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Flota niemiecka O Gtlańsku.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Gdańsku w ciągu całego dnia wczorajsze-

go padał ulewny deszcz | morze było bardzo wzburzone.

Wjazd floty niemieckiej odbył się zgodnie z ułożonym zawcza-
su planem. Flota wpłynęła o godz. 6-ej wiecz. jednocześnie

odbyła się wielka manifestacja Stahihelmu.
Komisarz generalny R. P. p. Papee wyjechał, jak wiado-

mo, już przedwczoraj ó6 Warszawy, a Stamtąd na kilka dni

do Krakowa w sprawach rodzinnych.
W „Kusjerze Warsz." senator Koskowski w artykule p. t.

„Rezygnacja gospodarza" zaatakował politykę polską w spra-

wie Gdańska.

GDAŃSK. (Pat) Dziś w nocy
niemieckie okręty wojenne w
składzie pancernika „Schlesien*
i dwóch torpedowców przybyły
na radę przed portem gdańskim
i stoją tam w chwili obecnej.
Na morzu panuje wielka fala
i mży gęsty deszcz. :

GDAŃSK. (Pat.) Pomimo pa-
panującej niepogody, wiatru i
wysokiej fali nie zrezygnowano
z wizyty prezydenta senatu, wy-
sokiego komisarza i prezydenta
rady portu na okręcie „Schle-
sięn*, stojącym na redzie. Wizyty
te połączone są z oddaniem sa-
lutu armatniego.

Nastą„ią one między godz.
3.20 a 5 po południu, poczem
okręty zawiną do portu. Rano o
godz. 9 szalupą, przysłaną z pan-
cernika „Schlesien”, udał się na
redę konsul generalny Niemiec
von Thermann, który po godzinie

"odjechał na ląd w towarzystwie
admirała dowódcy floty niemiec-
kiej Fórstera celem złożenia wi-
zyty urzędowej w Gdańsku. Przy-
wódca hitlerowców Greiser na
jednym ze statków rady portu
wyjechał również na redę ku sto-

jącycm tam okrętom niemiec-

kim.

 

Nowa prowokacja niemiecka.
Wizyta floty niemieckiej w Gdańsku.
PARYŻ. (Pat). „Le Journal“

w swem wydaniu departamental-
nym zaznacza, że po ostatnich a-

wanturach niemieckich w Gdań-
sku, a zwłaszcza wypadkach
ostatniego tygodnia, oficjalna wi-
zyta floty niemieckiej przybiera

symboliczne znaczenie. Uroczy-
stość, jaka ma się tam odbyć, sta-
nowić będzie jednocześnie nową
demonstrację ukryteśo  porozu-
mienia pomiędzy władzami gdań-

skiemi a Rzeszą. Jest rzeczą cha-

rakterystyczną, że ani władze
wolnego miasta, ani rząd berliński
nie chcą przyznać się otwarcie do
inicjatywy. Ta gra w ślepą babkę
nie wprowadzi wreszcie nikogo w
błąd i nie będzie zwalniać zarów-
no jednych jak i drugich od odpo-
wiedzialności za awantury, które
według wszelkiego prowdopodo-
bieństwa pociągną za sobą w bliż-
szej lub dalszej przyszłości dość
poważne konsekwencje.

Z Rosji s

Z pogranicza donoszą, iż z a-

resztu granicznego przy G. P. U.
zasławskim zbiegł niejaki Kazi-

mierz Chodajański, który był

transportewany do więzienia miń-

skiego. :

* Chodajańskiego onegdaj wie-

/ czorem otoczono w lesie granicz-

nym koło Chmielówki, gdzie w

nietłumaczony sposób zbieg za-

opatrzył się w ręczny karabin

maszynowy, i dzięki któremu zdo-

“dai trzech milicjantów i dwóch

- strażników sowieckich ciężko zra-
'mić i zbiec zacierając za sobą

_ wszelkie ślady.
LEW; lasach granicznych koło
- Chmielówki potrojono posterunki

" graniczne oraz wysłano szwadron

- kawalerjj na poszukiwanie nie-

  
Z pogranicza donoszą, iż w

dniu 20 b. m. w pobliżu Kojda-

"nowa koło wsi Dziahinia okręgu

_ mińskiego został zastrzelony ja
| kiś podejrzany samolot, który
- kie:ując się linją kolejową Mińsk—

_ Stołpce szybował ku granicy pol-

skiej.
: Samolot ten miał wylecieć ze

- Smoleńska z dwoma łotnikami

— 1 jedną kobietą, która miała być

' znakomitym szpiegiem zagranicz-

' nym. . Kobieta ta posiadała przy

_ sobie bezcennej wartości doku-

menty, które miała wykraść przy

' pomocy jednego z funkcjonarju-

szy G.P. (U. zatrudnionego na

' Łubiance* w Moskwie. Funkcjo-

 narjusz ów wraz ze swoim kole-

_ Bą lotnikiem przybyli z Moskwy

ч

— ЕаБгуКа samochodów w Niž-

'nim. Nowgorodzie miała na po-

'czątku bieżącego roku dostarczyć

na rynek kilka tysięcy nowych
samochodów a tymczasem okazało
się, że fabryka, która w Rosji na-

' zywana jest „największą w Euro-

 

     
1 pie fabryką samochodów dotych-

czas nie wyprodukowała ani jed-
ь Przyczyn tej
_ stagnacji należy dopatrywać się w
tem, że różne podległe zakłady
nie w stanie są dostarczyć nowgo-
rodzkiej iabryce potrzebnych czę-
ści składowych samochodów. IE

w N.
Nowgorodzie nie jest w stanie do-

starczyć odpowiedniej ilości śrub i
wentylów. Miejscowa fabryka

| mas elektrycznych bardzo powoli

 

owieckiej.
Kłopoty sowieckie z powstańcaminie ustają.

bezpiecznego zbiega. Komendant
odcinka granicznego obawia się,
by uciekinier nie przedostał się
do Polski iw tym celu jest ostro
strzeżona granica polska.

Jak nas informują, zbiegły
Chodojański jest niebezpiecznym
przestępcą politycznym. Na te-
'renie Mińszczyzny zorganizował
on wiele zamachów sabotażowych
i dokonał zbrojnych napadów.
Rozgromiona jego banda w cią-

gu ostatnich miesięcy uśmierciła
trzech wybitnych czekistów, za-
rtrzeliła kilku milicjantów i straż-
ników sowieckich oraz dokonała
kilku aktów sabotażowych na in-

stytucje państwowe sowieckie.
Za głowę Chodojańskiego G P. U.
wyznaczyło 10 tys, rb. nagrody.

3 Tajemnicza awantura szpiegowska.

do Smoleńska, gdzie już znajdo-
wała się owa emisarjuszka-szpieg.
Kobieta ta, jak również i funkcjo-

narjusz G. P. Ч., byli już śledze-
ni z Moskwy przez agentów, w

Smoleńsku jednakże udało im się

zmylić na krótko czujność swych

prześladowców i dostać się na
samolot, którym kierował ów

lotnik, kolega czekisty moskiew-

skiego. 2

Trójka skierowała się począt:

kowo w stronę granicy łotew-

skiej, lecz wobec panującej bu-

rży zawróciła w kierunku granicy

polskiej, gdzie już ich czekała za-

sadzka urządzona przez sprytny

wywiad sowiecki. Los pasażerów
tajemniczego zestrzelonego Sa:

molotu jest nieznany.

Jak wygiąda „piatlietka* w rzeczywistości.

dostarcza potrzebne urządzenia

elektryczne, Dotychczas nie do-

starczyła ani jednej syreny, ani

jednego wypinacza prądu dla o-

swietlenia itp. Ljubuczarska fa-

bryka, która miała dostarczać kie-

rownice, również nie potrafi speł
nić swego zadania. laka sama sy-
tuacja panuje również w innych
fabrykach, których praca związa-
na jest z pracą niżnowogrodzkiej

iabryki samochodów. Dlatego
więc samochody „największej w
Europie fabryki samochodów” nie
ujrzały dotychczas światła dzien-
nego a komunikacja samochodowa

w Rosji sowieckiej w porównaniu
z Europą stale jest na najniższym

poziomie.
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Powrót Hausnera.
LONDYN. (Pat). — Statek

„Circeshell* przybył dzisiaj na
Florydę, a Hausner wylądował w
Miami, gdzie oczekiwali go żona,
przedstawiciele prezydenta Hoo-
vera, ambasady polskiej i guber-
nator Florydy. Hausner znajduje
się w doskonałem zdrowiu. Oświad
czył on, że jak najrychlej zamierza
podjąć na nowo lot transatlantyc-
ki, który pozostaje dla niego celem
życia.

LONDYN (Pat). W czasie uro-
czystego powitania w porcie Mia-
mi, Hausner udekorowany został
przez przedstawiciela ambasady
polskiej złotym Krzyżem Zasługi.
Dziękując za odznaczenie, Haus-
ner w krėtkiem przemówieniu za-
znaczył, że w ciągu 28 godzin lotu
przeleciał 2890 mil i że zamierza
lot podjąć na nowo, gdy tylko bę-
dzie miał ku temu odpowiednie
warunki.
NOWY YORK (Pat). Powitanie

lotnika Hausnera w Miami na Flo-
rydzie miało przebieg bardzo uro-
czysty, Wzięli w niem udział
przedstawiciele władz Stanów
Zjednoczonych oraz rządu polskie-
go. Dekoracji złotym krzyżem za-
sługi bohaterskiego lotnika doko-
nał sekretarz ambasady Zazuliń-
sk. Hausner w krótkiem przemó-
wieniu, jakie wygłosił, wyraził po-
dziękowanie wszystkim, którzy in-
teresowali się jego lotem i w chwili
niepewności okazali mu tyle sym-
patji. Hausner potwierdził, że za-

mierza ponownie czynić próby
przelotu nad Oceanem. W spotka-
nin Hausnera wziął udział wielki
lium publiczności — przeszło 10
tysięcy osób: Gubernator Florydy
podarował kapitanowi statku
„Cyrceshell“ Wilsonowi puhar za
uratowanie Hausnera. Przedsta-
wiciel ambasady p. Zazuliński,
mer miasta Miami oraz pani Haus-
nerowa z ks, Knappkiem spotkali
statek „Cyrcesehll”, udając się
naprzeciwko okrętu prywatnym
jachtem. Obydwa statki były
udekorowane flagami polskiemi.
Kapitan Wilson otrzymał podzię-
kowanie od przedstawiciela am-
basadora Rzeczypospolitej i wice-
konsula brytyjskiego. Uroczyste
przyjęcie bohaterskiego lotnika
odbylo się w sali teatru „Olimpia“.
Hausner, ktėry przybyl do Ame-
1yki, będąc 2-letniem dzieckiem,
całe życie pragnął poznać Polskę
1 nie traci nadziei, że następny lot
zakończy się powodzeniem. Haus-
nerowie są bardzo przejęci oboje
zaszczytami, jakie ich spotykają,
Hausner prosił przedstawiciela
ambasadora R. P. o wyrażenie po-
dziękowania P. Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej za za-
szczytną dekorację, jaką otrzy-
mał W wywiadzie dziennikar-
skim Hausner oświadczył, że po
opadnięciu na morze widział 15
okrętów, które go mijały. Dopiero
16-ty spostrzegł go i uratował.

zagranicą 8 zł.

a o 28 proc. drożej.
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Jak wygiąda dziś Władywostok.
ZAMARŁE MIASTO — GORĄCZKA WOJENNA.

Charbin, w czerwcu.
Osoby które w tych dniach

przybyły z Władywostoku do Char
bina, opowiadają, że życie w tem
mieście niemał zupełnie zamario
Niemal wszelka praca została
wstrzymana, a sytuacja się pogar-
sza z każdym dniem. Władze so-
wieckie początkowo obawiały się
wkroczyć w zycie ludności japoń-
skiej, ograniczając się tylko do roz
toczenia silnego dozoru nad Japoń
czykami, żyjącymi w Władywosto
ku. Natomiast ostre represje za-
stosowano wobec tych, którzy z
Japończykami utrzymywali stosun

ki. °
Wszystkich Rosjan, utrzymują-

cych stosunki z miejscową ludno-
ścią japońską, osadzono w piwni-
cach GPU (sowieckiej policji poli-
cznej). Aresztowano również te o-
soby, które utrzymywały tylko
handlowe stosunki z Japończyka-
mi. Sytuacja jednak stale się za-
ostrzała i agenci GPu poczęli śle-
dzić nawet tych. którzy uczęszcza
li do pralń i tryzjerskich zakładów
japońskich. Każdy, kto wszedł do
fryzjera japońskiego, narażony był
na niebezpieczeństwo aresztowa-
nia przez agentów GPU.

Władze sowieckie we wszyst-
kiem i wczędzie dopatrywały się
szpiegostwa. Wskutek tego lud-
ność unikała Japończyków jak za-
razy. We wszystkich firmach ja-
pońskich i biurach komisjonerskich

 

Dalsze zaburzenia w Niemczech
BERLIN (Pat). W ciągu ubie-

głej nocy w różnych dzielnicach
Berlina ponowiły się bójki i star-
cia między komunistami i hitle-
rowcami. Jest kiłłku rannych. Po-
licja aresztowała 77 osób. We
Wrocławiu zaburzenia trwały
przez całą noc. Hitlerowcy urzą-
dzili propagandowy marsz oddzia-
łów szturmowych, podczas które-
go doszło do starć między reichs-
bannerowcami, komunistami i po-
licją. Są ciężko ranni. Policja do-
konała wielu aresztowań.

