownych za-
burzeń. Stu kilkudziesięciu stu-
dentów narodowo-socjalistycznych
zjawiło się w gmachu uniwersyte-
tu w mundurach, wbrew wydane-
mu zakazowi rektora. Doszło
przytem do zajsć między studen-
tami hitlerowcami i komunistami,
w wyniku których dwóch studen-
tów ciężko rannych odwieziono do
szpitała. — Wezwana przez rekto-
ra policja z trudem zdołała przy-
wrócić porządek. Uniwersytet z0-
stał zamknięty na czas nieograni-
czony.

ks ki ю

Zótarg między rządam Rzeszy a Kralami
związkowymi o mundury hitlerowskie.
BERLIN (Pat). Pod przewodni-

ctwem ministra Gayla obradowata
konferencja przedstawicieli kra-
jów związkowych. Minister Gayl
oświadczył, że rząd Rzeszy nie za-
mierza wprowadzać stanu wyjąt-
kowego, niemniej jednak domagać
się musi od krajów związkowych
uchylenia zakazu noszenia mundu-
rów przez członków partyj. Prze-

ciwko temu żądaniu wysłąpił ba-
warski minister Stuetzel. Stano-
wisko przedstawiciela  Bawarji
znalazło poparcie u ministrów
Wirtembergji, Badenji i Saksonii.
W razie narzucenia przez rząd
Rzeszy krajom związkowym innej
decyzji w tej sprawie, rząd bawar-
ski ma odwołać się do Trybunału
Rzeszy.

šės dovis
riai LLA LS 12

Wyrok na szpiega.
WARSZAWA (Pat.) Wyrokiem

wojskowego sądu okręgowego w
Toruniu jako doraźnego z dnia
17 czerwca 1932 r. szeregowiec
2 p, szwol. Mikołaj Szysz został
za zbrodnię szpiegostwa skazany
na karę śmierci przez rozstrzela-
nie, pozbawienie praw i wydele-
nie z wojska. Pan Prezydent Rze-
czypospolitej ' uwzględnił prośbę
skazanego o łaskę i złagodził ka-
rę śmierci przez zamianę jej na
15 lat ciężkiego więzienia.
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Moralność podatkowa.
Pod takim tytułem wyszła

świeżo krótka, lecz bardzo treści-

wa, bardzo pożyteczna broszu-

reczka, poświęcona tak aktualnej

i — przyznajmy — bolesnej spra-
wie, jak podatki, które szczegól-

nie w naszych powojennych cza-

sach, nietylko w Polsce stały się

już nietylko dotkliwym ciężarem,

ale wprost kięską, ruiną wielu

dóbr osobistych i warsztatów pra-
cy produkcyjnej.

Autorem wspomnianej pracy

jest p. St. Latanowicz, zaprzysię-

żony rewizor ksiąg w Poznaniu,

człowiek, jak widać, doskonale

obeznany z przedmiotem, to też

jedynym zarzutem, który mu uczy-
nić można, jes' to, że w broszurce

swej uwzględnia przedewszyst-

kiem, rzec można wyłącznie, po-

datek państwowy, pomijając pra-

wie zupełnie podatki samorządo-

we i przedewszystkiem tak zw.

świadczenia socjalne, które ciężar

obowiązków podatkowych czynią
szczególnie nieznośnym i otwie-
rają bardzo szerokie pole dla
izeczowej krytyki.

Nie godzi się jednak czynić
autorowi zarzutu z tego, czego
nie napisał, przyjrzyjmy się ra-
czej pozytywnym wartościom tej
pracy. : :

Autor traktuje swój przedmiot
całkiem objektywnie, bez naj-
mniejszej domieszki jakichś ten-
dencyj politycznych, ujmuje go zaś
z punktu widzenia prawdziwie
obywatelskiego, ze strony — m o-
ralności publicznej.

Na wstępie podkreśla on
obowiązek płacenia podat-
ków, zaznaczając jednak z na-
ciskiem, iż obowiązek ten daje
obywatelowi też pewne prawo,
mianowicie: prawo do kon-
troli jak się jego pieniądze
użytkuje.

Rozwijając tę myśl, możnaby
powiedzieć, że prawo kontroli nie
jest jedynem prawem płatnika,
chociaż obejmvje ono wszystkie
inne. A więc płacąc podatki, ma-
my prawo żądać przedewszyst-
kiem bezpieczeństwa zarówno
zewnętrznego jak i wewnętrznego,
praworządności, mamy prawe wy-
magać szkół odpowiednich dla
wychowania młodego pokolenia,
mamy prawo żądać warunków od-
powiednich, dla rozwoju zdrowych
sił produkcyjnych narodu i t. pod.

Otóż, płacąc bardzo wysokie
podatki, stwierdzić niestety mu-
simy, że ze wszystkich powyż-
szych dobrodziejstw korzystamy
tylko w bardzo ograniczonych
granicach, z czego wnosić należy,
że pieniądze uzyskane z podatków
nie zawsze są celowo wydawane,
co znowu jest skutkiem niedosta-
tecznej kontroli ze strony czynni-
ków obywatelskich, w szczegól-
ności sejmu, w pierwszym rzędzie
powołanego do wykonywania tej
kontroli.

Prawem podatnika jest rów-
nież, aby ciężary podatkowe —
czy duże czy małe były
sprawiedliwie rozłożo-
ne. Niesprawiedliwy rozkład po-
datków „wytwarza niemora|l-
ność podatkową, której nie
hamuje nawet miłość ojczyzny”.

Wogóle moralność publiczna

 

wymaga traktowania sprawy po-
datkowej jako obowiązku
obustronnego. Na płatniku
ciąży ciężki obowiązek płacenia
podatku, rząd ma obowiązek nie-
tylko celowego i sumiennego użyt-
kowania tych pieniędzy, nietylko
sprawiedliwego podziału ciężarów
podatkowych. Obowiązkiem rządu
jest przedewszystkiem dbać o to,
by płatnik nie zachwiał się pod
ciężarem podatków, inaczej było-
by to podpiłowywaniem gałęzi, na
której sam siedzi. Każdy rolnik
wie o tem, że się owce strzyże na
wiosnę, gdy obfite ich runo byłoby
ciężarem na skwary letnie, nie
uczyni jednak tego w jesieni, wie-
dząc, iż owce jego zmarniałyby na
zimnie. Pszczelarz podbiera miód
na wiosnę, gdy dookoła jest kwia-
tów dostatek, na jesieni zaś pozo-
stawia potrzebną ilość miodu dla
przezimowania, a w braku tako-
wego stosuje nawet sztuczne do-
żywianie, nietylko w interesie
pszczoły, ale rownież we własnym,
dobrze zrozumianym — interesie,
gdyż wyginięcie pszczół naraziło-
by przedewszystkiem jego samego
na stratę i bankructwo.

Rzecz dziwna, że tak elemen-
tarnej prawdy, którą rozumie
każdy niepiśmienny kmiotek, czę-
sto pojąć nie mogą „wielcy“,
„łachowi” specjaliści od gospodar-
ki państwowej. To już nie jest
nawet kwestja „moralności po-
datkowej“, o której pisze autor
wspomnianej broszurki, to kwestja
własnego, egoistycznie, bynajmniej
nie społecznie pojętego interesu
skarbu. Tak pojmowali ongi ten
interes autokratyczni monarcho-
wie, nigdy nie syci złota, traktu-
jący państwo jako swój folwark.
Rozumieli oni jednak, że „trzeba
dač gąbkom nasiąknąč“, jak ma-
wiał jeden z najbezwzględniej-
szych autokralow średniowiecza,
książę Witold. Czyżbyśmy mieli
tęsknić do ówczesnych metod i
stosunków w naszych „demokra-
tycznych” czasach?

Ponieważ mowa o ustroju „de-
mokratycznym”', nasuwa się pyta-
nie, kto właściwie w państwie
demokratycznem obowiązany jest
do płacenia podatków?

Autor omawianej przez nas
broszury pragnąlby ciężar podat-
kowy rozłożyć na jaknajszerszy
ogół podatników.  Formułuje to
zaś w ten sposób: „Zasadniczo
winien płacić podatek dochodo-
wy każdy obywatel, posiadający
czynne i bierne prawo wyborcze".

Polityk mógłby to sformułować
wice versa w ten sposób: „Tylko
ten, .kto płaci podatek, posiada
prawo wyborcze”. Czyli, że ten
tylko, kto ponosi ciężary, może
posiadać prawo kontroli, które
jest pierwszym przywilejem sejmu.

Na podobnej zasadzie opierały
się przedwojenne ordynacje wy-
borcze, jak np. rosyjska, która
dzieliła wyborców na klasy, za-
leżnie od ich stanu majątkowego,
co jest w najsciślejszym związku
z sumą opłacanych świadczeń.

Po wojnie poglądy uległy dość
radykalnej zmianie. Nie będziemy
tu zastanawiać się czy słusznie?

(D. c. n.)

 

Koncert Putlerewskiego w Brukseli
Z Brukseli piszą:
Koncert Paderewskiego! Dwa

te słowa wbijają się w pamięć u-
derzając swoją potęgą. Reklamy
im nie trzeba. Co żyje rusza, by
się zaoptrzyć w bilety. Rozsprze-
dano je w ciągu trzech dni. Już
zachodzi obawa, że ich nie dosta-
niemy, a przecież prawie całe na-
sze Koło z Liege wyrusza jak je-
den mąż, by móc usłyszeć kocha-
neśo mistrza, by złożyć mu swój
hołd.

Dzięki uprzejmości p. konsula
Chiczewskiego, dostajemy specjal-
ne bilety na estradzie. Cieszymy
się, że Še bana blisko naszego
wielkiego rodaka. Wraz z nami ca
ła elita kulturalna polska i belgij-
ska oczekuje tej duchowej uczty.

Nadchodzi wreszcie dzień ocze
kiwany. Suną wieczorem pojazdy,
śpieszą ludzie. Wspaniała sala „Pa
lais des Beaux Arts“ wypelniona
e brzegi wyborową publicznošcią.

reszcie wchodzą do swej loży
król i królowa. Publiczność wsta-
je z miejsc, bijąc brawa. W loży,
obok pary królewskiej, siedzi nasz
poseł minister dr. Tadeusz Jackow
ski. Dzień dzisiejszy stoi pod zna-
kiem polskości!

Wreszcie na salę wchodzi Igna-
cy Paderewski.

Zrywają się długo niemilknące
brawa. Mistrzowi naszemu publi-
czność urządza -gorące przyjęcie.
Wszyscy wstają. Nawet król i kró
lowa. Słyszę obok głos mego zna-
jomego Bułgara: „Patrz pan, król
1 królowa stojąl..* Wymówił to z
podziwem. Tak. Żadnemu artyś-
cie takiego przyjęcia, takiego usza
nowania nie oddają panujący bel-
giscy. Serce napełnia się dumą.

ak, to nasz ukochany rodak, nasz
polski genjusz i wielki patrjota.

Paderewski siada. Zaczyna
grać.. Na sali skupienie. Za do-
tknięciem jego palców wylatują
czarodziejskie tony. Wszyscy słu-

7

chają. Mozart, Liszt, Chopin, na-
dewszystko. Jak zawsze, to cudne,
niezrównane wykonanie utworów
Chopina. Oddechy zamierają. Prze
nosimy się w inny świat... Od cza-
su do czasu rzucamy wzrokiem na
czcigodną głowę naszego mistrza,
widzimy w jego twarzy jak grając,
przeżywa to całem swem jestest-
wem. Jak bardzo siwa jego gło-
wa staje się nam wszystkim drogą.

Mistrz gra, gra dużo i pięknie.
Huragan oklasków, owacje publi-
czności, która stojąc wraz z kró-
lem, oddaje mu hołd — nie milkną.

Niestety już po koncercie, A
przecież tak chciałoby się słuchać
jeszcze dłużej.

Każdy chce się dostać do Pa-
derewskiego. Tłum czeka. Wcho-
dzą i wychodzą wysoko postawio-
ne osobistości, by móc z nim zamie
nić parę słów, lub choćby tylko
uścisk dłoni,

Wreszcie przychodzi na nas ko
lej. Wchodzimy my, członkowie
Koła Studentów Polaków w Lićge.
Przedstawia nas p. minister dr. Jac
kowski. W imieniu Koła zabiera

glos jego prezes, kol. Dorosz - So-
olewski, przemawiając wzruszo-
nym głosem i wręczając nakoniec
Paderewskiemu dyplom członka
honorowego naszego Koła. Kole-
żanka Abramowiczówna podaje
mistrzowi prześliczną wiązankę
czerwonych i białych róż.