BERLIN (Pat). Zaburzenia w
Berlinie przybierają coraz ostrzej-
sze formy. We czwartek w połu-
dnie komuniści zaczęli w dzielnicy

_wiono

Moabit wznosić na ulicach bary-
kady z kamieni brukowych, desek
i materacy. Na chodnikach usta-

stosy pak drewnianych..
Zaalarmowana policja rozpędziła
demonstrantów, dokonywując are-
sztowań. Przy rozpędzaniu tłumu
policja używała sikawek. Patrolu-
jące pogotowia policyjne są obrzu-
cane przez mieszkańców okolicz-
nych budynków kamieniami. Wie-

le ulic zamknięto dla ruchu koło-
wego z powodu zniszczenia jezdni

przy budowie barykad. W objętej

zaburzeniami dzielnicy policja na-

kazała zamknięcie wszystkich
bram z nadejściem zmroku.

Hitierowcy przeciwko komunistom.
BERLIN (Pat). Wywołane ostat-

niemi zaburzeniami naprężenie po-
lityczne w Nadrenji doszło do
punktu kulminacyjnego. Starcia
między hitlerowcami i komunista-
mi nie ustają. Hitlerowcy katego-
rycznie utrzymują, że bójki pro-
wokowane są przez komunistów,
kierowanych przez płatnych agen-
tów z Moskwy. W tym duchu ko-
mendy okręgowe szturmówek na-
rodowo - socjalistycznych w Nad-
renji zwróciły się telegraficznie
do przewodniczącego frakcji hitle-
rowskiej w sejmie pruskim, aby

proklamował z trybuny sejmowej

prawo organizacyj bojowych naro-

dowo-socjalistycznych do samo-
obrony przed terorem komuni-
stów. Szturmówki żądają poza-
tem za pośrednictwem sejmu, aby
rząd Rzeszy w drodze dyploma-
tycznej zgłosił protest w Moskwie.
Kierownictwo organizacyj hitle-
rowskich domaga się niezwłocz-

nego aresztowania agentów 50-

wieckich, protestując przeciwko

planom ogłoszenia stanu wyjątko-

wego, który mógłby tylko ułatwić
akcję komunistom.

Memorjał hitlerowców w sprawie
sojuszu niemiecko-francuskiego.

BERLIN (Pat). Memorjał naro-
dowych socjalistów, proponujący
zawarcie sojuszu wojskowego i go”
spodarczego między Niemcami i
Francją wywołuje wielkie zainte-
resowanie. Komunistyczny „Welt
am Abend' ogłasza szczegóły całej
sprawy. Autorem projektu sojuszu
wojskowego ma być mąż zaufania

Hitlera płk. Haselmeyer, który w

charakierze obserwatora bawi w

Lozannie. Przed kilku dniami miał

on odbyć w Genewie konferencję

z przedstawicielem delegacji fran-

cuskiej płk. Raquin. Narodowi s0-

cjališci žądają przyznaniaNiem-

com pelnej swobody zbrojeń: W/ś

projektu, stan czynny Reichswehry
wynosić winien 400 tysięcy kara-

binów. Granica zachodnia zosta-

nie bez zastrzeżeń uznana. Głów-

ne trudności nasuwa SprAWA $id:
nic wschodnich. Memorjał domaga
się przeprowadzenia rewizji tych
granic w stosunku do Gdańska,
Pomorza i Góruego Śląska, propo-
ntując wzamian przyłączenie do
Polski Litwy oraz umiędzynarodo-
wienie ujścia Wisły, przez co Pol-
ska miałaby uzyskać dostęp do
morza. Jak twierdzi „Welt am
Abend“, powyższych projektów
hitlerowskich w stosunku do Fol-.
ski rząd Papena nie aprobuje.
Zbliżone do kanclerza Papena ko-

ła, w/g dziennika, stać mają na
stanowisku, że możnaby ше роги-
szać spraw wschodnich, o ile tylko
dejdzie do porozumienia w spra-
wie jednolitego irontu przeciwko
Sowietom. Zawarte w memorjale

projekty sojuszu gospodarczego
niemiecko - francuskiego opierają
się na planach znanego przemy-

słowca niemieckiego Rechberga,

jednego z głównych propagatorów
zbliżenia między Niemcami a
Francją. O projektach paktu woj-
skowego francusko-niemieckiego,
jak informuje korespondent lozań-
ski „Berliner Tageblatt*, krążą

również pogłoski w kuluarach
konferencji. Dotychczas pogłoski
te nie potwierdziły się, W każdym
razie — podkreśla korespondent

— oficjalne od w tej
* +

sprawie nie byly prowadzone.

ATOLiar
OD PLAGI ietniej,

tępiąc ra: nie: muchy, komary,
ÓW, us! I wszelkie robactwo.
si w idach apt. I aptekach.

Przedst. 'ojtkiewicz,

   

     

      

Hitlerowcy a cesarz
wilhelm.

BERLIN (Pat). Prasa donosi,
że przywódca narodowych socja-
listów gen. von Epp bawił ostatnio
w Doorn z oficjalną misją od Hitle-
ra, prowadząc tam rokowania z
byłym cesarzem Wilhelmem. Gen-
Epp zapewnić miał Wilhelma, że
narodowi socjaliści nie będą się
sprzeciwiali powrotowi Wilhelma
do Niemiec.

zanownej p. CISZKOWSKIEJ
gospodyni Taw. Dobroczynności m.
wilna serdeczne podziękowanie za

Jej pracę I sziachatność
składają Pensjonarjuszki

Tow. Dobroczynności m. Wilna,

Drobne wiadomości.
Ukarane zuchwalstwo nie-

mieckie.

KATOWICE (Pat.) W dniu 23
b. m. w Sądzie Grodzkim odbyła
się rozprawa przeciwko byłemu
redaktorowi odpowiedzialnemu
„Kattowitzer Ztg.* Schrayowi. W
dn. 1 czerwca „Kattowitzer Ztg“
zamieściła artykuł, w ktorym m.
in. zazaaczyła, że byłoby rzeczą
pożądaną, aby Niemcy odebrały
Gdańsk i Pomorze Polsce. Sąd
ogłosił wyrok, skazujący Schraya
na 14 miesięcy więzienia.

L]

0d Administracji.
Wszystkim naszym Pranumera-

torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego" będzie=

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

DEWBAWANEDETALI

  

przeprowadzono rewizje, a wszyst
kich zatrudnionych w nich Rosjan
aresztowano jako podejrzanych o
szpiegostwo.

Pod koniec kwietnia i z począt-
kiem maja poczęto prześladować i
Japończyków, tak, że zmuszeni oni
byli do opuszczenia miasta. Kupcy
pośpiesznie likwidowali swe inte-
resy i parowcami odjeżdżali do Ja-
ponji i na Koreę. lch śladem po-
szli fryzjerzy japońscy i właścicie-
le pralń. Również biura komisjo-
nerskie zostały zamknięte. Obec-
nie we Władywostoku istnieje tyl-
ko konsulat japoński. Osadnicy
japońscy już dawno opuścili mia-
sło.

Ale we Władywostoku żyje
również znikoma grupka innych
cudzoziemców, w liczbie około
100, z czego jest większość Niem-
ców, którzy pracują w łabrykach
i warsztatach państwowych.

Stan oblężenia we Władywo-
stoku trwa już od zimy, chociaż
stan ten oficjalnie nie był ogłoszo-
ny. Elektrownia władywostocka
już o godz. 8 wieczorem przerywa
prąd elektryczny, wskutek czego
od tej godziny miasto pogrążone
iest w ciemnościach. Nawet latar-
nie portowe nie oświetlają portu.
Z chwilą nastania wieczoru, wszel-
kie życie zamiera.

Na pierwszy rzut oka daje się
zauważyć, że panuje tam stan wy-
jątkowy. W okolicy skoncentro-
wane są silne oddziały wojska, a w
samym tylko Władywostoku sta-
cjonuje przeszło 10.000 żołnierzy.
Główne oddziały wojskowe jednak
obozują w namiotach za miastem i
w całej okolicy, będącej bazą ope-
racyjną.

Poza obwód miasta nie wolno
wychodzić nikomu. W. koniecz-
nych. wypadkach należy zwrócić
się o pozwolenie do GPU. Często
można zauważyć przenoszenie się

wojsk z miejsca na miejsce. Zo-
baczyć można również transporty
materjałów wojennych. Ulicami
miasta przejeżdżają tanki i samo-
chody pancerne. Zdarza się to nie
mal codziennie.
W ostatnmi czasie obwarowuje

się silnie port Nikt nie może się
do portu zbliżyć. Śmiałek, któryby
chciał wkroczyć na teren porlu,
znajduje się natychmiast w więzie-
niu GPU. Zatoka czurkińska i Wy
spa rosyjska zamienione zostały na
bazy wojskowe mocno obwarowa-
ne. Do miejsc 'tych sprowadza się
ciężkie działa 1 silne odziały woj-
ska.

Władywostok ma wygląd wiel-
kiego obozu wojskowego. Władze
starają się wychować ludność tak,
aby zdolna była do ewentualnego
oporu zbrojnego. Rzemiosła wo-

jennego uczą się nietylko ucznio-

wie szkół średnich, ale i ludowych.
Również inne instytucje są milita-

ryzowane, Władania bronią uczą
się również kobiety, studentki i u-
czennice, pracownice różnych
przedsiębiorstw miejscowych. Ko-
biety mają wziąć udział w pracach
Czerwonego Krzyża oraz na fron-
cie, jeśli do służby frontowej zgło-
szą się dobrowolnie. Z ochotni-

czek mają być utworzone bataljo-
ny kobiece.
wostoku uczy się nosić maski prze
ciwgazowe. Siare forty zamienio-
ne zostały na kryjówki przed ata-
sami gazowenii.

Tak przedslawia się życie Wła:
dywostoku. Gorączka wojenna o-
panowała całą ludność, a GPU
zbiera bogate żniwo i wokół sieje
postrach. *

KONFERENCJA W LOZANNIE.

LOZANNA. (Pat). Propozycja

Hoovera w sprawie rozbrojenia

odwróciła uwagę opinii od konfe-

rencji odszkodowań. Delegacje

francuska i angielska ograniczyły

się do wymiany not, streszczają”

cych tezy ich krajów. Zasadnicze

przeciwieństwo trwa bezwzględ-

nie, gdyż Maja domaja VV M

tychmiasiowego i ostatecznego

anulowania odszkodowań, podczas
gdy Francja jest świadoma tego,
iż służy powszechnym interesom,
zdążając do zachowania przyję-
tych zobowiązań, jako nieodzow- .
nego prawa w życiu międzynaro-

dowem.

  

BERLIN (Pat) W/g doniesień

prasy, delegacja niemiecka w Lo-

zannie przedstawiła bawiącym

tam przedstawicielom państw in-

nych własny plan, opracowany

przez sekretarza stanu von Buelo-
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Niemcy proponują zawarcie umów
preferencyjnych.

  

 

wa, przewidujący zawarcie Umów
preferencyjnych z państwami nad-
dunajskiemi, z Polską, Włochami
oraz z wielkiemi mocarstwami
przemysłowemi.

|

Cała ludność Włady- .
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imerykański projeki
rozbrojenia.

Projekt rozbrojenia p. Hoovera,
poprzedzony krótką wprawdzie,

ale prawdziwie amerykańską re-

klamą (zwołanie zebrania o godz.
1 po północy), spotkał się z

śrzeczną wprawdzie ale stanow-

czą odmową dwóch decydujących

mocarstw: Anglji i przedewszyst-

kiem Francji. х

Za projektem wypowiedziały

się właściwie tylko Niemcy, które
nic nie mają do stracenia, gdyż

oficjalnie są całkowicie roz-

brojone, a nieoficjalnie stanowią

jedną z większych potęg militar-

nych, które zresztą z doświadcze-

nia wiedzą, że nawet stała mię-

dzynarodowa komisja, uzbrojona

we wszelkie prawa i przywileje,

nie może przeszkodzić zbroić się

temu, kto się zbroić chce.

Za projektem Hoovera wypo-
wiedział się Litwinow, jako że

Sowiety nie od dziś pragną roz-
brojenia całego świata, same zaś

zbroją się od stóp do głowy, zre-
sztą wogóle postanowień i uchwał
„buržuazyjnych“ kongresów nie

uważają za obowiązujące dla sie-

bie, co zresztą przyznają z całym

cynizmem.
Jako trzecia wypowiedziała się

za projektem Italja, która od
pewnego czasu stała się wiernym
satelitą Niemiec.

Inne państwa bądź to zacho-

wały wymowne milczenie, bądź
też, jak wspomniana wyżej Fran-
cja i Anglja, wyraźnie przeciwko

projektowi się wypowiedziały.

Projekt amerykański, uzasa-

dniony został względami gospo-
darczemi, potizebą oszczędności.