, Paderewski odpowiada, wspo-
minając dawne czasy, kiedy go wi
tała w Lićge na koncercie polska
młodzież akademicka z Leodjum,
do której tradycji nawiązuje dzisiej
sze młode pokolenie. Wreszcie o-
fiaruje w razie potrzeby swą po-
moc młodym leodyjczykom. Serde
czne pożegnanie się z każdym z
osobna, kończy naszą wizytę, z któ
rej wychodzimy oczarowani do-
brocią, serdecznością i skromno-
ścią tego prawdziwie wielkiego
człowieka.

*

DZIENNIE MIBERSEI"

Z prasy.
Bezpartyjni ideowcy.

Wprawdzie z hasła „bezpar-
tyjności* sanacyjnej już się konie
śmieją, ale dobrze jednak jest u-
przytomnić sobie, jak się po dziś
dzień tę „bezpartyjność” pojmuje.

Oto jeden z licznych przykła-
dów:

Odpis z odpisu.
Polska Agencja Telegraficzna PAT.

WA/32.
L. 3626/32.

Warszawa, dnia 23 maja 1932 r.
Do

Pana Prezesa Sądu Okręgowege
w Poznaniu.

Dotyczy ogłoszeń komorniczych.
Doszło do naszej wiadomości, że ko-

mornicy poznańscy, zainteresowani i za-
chęceni prowizją, udzielaną im przez
wydawnictwa, kierują ogłoszenia do pra-
sy dowolnie w zależności od osiąganych
korzyści, przyczem w udzielaniu prowizji
wydawnictwa licytują się wzajemnie.

Stan taki jest z wielu względów nie
wskazany, głównie dlatego, że podraża
to ceny ogłoszeń, oraz, że ogłoszenia,

pomimo I CA LPE

rządzeń, nikających z okólnika Mini-
й Siatki 1590/11.sterstwa  Śprawiedliwości nr. _

niepowo-G. S./30 dostają się do prasy,
łanej do tych publikacyj.

Dążąc do uporządkowania tych

spraw na terenie poznańskim, oraz z uwa

gi na stałe zadłużenie komorników w

PAT. wprowadza PAT. z dniemi czerw-
ca r. b. w oddziale PAT. w Poznaniu dział
ogłoszeń gotówkowych (analogicznie, jak

w Warszawie), który przyjmować będzie
ogłoszenia bezpośrednio od komorni-

ków i kierować je do „Dziennika Poznań-

skiego”, jako pisma, przeznaczonego do

ogłoszeń komorniczych.
Cena ogłoszeń zostanie w t wy-

padku zryczałtowania i wyniesie zł. 12 za

ogłoszenie bez względu na jego rozmiary.

Obecnie cena wynosi 10, 12, 14, 16 i

więcej zł, przyczem ogłoszeń po 10 zł.
jest minimalny procent. :

W związku z powyższem Dyrekcja
PAT. prosi Pana Precesa Sądu Okręgo-

wego o wydanie zarządzenia komorni-

kom, by ci począwszy od 1 czerwca b. r.
kierowali ogłoszenia do oddziału PAT.
w Poznaniu, opłacając gotówką2 12 zł.

Dyrektor PAT.
podp. w z. Czerny.

Naczelnik Sądu Grodzkiego
Prez.: 8524/32.

21. N.
Poznań, dnia 9 czerwca 1932 r.

o
Pana kom. sąd. . . . . w miejscu.
Powyższy odpis udzielam do wiado-

mości i przestrzegania
8 © (—) Pospieszalski.

A więc Polska Agencja Tele-

graficzna w roli naganiacza ogło-
szeń do partyjnych pisemek, które

bez subsydjów i przymusowych
ogłoszeń nie są zdolne do utrzy-
mania się przy źyciu.

Pisząc o tej sprawie. „Kurjer

Poznański* zwraca uwagę na je-
szcze jeden szczegół:

„Należy jeszcze dodać, że wydaw-
nictwa poszczególne, jak np. nasze, stoją

z Polską Agencją Telegraficzną w sto-
sunkach handlowych, nietylko odbierając
od nich depesze za wysokie honorarjum,
ale będąc ponadto klientem ich biura
reklamowo-ogłoszeniowego. I ta sama
instytucja organizuje w sprawie ogłoszeń
komorniczych bojkot wszystkich tutej-
szych wydawnictw dziennikarskich na
rzecz jednego, znacznie mniej poczytne-
go dziennika „sanacyjnego”. To się na-
zywa — lojalność w stosunkach handlo-
wych!

Istota rzeczy tkwi oczywiście w uwa-
dze dokumentu o prasie, iepowiady?
do tych publikacyj”. „Niepowołanej”, bo
niezależnej, bo nie wysługującej się „sa-
nacji”, jej „moralności”, jej „ideowości”,
jej „walce z partyjnictwem” i „twórczej”
pracy na rzecz „zgody wewnętrznej”.

Śtowem najświętszem hasłem
sanacji jest korytko i tylko koryt-
ko.

Werbunek członków.

Skorośmy raz zaczęli cytować
wyjątki z prasy urzędowej, nie od
rzeczy będzie przeczytać, co pisze
m. in. Dziennik Urzędowy Kura-
torjum Okr. Szkoln. Lub. w Nr. 37
objaśniając okólnik p. kuratora,
nakazujący rejestrację pracy spo-
łecznej:

3 „Zarządzona okėlnikiem pana kura-
tora O. S. L. (Dz. Urz. Kuratorjum z
grudnia 1931 r. poz. 130) rejestracja nau-
czycielstwa szkół powszechnych, średnich
i zawodowych pod kątem jago udziału w
pracy społecznej, jest w dziedzinie tej
pracy przedsięwzięciem pierwszorzędnej
doniosłości. Stanowi ona pierwszy plano-

wy krok w kierunku ujęcia rozproszonych

poczynań społeczno-oświatowych ‚ пац-

czycielstwa w bardziej racjonalny i jed-

nolity system. Celem jej jest dostarcze-

nie zasadniczych danych, które pozwoli-

łyby władzom szkolnym z większą sku-

tecznością współpracować z nauczyciel-
stwem na polu społeczno-oświatowem.

W dziale III — „Udział w pracy spo-
łecznej” — wymienić instytucje i organi-

zacje społeczno-oświatowe i społeczno-

gospodarcze, w których dana osoba pra-
cuje, podać spełniane funkcje i w miarę

możności czas trwania pracy...

Punkt 6 działu IV, którego tytuł

brzmi: „Współpraca z organizacjami mło-

dzieży wiejskiej” należy rozumieć w ten

sposób, iż chodzi tu o wszystkie organi-

zacje, których członkowie rekrutują się

ze sfer młodzieży środowiska wiejskiego,
a nietylko o te, których wiejskość już w

samej nazwie została uwydatniona. Będą

tu więc należały nietylko Związki „Mło-

dzieży Wiejskiej, ale także Związek

Strzelecki i inne organizacje, skupiające

w sobie młodzież wiejską”. >

A więc znowóż rozchodzi się o

naganianie. ;

W pierwszym wypadku chodzi-
ło o naganianie ogłoszeń bankru-
tującym pismom, a w tym o naga-

nianie członków bankrutującym

organizacjom. я,

Rzeczywišcie „moralne' sposo-

by, godne „moralnej sanacji”.

 

Charakterystyczne niesnaski w rodzinie
bolszewickiej.

W związku z ujawnieniem

nadużyć w miejscowym „Moprze”,

o czem już swego czasu donosiliś-

my, Okręgowy Komitet K. P. Z. B.

wydał specjalną odezwę, w której

między innemi pisze: „Jesteśmy

świadkami nowego ataku na klasę

robotniczą, bowiem rząd faszy-

stowski chce zohydzić w oczach

klasy robotniczej działalność or-

ganizacyj rewolucyjnych. Dzień 15

maja zaznaczył się tem wystąpie-

niem pism faszystowskich, które

chcą w ten sposób przygotować

grunt do wojny z Z. S.
Mimo tej odezwy, która nie

wyjaśnia stawianych zarzutów, są-

dząc z autentycznych materjałów,

które są w posiadaniu władz śled-
czych, należy stwierdzić z całą

stanowczością, iż podana przez

nas wiadomość o nadużyciach i

protekejonizmie w K. P. Z. B. od-

powiada  faktycznemu stanowi

rzeczy.
Najlepszym tego dowodem jest

fakt wydelegowania przez Centr.

Komitet „„Młopru* specjalnego in-

struktora, który miał naprawić
panujące w miejscowym „Moprze”
stosunki. W sprawozdaniu swojem

do C. K., który wpadł w ręce
władz bezpieczeństwa, instruktor
moprowski stwierdza, iż ostatnio
w więzieniu Łukiskiem pomiędzy
więźniami politycznymi wynikło
niezadowolenie na tle niesprawie-
dliwego podziału pożywienia prze-
syłanego przez „Mopr” do więzie-
nia. Okazało się, że z tego poży-
wienia korzystają jedynie człon-

kowie miejskiego komitetu partji,
natomiast więźniowie rzekomo z
prowincji nic nie otrzymują, Głów-
nym opozycjonistą okazał się były
członek komitetu więziennego
Berko, który zorganizował z chło-
pów większość opozycyjną, która
zażądała dymisji całego komitetu
więziennego. W. rezultacie cały
komitet podał się do dymisji. Po-
został jedynie starosta Kostań-
czuk.

Dalej instruktor stwierdza w
swojem sprawozdaniu, iż od trzech
miesięcy w Wilnie wogóle nie było
pracy moprowskiej, wobec czego
przystąpił on do utworzenia no-
wego komitetu „Mopru”. W skład
nowego komitetu weszli: sekre-
tarz — z zawodu krawiec, jeden
członek — rzeźnik, przedstawiciel
Kom. Związku młodzieży — pra-
cownica handlowa i jedna stu-
dentka. Po trzech posiedzeniach
komitet rozpadł się.

Identyczny wypadek miał о-
statnio miejsce w Lidzkiem wię-
zieniu, gdzie więźniowie również
wystąpili przeciwko miejscowemu
„Moprowi”, zarzucając mu nie-
sprawiedliwy podział pożywienia,
protekcjonizm i nadużycia.

lellima je
(iwignią band.

Pokojowa manifestacja japońsko -
amerykańska.

PARYŻ. (Pat). Donoszą z To-
kio: Ambasador Stanów Zjedno-
czonych wziął udział w bankiecie,
wydanym na jego cześć przez to-
warzystwo japońsko - amerykań-
skie. Na bankiecie obecni byli pre-
mjer Saito, wicehrabia Ishi byly
ambasador Japonji w Waszyngto-
nie oraz szereg innych osobistości.
Słowa powitalne wygłosił wice-
hrabia Ishi, mówiąc m. in.:
_ Na całym świecie rozpowszech-
niane są pogłoski o możliwości
zbrojnego konfliktu między Stana-
mi Zjednoczonemi a Japonją. Zda-
niem mówcy, konflikt byłby możli-
wy jedynie wtedy, gdyby Japonja
była do tego stopnia szaloną, aby
wtrącać się do półkuli zachodniej.
Lecz rząd i naród japoński, intere-
sując się wyłącznie swemi spra-

Głód w
MOSKWA. (Pat), Donoszą z

Chin: Wskutek suszy w 92 prowin-
cjach Szan-Tsi powstał głód, Z

wami, zdecydowane są nie czynić
nic, coby mogio wzbudzić chociaż
cień podejrzenia. Również gdyby
Stany Zjednoczone próbowały opa
nować kontynent azjatycki i prze-
szkodzić pokojowej ekspansji Ja-
ponji w tej części świata, wytwo-
rzyłaby się bardzo poważna sytua-
cja. Mówca jest jednak przekona-
ny, że stanowisko Stanów Zjadno-
czonych wobec Dalekiego Wscho-
du sprowadza się jedynie do utrzy-
mania pokoju i poszanowania pod-
pisanych przez siebie traktatów.

Ambasador Stanów Zjednoczo-
nych w odpowiedzi swej podkre-
ślił, że wypadki ostatnich lat zro-
dziły wśród narodu amerykań-
skiego chęć faktycznego skonsoli-
dowania struktury pokoju między-
narodowego.