Obliczono, ile miljardów świat

zaoszczędzi dzięki redukcji zbro-
jeń. Są to obliczenia zawodne.
Wprawdzie wydają dziś państwa
istotnie liczne miljardy na utrzy-
manie swych armij, pieniądze te
jednak nie są wyrzucone. Redu-
kując liczbę wojska, tem samem

powiększylibyśmy inną armję —
armję bezrobotnych; pieniądze zaś,

które dziś wydajemy na utrzy-
manie wojska, bylibyśmy zmu-
szeni wydawać na zapomogi dla

bezrobotnych. Różnica na tem
tylko polega, że wojsko jest ostoją

siły i bezpieczeństwa, podczas
gry armja bezrobotnych jest czyn-
nikiem rozkładu, jest najpodatniej-

szym gruntem dla agitacji wywro-

towej. Rozumieją to doskonale
bolszewicy, dlatego też — popie-
rają tak gorąco projekt Hoovera.
Dodać jeszcze wypada, że to, co
się powiedziało o armji, dotyczy
w niemniejszej mierze przemysłu

wojennego, budowy floty, tanków,
dział etc, co zatrudnia obecnie
setki tysięcy rąk, które zostałyby

skazane na bezczynność.

Powie kto wprawdzie, że siły
te mogłyby być zatrudnione bar-
dziej produktywnie. Uwaga była-
by słuszna, gdyby nie to, že na
wszystkich polach panuje dziś
nadprodukcja, że wszystkie składy

zawalone są wyrobami przemysłu,

na które niema zbytu, że w Ame-
"ryce lokomotywy opalają kawą, że
miljony centnarów pszenicy wrzu-

ca się do morza, że węgiel polski

sprzedawany jest po 2 zł. za tonnę,

a cukrem karmią nierogaciznę.

 Raptowne wzmożenie produkcji,
przez przerzucenie do niej miljo-

nów, zatrudnionych dziś w wojsku,

musiałoby spowodować katastrofę.
Tak przedstawia się sprawa

z punktu widzenia gospodarczego.
„Przypatrzmy się, jakie byłoby

. znaczenie projektu w dziedzinie
bezpieczeństwa świata.

Dla państw uzbrojonych — po-
wiedzmy wyraźnie, że dla tych

państw, które dziś stoją na straży

nienaruszalności traktatu wersal-

skiego — a, co zatem idzie: na
straży pokoju — przyjęcie pro-

jektu amerykańskiego pociągnęło-

by za sobą przymus zniszczenia
trzeciej części tonażu floty bojo-

wej, pancerników i łodzi pod-
wodnych, całkowite zniszczenie
tanków, ciężkiej artylerji i t. pod.

Czy stanowiłoby to jednak

$warancję pokoju i stanowiło prze-

szkodę do dalszych zbrojeń? By-
najmniej. Przedewszystkiem więc

stwierdzić trzeba, że najniebez-
pieczniejsze rodzaje broni, nowo-

czesne, jak np. lotnictwo, chemia,

aczkolwiek przez projekt Hoovera
całkowicie zakazane, są absolut-
nie nieuchwytne.

Lotnictwa cywilnego nie zni-
_ szczymy przecie, przeciwnie, roz-

wija się ono i będzie się rozwijać
z roku narok. Każdy zaś laik wie

DZIENNIE MILERERI"

2 prasy.
Napaści na ks. Prymasa.

Niemało rozgłosu ma już wy-
stąpienie przeciw listowi paster-
skiemu J. Em. Ks. Prymasa Kard-
Hlonda pismo młodzieży obozu po-
majowego w Poznaniu (Życie
Uniw. nr. 9) zarówno nieprawdo-
podobnie napastliwe jak szyder-
cze wobec ks. Prymasa i wobec
ks. bpa łomżyńskiego Łukomskie-
$o z poworu jego okólnika prze-
ciw niewłaściwie prowadzonym
ćwiczeniom sportowym.

Czytało się tam m. in.:
— Klerykalizm jako doktryna poli-

tyczna... O niechrześcijańskich zasadach
życia państwowego słów kilkoro... Może
za karę zśinął przedmiot sporu i ustały
„harce” (zdaniem zmysłowego biskupa
łomżyńskiego), dające okazję do zgorsze-
nia... Na tej bazie spoczęła Hlonda nie-
nazwana teorja Państwa Bożego... Kon-
stytucja Polskiego Państwa Teologiczne-
go dana od Hlonda... Państwo musi z
istoty swej być bezwyznaniowe... Doktry-
na klerykalna Hlonda... Stąd nasz postu-
lat rozdziału kościoła od państwa i roz-
wiązania konkordatu, wiążącego Polskę
z Watykanem.. Przemawia w liście pa-
sterskim dumny książę kościoła, który
zmierza uparcie i natrętnie, mimo hi-
szpańskich a ostatnio.i chilijskich do-
świadczeń, do całkowitego władania pań-
stwem, w któremmieszka... 3

Ale w zestawieniu z temi na-
paściami (str. 4) nie od rzeczybę-
dze przeczytać dokładnie nagłó-
wek pisma:
— Życie Uniwersyteckie, organ mło-

dzieży demokratycznej szkół wyższych
U.P., W. S. H. i W. $. B. M. — Adres
redakcji: Poznań — Zamek. о

Znaczy to, że owa młodzież
obozu rządowego i jej pismo mają
swą siedzibę na Zamku w Pozna-

niu, A
Kuratorem jej jest znany ze

swych wystąpień zwolennik rzą-
dów pomajowych prof. Różycki.

Przeciw tym napaściom na ks.
Prymasa Kard. Hlonda i ks. bpa
Łukomskiego (który jest doktorem
honorowym Uniw: Poz.), wystąpiły
w osobnej odezwie 20-go bm. sto-
warzyszenia młodzieży narodowej.

Kodeks karny — w drodze
dekretu.

Prof. Komarnicki zwraca w
„Kurjerze Warszawskim* uwagę
na wiadomość o rzekomym zamia-
rze rządu wprowadzenia kodeksu
karnego w drodze dekretu P, Pre-
zydenta.

„Nie kwestjonujemy — pisze prof.
Komarnicki — potrzeby wydania pol-
skiego kodeksu karnego, któryby zastąpił
kodeksy b. państw zaborczych. Nie
podnosimy pretensji, aby sejm miał prze-
rabiać gruntownie projekt tak OŁ
tentnego grona, jak komisja kodyfika-
cyjna. Nie widzę jednak powodu, dla
któregoby kodeksem tym nie miały za-
jąć się w czasie sesji komisje prawnicze
sejmu i senatu i przedyskutować cho-
ciażby tylko jego zasady. Natomiast
uważam za konieczne, aby polski kcdeks
karny został wydany przez po!ski sejm,
i aby był wyrazem najwierniejszym pol-
każ sumienia.

ziwnieby przytem wyglądało, gdyby
jako najważniejszy dekret, wydany na
podstawie pełnomocnictw, SE
dla walki z kryzysem, byt... kodeks kar-
ny. Gdzieindziej ograniczają import, nor-
mują produkcję i t. p, a u nas z tegoż
tytułu wprowadzają kodeks karny”.

Przed końcem roku szkolnego,
W związku z kończącym się

rokiem szkolnym „Głos Narodu'*
zamieszcza artykuł przesiąkły pe-
symizmem, niestety jakże bardzo
uzasadnionym:

„Rok ten był — powiedzmy to
otwarcie i szczerze — szczególnie cięż-
kim dla polskiej szkoły. Redukcje budże-
towe odbiły się na budżetach szkolnych
i wszędzie wywarły swój wpływ, od
szkół akademickich począwszy, a na po-
wszechnych kończąc. Odbiły się ujemnie
ną nich tak w dziale wydatków persona|l-
nych (redukcje części sił nauczycielskich,
przeciążenie reszty), jak i w dziale wy-
datków rzeczowych (łączenie oddziałów

równoległych i tworzenie przepełnionych
liczebnie zespołów klasowych, redukcja
wydatków na bibljoteki, na pomoce
naukowe itp.).

Nowy rok szkolny nie zapowiada się
pod tym ".zględem lepiej. Raczej —
gorzej. | о tem wiedzą wszyscy, tak
nauczyciele, jak rodzice. Rodzi się skut-
kiem tego przygnębienie, mnożą się na-
rzekania, atmosfera szkolna przesyca się
miazmatami niechęci, pretensyj i kryty-
cyzmem."

Jedną z największych bolączek
naszego szkolnictwa jest — poli-
tyka:

„Narzucone przez kryzys trudności
byłyby do zniesienia i społeczeństwo
zniosłoby je pewnie nie z radością, ale
przynajmniej z cichą rezygnacją, gdyby...
Gdybyż władze szkolne zechciały kie-
rować się wyłącznie pedagogicznemi po-
budkami, organizując życie szkolne!

Kończący się rok szkolny był pod
tym względem szczególnie przykrym.

Znany mi jest wypadek wykluczenia
kilkunastu uczniów najlepszych pod
względem pilności, zdolności i obyczajów
za to, że — czytali pisma Dmowskiego.

Oczywiście — młodzież nie powinna
politykować. I wszelką akcję polityczną
w szkole należy likwidować. Ale, jeśli
staniemy na tem stanowisku, to trzeba
także zgodzić się na to, że tępić należy
w szkole nietylko politykę opozycyjną,
ale i sanacyjną, — że więc skutkiem
tego na uroczystości imieninowe ku czci
jakiegokolwiek czynnego polityka niema
w szkole miejsca.” .

Czy to možliwe?
MW ostatnim numerze „Wiado-

mošci Literackich“ ukazal się bar-
dzo ciekawy relerat p. Elgi Kern,
dotyczący znanego procesu Gor-
gonowej we Lwowie.

P. Kern twierdzi, że oskarży-
ciel publiczny w sprawie Gorgo-
nowej wiceprokurator Sądu
Apelacyjnego we Lwowie umieścił
przed rozprawą sądową w „Dete-
ktywie“ dwa artykuły, w których
w swoistej interpretacji ujawnił
szczegóły powierzonego jego pie-
czy śledztwa, podając do wiado-
mości 200,000 czytelników „Dete-
ktywa“ nietylko o swem niezłom-
nem przekonaniu co do winy Gor-
gonowej, ale i o objektywnej mocy
zebranych dowodów jej winy.

\/ sprawie tej zabiera głos
„Robotnik“, ktėry, przytoczywszy
powyższą wiadomość, zaznacza:

„Od kiedy to prokuratorom, którym
powierzono nadzór nad śledztwem i od-
powiedzialne funkcje oskarżycielskie, do-
zwolone jest wpływanie na kształtowanie
się opinji publicznej w powierzonej im
urzędowo sprawie za pośrednictwem
„Tajnego Detektywa”*?. Cóż na to Minis
sterjum Sprawiedliwości — cóż na to
nadzór prokuratorski?'

Rzecz nie do wiary i naieży
spodziewać się, że nie pozostanie
cna bez odpowiedzi ze strony
władz miarodajnych.

Cylinder czy melonik?

Feljetonista „Robotnika* tak
dowcipnie śwarzy o pewnej „uro-
czystości” i pewnym świeżo upie-
tzonym dugnitarzu, który nie wie-
dział jak ma godnie „reprezento-
wać: w cylindrze czy w meloniku?
— Zabiorę do auta na wszelki wy-

padek cylinder — pomyślał dygnitarz —
i zobaczę, jak inni przyjadą.

Zupełnie takie same wątpliwości
miał drugi dyśnitarz, który na wszelki
wypadek włożył cylinder, a do auta za-
brał melanik. I ten także postanowił
przekonać się, jak też inni będą ubrani.

Traf, który jest największym psot-
nikiem i figlarzem pod słońcem, sprawił,
że na miejsce, gdzie miała się odbyć
uroczystość, zajechały jednocześnie dwa
dyśnitarskie auta, z których wysiedli
dwaj dygnitarze, powiedzmy A. i B.

A., spostrzegłszy dygnitarza B. w
cylindrze, momentalnie wrócił do auta
i nałożył cylinder, Dygnitarz B., zauwa-
żywszy swego kolegę w meloniku, prędko
rzucił szoferowi cylinder i nałożył me-
lonik.

Maskarada podobno powtórzyła się
jeszcze kilka razy. | to był najcie-
kawszy i najradośniejszy moment uro-
czystości.

WA TT TETS ESRTGSTTSESS

Prasa francuska 0 propozycii Hoovera,
PARYŻ. (Pat). Prasa kryty-

kuje żywo propozycję Hoovera,
uważając ją za całkowicie niena-
dającą się do przyjęcia, skoro u-
znanie jej oznaczałoby w praktyce
dla Francji obniżenie jej stanu
zbrojnego prawie o 2/3 bez żad-
nej gwarancji bezpieczeństwa.
Dzienniki niemal jednomyślnie
podkreślają, iż propozycja amery-
kańska ma charakter posunięcia
twórczego oraz cechy ultimatum.
Skwapliwe przyłączenie się do tej
propozycji państw, zmierzających
do rewizji traktatów, stanowi —
zdaniem prasy — prawdziwy akt
upokorzenia się Europy przed

Ameryką. — „Le Journal" stwier-
dza, iż nie należy zbytnio żałować,
że Hoover zdecydował się na zro-
bienie sobie reklamy wyborczej w
Genewie, skoro posunięcie to dało
Paul-Boncourowi sposobność do
nowego plastycznego przedstawie-
nia tezy francuskiej.

tal jal
dónignią Hardll.

o tem, że zwykły, pasażerski czy
pocztowy aeroplan daje się w cią-
$u paru godzin przekształcić na
jednostkę bojową.