Chinach.
miejscowości objętych głodem wy-
emigrowało około miljona wy-
chodźców do okręgów sąsiednich,
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Znaczenie zmian w Niemczech.
P. Renė P.non, znakomity pi-

sarz polityczny francuski, daje w
ostatnim zeszycie „Revue des
Deux Mondes" z 15-go bm. nastę-
pującą przenisliwą ocenę zmian w
Niemczech:

— Zjawiskiem nowem i dotych-
czas w powojennych Niemczech
niewidzianem jest przesilenie mi-
nisterjalne, wywołane z inicjaty-
wy Głowy Państwa i bez jakiego-
kolwiek wkroczenia parlamentu.
Niemcy wróciły do czasów, gdy
Wilhelm II usuwał swobodnie ks.
Ottona v. Bismarck lub ks. Bernar-
da von Biilow. Nadmierne byłoby
nazwanie tego zamachem stanu, bo
konstytucja niemiecka, na podsta-
wie wybierania Prezydenta bez-
pośrednio przez naród narówni z
Reichstagiem, daje mu znaczne
uprawnienia, ale jest to w każdym
razie gwałtowne posunięcie na
prawo...

Następca kanclerza Bruening'a
p. von Papen jest przedewszyst-
kiem wojskowym. Jako wojskowy,
zostawił on po sobie niedobrą
sławę w Stanach Zjednoczonych,
gdzie był akredytowany jako
attachć wojskowy podczas wojny:
i skąd został wypędzony za swe
działania podstępne oraz swe sto-
sunki podejrzane. Skoro zaś jest
on oficerem, znaczy to, że należy
do kasty, na ktorej czele znajduje
się obecnie jenerał von Schleicher.
P. von Papen jest podstawionym
firmantem kamaryli wojskowej,
ale Schleicher, który zostal mini-
strem Reichswehry, jest. duszą i
głową rządu.

Czy jest niebezpieczeństwo
wojny? Nie sądzimy, przynajmniej
chwilowo. Chodzi tam przede-
wszystkiem o uzdorwienie wewnę-
trzne i, dzięki konfer. w Genewie,
o ponowne uzbrojenie się. Dopiero
po tej podwójnej operacji, zagrani-
cy, możnaby myśleć o wojnie od-
wetowej, jeśliby bez wojny nie
można było uzyskać tegosamego,
co dałaby zwycięska wojna.

Przywrócenie monarchji? By-
łoby to naturalne uwieńczenie te-

$0 przedsięwzięcia odbudowania
sił społecznych i normalnych pań-
stwa niemieckiego, ale godzina
potemu jeszcze nie nadeszła i nie
nadejdzie, póki marszałek Hinden-
bur$ pozostanie prezydentem i
wiernym swej przysiędze. Utwo-
rzenie rządu von Papena oznacza
klęskę socjalizmu na rzecz dykta-
tury wojskowej i odwetu junkrów.
Jest to powrót do dawnego starcia
sił w nowej fazie. Niemcy, zbite z
drogi przez wojnę, wracają do
swych tradycji i do swej kon-
cepcji politycznej. Poza socjaliz-
mem godzi, obecna zmiana w kon-
stytucję Weimarską, której on
broni, oraz godzi na wszystkich
polach w rządy demokratyczne.

Błędne byłoby przeto mniema-
nie, że kamaryla wojskowa, jen.
Schleicher i p. von Papen, pracują
poprostu dla Hitlera i gotują mu
miejsce. Hitleryzm jest także siłą
demagogiczną i nie zapomina, że
wyszedł z grup robotników i żoł-
nierzy. Podjęto zatem staranie,
aby go skanalizować, dać nowy
bieg tej lawie, która niesie z sobą
naprzemian komunizm, demagogję,
szowinizm wojskowy, antysemi-
tyzm, antykatolicyzm, wraz z siła-
mi odrodzenia, oraz aby go ująć w
dawne łożysko państwa  bi-
smarckowskiego. Nie jest rzeczą
pewną, czy to się uda. Już obecnie
przywódcy hitlerowscy widzą, że
dąży się do posłużenia się nimi
bez służenia im, więc stają oko-
niem...

Powiadają, że nowy Reichstag,
po wyborach, jeśli nie będzie za-
dowalniający, będzie bez końca
odraczany, a rząd będzie wykony-
wał dalej, pod pokrywką Prezy-
denta Rzeszy, dyktaterę niemal
konstytucyjną. Wtedy to sprawa
zacznie być zajmująca i może tra-
giczna. Mimo wszystko, nie we-
pchnie się z powrotem wielkiego
narodu, świadomego swej siły i
swych praw, w zagrody zbyt cia-
sne Niemiec feodalnych...

Centrum potępia intrygi nie-
odpowiedzialne i odmawia zaufa-

już opuściła

!

nia von Papen'owi. Socjališci wi- |
dzą w nowym rządzie spisek
wielkich właścicieli,  przywód-
ców przemysłu i zwolenników no- |
wej inflancji walutowej, jak mówi
„Vorwaerts“: To dla tych korzyst-
na jest inflacja, którzy stoją za ple |
cami sprawców przesilenia, ofiarą
byłaby cała warstwa robotnicza i
cała oszczędność niemiecka, a w
niebezpieczenstwie jest polityka
zagraniczna, waluta, polityka spo-
łeczna, bezrobotni, cała warstwa
robotnicza”, Ale socjaliści stracili
przynajmniej chwilowo zaufanie
szerokich rzesz...

Wojskowi i junkrzy zamyślają
wprowadzić nową koncepcję pań-
stwa i jego funkcji. Ale czyż ich
koncepcja nie jest w swym. archa-
iźmie, bardziej chimeryczna i nie-
bezpieczna? Może się ona urze-
czywistnić tylko w drodze dykta-
tury, a wiadomo, dokąd by ona
poprowadziła.

: Wiąże się z tem także zagad-
nienie pokoju. Armje same przez
się nie są dlań niebezpieczeń-
stwem. Nie one wywołują wojnę,
która rodzi się z namiętności na-
rodów i z woli ich rządów. W
Niemczech tylko, z pośród Europy
zachodniej i środkowej, odtwarza
się, przez wychowanie młodzieży
i przez kłamstwo, podniesione do
godności doktryny państwowej,
stan umysłów, z którego mogła-
by się pewnego dnia zrodzić
wojna,

TRESS ERA

SZKICE I OBRAZKI.
O HEJNALE SŁÓW. KILKORO.

Pamiętamy wszyscy dobrze, jak to
przed kilku laty grono „zasłużonych”* (t.
zw. klika) Wilna postanowiła się wsławić
nowym jakimś a wiekopomnym pomy-

słem. „Trzeba zainicjować granie hejnału

na wieży katedralnej powiedziały sobie
znakomite fotografy, grafomany, poety i
działacze radjowi...

Rozpętały się namiętności, szukano,
szperano, gadano do mikrofonu, do słu-

chu, do sumienia, do mdłości, aż wreszcie
jeden słodki sopran niewieści zwyciężył.

Gadała tyle, nudziła tak bardzo, aż
wszyscy obrzydzili sobie temat i zrezy-
$nowani przystali na projekt.

Wybrano pieśń starą i wspaniałą.
Co prawda w wykonaniu trębaczy

szwadronowych pieśń ta upodobniła się
do litewskiego hymnu narodowego... ale
trudno.

Gdy na łamach „Dziennika“ poru-
szyłem ongiś kwestję analogji pieśni
owej do pobudki granej w koszarach ko-
wieńskich.. zaprzestano jej grać i zagra-
no „Rotę”, Grano ją przez trzy dni, gdy
znów raptownie powrócono do poprzed-
niej melodji, zapewne dlatego, že „Rota“

jest na indeksie.

Imitując wieżę Marjacką w Krako-
wie, co południe z wieży Katedralnej hu-

czą dwaj trębacze ułańscy pieśń Moniusz-

kowską...

Ale na Boga jak!?

Uszy puchną. Falset za falsetem pły-
nie z okienek baszty, szarpie uszy, drze

nerwy i każe jak najdalej od placu Ka-

tedralnego uciekać...

Dwa lata upłynęło od czasu jak pieśń
ową grać zaczęto, przed dwoma laty,

gdy w pierwszą niedzielę transmitowano
na całą Polskę hejnał wileński, dyrekcja

radja zmuszoną byla gwałtownie wyłą-

czyć mikrofony, gdyż ze słuchawek i
głośników zaryczało coś tak okropnego
z wieży katedralnej, jak gdyby na szczy-
cie baszty średniowiecznej, mistrz obcę-

gami rozpalonemi szczypał kacerza...
Od czasu tego minęły dwa lata z

czubem, a na wieży katedralnej nic się
nie zmieniło...

Co popołudnia wydzierają się tak
okropne poryki i zgrzyty, że przykro się|
robi gdy ktoś z obecnych zapyta „co to
ma znaczyć?”

Przez gardło nie przejdzie objaśnie-
nie intruza, że to hejnał wileński...

Czyja tu wina i pod czyim adresem
kierowane są te słowa? trudno zgadnąć.

Trudnoby również przypuszczać, że
to ułańscy trębacze tak fatalnie się
zgrywają, przeć mają doskonałą szkołę i
ciągłe ćwiczenia,

Wierzymy, że ktoś komu dano nad
sprawnością wykonywania hejnału czu-

wać, błąd skandaliczny naprawi i jakoś
tych nieboraków trębaczy grać nauczy.

M. Junosza,

 

Prol. Romana RYBARSNIEGO
nowa książka p. t.:

Przyszłość gospodarcza ŚWiaa
prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:

I. Istotne fakty i zagadnienia. II. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną I skutki wojny. Ill. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-
niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI. Przysz-
łość gospodarstwa światowego. VII. Racjonalizacja. VIll. Ró-
wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne I spo-
łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka ,
i kryzys ustroju gospodarezego. XI, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XIl. Konsekwencje mniejszego po-

stępu gospodarczego. XIll. Ogólne wnioski I przewidywania.

Cena 9 zł.
Do nabycia we wszystkich księgarniachji kioskach Tow. „Ruch*
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 | występuje tam,
ków nękają osławione świętówki.

KRONIKA.
Trzydziestopięciolecie pracy kulturalno-

oświatowej w Wilnie.
Z powodu urządzanych dziś tra-

dycyjnych „Wianków* na И
i w ogrodach malowniczych na-
szych nad Wilenką, zasługują na
przypomnienie te uroczystości o-
światowe, których aż cały szereg
odbył się w roku 1897-ym: pierw-
sza wielka wystawa dzieł sztuki
polskiej, z działem retrospektyw-
nym wileńskim, dalej wnet po niej
odbyte uroczystości ,Wiankowo-
Sobėtkowe“, uczczenie pamięci
Ludwika Kondratowicza w mie-
szkaniu pod „Królewskim Mły-
nem“ przez wmurowanie tablicy
pamiątkowej z datą 1862 r., wy-
cieczka młodzieży do  Borej-
kowszczyzny, gdzie ustawiony zo-
stał stół granitowy z napisem
i wykutą lirą; następnie uroczyste
modły żałobne w kościele św.
Jana za dusze wielkich poetów
naszych, Adama Asnyka i Kornela
Ujejskiego, w tymże roku zmar-
łych; wreszcie, zorganizowanie w
dniu Zaduszek podniosłego święta
zmarłych, połączonego z oświetle-
niem i przyozdobieniem grobów
wieńcami.

Aczkolwiek wówczas jeszcze

przed 2 laty, w r. 1895, rozpoczętą
została gorliwa opieka nad pomni-

kami mężów zasłużonych na

Rossie i cmentarzu Bernardyń-
skim, to jednak rok 1897-my, z

szeregiem przedsięwzięć oświato-

wych, wpłynął najdodatniej na

bardziej intensywną pracę konser-
watorską w tym kierunku jedne-
go z miłośników Wilna. Wieczorki
dla rzemieślników, organizowane
przez wileńskich działaczy oświa-
towych i rozpowszechnianie ta-
nich wydawnictw ludowych w
Wilnie i dalszych jego okolicach,
znakomicie jęły wówczas wpły-
wać na podniesienie poziomu kul-
turalnego i uświadomienia naro-
dowego wśród dość szerokich
mas młodzieży zarówno  mie-
szczańskiej jak i włościańskiej.

Słowem 35 lat temu, stwier-
dzamy to z naciskiem, nader ry-
zykowna wówczas, bo konspira-
cyjna i prawdziwie oliarna praca
kulturalno - społeczna dokonała
czynów iście obywatelskich, więc
zasługuje chyba na przypomnie-
nie i uznanie rodaków.

L-—slaw.

 

SPRAWY MIEJSKIE
— Komisja flnansowa na-

reszcie rozpoczęta prace nad
budžetem. W dniach 21 i 22 b.m.
odbyly się pierwsze budžetowe
posiedzenia Komisji Finansowej.
W pierwszym dniu posiedzenia
omówiono stronę dochodową no-
wego budżetu, przyczem mimo
i tak daleko zastosowanej kom-
presji budżetu ze strony Magi-
stratu, Komisja Finansowa poczy-
niła skreśleń na ogólną sumę
72000 złotych.
— (Czyżby sprawa bruków

miała ruszyć z martwego pun-
ktu? Przed kilku dniami przybył
do Wilna dyrektor państwowej
wytwórni klinkieru w lźbicy. Przy-
jazd jego leży w związku z do-
stawą klinkieru dla Magistratu
wileńskiego, który jak wiadomo,
przystępuje w roku bieżącym do
budewy nowych jezdni. W zwią-
zku z tem w Megistracie odbyła
się onegdaj ;narada, poświęcona
omówieniu warunków budowy
i kosztorysu robót.
— Wadilwe ustawienie klo-

sków. W wielu wypadkach zano-
towano wadliwe ustawienie kios-
ków gazetowych. Bardzo często
się zdarza, że kioski wysunięte
są zbyt daleko na chodnik, przez
co tamują ruch pieszy. Na uster-
ki te zwrócił wreszcie uwagę Ma-
gistrat, który sprawę tę peruszył
na onegdajszem. posiedzeniu ko-

misji gospodarczej. Na posiedze-
niu tem zapadła uchwała zwró-
cenia się do Starostwa Grodz-
kiego o interwencję.

Z MIASTA.
—- Poświęcenie Wytwórni Ga-

lanterjj Zakładów _ Sierocych.
Dziś we czwartek 23 czerwca, ks.
prałat Antoni Sawicki, dokona
oświęcenia Wytwórni Galanterji

Zakładów Wychowawczych Wi-
leńskiego T-wa Opieki nad Dzieć-
mi. Uroczystość odbędzie się w lo-
kalu wytwórni przy ul. Zamko-
wej 5 o godz. 18-ej.

Wytwórnia będzie dostarczać
wyroby z własnych warsztatów
zakładowych, jak: czapki wojsko-
we, urzędnicze, policyjne, studen-
ckie, uczniowskie, cywilne, oraz
wszelkie ozdoby wojskowe dla pp.
oficerów i szeiegowych, hafty i t.
p. Ceny przystępne.

Ze względu na cel zbożny in-
stytucji, jakim jest wychowanie
sieroł i najbiedniejszej dziatwy, no-
wa placówka zasługuje na najżycz-
liwsze poparcie ze strony zawsze
szlachetnych wilnian, których jak
najgoręcej na uroczystość poświę-
cenia i otwarcia wytwórni zapra-
sza Wil. Tow. Opieki nad Dziećmi,

SPRAWY WOJSKOWE.
Kto staje dziś przed

komisją peborową. W dniu dzi-
siejszym obewiązek stawiennic-
twa przed komisją poborową spo-
czywa na ochotnikačh urodzo-
nych 1912, 1913 i 1914ym oraz
poborowych rocznika i 1909, któ-
rzy z jakichkolwiek powodów nie
uregulowali dotychczas swego
stosunku do wojska. Komisja
urzęduje ed godz. 8 rano w lo-
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Sprawa „Świętówek".

Podczas swego pobytu fw Wilnie
_ prezes zarządu Głównego „Zjedno-
czenia Kolejowców Polskich'* inż.
Łopuszeński iformował członków
zarządu okręgowego o zamiarach
zarządu Głównego domagania się,
aby świętówki i ograniczenia ty-
godnia pracy zostały cofnięte.
Ostatnie redukcje płac pracowni-
czych dały się boleśnie we znaki.
Szczególnie jednak silne i wprost
niedopuszczalne  pokrzywdzenie

gdzie pracowni-

Tutaj dwa gorzkie i trujące grzy-
by dostały się do chudego barsz-
czu kolejarskiego: świętówki obni-
żyły same przez się uposażenie
względnie "place o 15—25 proc,,
a teraz dalsza obniżka o 10 proc.,
która sprowadza zarobki do po-
ziomu, jakiego być już nie po-
winno.

Zdaniem „Zjednoczenia Kole-
jowców Polskich* Min. Komuni-
nacji zrozumie grozę tej sytuacji
i w celu uniknięcia podwójnego
pokrzywdzenia tych grup praco-
wniczych nie zaniedba natych-
miastowego odwołania świętówek.

Jednocześnie inż. Łopuszań-
ski powiadomił, iż delegacja za-
rządu Głównego maudać się do
Min. Komunikacji, żeby stwier-
dzić, że polityka obniżenia pen-
syj wywołuje wśród pracowników
kolejowych rozgoryczenie szkodli-
we dla ogólnych interesów Pań-
stwa. Żadnych obniżek w przy-
szłości być nie może i trzeba
szukać ratunku dla Skarbu Pań-
stwa nie ża pomocą obniżania
poborów pracowników  kolejo-
wych.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zarząd Koła Absolwen-

tów Państwowej Sredniej Szko-
ły Ogrodniczej w Wilnie podaje
do wiadomości  Agrotechników
(Meljoratorów, Leśników, Rolni-
ków, Ogrodników, Mierników it p.),
iż dnia 25 b. m. w lokalu P. S.
Szkoły Ogrodniczej w Wilnie przy
ul. Sołtaniszki 50 o godz. 6 ej ad-
będzie się Organizacyjne Walne
Zebranie Agretechników.

Zarząd Koła Absolwentów Р. Śr.
Szk. Ogr. w Wilnie ;jako organi-
zator założenia Oddziału Z. Z.
Agr. Rz. P. zwrace się do wszyst-
kich Agrotechników na terenie
miasta Wilna z prośbą o popar-
cie prac organizacyjnych, oraz ze
względu na ważność obrad prosi
o liczne przybycie w dniu ze-
brania.

— Gimnazjum Im. Kr. Zyg-
munta Augusta. Egzamin doj-
rzalošci zdali: Andrucewicz Zdzi-
slaw, Arkin Grzegorz, Burhardt
Wiktor, Czerniewski Józef, Cwi-
klński Adam, Czyżyk Stanisław,
Doboszyński Henryk, Dyakowski
Adolf, Emieljanow Sergjusz, Fela
Reman, Głogowski Bohdan, Her-
gessell Rntoni, Iwaszkiewicz Ma-
rek, Jaroszewicz Stanisław, Jocz
Henryk, Karpowicz Stanisław,
Kwasowiec Zygmunt, Łatyszojć
Władysław,  Merlis Dawid, Nu
szel Stanisław, Plater Jerzy,
Podzelwer Owsiej, Ptaszycki Jan,
Racan Judel, Rakowski Wacław,
Rymkiewicz Aleksander, Słucza-
nowski Czesław, Stępiński Wi-
told, Surewicz Wlodzimierz, Szre-
der Zenon, Szwedzicki Witold,
Weyssenhoff Karol, Wojcie-
chowski Herman, Zalcman Ema-

nuel.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Wii. Oddz. Okręg.

Stow. Chrz. Nar. Nauczycieli
Szk. Powsz. Organizuje z okazji:
Zjazdu  Deleg. Stowarzyszenia
który odbędzie się w dn. 4—6
lipca—wycieczkę do Częstocho-
chowy. W wycieczce tej mogą
wziąć udział także nieczłonkowie.
Bliższych informacyj o kosztach
i programie wycieczki udziela se-
kretarjat Stowarzyszenia w pią-
tek dn. 24 i w poniedziałek 27
b. m. w godz. 5 do 7.
— Wszyscy na ziot harcerek

I harcerzy! Takie napisy widzie-
liśmy wczoraj niesione przez brać
harcerską, która w składzie kilku-
nastu drużyn harcerek i harcerzy
przy dźwiękach orkiestry 1 p. a. l.
przemaszerowała przez miasto.

Prawdziwą sensacją pochodu
była harcerska kawalerja wysta-
wiona przez 4-tą Wil. Druż. Har-
cerzy, oraz auto, na którem
dowcipni Trzynastacy zbudowalt
nieomal cały obóz z namiotem,
masztem i imitacją lasu.

Wieczorem na górze Trzy-
krzyskiej  zapłonęło ognisko.
Ogniska takie  zapłonęły tego
dnia we wszystkich miejscowo-
ściach, gdzie tylko istnieją dru-
żyny harcerskie. W ten sposób
brać harcerska zwoływała się na
swój zlot.
W czasie przemarszu rozdano

ulotki propagandowe, z których
dowiedzieliśmy się, że „cukier
krzepi* a „harcerstwo odmładza*,
że wstęp do obozów" za okaza-

DZŁENNIK MIEERSKI
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DLA GINĄCEJ DZIATWY.
J. E. Ks. Arcybiskup-Metropolita

Wileński Romuald Jałbrzykowski zarzą-

dził na dzień 5 czerwca b. r. zbiórkę we

wszystkich kościołach Archidiecezji na
rzecz najbiedniejszych z powodu ency-

kliki Ojca Św. Piusa XI „Caritate Christi

compulsi*, Zebrany w ten sposób fun-

dusz przekazał dostojny Arcypasterz

Archidiecezjalnemu Związkowi Towa-

rzystw Dobroczynności „Caritas* w Wil-

nie na ratowanie najbardziej potrzebu-

jących i chorych dzieci ubogich rodzin
z miasta.

Z ramienia „Caritasu* ujął tę spra-

wę w swoje ręce wiceprezes Związku,

ks. superjor Jan Rzymełka od OO, Misjo-

narzy, który przy pomocy specjalnego

komitetu wykonawczego organizuje ko-
lonje dla tych dzieci na czas wakacyjny.

Suma jednak, zebrana na ten cel, nie

jest tak wielką, aby mogła wystarczyć
dla wszystkich dzieci, ginących w mieście

z głodu i wyczerpania. Trzeba koniecznie

akcję tę rozszerzyć poza ramy zorgani-

zowanej opieki.

Dziecko biedne w dom przyjąć, to
prześliczny zwyczaj staropolski, zrodzo-
ny z nauki Boskiego Mistrza: „A ktoby

przyjął jedno dzieciątko takowe w imię

niem uśmiechniętej twarzy” i, że
obozy będą otwarte dla publicz-
ności w dn. 26 i 29 czerwca b.r.
— Z życia T-wa Opieki nad

zwięrzętami w Wilnie. Zarzad
T-wa Opieki nad zwierzętami w
Wilnie składa tą drogą najserdecz-
niejsze popdziękowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do po-
parcia i uświetnienia „Dnia do-
broci dla zwierząt i ochrony przy-
rody” urządzonego staraniem T wa
w dniu 19 czerwca r. b, a prze-
dewszystkiem Panu Wojewodzie
Wileńskiemu i Pani Wojewodzi-
nie, Panu Staroście Grodzkiemu.
Władzom Wojskowym w osobach
p. Komendanta Placu, p. Dowód-
cy Brygady Kawalerji i p. Do-
wódcy 3-go Baonu Saperów, Pa-
nu Prezesowi Dyrekcji Poczt i Te-
legrafów, Władzom Szkolnym w
osobach: Pana Kuratora Okręgu
iPana Inspektora Szkół Srednich,
Panu Prezydentowi miasta Wilna,
Panu Komendantowi Policji P. m.
Wilna, Dyrekcji Polskiego Radja,
a w szczególności „Ciotce Albi-
nowej”, Państwowemu  Prawo-
sławnemu Seminarjum Duchow*
nemu, a w szczególności Panu
Profesorowi Michałowi  Telma-
szewskiemu, Panu Dyrektorowi
Gim. im. Lelewela, Miejscowej
Prasie, pani Stefanji Slizień z Lu-
bowa za dar w postaci pięknego
pawia oraz za łaskawy i bezinte-
resowny udział Artystów Teatrów
Miejskich w produkcjach arty-
stycznych pp.: Bułhakowi, Godzi-
szewskiej, Hedrichównie, Hohen-
dligierównie, Ludwigowi, Wyrwi-
czowi, Janeczce i Witusiowi Ro-
senbergom oraz Kierowniczce za-
bawy dziecinnej p. Gruszwicowej
i innym.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
Protestacyjne zebranie

rzeźników | wedlinlarzy w
sprawie nadmiernych podat-
ków. Już niejednokrotnie pisa-
liśmy w „Dzienniku Wileńskim",
o zatargu między związkiem rzeź-
ników i wędliniarzy a lzbą Skar-
bową o wymiar podatku docho-
dowego, wyższego w tym roku
niż w latach poprzednich, sto-
sunkowo znacznie lepszych pod
względem gospodarczym. '

Obecnie, jak się dowiaduje-
my—urzędy skarbowe przystąpiły
do ściągania tych podatków. Po-
nieważ ściągnięcie podatku w ta-
kiej wysokości może spowodo-
wać ruinę wielu zakładów rzeźni-
cko-wędliniarskich, przeto rzeźni-
cy postanowili wszelkiemi możli-
wemi środkami bronić się. W tym
celu zarząd  Chrześcjańskiego
Związku Zawodowego Handlarzy
Mięsnych
walne zgromadzenie wszystkich
rzeźników i wędliniarzy, które
odbędzie się w najbliższym czasie.