Jeszcze bardziej nieuchwytna

jest sprawa wojny chemicznej.

Nie wymaga ona żadnych specjal-
nych przygotowań. Pierwsze le-

psza fabryka mydeł, sztucznych
nawozów, lub chemikalji da się
w ciągu paru dni przekształcić na

fabrykę gazów trujących.
Dlatego słuszne jest stano-

wisko Francji, która żąda najprzód

$warancyj bezpieczeństwa, potem

rozbrojenia: Dodajmy, że pod
względem gospodarczym jest to

również jedynie racjonalny pro-

jekt, jako że powodem dzisiej-

szego kryzysu jest nic innego, jeno

brak bezpieczeństwa, brak pew-

ności. Zmora wojny, grożąca usta-

wicznie od strony Niemiec, zmora

komunizmu, sparaliżowała wszel-
ką przedsiębiorczość, zamrozila

kapitały. Usunąć te dwa niebez-
pieczeństwa, jest pierwszym wa-

runkiem powrotu do normalnych

warunków gospodarczych zarów-
no jak i politycznych.

Dlatego słusznie domaga się
Francja przedewszystkiem gwa-

rancji pokoju.

Pytanie tylko, jakiego rodzaju
mają to być gwarancje, by były

istotnie skuteczne?
Jeżeli chodzi o t. zw. „papie-

rowe“, to świat od dawna stracił
do nich zaufanie.

Francja była w posiadaniu je-
dynej realnej śwarancji w postaci

Nadrenji — niestety wyzbyła się
tej gwarancji, nie bez winy obec-
nego swego premiera,

2 posiedzenia
Wczorajsze posiedzenie Rady

miejskiej otworzył prezydent Ma-
leszewski o g. 9 m. 30 w.

Wobec tego na porządku
dziennym znajdowały się sprawy,
dotyczące magistratu, mianowicie:
kwestja uposażeń członków ma:
gistratu oraz sprawa gospodarki
domu miejskiego, prez. Mele-
szewski zaproponował wybranie
specjalnego przewodniczącego
dla tych spraw.

Na przewodniczącego wybra-
no sen. Jundziłła.

Na wniosek prezesa komisji
finansowej r. Korolca zerządzono
przerwę dla naradzenia się kon-
wentu senjorów nad sprawą upo-
sażeń członków magistratu.

Posiedzenie wznowiono o g.
10 m. 30.

Rada miejska jednomyślnie
uchwaliła zmniejszone stawki po-
borów członków magistratu.

Następnie przystąpiono do
sprawy gospodarki kina miej-

Rady Miejskiej,
skiego. >

Na wstępie sekretarz Rady
odczytał pismo urzędu prokura-
torskiego, ;dotyczące sprawy p.
Łokuciewskiego, a którego treść
podajemy na innem miejscu.

Po odczytaniu sprawozdania
speejalnej komisji rewizyjnej w
sprawie gospodarki kina wywią-
zała się dyskusja, która chwilami
przyjmowała formy b. burzliwe.

Z powodu odezwania się prof.
Komarnickiego w czasie przemó-
wienia dra Rafesa, kiedy prof.
Komarnicki zrobił aluzję co do
moralności, którą operuje dr. Ra-
fes, wynikła scysja. Radni żydow-
scy rzucili się w kierunku prof.
Komarnickiego z krzykiem i pod-
niesionemi rękami. Z trudem
udało się wzburzenie uspokoić.

O godz. 2 w nocy dyskusja
trwa.

Obszerne sprawozdanie zamie-
ścimy w numerze najbliższym.

Z CAŁEJ POLSKI.
Święto morza.

(Kap) Dzięki inicjatywie Ligi
Morskiej i Kolonjalnej ma być
wprowadzony w Polsce piękny
zwyczaj dorocznego święcenia
sprzętu okrętowego. W związku z
lem w roku bieżącym w dniu 24
lipca odbędzie się w Gdyni wielkie
święto morza, w którem władze
kościelne przyrzekły swój udział.
Po uroczystem nabożeństwie, któ-
re odprawi JE. Ks. Biskup St.
Okoniewski, nastąpi poświęcenie
morza, portu, floty wojennej i stat-
ków rybackich. Święto morza sta-
nie się zarazem wielką manile-
stacją narodową, w której spodzie-
wany jest liczny udział ludności z
całej Polski. Władze państwowe
poczynią cały szereg ułatwień,
przyznając m. in. znaczne zniżki
na przejazd koleją.
W przyszłości święto morza

ma być obchodzone w dniu Apo-
stołów Piotra i Pawła, tj. 29 czerw
ca, przyczem co dwa lata odbywać
się będą większe zjazdy.

Bliższych informacyj w sprawie
święta morza udziela Liga Morska
i Kolonjalna w Warszawie, Nowy
Świat 35.

Nietakt i agresywność dziennika
żydowskiego.

(Kap) Dziennik žydowski
„Cwaj batog” w artykule z dnia
15 czerwca r. opisującym
pielgrzymkę chorych do Często-
chowy, a zatytułowanym „Cud
Częstochowy” atakuje w аго-
śancki sposób „ciemnotę, fana-
tyzm i wstecznictwo“ wiernych i
ich przywódców duchowych, ob-
rzuca szyderstwami pobożną prak-
tykę chrześcijańską a zarazem
stwierdza, że „światowi dzienni-
karze, opisujący te „cuda” śmiać
się będą w kulak z opowiadań
dzienników polskich”,

Pomijamy już rzekomą faryzej-
ską obawę o śmiech dziennikarzy
zagranicznych, naszem bowiem
zdaniem dziennikarz zagraniczny
wie lepiej, niżli pismak żydowski,
że takie pielgrzymki urządza by-
najmniej chyba nie ciemny kraj,
bo Francja, ale z oburzeniem pa-
trzymy na wzrastającą corazwię-
Pa R a

Projekt nstówy 9 przemyślekiitwym.
Ministerstwo przemysłu i hen-

dłu podjęło prace nad przygoto-
waniem usławy, mającej unormo-
wać całokształt zagadnienia pol-
skiego przemysłu kine matogra-
ficznego. W związku z tem mini-
sterstwo zwróciło się do poszcze-
gólnych izb przemysłowo handlo-
wych o przedstawienie konkret
nych w tej dziedzinie postulatów.

Szereg izb przemysłowo-han-
dlowych, po zapoznaniu s'ę z po:
stulatami organizacyj gospodai-
czych, wyrazilo opinję, že w inte-
resię rozwoju kiajowego przemy-
słu i handlu flmowego wszystkie
kwestje, związane z tą dziedziną,
powinny być unormowane jedno-
cześnie wspólną ustawą. [zba
handlowa w Łodzi podkreśliła
w szczególności, że projektowana
ustawa powinna uregulować prze-
dewszystkiem kwestje charakteru
przedsiębiorstw sprzedaży i wy-
najmu filmów, orez zagadnienie
opodatkowania  kinoteatrów na
„rzecz samorządów, które obecnie
uzależnione jest całkowicie cd
mniej lub więcej racjonalnej po-
lityki finansowej magistratów.
W odniesieniu do kwestji, czy

przemysł f Imowy, względnie jego
działy, mają być koncesjonowane,
wyrażono opinję, że uzasadnione
byłyby tylko takie ograniczenia,.
które podyktowane są konieczne
mi względami na bezpieczeństwo
publiczne. Izby przemysłowo han-
„dłowe wyraziły pogląd, że import
zagranicznych filmów nie powi-
nien być ograniczany tak długo,
dopóki pródukcja krajowa nie
osiągnie należytego poziomu, za-
równo ilościowego, jak i jakoś-
ciowego. Celem jednak zagwa-
rantowania przemysłowi krajowe-
mu właściwego rozwoju, ustawa
winna przewidywać możność kon-
tyngentowania przywozu, lub sto-
sowania odpowiedniej ochrony
celnej, w zależności od postępów,
jakie poczyni przemysł krajowy.

cej agresywność, zwłaszcza mło-
dego pokolenia żydowskiego, pro-
wokującego stale katolików, Ci
sami żydkowie zżymają się później
na wybuchy antysemizmu, nieto-
lerancję itp., zapominając, że oni
właśnie, wyszydzając świętości
katolików, sprowadzają ten roz-
łam, podsycają nienawiść rasową
i pogłębiają przepaść między spo-
łeczeństwem polskiem i żydow-
skiem.

Bolszewizm i bezbożność wśród
prawosławnych.

(Kap) Katolickie organy na
Ukrainie jak „Beskyd* i „Nowa
Zoria” nieraz już zwracały uwagę
na upadek religijności wśród pra-
wosławnych w Polsce. Fakty po-
twierdziły to. Pamiętne są wypad-
ki zbeszczeszczania cerkwi przez
miejscowych bezbożników, którzy
w paru wypadkach zdemolowali
urządzenie cerkwi i przerwali na-
bożeństwo. Ten stan rzeczy zna-
lazł odbicie i w samej prasie pra-
wosławnej. „Nowyj Czas* w arty-
kule „Pora zwrócić uwagę” pisze:
prawosławie niszczy Selrob, upa-
dek moralności, najrozmaitsze
sekty i niechęć do cerkwi. W ar-
tykule „Tragedja Wołynia” (Nr.
24 „Nowy Czas”) czytamy: „Ukra-
iński prawosłowny lud wzamian
za zniszczoną wiarę dostał:
ateizm, sekty, hodurostwo, które
się szerzy na Chełmszczyźnie i za-
chodniem Wołyniu”, Znawcapra-
wosławia ks, Tabiński (w Nr. 129
z 1931 r) pisze: „Prawosławna
cerkiew w Polsce stoi już przed
formalną katastrofą, jaka zagraża
jej ze strony sekciarstwa upadku
religijności i wprost ateizmu”,
13 SIIA

MODERNIZACJA WENECJLĘ
Žycie nowuczesne, pozbawione

wszelkiego sentymentalizmu, prze
nieubłaganie naprzód, nie oszczę-
dzając nawet miejsc, gdzie przyro-
da i tysiącletnie tradycjewytwo-
rzyły atmosferę poezji i romanty-
zmu. Doświadczy tego na sobie
niebawem perła Adrjatyku, Wene-
cja. z

Wielka tama komunikacyjna,
która pozbawi Wenecję charakte-
ru wyspy, jest już prawie gotowa.

ost poprzez lagunę o długości 4
km. jest na ukończeniu, a wielki
most na Canale Grande już jest go-
towy. Most ten ma rozpiętość 150
metrów i szerokość 20 m. W ten
sposób umożliwiono samochodom
dojazd do Wenecji, a kiedy wykoń-
czony będzie zupełnie cały most
uliczny, wiodący z Mestre w głąb
miasta, dotychczasowy obraz We-
necji szybko zacznie zanikać, —
Skończy się romantyczne życie na
kanałach, znikną gondole, zamilk-
nie śpiew gondoljerów, Rozwoju
tego nie powslrzyma troskliwość
zarządu miasta, który dokłada
wszelkich starań, by nowe budo-
wle i urządzenia, umożliwiające
ruch samochodowy do miasta, nie
pozbawiły go dotychczasowego je
$o charakteru: Chcianoby zacho-
wać Wencji cały jej urok romanty
czny, który ściąga do niej turystów
z całego świata. Czy to się po-
wiedzie? Gondolę wyprze zape-
wne taksówka, a śpiew gondoljera
zagłuszony zostanie przez ryk trą-
by samochodowej. Gondole prze-
słaną być środkiem komunikacyj-
nym Wenecji, a nieliczne, które się
ostoją, będą już tylko zabytkiem
muzealnym, przypominającym da-
wną romantykę tego miasta.

Plac św. Marka, najsławniejszy
cel wszystkich turystów, na ra-
zie zostanie jeszcze oszczędzony.
Hałas samochodów nie będzie jesz
cze płoszył gołębi i nie zakłóci bło
giego skupienia katedry.

Inne dzielnice miasta natomiast
napełnią się hałasem ruchu samo-
chodowego, lecz nastąpi to z chwi-
lą, kiedy wykończona będzie we
wszystkich szczegółach tama przez
lagunę, Jako termin oddania tych
urządzeń do użytku ruchu koło-
wego przewidziany jest 15 paździe
rnik rb. Z biegiem czasu ruch ten
dotrze zapewne do placu św. Ma-
rka. Na wielkim moście do Mest-
re zaprowadzona będzie także ko-
munikacja tramwajowa.

SZKICE I OBRAZKI.

Zmierzch już zapadł zupełny...
Na wielkie ciche wody sypać się za-

czął popiół zmierzchu, od ciemnej ściany
boru sosnowego wionęło balsamicznym
zapachem żywicy.

Ziemia, święta matka rodzicielka

stroiła się we wszystkie krasy macie-

rzyństwa, płodna tysiącami ziela i kwia-
tów, brzemienna strumieniami tysiąca
żył soków swoich, które cichym, niepo-
słyszalnym tętnem nucą pieśń o życiu
wiecznym, o wiecznym cudzie rodzenia i
o cudzie śmierci — cudzie przemiany...

Święt-Jańska noc... noc czarów i dzi-
wów, noc kochania i ukochania tej zie-
mi, tego nieba, tych wód rodzimych,
tego, co ludzie nazywają „Ojczyzną”...

Ten las — to ona, te głosy ptasząt—
lo ona, ten szum wody, ta gęsta zielona
czupryna bujnej wegetacji to ona ta u-
kochana i święta — wielka matka i
wielka miłośnica...

Jak świętojańska noc, czarów i lubo-
wania pełna...

Sobótkowa noc.. noc św. Jana...
Cuda, cudeńka...

Czy wiecie, że jeszcze tylko w Wil-
nie przechowały się doroczne tradycyjne
targi na zioła — uzdrowicielki?

Ongiś (bal jeszcze na początku XIX
wieku) były podobne targowiska nader
popularne w Zachodniej Europie, w cza-
sie których babki i prababki nasze za-
opatrywały w zioła swe puzdra apteczne
i sepety...

Lecz wiek XIX, wiek pozytywizmu,
nakazuje mądrym profesorom w labora-
torjach lansować moc leków  synte-
tycznych. p

Rumianki, skrzyp i suszona malina
tracą prawo obywatelstwa, a na widok
ich ironicznie uśmiechają się doktoro-
wie, mądre oczy z za szkieł rogowych
okularów,

„Ale pamiętamy i to jeszcze jak dro-
$a babunia nasza w tajemnicy przed do-
ktorem i przed ojcem, traktowała nie-
siornego berbecia, który się nażarł 0-
£órków i zachorował na żołądek, wywa-
rem z ziela, które sama uzbierała bądź
od „babki* wioskowej zakupiła.

Ale przychodzą nowe czasy, berbeć
wyrasta, sędziwa babunia, sama spoczy-
wa wśród mięty pachnącej i marzanny, a
dzieciuchy podrosłe przypasują szable i
siadają na kos...

Wybucha wojna.. wielka wojna...
Burzy miasta niszczy ludzkie egzystencje,
ale i przewartościowuje wartości...

Ludność cywilna, pozbawiona leka-
rzy, którzy zdobywają palmę wielkie-
go bohaterstwa na frontach, ipozba-
wiona leków (gdyż iabryki chemiczne
produkują trujący gaz) powoli powracać
zaczyna ku środkom leczniczym z łąk
i pół...

A wtedy z półek księgarskich do-
Lywa się dwie zapylone, mądre księgi i
dwaj wielcy uczeni staruszkowie(którzy
prėžno nawoływali ludzkość ku  zioło-
lecznictwu przed 70-ciu laty) panowie
profesorowie Lessing i Dragendori obja-
šniač zaczynają zbawienne wyniki kuracji
ziołowych...

Wojna się kończy...
Idąc śladami prof. Funka (odkrywcy

witamin) świat naukowy coraz bardziej
interesować się zaczyna ziołami,

Z inicjatywy prof. J.Muszyńskiego,
powstaje przy USB muzeum ziół leczni-
czych, a w laboratorjachprzeprowadzo-
ne zostają tysiączne próby i ekspery-
menty..,

Lekceważone zioła coraz częściej
stosowane zostają w medycynie oficjal.
nej.

Pod białemi murami Św. Jańskiej
świątyni zasiadły szare, ciche, babuleńki,

Całe panopticum średniowiecza...
A na płachtach samodziałowych le-

żą łodygi, korzenie i kwiaty suszone...
Wielka wiedza tysiącleci, czar ziemi,

świętej rodzicielki.

M. Junosza. |

ROZMAITOSCI.
Zazdrosna żona bombarduje męża,

ślepemi nabojami.
Ciekawa historja wydarzyła si świe-żo w mieście Lyonie we Raje totoshitamtejszym garnizonie odbywał służbęPWZ na

rucznik, który nawiązał stosunek z sym-patyczną osóbką. Alemłody porucznięzapomniał widocnzie, że dopiero przedtrzema miesiącami poślubił inną kobietęw mieście Limoges i że żona jego byłasrodze zazdrosna. Oficer był do tegoZ Sa že wyježdžając dowojska, zabral posag swojej žon -sokości 5.000 taste, > Z
Opuszczona w pełni  miodomiesięcy żona, zaczęła szukać omałżonka,który nie uważał za stosownepowiedzieć jej, gdzie będzie obsługiwałwojsko. Młoda małżonka przeszukałapołowę Francji i wreszcie znalazła pło-chego męża w garnizonie w Lyonie. Itam dowiedziała się, że małżonek jejobdarza względami jakąś inną kobietę.ie namyślając się wiele, poszła.do skle-pu z bronią 1 kupiła rewolwer, poczemzaczaiła się przy bramie koszar, a gdywyszedł jej niewierny mąż, dała do niego5 strzałów rewolwerowych,
Jednakże ku zdumieniu żony orazprzechodniów oficer nietylko nie padł,ale nawet uśmiechnął się i zasalutowaw-szy odszedł. Żonę przychwycono i otoprzed sądem wyszło na jaw, że sprze-dawca broni, widząc podrażnienie kupu-Jącej niewiasty, naładował jej rewolwerślepemi nabojami.  Niedoszła mężobój-czyni przyrzekła z płaczem sędziemu, że

już więcej nie będzie powtarzać swegozamachu.
Jednakże upor kobiety nie da sitak łatwo zaspokoić, Prosta z sądu Rszła smętna żona do innego rusznikarzai tam kupiła nowy rewolwer oraz naboje.Poczem udała się do mieszkania swe joniewiernego małżonka i znowu urządziłakanonadę. I tym razem zamach się nieudał, $dyż przezorny rusznikarz uprze-dzony najwidoczniej przez swego kolegę,znowu podsunął rozwścieczonej kobiecieślepe naboje. К
Mąż krewkiej żony wolał podać się

o wysyłkę do Marokka i być ostrzeliwa-ny przez zbuntowanych Riffenów,aniżeli
swojej  rodzonej

=

znosić ostrzeliwanie
małżonki.
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KRONIKA.
Sprawa ławnika Łokuciewskiego ma

być umorzona.
Władze prokuratorskie nade-

tłały do Magistratu m. Wilna
pismo, w którem powiadamiają,
że z braku dowodów winy do-
chodzenie karne przeciwko ław-
nikowi Łokuciewskiemu w związ-

SPRAWY MIEJSKIE,
— Umarzanie nieściągalnych

należności. Jak wiadomo Ma-
gistrat posiada cały szereg dłuż-
ników, którzy nie opłacili przy-
padających na nich należności z
tytułu rozmaitego rodzaju świad-
czeń rzeczowych. W wielu wy-
padkach długi te są już nie ścią-
galne, Magistrat nie posiada jed-
nak uprawnień do ich umorze-
nia. W związku z tem na jedno
z najbliższych posiedzeń Rady
Miejskiej skierowany zostanie
wniosek upoważnienia Magistra-
tu 'do umarzania nieściągalnych
należności miejskich do sumy
3.000 złotych.

Z MIASTA.
— Bezrobotni pragną wcie-

lenia do szeregów. Podzas po-
boru notowane są wypadki, że
uznani za niezdolnych do służby
wojskowej proszą o przyjęcie ich
do szeregów. Ma to łączność z
ogólną sytuacją przeżywaną obec-
nie. Niejeden bezrobotny chęt-
nie poszedłby na dwa i cztery
lata do wojska. W każdym ra-
zie będzie m'ał dach nad głowe,
co zjeść i co zapalić. :

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje do poboru. Dziś

w dniu 24 czerwca obowiązek
stawiennictwa przed komisją po-
borową spoczywa na ochotnikačh
urodzonych w r. 1912, 1913i 1914
oraz poborowych rocznika 1910,
1909, którzy z jakichkolwiek po-
wodów nie uregulowali dotych-
czas swego stosunku do wojska.
Wszyscy mężczyźni wymienio-
nych wyżej kategoryj winni są
stawić się przed komisją pobo-
rową w wypadku, o ile nazwiska
ich rozpoczynają się na litery
od L do Z.

SPRAWY KOLEJGWE,
— Ulgi kolejowe. Na mocy

zarządzenia władz kolejowych z
dniem 1 lipca w przejazdach ko-
leją wprowadzene zostaną nowe
daleko idące ulgi. Poczynając od
dnia tego każda ;dowolna grupa
podróżnych, złożona z jadących
wspólnie conajmniej 25 osób ko-
rzystać będzie ze zniżki 25-pro-
tentowej na wszystkie klasy po-
ciągów osobowych i pośpiesznych.
Przy większych grupach ponad
Э0 osób może jedna osoba па
ażde 50 podróżnych jechać bez-

płatnie.
, ,Celem uzyskania tych ulg na-
leży w stacji wyjazdowej złożyć
na piśmie wyjaśnienie, ile osób
Jedzie, podać trasę oraz adres
organizatora.

SPRAWY SZKOLNE.
— Jubileusz 25-lecla pracy

Pedagogicznej dyr. J. Żelskie-
0. Dziś upływa dzień, w któ-
Tym godziłoby się przypomnieć

O jednym z pracowników, o ja-
kich zwykle w prasie głucho.
Dziś upływa 25-lecie pracy nau-
Kzycielskiej dyr. gimn. Im. Zy-
gmunta Augusta p. Jana Żelskie-
go. W ciągu ćwierćwiecza praco-
Wal on na polu ošwiatowo-peda-
Sogicznem z całem samozapar-
Чет i poświęceniem, oddając
ez reszty swą fachową wiedzę
dlą dobra ogółu.
W dniu jubileuszu Redakcja

Składa dyr. Żelskiemu najszczersze
yczenia długich lat dalszej owoc-

lej pracy w naszem mieście.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zniżka cen na produkta.

"o zwyżce cen na artykuły
Pierwszej potrzeby w ubiegłym
miesiącu obecnie w dalszym clą-

trwa obniżanie się cen. Szcze-
góln'e tanieje nabiał, następnie
daje się zauważyć obniżenie cen

‚ ба pieczywo, a na rynkach pa-
 |huje tendencja wybitnie znižko-
Wa na wszelkiego rodaju pro-
dukty, nie wyłączając nowaljii
| ogrodowizny.
Owocew dalszym ciągu zniż-

ują i spodziewane są ceny
znacznie niższe niż w roku ubie-
głym, szczególnie wobec dobre-
go urodzaju na owoce.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Rejestracja ślusarzy, pa-

czy | kowali. Chrześcijański
Związek zawodowy ślusarzy, pa-
aczy i kowali w tych dniach
przystąpił do przeprowadzenia re-
estracji członków związku.
Rejestracja ta ma na celu usta-

Jenie faktycznej iliczby bezrobot-
Rych w 'wspomianych branzach.

SPRAWY ROLNE.
— Z działalności Wojewódz-

Чево Komitetu do Spraw Finan-
_ Bowo-Rolnych w Wilnie, W dniu
FI czerwca r. b. w Urzędzie Wo-

wódzkim odbyło, się posiedzenie
Komisji podatkowej Wojewódzkie-

|go Komitetu do spraw Finansowo-
Rolnych. Obradom przewodniczył
początkowo p. wojewoda Z, Becz-
owicz, później zaś prezes Z. Bort-
iewicz, jako zastępca przewodni-
ącego Komitetu.

_ Przedstawiciel Związku Zie-
Qian dr. Józeł Kurkowski wygłosił

 

ku z jego gospodarką w kinie
miejskiem zamierzają umorzyć, o
ile Magistrat w torminie 7-mio

 

dniowym nie  nadeśle swego
sprzeciwu.

referat, szczegółowo obrazujący
wszystkie trudności i usterki przy
wymiarze i ściąganiu podatku do-
chodowego od rolników, — Po
dłuższej dyskusji, w której głos za-
bierali wszyscy członkowie ko-
misji, zebrani przyszli do wniosku,
że wobec konjunktur gospodar-
czych w roku ubiegłym tylko bar-
dzo nieliczne warsztaty rolne mo-
gły przynieść w roku 1931 jaki-
kolwiek dochód, — w związku z
czem, oraz licząc się z faktem, że
tylko bardzo nieznaczny odsetek
gospodarstw prowadzi prawidłową
rachunkowość, która odtworzyć
będzie mogła delficytowość war-
sztatów rolnych, większość zaś
warsztatów opłaca podatek we-
dług norm dochodowości przecięt-
nie ustalonych przez urzędy skar-
bowe, — zachodzi konieczność
wydatnego obniżenia tych norm
przy stosowaniu wymiary podatku
dochodowego za rok ubiegły.

RÓŻNE.
— Ochrona ietnisk. Panują-

ce bezrobocie i nędza na wsi
niewątpliwie przyczyniają się do
zwiększenia liczby przestępstw.
Z tego powodu letniska w roku
bieżącym są bardziej niż dawniej
zagrożone. |lość kradzieży może
być większa. W związku z temi
cbawami władze policyjne wzmo-
gły nadzór na letniskach.