Na zebraniu tem zostanie omó-
wiona sprawa walki z wygórowa-
nemi podatkami,  rujnującemi
drobny handel rzeźniczo-wędli-
niarski.

Srėd zainteresowanych sfer
rzeżaików i wędliniarzy krążą po-
głoski, że w razie nie uwzględnie-
nia ich własnych zażaleń, będą
zmuszeni zwinąć całkowicie swe
interesy i pozamykać sklepy i
jatki.

ZABAWY.
— „Noc wianków i sobótek*, Dziś,

23 czerwca, w ogr. po-Bernardyńskim i
parku im. gen. Żeligowskiego „Noc Ku-
Pay BOR

okazji przypadającego 35-lecia
obchodu „Wiaaków į Sobótek” w Wil-
nie — zabawa tegoroczna odbędzie się
z wiejką okazałością: Koncert Symfonicz-
ny, balet na estradzie i na tle gór,
2 orkiestry dęte, występy Artystów Te-
atru, Chór Rewellersów, efekty świetlne,
korowód z pochodniami, ognie sztuczne,
„sobótki” i tańce na zakończenie.

Wstęp 60 gr., ulgowe 40 gr.
„W razie niepogody zabawa przesu-

nięta będzie na dzień 24 czerwca.
—

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy skok z po-

ciągu. Na stacji w Olkienikach
do zdążającego pociągu usiłował
wskoczyć Stanisław Źbruk, robot-
nik budowlany. Zbruk tak nie-
szczęśliwie wskoczył na stopnie
pociągu, iż zaczepił się ręką o
żelazną poręcz i skutkiem szarp-
nięcia złamał sobie rękę prawą
i wskutek tego wypadł z po-
ciągu. Zbruka w stanie ciężkim
przewieziono do szpitala.

i Wędliniarzy zwołuje |

moje, mnie przyjmuje“ (Mat. 18, 5).

W domu musi się zacząć, co ma wydać

plon w organizacji. Dawna Polka zawsze

przygarnęła dziecko biedne.

Tyle jest rodzin w okolicy Wilna,
często bezdzietnych, albo obdarzonych
małą liczbę dzieci. Czy nie mogłoby się
jedno lub dwoje dzieci z miasta wycho-

wywać przez czas wakacyjny przy domo-

wem ognisku i szlachetnem sercu pani

domu — choćby wieśniaczki? Dzieci
mogłyby w tym czasie nawet dopomóc
w pracy lżejszej, n. p. w ogrodzie czy

na polu.

Nie myślmy, żeśmy spełnili swój
obowiązek, $dyśmy rzucili kilka groszy

na tacę lub do skarbonki na ofiarę;

biedę dziecka ten dopiero zrozumiał, kto

go do własnego serca przytulił i za swoje
uznał,

Błogosławieni miłosierni!
Zgłoszenia wclnych miejsc dla dzieci

na lato przyjmuje listownie lub osobiście:

Zarząd Arch. Związku Towarzystw Do-
broczynnošci „Caritas“ w Wilnie, ul. Me-

tropolitarna 1. — Tamże można przesyłać

lub składać ofiary na kolonje wakacyjne

dla ubogich dzieci.

Teatr i muzyka.E<
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. Р.
— „Polacy w Ameryce* w Bernar-

dynce. Dziś o godz. 8 m. 15 pełna weso-
łych nastrojów 1 humoru operetka Da-
nielewskiego „Polacy w Ameryce'.

Jutro — „Polacy w Ameryce",
— Koncert Lidji Winogradzkiej w

Lutni. Lidja Winogradzka ukaże się dziś
w szeregu nowych kompozycyj tanecz-
nych. — Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł.
— Popis pubiiczny uczn. Konserwa-

torjum. W nadchodzącą niedzielę, dn.
26 b. m. o godz. 12 w poł. odbędzie się
doroczny popis publiczny uczni i uczenie
Konserwatorjum. roku bieżącym,
oprócz popisujących się z klas forte-
pianu, skrzypiec, śpiewu sol., wiolonczeli
i orkiestrowej, wystąpi z produkcjami 5
osób, kończących w b. r. studja w Kon-
serwałorjum. Karty wstępu zawczasu
nabywać można w sekretarjacie Konser-
watorjum (Wielka 47, wejście od ul.
Końskiej), od godz. 4—7 w poł.

— Opera „Faust”* — w sobotę 25 bm.
Z powodu niesprzyjającej pogody, wczo-

rajsze przedstawienie opery „Faust” zo-

stało odwołane i przeniesione na sobotę
25 czerwca r. b. Bilety nabyte są ważne.

Ф

POLSKIE RADJO WILNO. |
Czwartek, 23 czerwca 1932 r.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. 12.40: Kom. met. 15,40:
Rachmaninow jako kompozytor i wyko-

nawca (płyty). 16.05: Audycja. 16.35:

Kom. tow. gimn. „Sokół”.. 16.45: „2000
lat muzyki” dokończenie (płyty) Objaśnia
St Węsławski. 17.45: Nowe wiersze Bo-

lesława Leśmiana. 18.00: „O wyborze
szkoły zawodowej” odcz. wygł. J. Kącz-

kowska. 18.20: Muz. tan. 19.15: Skrzyn-
ka pocztowa. 19.45: III-ci zjazd ogólno-

polski Bibljotekarzów w Wilnie — odcz.
wygł Adam Łysakowski. 20.00: Muzyka

lekka. 21.20: Transm. „Wianków na
Wiśle”, 21,50: Muz. tan.

Piątek, dnia 24 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dla poborowych. 12.40: Kom. met. 15,40:

Muzyka z płyt. 16.05: Audycja dla cho-

rych. 16.35: Kom. Wil. Tow. Org. Kół.

Roln. 17.00: Muz. lekka. 18.00: Ogień
i woda w zwyczajach świętojańskich,

odcz. wygł. dr. K. Zawistowicz. 18.20:

Muzyka tan. 19.15: Z zagadnień litew-

skich. 19.45: Przegląd prasy 1oln. 20.00:

Koncert symf. 20.55: Kwadr. literacki.
21.10: Tr. koncertu. 21.50: Kom. i muz.
tan.

Z ZA KOTAR STUDJO
Wiedza bibljologiczna.

W dniach od 26 do 29 czerwca od-
będzie się w Wilnie trzeci ogólno-polski

zjazd bibljotekarzy. Pogłębienie wiedzy
bibljologicznej, propaganda kultury książ-
ki, postępy w organizacji naszego bibljo-
tekarstwa — oto zagadnienia, nad któ-
remi zjazd będzie się zastanawiał, a któ-
re niewątpliwie interesują nietylko spe-

cjalistów, ale i szersze koła inteligencji.
Na to powszechne znaczenie obrad bi-
bljotekarzy zwróci uwagę radjosłucha-
cżów w swym dzisiejszym odczycie dyr.
Adam Łysakowski o godz. 19.45.

Noc świętojańska.

Wianki na Wiiśle.. gwar i śmiech
rozbawionych rzesz ludzkich, syk rac

i ogni sztucznych, plusk fal wiślanych —
pochwycą mikrofony Polskiego Radja i
rozniosą po całej Polsce w noc Święto-
jańską dn. 23 czerwca o godz. 21.20.

Inteligentni pracownicyi urzędnicy
sewieccy,

Sowieckie pismo humorysty-
czne „Krokodyl* wpadło na dow-

cipny pomysł nauczenia rozumu i
okowiązkości niedbałych i leni-

wych urzędników, którzy nie za-

dają sobie trudu czytania podawa-

nych im przez innych urzędników
do podpisania dokumentów.

Pismo to od pewnego czasu pro
wadziło kampanję ośmieszenia u-

rzędników - biurokratów. W każ-
dem ze swoich wydań pismo to na
daje publicznie „Order Krokodyla“
któremuś z urzędników, pochwy-
conemu na gorącym uczynku, albo
raczej na braku uczynku spełnia-
mia należytego jego obowiązków
urzędowych.

Odznaczonym ostatnio orderem
Krokodyla urzędnikiem jest dyre-
ktor fabryki butów w Tyflisie, to-
warzysz G. Isachanow. Należy on
do tego rodzaju leniwych urzędni-
ków, którzy z zasady nie czytają
żadnych podawanych im do pod-
pisania dokumentów.

Między dokumentami, jakie mu
podano do podpisania pewnego ra-
na, które jak zwykle, podpisał bez
przeczytania, był dokument przy-
gotowany przez redaktorów pisma
„Krokodyl“. Dokument był wypi-
sany na papierze firmowym fabry
ki butów, a opiewał, co następuje:

„Do Redaktorów „Krokodyla”:
Uważam to za swój obowiązek

poinformowania Was, wielce szanow-
ny Towarzyszu Krokodylu, że przez
pewne nieporczumienie zostałem wy-

 

zloty harcerskie I skuutowe.
Cel złotów harcerskich czy

skautowych jest jasny. Wzajemne

poznanie się i zżycie, zwiedzenie

kawałka „świata”, zamanifesto-

wanie nazewnątrz swej spójni or-

ganizacyjnej. To też już w samych
zaczątkach swych dziejów skau-
ting polski czyli harcerstwo w ro-
ku 1913 ma swój pierwszy zlot na
zlocie Sokoła we Lwowie. Wzięło
w nim udział przeszło 1000 skau-
tów, naturalnie nie z całej Polski;
ćwiczenia odbywały się pod oso-
bistym kierownictwem Józefa
Hallera. Zupełnie w innych wa-
runkach, w niepodległem już pań-
stwie odbywał się I Harcerski
Zlot Narodowy w Warszawie, sku-
piający 3500 harcerzy i 800 har-
cerek.

Mijały lata, zmieniały się nur-
tujące w harcerstwie prądy, wcho-
dziło ono w okres stabilizacji.
Przyszedł rok 1929 — rok Po-
wszechnej Wystawy Krajowej w
Poznaniu. W tej ogólno-państwo-
wej rewji dorobku kulturalnego i
gospodarczego po dziesięciu latach
niepodległego bytowania, wzięło
też udział i harcerstwo, organizu-
jąc pod Poznaniem swój II Zlot
Narodowy, który miał szczególnie
wielkie znaczenie propagandowe.

Obóz zlotowy liczył 6.000 chłop-
ców. Zloty narodowe harcerskie
mają charakter ogólnopolski, obej-
mują wszystkie większe środo-
wiska. Poza tem każda Chorą-
giew Harcerska posiada swoje
ściślejsze, lokalne zloty. I tak
właśnie Wileńska Chorągiew mia-
ła już taki swój zlot w roku 1922—
była to właściwie dwudniowa wy-
cieczka, z nocowaniem, na Karolin
ki wszystkich drużyn wileńskich i
kilku z prowincji. Ża kilka dni —
w związku z 20-leciem harcer-
stwa na Wileńszczyźnie — roz-
pocznie się drugi Zlot Chorągwi
Wileńskiej, który jest pomyślany
na większą znacznie skalę, niż po-
przedni, będzie trwał cały tydzień,
obejmie przeszło 1000 młodzieży
harcerskiej.

Zloty skautowe, obejmujące
skautów z całego świata, są dowo-
dem istniejących między nami
więzów braterstwa, odbywają się
—jak dotąd przynajmniej w oj-
czyźnie skautingu, Anglji. Pierw-
szy Zlot Skautów, który możemy
uważać za zlot światowy, odbył
się w roku 1913 w Birmingham,
zgromadził około 30.000 chłopców.
Reprezentowana na tym zlocie
była także i Poiska. Zlot był połą-
czony z wielką wystawą skautową.
Największy dotychczas Międzyna-
rodowy Zlot Skautów t. zw. Jam-
boree. odbył się w 1928 roku, li-
czył przeszło 50.000 uczestników,
reprezentujących czterdzieści kil-
ka narodów. Ekipa polska liczyła
450 harcerzy, przedstawiała się
bardzo imponująco i zyskała ogól-

ną sympatję.
Stanowisko pośrednie między

zlotami narodowemi, a wszech-
światowemi zajmują zloty, któreby
można było nazwać rasowemi —
takim był w ubiegłym roku Zlot
Skautów Słowiańskich w Pradze,
w którym wzięli udział naturalnie
i Polacy jako reprezentanci skau-
tingu w największem państwie
słowiańskiem (nie biorąc pod uwa-
gę Sowietów, gdzie niema organi-
zacji skautowej, baden-powellow-
skiej). W Pradze na 8000 uczestni-
ków Polacy stanowili grupę 1500
chłopców. Z drużyn wileńskich
była na nim Czarna Trzynastka,
gdzie uznano ją za godną reprezen-
towania Polski.

Na zloty narodowe, które urzą-
dzają poszczególne państwa, przy-
jeżdżają w charakterze gości re-
prezentacyjne drużyny z innych
państw. I tak np. wspomniana
wyżej Czarna Trzynastka bronić
barw polskich będzie na Narodo-
wym Żlocie Estońskim, który od-
będzie się w drugiej połowie lipca
bieżącego roku, bliższych wiado-
mości o tym zlocie jeszcze nie
mamy,

Istnieją wreszcie zloty drużyn,
specjalizujących się w jednej dzie-
dzinie np. pożarnictwie, żeglar-
stwie, łucznictwie i t. p. Co roku
odbywa się Międzynarodowy Zlot
Skautów Morskich, na który zjeż-
dżają się harcerze-żeglarze z całe-
go šwiata; odbywają się na nim
mistrzostwa w pewnych konku-
rencjach żeglarskich i to państwo,
które zdobędzie palmę pierwszeń-
stwa, bierze na siebie zaszczytny
obowiązek urządzenia takiego
zlotu na rok następny u siebie.
W roku 1931 Złot Skautów Mor-
skich odbył się na Węgrzech, zwy-
ciężyli Polacy, więc w tym roku
będziemy gościli wszystkich u
siebie, na Pomorzu. W związku z
tym zlotem możemy podać garść
szczegółów. A więc odbędzie się
on nad cudnem jeziorem Garczyń-
skiem, poprzedzony zostanie zlo-
tem polskich drużyn żeglarskich,
które rozbijają swe namioty już od
1 sierpnia. Po zlocie goście zagra-
niczni zwiedzą Pomorze, zatrzy-
mają się w Toruniu, Poznaniu i
Gdyni, gdzie 14 i 15 sierpnia od-
będą się popisy na morzu. Z koń-
cem maja następujące państwa
zgłosiły już swój udział: Anglja,
Belgja, Francja, Holandja, Austrja,
Rumunja, Szwecja, Węgry i Cze-
chosłowacja. Czerwiec przyniósł
zapewne jeszcze nowe zapisy. Zlot
swoją obecnością zaszczyci twór-
ca skautingu—gen. Baden-Powell.
Polacy jako gospodarze udziału
w mistrzostwach brać nie będą,
zorganizują jedynie popisy wodne.
Wilno reprezentować będzie Błę-
kitna Jedynka Żeglarska.

Napoleon Grabowski.
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DEFICYTY
Już od kilku miesięcy wileński

magistrat gospodarzy bez budżetu.
Pochodzi to stąd, iż nie zdołano
dotychczas opracować prelimina-
rza budżetowego na rok 1932-33.

Powtarza się zatem precedens
z lat ubiegłych, który napiętno-
wał tak ostro radny prof. Komar-
nicki podczac zeszłorocznej dy-
skusji budżetowej, kiedy wykazał,
iż w warunkach takich nie może
być mowy o racjonalnem ułożeniu
i uchwaleniu przez radę miejską
budżetu, ponieważ radni nieraz sta
wiani są wobec faktów już doko-
nanych.

Np. należałoby  skasowač
względnie zredukować jakąś po-
zycję, a tymczasem okazuje się, iż
na rachunek tej właśnie pozycji
poczynione już zostały wydatki,
które wszelką zmianę, a tembar-
dziej oszczędność uniemożliwiają.
Że nasi sanacyjni i socjalistycz-

ni ojcowie miasta
rzyć bez planu i kontroli, tośmy w
swoim czasie, z racji nadużyć w
gospodarce kanalizacyjno - wodo-
ciągowej, obszernie pisali. Nieste-
ty, skutki tej gospodarki ponoszą
nie oni, lecz miasto.

Do czego tego rodzaju gospo-
darka prowadzi, najlepiej ilustrują
deficyty, jakie stwierdzono za o-
statnie lata.

I tak w r. 1930-31 deficyt wyno-
sił 592.063 zł: 41 gr.
W roku następnym deficyt ten

wzrósł do wysokości 606.331 zł.
12 gr.
Zapowiedź na rok bieżący nie

przedstawia się bynajmniej pocie-
szająco.

Mianowicie, już na dzień i b.
m. deficyt wynosił 409,414 zł. 98 gr

Wprawdzie pocieszają nas, że
na jesieni podatki zaczną wpływać
lepiej, ale jakoś nam trudno w to
uwierzyć, gdyż zdolność płatnicza
podatników w dalszym ciągu spa-

is SARAS KAI ALORA
niesiony ze stanowiska robotnika na
stanowisko dyrektora fabryki, które
w dalszym ciągu zajmuję.

Rzadko kiedy zwiedzam warszta-
ty. Robię wszytsko to, czego nie po-
winienem robić, a nie robię nic z tego
co powinien robić. Jestem głupcem.
Wszyscy o tem wiedzą i Was o tem
zawiadamiam. Jestem zawsze gotėw
do podpisania koždego papieru bez
czytania go. Co niniejszem udowo-
dniam.

G. Isachanow.“
Oryginał tego listu z podpisem

chowa redakcja „Krokodyla'” jako
curiosum.

lubią gospoda- |

MIEJSKIE.
da i wątpliwem jest, by pomyślniej
szy zazwyczaj sezon jesienny zdo-
łał odrobić tę zniżkę, która nie-
wątpliwie w dopływie sum podat-
kowych do kas skarbowych w dal-
szym ciągu będzie miała miejsce.

inansiści magistraccy mają
jedną zasadniczą wadę: słabo li-
czą.

Zasłuchani w optymistyczne z
urzędu zapewnienia swych mento-
rów z rządu i sejmu, nie chcą wie-
rzyć cyfrom, lecz wolą polegać na
malowniczych porównaniach o
dnie kryzysu, poprawie konjunktu-
ry it. d.

A skutek mamy ten, że obcięty
uprzednio preliminarz budżetowy,
który miano w styczniu złożyć ra-
dzie miejskiej do uchwalenia, mu-
siano z 12.222.250 zł. zmniejszyć
już w lutym o 600 tys. zł, bo się
okazało, że wpływy z podatków
zawiodły na całej linji.

Ale nie na tem koniec.
Zanim preliminarz złożono ra-

dzie miejskiej, już się okazało, że
jest on nierealny, więc znowuż ob-
cięto go o 200 przeszło tys. zł., co
miało miejsce w kwietniu. Tego
jednakże też było zamało, bo maj
przyniósł nowe rozczarowania.

Budżet znów kurtyzowano i
miał on zamykać się kwotą.
11.349,061 zł.

Spodziewano się powszechnie,
że nareszcie rozpocznąsię: obrady
komisji finansowej, a następnie ra-
dy miejskiej, by wreszcie jakiś ład
i porządek w tej dziedzinie zapa-
nował.

Tymczasem dowiadujemy się,
że odbyło się posiędzenie, na któ-
rem na wniosek komisarza rządu
p. A. Piłsudskiego postanowiono
przeprowadzić dalsze kompresje,
co ma nastąpić przy omawianiu
budżetu w komisji finansowej.

Że kompresje te pójdą w kierun-
ku najmniejszego oporu, o tem już
wiemy z wynurzeń prezydenta Ma-
leszewskiego. Naturalnie - gros
oszczędności spadnie na barki pra-
cowników miejskich. Czy jednak
ta nowa ofiara ze strony najbar-
dziej bezbronnych ludzi wyda po-
żądane owoce, niebawem przeko-
na nas życie. (L).

KOZYZESKo!CEAKOLFPCZTERANEREWA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

 

  



      

Z KRAJU.
Wielka pielgrzymka do Kalwacji.

kościoła po-Dominikańskiego a w
końcu do Ostrej Bramy. Nie omi-
nęliśmy naturalnie po drodze wspa
niałej i pamiątkowej góry Trzy-
krzyskiej oraz bardzo miłego ogro-
du Bernardyńskiego, śdzie dano
naszym niewiastom kwiatów, jako
ilansėw i ogrodu koło Katedry..
W Wilnie pielgrzymka szła w sze-
regu spokojnie i równo. Autobusy i
ruch miejski nie miał z nami żad-
nego kłopotu. Wrażenie, jak nam
mówiono, było dodatnie. Wszyst-
kie bowiem niewiasty, za małemi
wyjątkami, miały chusteczki nie-
bieskie, zawiązane po polsku, a
mężczyźni niebieskie kokardy. Ca-
łą drogę w jedną i drugą stronę

przeróżne religijne

Piszą nam: Dnia 14 czerwcab.

r. po Mszy św. o godz. 6-ej rano

wyruszyliśmy z Zabłocia k. Lidy

jako pielgrzymka do Kalwarji wi-

leūskiej. Odprowadził nas na gra-

nicę posiadłości miasteczka para-

fjalnego ks. proboszcz, ubranyw

kapę, a otoczony wiankiem z zie-

leni, niesionym przez małych mi-

nistrantów. Na drogę udzielił nam

swych ojcowskich wskazówek i

błogosławieństwa łask bożych,

oraz szczęśliwego powrotu. Pielg-

rzymka liczyła przeszło trzysta

osób, prócz tych, którzy przyłą-

czyli się pod Wilnem.

Podróż tam 1 z powrotem udała

się szczęśliwie. Wszystko jakoś łą ę

dobrze się składało. Noclegi mie, śpiewaliśmy

„ liśmy w Podborzu, gdzie nas, zmo- , pieśni.

kniętych do nitki, chętnie przyjęli, | W czasie podróży zauważy-

w Białej Wace, gdzie dano wszyst-$qjjsmy parę rzeczy dla nas niezro-

kim dużo słomy, a dla części koce zumiałych. Między innemi, choćby
na noc, w Kalkarji, gdzie mieliśmy88,„ę., Przy obchodzie. dróżek w

dach nad głową, chroniący nas od Kalwarji, przy rzeczce Cedron,

zimna i deszczu tej nocy padające- obok figury P. Jezusa zastaliśmy

go, w majątku Świątniki, gdzie da jakiegoś jegomościa, ubranego w
no nam dosyć dobry nocleg mimo  komżę i mającego w ręce skar-

szczupłości gumiennych e bonkę do zbierania ofiar. Na za-

i remontu pałacu i ы RE: pytanie przewodniczącego. piel-
szyszkach u przewielebnego księ- Gai Maj je GW BNS,

dza dziekana Mociukkiežo, GT otrzymaliśmy odpowiedź, že jest

starał się jak mógł wszystkim do- przeznaczony z Dobroczynności do
godzić, dając ciepłe schronisko na pieżania ofiar w KASE te

słomie w swych stodołach (a była biednych. Na żądanie okazania
to noc zimna) i koniom paszę na Go wóleniać gł: Zaz%dy „Dohtó:

dobrej łące. czynności, lub jakiego dowodu,

Do miłych momentów należą okazało się, że ów jegomość ani

spotkania i odprowadzania przez , pozwolenia na zbieranie ofiar,
W/W. ks, Proboszczów, przez któ- an; dowodu, kto on jest, nie po-

rych parafje przechodziliśmy. Echo  sjądał, Może to i najlepszy czło-
dzwonów witało nas już zdaleka i więk. Ale wydało się nam bardzo

ono odprowadzało nas też daleko. dziwnem;: dlaczego Zarząd opieki

W niektórych miejscowościach jak nad drėžkami toleruje - takich

Rudnikach i Połuknie odprowa- jegomości, ubranych w  komżę

dzało nas nietylko echo dzwonów, ; zbierających ofiary (dodać trze-
ale i WW. ks. ks. proboszczowiez ba dosyć obfite), którzy nie mają

procesjami i dziatwą. Dc niemniej zadnego ani pozwolenia na zbiór-

miłych momentów należą spotka- kę ofiar, ani nawet dowodu, kto
nia przezo aLR Oni: SB;
Ejszyszekiniektórych wsi za Rud- a :

sni w stronę Wilna. Gospody- , Wróciliśmy do domu w nie-
i i h miej ści dzielę 19 czerwca na sumę. Spot-

nie wspomnianych miejscowości [r ery p 196

d domami przy ulicy stawiali ala nas dziatwa szkolna z wia
PS R kami i kwiatami oraz liczna rzesza
wiadra pełne czystej wody z obok я h

stojącemi na ławeczkach kubkami  Wiernycn.

i szklankami. Dziatwa zaś sypała Wszystkim, którzy nas odpro-

kwiaty przed księdzem, idącym w  wadzali, spotykali i przeprowa-
komży i stule. „ dzali, oraz tym, którzy nas spo-

Po obejściu dróżek w Kalwarji wiadali jako to: OO. Karmelitom

jeden dzień przeznaczyliśmy na w Ostrej Bramie i W. Ks. Pro-

zwiedzenie Wilna. W dniu tym do- boszczowi w Rudnikach i tym,

pisała pogoda. Zwiedziliśmy pra- którzy przyjęli nas na nocleg,

wie wszystkie kościoły śródmie- składamy najserdeczniejsze po-

ścia jako to: św. Rafała, św. Piotra dziękowanie i serdeczne Bóg za-

i Pawła, św. Anny, po-Bernardyń- płać.
ski, św. Michaia, św. Jana. Stąd Koędz= Alton" Tarowski.

udaliśmy się przez mury uniwersy” Wikary w parafii Zabłocie k. Lidy.
teckie i przesziiśmy obok pięknego
pałacu reprezentacyjnego do ko-
ścioła oo. Boniiratrów. W tym ko-
ściołku jedni oglądali cudowny
obraz M. Boskiej Bonifraterskiej, a
:nni spragnieni cisnęli się do stu-

dzienki. Udaliśmy się następnie do

 

 

iSala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-"=
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-.