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. 5. Р.
— W Bernardynce, Dziś i jutro —

„Polacy w Ameryce".
— W Lutni, Dziś i jutro — „Nie-

uchwytny'.
— Wesoła „Rewja dla dzieci* w

Bernardynce. W. sobotę o godz. 4 pp.
i w niedzielę o godz. 1 m. 30 pp. ostatnie
dwa przedstawienia „Rewji dziecięcej”.
W programie „Czarodziej Puk*, „Baba
Jaga”, „Pat i Patachon“, „Jackie Coo-
gan“, „Taniec holenderski”, „Foxtrott
żabek” i w. in. Udział biorą artyści Te-
atrów Miejskich z pp. Lubowską, Kar-
pińskim i Wyrwiczem, który wystąpi
jako „conferencier“ tej najmilszej rewji,
p. Reizer-Kaplan ze swym zespolem ba-
letowym i p. Świętochowski ze swym
chórem  „Rewellersów”,  Pozatem w
przedstawieniu tem bierze udział świetna
tancereczka Janeczka, która ukaże się
jako Jackie Coogan. Ceny b. niskie.

—  Popołudniówka niedzielna, W
niedzielę o godz. 4-ej pp. farsa Arnolda
i Bacha p. t. „Awantura w Raju".
— Premjera „Chaty za wsią” w Ber-

nardynce, Już we wtorek w Teatrze
Letnim w Bernardynce odbędzie się pre-
mjera sztuki Kraszewskiego p. t. „Chata
za wsią”.
— „Faust*, W sobotę dn. 25 czerwca

r. b. odbędzie się w Parku Żeligowskiego
opera „Faust” z udziałem Ladisa Kiepury
i Józefa Junelli Trembickieśo. — Bilety
nabyte w dniu 22 są ważne.

POLSKIE KADJO WILNO.
Piątek, dnia 24 czerwca.

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja
dia 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,
ocz. wygł dr. K. Zawistowicz. 18.20:
Muzyka tan. 19.15: Z zagadnień litew-
skich. 19.45: Przegląd prasy 10ln. 20.00:
Koncert symf. 20.55: Kwadr. literacki.
21.10: Tr. koncertu. 21.50: Kom. i muz.
tan.

 

  

 

Sobota, dn, 25 czerwca 1932.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. 12.40: Kom. met. 15.00:
Tr. z Paryża koncertu Ignacego Paderew-
skiego. 17.00: Wiadom wojskowe. 17.15:
Aud. dla dzieci. 17.40: Koncert dla mło-
dzieży (płyty) 18.10: Radjotechnika..
18.30. Koncert życzeń (płyty). 19.10: Ty-
godnik litewski. 19.45: Zańczecie wyšci-
gów i zawodów konnych. 20.00: Koncert
z Warszawy. 23.00: Aud. wesoła „Popo-
łudniowe dolce iarniente* pióra Haliny
Hohendlingerównv. 23.30. Muzvka ta-
neczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Ogień i woda w noc Kupały,

Ogień i woda — ich właściwości
magiczne i oczyszczające — od niepa-
miętnych czasów nabierały szczególnego
znaczenia w ową dziwną noc Kupały,
która jest najkrótszą w roku. Na czem
ich rola wówczas polegała — opowie
radjosłuchaczom dr. Kazimiera Zawisto-
wicz dzisiaj o godz. 18.00.

Walerjan Berdiajew dyryguje.

Dn. 24 czerwca o godz. 20.00 zostanie
nadany ze studja warszawskiego koncert
symfoniczny w wykonaniu orkiestry Fil-
harmonji pod batutą Walerjana Berdia-
jewa i przy udziale solisty Józefa Kamiń-
skiego. W programie Mozart, Wagner,
Rimskij, Korsakow i Strawiński.

Światowej sławy

ang. HERBATA LYONSa
jest do nabycia we wszystkich
pierwszorz. handlach kolon-
A jalnych.
Żółte opakowanie łagodna
Czerwone , cierpka.
Państwowy Zakład badania żywności
za Nr. 3813/28 stwierdził w mieszan-
ce Lyons'a obecność naturalnych,
szlachetnych gatunków herbsty.
Przedstawiciel na Polskę: Teofii
Marzec, Warszawa, Mazowiecka 5.

WYPADKI
— Podrzutek. W dniu 22 b. m. w

klatce schodowej domu Nr. 6 przy ul.
Subocz odnaleziono jednomiesięcznego
podrzutka płci żeńskiej i umieszczono
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

DAIENNIEK MIEEŃSKI

Kupala.
Na mieście ukazały się dużych

rozmiarów plakaty zapowiadające
na wieczór dn. 23 b. m., czyli
na wigilję św. Jana obchód „Ku-
pały*.

Co oznacza Kupała? Jest to
słowo nieznane w Polsce, gdzie
obchodzono tradycyjnie, od wie-
ków święto „wianków*.

„Kupała* przyszedł do nas z
Rusi prawosławnej, a raczej z Mo-
skwy. Niema on nic wspólnego
z mitologją słowiańską, nie było
też jako żywo żadnego bożka
Kupały.

Cerkiew wschodnia, wnikając
w drobiazgowe nawet szczegóły
życia codziennego, powiązała je
z pewnemi uroczystościami ko-
ścielnemi. Tak np. święto „Spa-
sa" jest świętem jabłek — przed
6-tym sierpnia (starego stylv) pra-
wowierny prawosławny, zwłaszcza
zaś starowier nie skosztuje jabłka
— bardzo słusznie, gdyż zwła-
szcza w surowym klimacie rosyj-
skim są one niedojrzałe i przeto
szkodliwe.

Pcdobnie pozwalała cerkiew
kąpać się na otwartem  powie-
trzu od Św. Jana, kiedy zwykle
nastają upały. Wcześniej, było
by niebezpiecznie.

Religijnie zostało to uzasanio-
ne w ten sposób, że św. Jan
przez chrzest Pana Jezusa w Jor-
danie uświęcił wodę, wypędzając
z niej złe siły.

Samo słow» „Kupała” pocho-
dzi (według B'iicknera, „Słownik
Etymologiczny”) od „kupatsia“,
„kupalnia*, czyli inemi słowy
Święto kąpięii.

Przyczepianie tego słowa do
naszego języka jest niewłaściwe,
gdyz nie jest ono nawet pocho-
dzenia lokalnego, białoruskiego,
lecz przyszło do nas ze wschodu
rosyjskiego.

Pozostańmy przy naszych pol-
skich „wiankach*.

p

Oibrzymia ofera
kolejowa.

Fałszywe pretensje o odszkodo-
wanie w radomskiej D. O. K. P.

Warszawskie władze sądowe i
policyjne prowadzą śledztwo w
sprawie olbrzymiej afery, która
naraziła Skarb Państwa na ogrom-
ne straty:

Afera ta obraca się dokoła Dy-
rekcji Kolei Państwowych w Ra-
domiu, w której przedkładano w
ostatnich czasach rozmaite pre-
tensje o odszkodowanie za zagu-
bione towary, za omyłki w ozna-
czaniu opłat przywożowych itp.
Wszystkie te pretensje były wno-
szone za pośrednictwem biura nie-
jakiego Sterna w Warszawie, któ-
re legitymowało się wobec władz
<esją sporządzoną we wszystkich
wypadkach, u jednego i tego sa-
mego rejenta Różyckiego w Pia-
secznie pod Warszawą.

Ten takt właśnie wzbudził po-
dejrzenie, w jaki sposób jeden i
ten sam rejent może prowadzić
tożsamość osób przebywających w
najrozmaitszych miejscowościach
Polski,

Przy bliższem zbadaniu sprawy
okazało się, że zainteresowani
kupcy wcale nie wiedzieli o wno-
szeniu z ich ramienia pretensyj do
kolei.

Rejent Różycki posiadał po-
dwójne biuro z filją w Warszawie,
gdzie urzędował jego syn.

Afera zatacza coraz szersze
kręgi.

KRONIKA POLICYJNA.
Krwawa bójka pomiędzy rodzeń-

stwem.

Wczoraj wieczorem w obrębie
drugiego komisarjatu P. P. wynikła
krwawa bójka pomiędzy rodzeń-
stwem Miakininowych. Podczas
bójki prowadzonej na noże i kije
zostało dotkliwie pobitych 5 osób.
Krwawą masakrę zlikwidowała
policja. Poszkodowanym udzielili
pierwszej pomocy sanitarjusze za-
wezwanego na miejsce wypadku
Pogotowia Ratunkowego.

Aresztowanie przywłaszczyciela
urzędowych pieniędzy,

Onegdaj z polecenia władz
śledczych został aresztowany nie-
jaki Basiul, były pracownik jedne-
go z urzędów państwowych, który
dopuścił się nadużyć w postaci
przywłaszczenia urzędowych pie-
niędzy.  Zatrzymanego Basiula
przekazano do dyspozycji władz
sądowo-śledczych.
— Ucieczka niebezpiecznego iurjata,

Na dworcu w Wilnie zbiegł umysłowo-
chory Jan Rynkiewicz, lat 19, mieszka-
niec wsi Racuny gm. słobódzkiej, który
z ojcem Adolfem powracał z zakładu dla
umysłowo-chorych w Deksnie. Za zbie-
głym Rynkiewiczem powiadomiona po-
licja zarządziła poszukiwania, zwłaszcza,
że Rynkiewicz jest jeszcze niebezpiecz-
nym furjatem.
— Kradzież wódek. Z dnia 22 na 23

b. m. nieznani sprawcy dostali się do
restauracji Bendera Jana (Ponarska 25)
i skradli pierścionek złoty, dwa zegarki
oraz 276 litrów wódki mocy 40 i 45%,
5 butelek konjaku, 7 butelek likieru,
10 butelek wina, pozatem gotówką 80 zł,
łącznej wart. 1500 zł.
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Wianki sobėtkowe“:
W związku z tradycyjnym ob-

chodem wianków św. Jańskich,
już od wczesnego wieczora gro-
madzić się zaczęły liczne rzesze
wilnian nad brzegami Wilii i
w okolicach ogrodu Bernardyń-
skiego.

Obie przystanie „wioślarską” i
„saperską“ iluminowano odświęt-
nie.

Ruch wielki, ožywienie ogro-
mne, policja piesza i konna regu-
luje ruch.

Po ciemnej smudze rzeki suną
kajaki i łodzie iluminowane.. Od
czasu do czasu po falach płynie
wianuszek, a niebo rozdzierają ja-
skrawe smugi rac i rakiet, zapala-
nych przez saperów...

Na tarasie przystani ludziska
Gczekują parady łodzi i „okrętów”.
W. przystani „saperskiej' huczy
radjo, a pary tańczą bostona. Za
chwilę ma się odbyć rewja stat-
ków i łodzi.

Tymczasem wianuszki płyną po
rzece..,

Jakiś kostyczny gość robi u-
wagę:
— Okazuje się, że więcej jest

w Wilnie panien, niż ryb w Wilii...
— Dlaczego?
— No, nie widzisz pan, w cią-

gu godziny przepływa już trzeci
wianuszek...
— Ol! o! ol... płyną już, płyną!
— AL.
Znowu race, orkiestra ryczy,

basowa trąba dostaje konwulsji i
sapie zapamiętale,
— Jadą, jadą!...
— Łódź „Orzeł Biały”...
Entuzjazm, brawa, radosne o-

krzyki zebranych.
— A to ©?..
— Łódź ,„Magistrat” z godłem

miasta...

— A dlaczego w kratkę?
— To jest projekt kostki, któ-

rą ma być wyłożona jezdnia...
— A tam co znowu?
— To łódź „Makabi”, godło

„szczupak po żydowski”...
— A to?
— Łódź ubrana jedliną, czyli

„mieszkaniec puszczy*.,,
— To znaczy eksmitowany?
— Tak!

Brawa! brawa!
A potem rakiety, race i trąba

basowa...
W Bernardynce zabawa na ca-

lego... ale dopiero o północy bę-
dzie tu najradośniej...

Wianki na Wilence, race, or-
kiestry..-

Pary snują się po alejach...
— Skažicie jeszczo czto Haja

Dawidowna?
— Nu, ja wam skażu „Gdzie ty

Chaim, ta mi ja Chaja”,
— Czudziesno!
Ploną ogniska. Atmosfera jest

naelektryzowana..,
Sobótki! sobótki!...
Aż do rana... F. D.
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Reorganiżacje i «redukcje» w K. P. Z. B.
Okręgowy Komitet Kom. Partji

Zachodniej Białorusi w Wilnie
przeszedł ostainio znaczne przesi-
lenie. W związku z tem działal-
ność komitetu okręgowego została
kompletnie zdezorganizowana,
Wszystkie swoje wydziały Okr.
Komitet zredukował ostatnio wo-
bec braku odpowiednich ludzi do
minimum.

Wszystkich komunistów-aktywi-
stów pozostałych do dyspozycji
Okr. Komit. K.P.Z.B. przydzielono
do komitetów dzielnicowych. Jak
wynika z autentycznych materja-
łów, które wpadły w ręce władz

bezpieczeństwa, komunistyczna
partija w Wilnie liczy obecnie
wszystkiego... 68 członków. Człon-
kowie ci należą do następujących
jaczejek, a mianowicie: kolejowej,
huty szklanej, cegielni, magistrac-
kiej, szewców, krawców, praco-
wników handlowych, budowla-
nych i studenckiej. Pozatem są
luźni członkowie przykomende-
rowani do elektrowni miejskiej,
garbarni, rękawiczników i auto-
busiarzy.