NIZACYJ ZAWOD. — ZMIANY USTA-
WODAWSTWA PRZEM. — PORADĘ

ZAWODOWĄ I PRAWNĄ —

przynosi

RrzemieŚnikwi
czasopismo fachowe :

РОКОДЕ КАЛМЕ
miesięcznik. Dwa razy do roku do wy-
boru: żurnale męskie lub damskie. Bo-

Śkandal Papy.
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DZIENNiK WILEŃSKI

2 pogranicza.
Tragiczne dzieje uciekinierów z raju sowieckiego.

Na odcinku granicznym Sucho-
dowszczyzna w rejonie Domanie-
wicz na teren polski szczęśliwie
przedostał się duchowny prawo-
sławny z Mohylowskiego Paweł-
[wan Kreścieński z żoną i djako-
nem Bazylym Czerniakowym

Zbiegli byli b. wynędzniali i
ledwo trzymali się na nogach.
Udzielono im niezwłocznie po-
mocy. Pop Kreścieński w Mohy-
lowszczyźnie przeszedł isiną ge-
hennę. Za rzekomą antykomuni-
styczną działalność przesiedział

31/» lata w więzieniu, syna jego 21-
letniego Łukasza . G. P. U. roz-
strzelało, żonę natomiast bolsze-
wicy szykanowali i teroryzowali,
zanim nie slaia się przyjaciółką
jednego z komisarzy. Była ona w
ciągu roku w sanatorjum dla umy-
słowo-chorych i dzięki tylko silnej
strukturze fizycznej nie skończyła
w domu warjatów.

Kreścieński w dniu jutrzejszym
wyjedzie na Wołyń, gdzie posiada
krewnych.

Grad zniszczył zasiew

W dniu wczorajszym nad gmi-
ną bienicką przeszła burza z desz-
czem ulewnym i gradem wielko-
ści gołębiego jaja. Grad w 11
wsiach powybijał szyby w do-
mach oraz do sińców poranił
czworo dzieci wracających ze
szkoły. Pozatem od gradobicia

y w gminie bienickiej.

zniszczone w 60 proc. zasiewy w
następujących miejscowościąch:
W Olenicach, Amelinie, Zale

siu, Wiotrzewie, Korolewiczach
Janiewiczach i Zahorzu pow. mo-
łodeczańskiego. Straty dochodzą
do 60 tys. złotych.

Huragan w pow, nowogródzkim.

NOWOGRGDEK (Pat). One-
śdaj nad wsiami Zagórze Sienień-
skie, Sienno i Hut. Sienieńskiemi,
śminy lubczańskiej, powiatu nowo-
gródzkiego, przeszedł huragan, po-

łączony z gradem, wielkości orze-
cha laskowego, urządzając spusto-
szenie w zasiewach, na przestrzeni
300 ha gruntów. Szkody obliczane
są na 50 tysięcy złotych.

Wielki pożar wsi Tabuły

Z Dzisny donoszą, iż wczoraj
rano we wsi Tabuły gm. szarkow-
skiej w domu Juljana Rajdzionka
wybuchł pożar. Ogień momental-
nie przy sprzyjającym wietrze
objął sąsiednie zabudowania go-
spodarskie i budynki mieszkalne.
We wsi powstał alarm. Ludność
przebudzona poczęła w panicznym
strachu wynosić meble i wszyst-
kie rzeczy z mieszkań, zamiast

przystąpić energicznie do gasze-
nia ognia. Po przybyciu na miejsce
pożaru straży ogniowej z sąsie-
dniego miasteczka, ogień po dwóch
godzinach zdołano umiejscowić.
Pastwą płomieni padło 8 budyn-
ków gospodrskich i kilka domów
mieszkalnych. Straty sięgają
przeszło 50 tys. złotych.

Powód pożaru — wadliwa bu-
dowa komina w domu Rajdzionka,

Dzieciobójstwo.

NOWOGRÓDEK (Pat). Przed
paru dniami, w tajemniczy sposób
zniknął 7-tygodniowy synek mie-
szkańców wsi Sześciły,śminy Orla
pow. szczuczyńskieśo niejakich
Zamojdzików. Jak się okazało,

zwyrodniali rodzice otruli dziecko
strychniną i pogrzebali na miej-
scowym cmentarzu, — Rodzice-
synobójcy zostali przez policję za-
trzymani.

Samobójstwa na wsi.

70-letnia Dorota Wasielewska,
mieszkanka wsi Mejlony śm mej-
szagolskiej rzuciła się w nocy do
30 mtr. głębokości studni, gdzie
poniosła śmierć na miejscu. Trupa
wydobyto w dniu 22 b. m. Powód
samobójstwa — ciężkie warunki
materjalne. *

Mieszkanka wsi Lastowice gm.
głębockiej Wiktorja Zawadzka,
lat 23, wyszła z domu z zamiarem
popełnienia samobójstwa. Zwłok
młodej kobiety dotychczas nie
odnaleziono. Powód samobójstwa
nieznany.

38-letni rolnik Władysław Cie-
chanowicz, mieszkaniec zaścian-
ka Darniewy gm. wišniewskiej

Dorsay. Nad program: Dodatki dźwięko
4,6, 8 i 10,75; w dnie świąt. o godz. 2:ej.- Ceny na wszystkie seanse od 25 gr. Parter 60 gr.

<fywit POLECA.

WZPNr 16.
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odebrał sobie zycie przez udusze-
nie się na pułapie sufitu mieszka-
nia. Powodem tego tragicznego
kroku były ciężkie warunki ma-
terjalne i brak gotówki na pod-
niesienie gospodarstwa rolnego.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumsra-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego”* będzie=

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
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szybko i dokłednie
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 gato ilustrowany. Działy: krawiectwo
męskie i damskie, przegl. mody, towaro-
znawstwo, najnowsze kroje. Oprócz tego
ukazują się: „Przegląd Stolarski", „War-
sztat Metalowy”, „Gazeta Malarska“,

„Powszechna Gazeta Fryzjerska*,

Numera okazowe bezpłatnie — wysyła
wydawca:

PAR — POLSKA AGENCJA REKLAMY

Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-
cinkowskiego 11.

į umiarkowene. — Wszelkich
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FELIKS DANGEL.

„Zb oj“.
Tuż poza parkiem Jeziorańskiego dworu rozpo-

ścierały się wielkiemi rozlewissami, zielskiem na-

poły zarosłe, stawy. : :

Na grobli, dzielącej je, jeszcze za życia ojca

obecnego dziedzica wznosił się młyn, po którym

dzisiaj pczostały w wodzie zczerniałe pale i zbu-

twiale belkowania... Grobelkę zarastały żółtym ko-
biercem kaczeńce, w trzcinach gnieždzily się kurki
wodne, a na wielkiej płycie stawów kumkały wieczo-
rami żaby...

Ongiś w stawach hodowano karpie, ale w czasie
wojny najeźdzcy ryby wytłukli granatami, a woda
nieczyszczona powoli zaczęła trzciną zarastać.

Pomimo, że stawy obecnie leżały nieużytkowane
i zdziczałe, ziemi nie regulowano wód nie osuszano.
Brakło na to czasu i pieniędzy, a powtóre dziedzic
się uparł, dowodząc, że dzicz jest piękna i że lubi ten
zakątek...

Dawniej, ale to już bardzo dawno temu, jak opo-
wiadali starzy ludzie, wznosił się na grobelce krzyż,
czy mog:ła, a rybacy niekiedy dobywali z wody ja-

lerować.
Mówiła też,

R ABK A aadzieci
Leczy: Choroby przemiany materji, krzywicę,
skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, po-
czątki zwapnienia żył, artretyzm. — Ceny bardzo

informacy
KOMISJA ZDROJOWA w RABCE.

WYWIADY wszelkiego rodzaju przeprowadza
Międzynarodowe Biuro

Informecy| Handlowych „Refereniia', Warszawa,

 

dorosłych

Doktór B. SZTREJE)
weneryczne, |

 

SPORT.
Kajakowicze — absolwenci i u-
czniowie Państwowego Semina-
rjum Nauczycielskiego ślą z drogi

pozdrowienia.

Dębowo, dnia 17/VI 32 r.

Do

Redakcji „Dziennika Wileńskiego"

w Wilnie.

Żegnając Czarną Hańczę i ka-
nał Augustowski — z drogi do
Gdańska —« moc najserdeczniej-
szych pozdrowień śle wycieczka
wodna Państw. Semin. Naucz
Męsk. im. T. Zana w Wilnie.

Trasę 270 km. poprzez Niemen,
Czarną Hańczę i kanał Augustow-
ski przebyliśmy w ciągu 6 i pół
dnia. Obecnie najbliższym celem
wycieczki jest Łomża, gdzie sta-
niemy za cztery dni.

Gry sportowe.

Zamiera u nas prawie całkiem
życie gier sportowych. Tworzy się
beznadziejna sytuacja, taka sama
mniej więcej, jak z tegorocznym

sezonem lekkoatletycznym, który
w Wilnie żadnej nie miał jeszcze
atrakcyjnej imprezy.

yjemy wrażeniami z innych
boisk. U nas panuje śpiączka.

Wiosenne rozgrywki w piłce
siatkowej wyłoniły mistrza, który
przez to samo, że został mistrzem,
przestał trenować, a jak nadszedł
termin wyjazdu na mistrzostwo
Polski, to ant na "chwilę nie za-
stanowił się, czy w dohrej jest
formie i czy ma moralne prawo
jechać na eliminacje do Białego-
stoku, by tam reprezentować sport
wileński.

Wilno, jak wiemy, przegrało
z kretesem nawet z taką Jagiel-
lonją, z ktėrą przed kilku miesią-
cami wygrywało się z łatwością.

Dziś czekają nas rozgrywki lo-
kalne w piłce koszykowej. We
czwartek rozpoczną drużyny wal-
czyć o tytuł mistrza Wilna. Zgło-
szonych jest sześć zespołów. Roz-

grywki zakończą się 3 lipca, a po-
tem Wilno znów będzie miało
możność popisywania się w me-
czach o mistrzostwo Polski. Znów
zaczniemy przegrywać, bo czyż

Wilno może wygrać? My tak da-
leko mieszkamy, nikt do nas nie
przyjeżdża i t. a.

Mojem zdaniem odpowiedzial-
ność całkowitą ponieść musi O-
kręgowy Związek Gier Sporto-
wych, który w dalszym ciągu nic
nie robi, a co górożi, że nie ro-
zumie swego zadania.

les
Sprostowanie,

Do naszej wczorajszej notatki
„Wielkie zawody pływackie”
wkradł się błąd. Zgłoszenia nad-
syłać należy do P. K. $., Brzeg
Antokolski 8a, przystań wio-
ślarska.

majątek

przyjmuje od godz. 9 doULrakowskiego
7 w. Kasztanowa 7 m. 5. Dom drewniany z  pla-

WZP69 cem 200 sążni o 3-ch
mieszkaniach na przed-

 

Lek Byśosetgy ТАННО
Daniuszew klemi wygodami. Wielka

 

sprzedam 28 mlesskanie3 —-в pok. DZIEŁA, BROSZURY
9318-10 Galeko od KatedryWia. BILETY WIZYTOWE,

Wilnianie jadą do Warszawy.

Tegoroczne mistrzostwa Polski w
lekkiej atletyce przyniosą nam cały sze-
reg doskonałych wyników. Aczkolwiek
$rupa olimpijska nie będzie w nich brała
udziału, to jednak niektóre rekordy pad-
ną.

Do Warszawy na zawody, (odbędą
się one w sobotę i w niedzielę) jadą tak-
że wileńscy lekkoatleci. 3 B. Saperów
wysyła najlepszych swych zawodników,
a więc jedzie: Wieczorek, Nawojczyk,
Sadowski, Żylewicz, por. Bonikowicz i
Gniech, który pobiegnie w sztafetach.
3 B. Saperów obecnie prowadzi w ogól-
nej punktacji przed A. Z. $., Polonią,
Warszawianką i Górnym Śląskiem.

О saperów startowač będzie w

Warszawie Sidorowicz z Ogniska, który
je e raz na i500 mtr. spotka się z
Kuźmickim.

Szkoda wielka, że Strzelec zapomniał
o Żardzinie, a Sokół o Wojtkiewiczu,
którzy marnują się tylko w tych klubach,
nie mając należytej opieki.

i2
ZE SWIATA,

MARCONI I PROMIENIE ŚMIERCI.

W Anglji rozeszła się sensacyjna po-
głoska, że słynny wynalazca Marconi czy
ni obecnie doświadczenia z t. zw. promie-
niami śmierci. Jak podaje „News Chro-
incle' londyński, załadowano kilka dni
temu w Londynie na statek, idący do
Genui ostatni z serji aparatów, któremi
posługiwać się będzie Marconi przy swo-
ich doświadczeniach.

Jakiej natury są te aparaty, do cze-
$o mają służyć, o tem wiedzą tylko naj-
bliżsi wspópracownicy Marconiego, który |
otacza swoje badania tajemnicą. Jak
twierdzą niektórzy, aparaty te mają słu-
żyć do wytwarzania ultrakrótkich pro-
mieni, które z natury swej działają jak
najsilniej na dalszy dystans.

Przy tej okazji sprawozdawca „News

  

 

  

   

Chronicle" przypomina, iż rok temu o-
świadczył mu Marconi, że przy użyciu
krótkich fal udawało mu się zabijać ptaki
i szczury na małą odległość.

GŁOS KOGUTA O ŚWICIE,

Radjostacja czechosłowacka w Pra- |
dze zączyna już od kilku dni dawać znać
o sobie o świcie o godz. 6.15 rano, Kto-
kolwiek ze słuchaczy nastawi się na fa-
lę praską, usłyszy bardzo realistyczne
pianie koguta.

Historja tego sygnału nie jest taka
prosta, jakby się zdawało. Trzeba bo-
wiem wiedzieć, że prascy mistrze od syg-
nałów wypróbowali przedtem około 100
sztucznych kogutów, którym wtórował
prawdziwy kogut ze znakomitego rodu
kur czerwonych. Z konkursu wybrano
kilka najlepszych głosów, urządzono z
nimi drugi konkurs, mały albo eliminacyj
ny, zanim zdecydowano się na wybór osta
teczny przyrządu, stanowiącego tajemnicę |
tej stacji. :

GIELDA.
WARSZAWA (Pat.) 22. VI. 1982 r.

Beigja 124,25—124,56 -127.94.
Holendje 360,:5- 361,45—359,65.
Londyn 32,45— 37,6] — 32,29.
Nowy York ©,916—8,536  BF96.
Nowy York kabel 8,921—8.941—8,90!.
Paryż 35 08—35,57—34,99.
Praga 26,38 —26,44—26,32.
5 zwajcarja 173,80—174,23—173,37.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 2'2,10. |
Tendencja niejednolita. 8

Papiery procentowej
5% pożyczka konwersyjna 35—35,50,

4% dolarowa 47,75 - 47,90. 7%, pożyczka
stabilizacyjna 44,25—43.88—44,00. 8%, L.
Z. B. K. G. I B. R, obligaceje B. K. G..
94. Te same 7*, 83,25 4'5 |. L.. Z. ziem*
skie 32,50—37,25 (drobne). 8%, warszaw*
skie 53-—52,25—53 (irobne) 53,50—53,38,
8°/, Częstochowy 50,50. Pożyczki moc
inejsze, listy słabsze. 4

12, m. 6 ;
9316 10 Mostowa Ul.1.Tel: 124

PRZYJMUJE DO DRUKU

 

domość dostarczyć pro- ZAPROSZENIA,

Mazowiecka 10. 17346—5| FZZETTTROREWERERE) mieściu
"kę 5,500 zł. Zaułek Batore-

LETNISKA. : в нуообещноняgo 16ś Dr.Zeldowicz
LEKARZE CHOR. WENERYCZNE| i MOCZOPŁ. I SKÓRNE PENSJONAT Mieszkania m. 5

URALAISK ES

Ir Biumowicz
Choroby psów
skórne i moczopłciowe

1132-2 ul WIELKA 24,

udziela

е

kieś guziki metalowe i klamry wojskowe, jakby po-
chodzące od żołnierzy, których na grobli pochowano.

Stara Agnieszka, która blisko lat sto w Jezio-
ranach żyła i która pamiętała cjca obecnego dzie-
dzica, opowiadała czasami ludziom o jakiejś wielkiej
wojnie, o wojsku „zagranicznem*, co szło tędy i o ja-
kimś Cesarzu, co to w Jezioranach miał jakoby kwa-

że w noce czerwcowe gdy mgły
na grobli osiądą, widać w białych tumanach wojsko
ciągnące... Konie, ludzie, armaty.. i jakiegośc: Wo-
dza, co na białej szkapie w
na północ prowadzi...

Ot, takie tam bajdy... -
Ale staruchy słuchano ciekawie i goszczóno na

wieczorynkach, bo i na zielu się znała i uż niejed-
nemu chorobsko z ciała wypędziła...

Zbój nie słyszał nigdy legend o Cesarzu, nie zra-
żał się su achami i nadewszystko lubił starą grobelkę
i stawy poza parkiem leżące...

W upalne południa tu było najrzeźwiej, gdyż
wiatr od wielkich wód wiejący najwięcej - ochłody
uawał, po wodzie kroczyły wielkiemi nogami czarne
pająki, a w zielonej głębinie wód śmigały małe rybki.

Trzciny opowiadały coś cicho szeleszcząc, a tylko
kiedy niekiedy w oczerecie zakrzyczały czarne

szarej kapocie wojsko
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9—1 i 5—8 w. tel. 2-77,

B-r Zeldowiczowa
kobiece, weneryczne, sosnowy las,
dróg mocz. prz. 12 — 2 Warunki: Kasztanowa 4, kojowe

921, od 9-1 i 3—7. | 4—5, ul. Miekiewicza 24. :n.5, od godz. 3—6 popoł. Ceny przystępne. Witol- Dow. się na miejscu od

ńurki wodne...
Nad mulistym brzegiem rosła bujnie pachnąca

mięta i n.arzanna, a w lustrzanej toni stawu odbijało
się niebo z białemi chmurkami i z czarną sylwetką
jastrzębi», który krążył nad wodami w poszukiwaniu
łupu...

Zbój układał się wygodnie tuż nad wodą i du-
mał...

Na niebie kwilił jastrząb, woda i trawy pachniały
upajająco, a z odległego folwarku płynęły przyci-
szone odgłosy ludzkiej pracy...

To zaskrzypiały wrota, to jakaś dziewczyna pi-
skliwym głosem woła ptactwo domowe,
zaryczały krowy pędzone na udoj południowy...

Z błogiej drzemki budził go odgłos dzwonienia
zwiastujący czas obiadu i głos pana

dziedzica, który gdzieś tam z ganku wołał ulubieńca,
na folwarku,

— Zbój... tu! tu! tut...

Zbój wstał, przeciągał się, raz jeszcze obejmo-
wał wzrokiem staw, pola i widniejące
1 wyciągniętym klusem sunął ku dworowi...

__ Biegl groblą, parkiem na przełej, skąd już wi-
doczne były między drzewami białe ściany dworu,

(11 klm. od Wilna, komu-
nikacja autobusowa), w
ładnej, zdrowej, komplet-
nie suchej miejscowości, Mieszkanie 4 pokojowe nie z 5 pokol

rzeczka. z przedpokojem i 5 po- trze z wygodami przy
do wynajęcia. ul, Jakóba Jasińskiego 18 PUNK TUALNIE. a

i pokoje |
Zig  

szę na Zygmuntowską 8,

 

Do wynajęcia mleszka-

I RÓŻNE KSIĄŻKI.
DO OPRAWY |

neszka WYKONYWA |

9317—2 o

—1 0 = t я

Sia si. 704—0 9291--6 dowa 49, u wieściciela. godz. 1l--1 | 3—5 pop. (MMDKARENIANAMI
DRASISRSS TABOKIEŃ ST DRST SIIII DZT SZKOCKAWOZYWZW ZKP IIA |

Do Jezioran przyjechała Julka.
Lekarze radzili jej wyjazd do Zakopanego (byli

to bowiem specjaliści od chorób płucnych), inni
(sławni interniści) orzekli zgodnie, że „ci od płuc”
nie mają pojęcia o niczem, że Julka choruje na serce ,
i zalecali wyjazd nad morze... ° Ž

A Julka?...
Nie zastanawiała się długo, bo nie miala bie- |

dactwo na to cząsu i pieniędzy, napisała list do pana
Andrzeja i za tydzień była już w Jezioranach. 2

Nie zdążono przenieść jeszcze do jej pokoju dwu
walizek, które po wyładowaniu z bryczki leżały na_
ganku, gdy na gazonie ukazał się Zbój. į

Stanął, zbadał ziemię, na ktorej wyražnie ryso- |
wały się koleiny kół bryczki i wolno, wolniutko pod- |
szedł do ganku. Przedmioty które tam znalazł były

to znów

obce.

zdala lasy,

snemi włosami,

sunął przez gazon i dopadał ganku, na którym ocze-
kiwał go pan.

Aż dnia pewnego...

+4

&

Zazwyczaj nie widywał ich w przedpokoju i za-
pach miały obcy.

W jadalni ujrzał swego pana i dziwną jakąś
osóbkę (pachniała podobnie jak zawiniątka w przed- |
pokoju), jasno ubraną, na cienkich nóżkach, z ja-

które -
weńkę dziewczyny.

złotą aureolą otaczały gło-

(d. c. n.)
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skórne i moczopiciowe. ata] Ser gone; Kier- Pohulanka 43—4 9312 00 Pojedynek.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7 snowska. 9219—7 P 2 4

: 4251—0 2 pokoje z* wszelkiemi naskawalnani a
—————— wygodami i używalnością ków—odległeść trzydzie- |
Dr. Sz. Bernsztejn NALIK kuchni do wynajecia.Rr- 441 krokėw i pistolety. |- ay ) NAURA chaniejska 3 — 1 obok Na odległość ! JA

WAW ŚJ 4 (horoby skórne, wene- | W. Pohulanki. 9316.00 5; kę, kos o "LAR zie- 2

POzones ah ryczne i moczopłciowe GWRKGSTWNW5 | Bu uroków godzę się,A - Зкр PRE 9-24 -4<0d 4—8 pp. ale na broń, palną nie
USUWA NAJUPORCZYWSZY Mickiewicza 28, m. 5, MŁODA NAUCZYCIEL- Soiłdnym loka'orom do godzę się pod žadnem |

P EPA KA na wakacje przyjmie wyssięcia 2 pokoje z warunkiem.
BOL GŁOWY irRYKIGZ G розафе na wsi Przygo- Pale > w

S lowanie do gimnazjum, mi wygodami. Zekrelo* ką
OSTRZEŻENIE.24 riNA AKUSZERKI konwersacja francuska, Wa 17, m 6. 9315-1 o EEE 3

2 INALNYCH OGUTKIĖ Polska Macierz, Wileń- _ ce 4

ROZIPZASAĆNEna Idos easo AK o i aka Eiegancki salon z for- DRUKARNIA
MASTEGO OŹAROWANNUS USZERKA ooerzazrwwazywzz teplanem, z niekrępują: Е 4: MARJA kazan cem wejściem do wyną: _ ! INTROLIGATORNIA

;, SPRAWY jącia. Może być cało gy s 5
LAKNEROWA | MAJĄTKOWE  dzienne utrzymenie. Sie- Hi LEIERZYAJNIEGO. 2
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