Oto jak wygląda bilans długo-
letńiej pracy O. K. K. P. Z. B. w
Wilnie.

Przyczyny rozstrzelania Wojewódzkiego.
Nadeszła wiadomość do miej-

scowych Bałorusinów o przyczy-
nach rozstrzelania w Moskwie by-'
łego posła Sylwestra Wojewódz-
kiego.

Wojewódzki na mocy polece-
na Kominternu miał zorganizować
na terenie województw wscho-
dnich Polski nową organizację
białoruską na wzór Hromady, W
tym celu Wojewódzki udał się do
Gdańska, gdzie konferował z ta-
jemniczymi osobnikami. Będąc w
Gdańsku, Wojewódzki spotkał się
z dawnym swym znajomym, z któ-
rym za czasów Litwy Środkowej
pracował w II wydziale.

Powyższe spotkanie zanotowali
agenci G. P. U., którzy na wszelki
wypadek bacznie pilnowali każdy
krok Wojewódzkiego.

Wojewódzkiego terminowo we-
zwano do Moskwy w celu otrzy-

mania dodatkowych wskazówek.
Nie spodziewając się zasadzki,
Wojewódzki spokojnie udał się do
Moskwy, gdzie został natychmiast
aresztowany i po kilka dniach
rozstrzelany.

Jako jeden z głównych oskar-
życieli przeciwko Wojewódzkiemu
występował zbiegły z Polski były
posel hromadowiec Rak-Michaj-
łowski, który zawsze obawiał się
Wojewódzkiego, ponieważ Woje-
wódzki wiedział o tem, że Rak-
Michajłowski w_ czasie Litwy
Środkowej był informatem II wy-
działu. Jednocześnie G. P. U: w
Moskwie posiadało ujemną opinię
o Wojewódzkim ze strony przy-
wódców i b. posłów Niezależnej
Partji Chłopskiej, którzy ostrze-
gali G. P. U. i proponowali nie
ułać Wojewódzkiemu.

 

Nieprawdopodobne stosunki w Stołpcach.
W. „Robotniku” z dnia 19 bm.

znajdujemy następującą korespon-"
dencję ze Stolgcėw:

„Przeładunek na stacji granicznej
Stołpce wydzierżawił od Dyrekcji Kole-
jowej w Wilnie niejaki Teitelbaum,

Po dwóch micsiącach część pracow-
ników wyrzucono z pracy, bez wypowie-
dzenia, przyjmując na 1ch miejsce no-
wych pracowników. a wszystkim obniżo-
no pobory z 120 zł. na 80 zł, miesięcznie.
Pracowników nie abezpieczono w Fun-
duszu: Bezrobocia.

Ludzie ci pracują po 12 godzin na
dobę, bez przerw na jedzenie. Wyzysk

pracy ludzkiej taki, jak za pańszczyźnia-

sych czasów! A parcodawca tłomaczy się

tem, że.. przedsiębiorstwo to prowadzi

dia „cełów pańsiwowych*. Coś niecoś

dochodzi do wiadomości publicznej o
tych celach. Mówi się np., że w powyż-

szej spółce posiadają udziały wysobo po-
stawione osobistości. Bo trzeba dodać,

że dochód z tego przedsiębiorstwa sięga
kilku, czy też kiikunasty tysięcy złotych
miesięcznie, 4

Za przeladunek Teitelbaum pobiera
90 gr. od tonny, pracownikom zaś placi
30 groszy.

Mało tego! Wziął on sobie do po-
mocy znanego na kresach osobnika, nie-
jakiego Filtzera, który nabiera robotni-
ków na pożyczki, grożąc w razie odmo-
wy zemstą, a nawet bije robotników”,

W dalszym ciągu „Robotnik
zamieszcza ostrą krytykę zacho-
wania się wobec tego wszystkie-
go policji i kończy swą notatkę w
ten sposób:

„Robotnikowi, skarżącemu się na
Filtzera, Teitelbaum oświadczył, że on na
miejscu Filtzera, robotnika tegoby „za-
strzelił” (21)

Tenże Teitelbaum każe sobie znosić
podarunki od robotników, każe im wy-
żebrywać papierosy u gości, przyjeżdża-
jących z Sowietów itd.

Żądamy interwencji
jowej w Wilnie”.

Ponieważ do dnia dzisiejszego
nie ukazało się w sprawie tej ani
zaprzeczenie ani sprostowanie,
zaś numer „Robotnika”* rozszedł
się bez przeszkód, więc i my ze
swej strony uważamy za konieczne
podać tę sprawę pod sąd opinii,
oczywiście na odpowiedzialność
źródła z którego wiadomość po-
wyższą zaczerpnęliśmy.

Dyrekcji Kole-

SREBADD BBKOZIOCP ERZETIARAOT TTT LSASTORSKOKACOCCA

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Stan naszych finansów.

„Gazeta Handlowa” w feljeto-
nie p. t. „Konjunktura tygodniowa”
w odniesieniu do Polski m. in. pi-
sze:
— „Tymczasowe zestawienie

wydatków i dochodów budżeto-
wych za maj b:. wykazuie po stro-
nie dochodów 175,3 miljony zł. po
sode wydalkėw 189,9 miljonėw
Zi,

Niedobėr wynosi wiec 14,6 mil-
jonów zł. Tymczasowy bilans han-
dlu zagranicznego R. P. i W. M.
Gdańska w maju wykazuje saldo
dodatnie 4835 tys, zł. (kwiecień —
17,2 miljonów zł.)

Na zmniejszenie salda dodatnie
go wpłynęło zmniejszenie wywozu
zbóż o 3,2 miijona zł. Zmniejszył

"się poza tem przywóz surowców
włókienniczych o 4,1 milj. zł,

W związku z oświadczeniem
premjera Prystora i wicepremiera
Zawadzkiego, wyrzekających się
eksperymentów inflacyjnych wzgl.
ograniczeń dewizowych, nastąpiła
decyzja banków zrzeszonych i nie-
zrzeszonych oraz domów banko-
wych, które postanowiły w celu
uniemożliwienia odpływu dewiz
i wstrzymania repatrjacji polskich
pożyczek zagranicznych — na wła
sną rękę ograniczyć ich sprzedaż
nie pozwalając na ich nabywanie
w celach tezauryzacji lub speku-
lacji.

Praktyczne wprowadzenie tego
postanowienia w życie będzie u-
trudnione ze względu na brak ści-
słego sprawdzianu przy odróżnie-
niu klijentów chcących tezauryzo-
wać — od innych,

 

e

je p £ )LUkio;
krzeji шог

Marmelady, konfi-

tury, dżemy, soki,

kompoty — to pod-
stawa oszczędności

gospodarstwa

domowego.

SEZON W PEŁNI

Tanie książki
z przepisami
w każdej księgarni,

   
OHRTESRNEGNCJ ARITE

Doniosła zmiana w międzynarodowej
organizacji Forda.

Bawił ostatnio w Anślji p W.
R. Campbell, prezes Towarzystwa
Ferd Motor Company of Canada
Ltd.

Kanadyjska fabryka Forda,
zgodnie z koncesją, przyznaną o-
koło 25 lat temu, posiada wyłącz-
ne prawo do wyrobu i sprzedaży
samochodów osobowych i ciężaro-
wych marki Ford oraz innych wy-
robów fordowskich w całem Im-
perjum Brytyjskiem (z wyjątkiem
Anglji).
Celem wizyty p. Campbell'a by-

ło osiągnięcie porozumienia z For-
dem Motor Company Limited w
Londynie i Dagenham w sprawie
dostarczania samochodów Forda i
innych wyrobów fordowskich w
całem Imperjum Brytyjskiem wy-
łącznie z fabryki na terytorjum tj.
albo z Degenhamu w Anglj; lub
z Walkerville w prowincji On-
tario, Kanada.

Dowiadujemy się, że wypusz-
czony ostatnio na rynek mały sa-
mochód Ford o mocy 8 KM ma
być produkowany przez Ford Mo-
tor Company Ltd. w Dagenhamie
—sprzedażą tego typu zajmuje się

towarzystwo angielskie oraz na
całym obszarze Imperjum Brytyj-
skiego — Ford Motor Company of
Canada Ltd., i jej towarzystwa
afiljowane w  Imdjach, Australji,
Afryce Południowej, Singapore i
innych krajach Imperjum, posia-
dających już odpowiednie organi-
zacje sprzedażne.

Produkcja nowego wozu 8-cy-
lindrowego — samochodu o feno-
menalnej wprost sprawności*—
wypuszczonego ostatnio na rynek
przez Henryka Forda —jest teraz
w całej pełni w fabryce kanadyj-
skiej i w tej sprawie osiągnięto
porozumienie, stosownie do któ-
rego towarzystwo kanadyjskie bę-
dzie sprzedawało towarzystwu an-
gielskiemu gotowe samochody i
części do nich, nietylko dla Anglji,
lecz również w całej Europie i in-
nych krajach, w których sprzedaż
jest kontrolowana przez towarzy-
stwo angielskie,
Wzajemny układ, zawarty przez

p. W. R. Campbll'a w imieniu ka-
nadyjskiego towarzystwa Ford i
Sir Percival Perry'ego w imieniu
angielskiego towarzystwa Ford,
oznacza zdecydowany krok na-
przód w kierunku obrotu i wy-
miany towarowej w obrębie Im-
perjum Brytyjskiego.

P. Campbell — co się tyczy sa-

mochodów —jest gorącym zwo-
lenikiem wolnego obrotu towaro-
wego w obrębie  Imperjum.
Oświadczył bowiem, iż zgodnie z
jego opinją samochody brytyjskie
winny być importowane do Kana-
dy i innych krajów Imperjum bez
opłat celnych i że samochody, wy-
produkowane w Kanadzie, należy
również dopuszczać do wolnego
obrotu na rynkach Brytyjskiego
Imperjum bez opłaty celnej.

P. Campbel zaznaczył, że w Im-
perjum Brytyjskiem dwa kraje —
mianowicie Anglja i Kanada —
produkują samochody. Cła, pobie-
rane przez inne kraje koronne lub
kolonje, należy zatem uważać za
cła o charakterze fiskalnym, nie
zaś jako protekcyjne. Zdaniem p.
Campbella'a podatek od materja-
łów pędnych przyniósłby skarbo-
wi odpowiednie dochody i gdyby
mieszkańcy Imperjum mogli ku-
pować samochody bez cła lub in-
nych restrykcji, pociągnęłoby to
za sobą pomyśne wyniki w każdej
dziedzinie i to w czasie naj-
krótszym.

ERKSAAPT WORRZAREECA
Postanowienie to tłumaczy się

zmniejszeniem zasobu dewiz w Ban
ku Polskim w pierwszych pięciu
miesiącach br za 185 na 158 miljo-
nów zł, i złota z 600 na 524 miljony
zł. (I dekada czerwca br.).

Ze względu na nastroje panują-
ce można się spodziewać raczej
zwiększenia pędu do tezauryzacji
w szerokich sterach pod wpływem
wzmiankowaneśgo posunięcia.

Sata do wynajęcia
na oderyty i zebrenia.   | Orzy*zrowej 11.—Telef. 1561 |

|| od 11—3 I od 6—8wiecz |O ESEE        
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Z K R A į u sport: KTO BYŁ WINOWAJCĄ ŚMIERCI CARA MIKOŁAJA II. &
m Podaliśmy niedawno krótką „Pewnego razu na moje zapyta- myśl udania się w podróż do An-

; . ОВНЁЁЁ’:&СЕЁЛЁЁЦЁЁ„ЧЁЁЁ wiadomść o tem jak dzięki intry- nie, co uczyniono dla przygotowa- ślji. Rząd obawia się, że przyjazd

Krwawy zatarg pomiędzy wsią Gaj I Janowicze. do Hodowli Koni i Sportu Konnego) zni- $om Lloyd Gecrges'a odmówiono nia wyjazdu cara Mikołaja II za- cara mógłby spowodować niepo-

: ° żył, ze względu na kryzys, ceny wejścio-  zdetronizowanemu carowi Mikoła- - granicę, Sir George odpowiedział, koje wewnętrzne. W Hyde Parku

Między mieszkańcami wsi kowy Gaj. we na przyszłe dni wyścigowe, 25, 26, jowi II azylu w Anglji. W sprawie że rząd angielski już nie trwa przy odbyła się jakaś konferencja rewo-

Świerkowy Gaj a Janowicze gm.

ostrowskiej trwał od  dłużsego

czasu zatarg na tle koszenia łąk

i paszy. W trakcie trwania za-

Między  pastuchami wynikła

bójka, do której niebawem przy-
łączyli się włościanie obu wsi
prowadzących ze sobą zatarg.

29 czerwca rb. i 3 lipca rb., mianowicie:
miejsce w loży na 3,50 zł.; trybuno-

we — 2,50 zł.; wejściowe 1— zł.; ulgowe

wejściowe dla uczącej się młodzieży i

żołnierzy — 50 gr.; dla harcerzy przyby-
swoich

tej córka b, ambasadora angielskie
go w Petersburgu, lorda Buchana-
na, opublikowała niedawno ksią-
żkę p. t. „Rozkład Rzeszy”. Autor-

  

swym wniosku. Przed tą odpowie
dzią prowadzone były jednak ro-
kowania w sprawie podróży Miko-
łaja do Anglji, a pierwsza odpo-

lucyjna. Partja robotnicza oświad-
cza,
wstrzymania pracy, aby zaprote-

że wezwie robotników do |

stować przeciwko udzieleniu po-

targu a wybuchaly ai rw RZLesi En z mostowa ka w książce swej porusza kwestję wiedź rządu angielskiego była do-  zwolenia na przyjazd cara. Poleco

i cepy. rozpo i i iko- i i -

w =WR nia. > Buk 7 3 war;da 3R WIADOMOŚCI DROBNE. Ta gy wyjazdu cara Miko-  datnia. 2 : no mi, abym zerwałOE «

się krwawo, lecz nie trag ю Ž g. „T, = 5 е E a оао GS st laja I z Rosji po wybuchu rewo- Na telegraficzne zapytanie, wy- tą z rządem tymczasowym”. ;

= s 21 py 2: n z =w Ly S Gwóroą "sówoczesnij "olwpjady. Przed lucji, jak również mówi o przyczy- stosowane do Anglji na podstawie , Ambasador Buchanan opowie- |

wsi Swierkowy Gaj wypuścili by- <ych się wiośc e I ч paru dniami Francja obchodziła uro- nach, dla których do wyjazdu cara moich rozmów z Buchananem, ten- dział potem swej córce, że wiado- |

dło na łąki swych sąsiądów zJa- z kii, kamieni, kłonic i cepóW. czyscje dzień ТО rocznicy urodzin Cou- nie doszło. Wywody  angiel- że otrzymał dnia 23 marca nastę- mości o nieprzychylnych nastro- |

nowicz. Pastusi wsi Janowicze wbojce brało około 120 wła-  bertina, „który w dalszym ciągu pracuie skiej autorki, które oświetla-  pującą odpowiedź: „Króli rząd bę jach społeczeństwa angielskiego

przemocą usiłowali krowy wypę- sęetZ ėda, + ek wywiak walwowie: J4 568 odcinek historji, vw dą szczęśliwi, jeśli będą mogli dać wobec cara rosyjskiego zakomuni-

dzić ze swych łąk, lecz temu niosło lżejszyc włościan, „IG”  „abędzie się międzypaństwowy mecz którym doszło do wymordowania byłemu władcy rosyjskiemu i jego kowane zostały królowi przez

przeciwili się pasterze wsi Swier- žej rannych zostalo 7.

Wyrok śmierci.

GRODNO (Pat). Sąd Okręgo-

wy w Grodnie rozpatrywał w dniu

23 b. m. w trybie postępowania
doraźnego sprawę Józefa Łopa-
teckiego, liczącego lat 20, urzędni-
ka pocztowego XI stopnia, który
przed około 2 tygodniami w ce-
lach rabunkowych dokonał napa-
du na urząd pocztowy w Grodnie
i zabił 4 strzałami rewolwerowemi

funkcjonarjusza pocztowego Kono-

nowicza. Sąd skazał Łopateckiego

na karę śmierci przez powieszenie-

Obrona wystosowała do Pana Pre-

zydenta prośbę o ułaskawienie.

Rozprawa wywołała w mieście

wielką sensację. Przed gmachem

Sądu gromadziły się przez cały

dzień tłumy publiczności.

 

Z pogranicza.
Przyłapano sprytnych ptaszków,

W rejonie Wilejki na terea którzy pod pozorem, iż są ucie- start wciąż jest wątpliwy. ministrem spraw zagranicznych w „eczenia, że krążownik ni | Londyn32,30--32,35 -32,49— 32,17.

polski zbiegło kilku włościan  kinierami zamierzali na terenie REWęgierA rzucił dyskiem 50 tymczasowym rządzie, das at. nie bę Nowy York 8,914—8,934—8,£94,

wśród których znajdowało się Polski uprawiać działalność anty- metr. 64 cm, Jest to nowy rekord Wywody Milukowa są nadzwy Do tegoMiluków dadaje: Paryż SKanai oo ŻE A

dwóch działaczy komunistycznych, państwową.

EREAEZSEDZWZT K STTISISTA IBARE TRAOCEŃOOREA TAS ER

Że świata.

 

 

KATASTROFA  ŻYWIOŁOWA.

 

kobiecy Polska — Czechosłowacja. Mecz
budzi duże zainteręsowanie. Czeszki

mają dobre reprezentantki w biegach,

a my w rzutach, ale mecz wygra zapewne

Polska.
Wśród piłkarzy sensację wywołał

wynik meczu Węgry — Szwajcarja, w

którym jedenastka Szwajcarji pokonała

Węgry w stosunku 3:1.

Niemka Hesscherówna miała w kuli
12 mtr. 57 cm. Jest to najlepszy tego-

roczny wynik w Europie.
W Łodzi bawiła wiedeńska drużyna

zawodowych piłkarzy „Rapid”, która ro-

zegrała mecz z Ł. K. $., wygrywając w

"stosunku 4:2.
Prasa zagraniczna z entuzjazmem pi-

sze o Kusocińskim, który przed kilku

dniami pobił rekord Nurmiego. Nierhcy

uważają, że Kusociński będzie jednym

z czołowych kandydatów do laurów

olimpijskich. W Loc Angelos, jak pisze

dziennikarz fiński, na dystansie od 1500

metr. do 10.000 metr. zagrażać Polakowi

może jedynie Larwa i Nurmi, którego

świata.
W Grecji rozwija się obecnie lekko-

atletyka, która koncentruje się w Ate-
nach, gdzie przed paru dniami odbyły się
przedolimpijskie zawody. Uzyskano sze-
reg niezłych wyników: na 100 metr. 10,8

rodziny carskiej w Jekaterynbur-
gu, wzbudziły wielkie zaintereso-
wanie nietylko w Anglji, ale i w
całym świecie,

Lady Buchananowa w swej
książce zarzuca Lloyd George'owi
że wpływał na rząd angielski w
tym kierunku, aby carowi Mikoła-
jowi II odmówić prawa azylu.
Lloyd George zarzutów tych nie
sprostował. Pytanie, jakie przyczy
ny doprowadziły do tego, że car
Mikołaj II nie mógł wyjechać do
Anglji, nie schodzi z ust różnych
osobistości, a kwestja ta żywo jest
komentowana Obecnie zabrał
głos w tej kwestji również Paweł
Mikołajewicz Milukow, który na
początku rewolucji rosyjskiej był

czaj ciekawe, Nie od rzeczy bę-
dzie zapoznać się z niemi.

Rząd tymczasowy natychmiast
po abdykacji Mikołaja — mówi Mi

rodzinie schronienie w Anglji do
końca wojny światowej'. Оаро-
wiedź ta natychmiast zakomuniko-
wana została rosyjskiemu ministro
wi spraw zagranicznych.

Córka Buchanana zamieszcza
w swej książce również postano-
wienie odnośnie wyjazdu cara.

Postanawiono, že car wyjedzie ,
pociągiem do Murmańska, jak tyl-
ko pozwoli na to stan zdrowia
Wielkich Księżniczek. Rząd tym-
czasowy przyrzekł, że postara się
© to, aby rodzina podróż tę mogła
odbyć spokojnie i bezpiecznie. Do
Anglji miał odwieźć cara krąžow-
nik angielski. Myślano również o
tem, aby za pośrednictwem jedne-
go z państw neutralnych, może
Danji, zażądano od Niemiec przy-

„Nie przypominam sobie wszy-

stkich szczegółów tego postano-

wienia, ale sens ich zgadza się w
zupełności z tem, co mówi córka

Lloyd George, który przekonał
władcę angielskiego, że pogłoski, 2
jakoby carowi zagražalo w Rosji
niebezpieczeństwo, są przesadzone
Lloyd George na twierdzenia lady
Buchananowej nie odpowiedział pu
blicznie, a jedynie tylko przyznał,
że prawdopodobnie radził królowi
angielskiemu, aby nie pozwolił na
to, by car Mikołaj II przybył do
Anglii". ;

Popierajcie Polską

Macierz Szkoiną.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 23. VI. 1982 r.

Gdańsk 174,75—174,88 —174 02
Holandja 360,35—361,25—359,45,

Praga 26,38—26,44—26,32. »
Szwajcarja 173,80 —174,23—173,37.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,95. |
Tendencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe

 

MEKSYK. (Pat). — Większa  sek., tyczka 3 mtr. 70 cm. Na olimpja- lukow — zajmował się kwestją, Buchanana”. ‚ 4% pożyczka inwestycyjna £8,75. || ż
—... część miasta Cuoctlan nawiedzona dzie Grecy wezmą również udział, ale czy car wraz z swą rodziną nie Lady Buchananowa opisuje da- 5 & pożyczka konwersyjna 3%,50—35,75.| n

ŚMIERĆ LOTNIKÓW. została zalewem fal morskich, któ “ам ше iGrodnie wiodarz  mógiby wyjechać do Anglii tako - lej tę kwesije: rewa4790-4735.7,pożyczka iebii.| <
RZYM. (Pat). Samolot wojsko- 1emu toworzyszyły wstrząsy sej” Kobyliński wszedł do grona, wyjeżdża” minister spraw zagranicznych w „Dnia 10 kwietnia nadszedł no-  zacyjna 4328-44254375.84LZ 5. | a

wy zapalił się na wysokości 1500  smiczne. Dotychczas wyłowiono jących sportowców na Olimpjadę. Gro- rządzie tymczasowym rozpoczą- wy telegram z Anglji, którego K. G. ! B.R. obligacje B. G. K. us

metrów. Trzej członkowie załogi 30 trupów, przypuszczają jednak, dno wKao 2 łem rokowania w tym kierunku z treść mocno zdenerwowala Bucha- Te same 7 83,25. 4'4'|, L. Z. worszaw-

usiłowali ratować się zapomocą że jest więcej ofiar. Zalew WyTZĄ- męcze D—5Legia gė, Ra. angielskim ambasadorem Buchana nana.“ Sona niejedna W
A i x Ą 2 , = P s 122 rx encja niejednolita.

spadochronu, jednak gwałtowny  dził bardzo duże szkody | wzdłuż via — Polonja, Warta — Czarni, 22 pułk nem, ale wyjazd rodziny carskiej Treść tego telegramu autorka

wicher rzucił ich o ziemię, powo- całego wybrzeża południowo-za- (Siedlce) — Warszawianka. W tabelce napotykał na przeszkody ze strony przytacza z pamięci: Bank Polski 71.

dując śmierć wszystkich trzech. chodniego stanu Colima. Również pow: Legja przed Pogonią, Czarnymi, angielskiej. Moje pisemne oświad „Otrzymuję wiadomość, że w P polskie w Nowym Yorku:

teiscowości Manzanillo i Collima B, M 5н Cracovią, Garbarnia, Wisła. czenie w tej kwestji miało treść Anglji uważają za pożądane, аЪ Dolaroda Aš. ploRWEka 26. SUW
miejscc Z Ruchem, Warszawianką, Wartą, Polonją 1 ) ślji uważają za pożądane, aby сута 42,25. Warsrawska 32,50. Sląska
ucierpiały bardzo dotkliwie. i 22 p. Ja. Nie. następującą: rodzinie carskiej wyperswadowano 31,25. 4 :

1

DZWIĘK. KINO- DZIŚ! Wieiki dźwiękowo:Śpie- 4 W rolach ałównych: Słynna gwiazda, demoniczna, nieszmowicie "PAKETAI ‹
TEATR «PAN» wny dramat serc | zmysłów „AWANTURNICA + piękna GINA MANES i znakomity odtwórca ról bchaterskich GA- mieszkania 2

Ul. WIELKA 42. Tel. 528. BRIEL GABRIO. Rzecz dzieje s'ę współcześnie, na tie najpiękniejszzch fragmentów Marsylji. Budzące grezę sceny : c

buntu lwów.—Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4 ej, w dnie świąt o godz. 2-ej. — Nie bacząc na - ipoko B I

kołosalne koszty filmu Dyrekcja postanowiła ceny nie podwyższać a więc pozostały ceny na wszystkie seanse od
30 gr. Parter 60 gr. Mieszkanie 4 owe у

z przedpokojem i 5 po- У
kojowe do wynzjęcia. z

 

PRZETARG.

  
 

 

 

 

 

Dowód. Ceny przystępne. Witol-
dowa 49, u włeściciela.

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w AKUSZERKI AJędun z EEE: Miaszkanic акЫ |

Wilnie ogłasza publiczny, pisemny przetarg ofer- dzi, że Fi a TŽ aszkanle 4 pokojowe

towy na dostawę około 800 tonn węgla górno- cej uprzejmi (ić AR, lies i RARE wygoda:

śląskiego grubego i kostki z dostawą, oraz około Znajd si glicy. mi do wynajęcia. Sosno-

1.500 m* drzewa opałowego, w większej części AKUSZERKA SRODA KORÓE ae A Z
twardego gatunku, zowaieć z dostawą na pwp MARJA czo temu BTŁWCZY: 2 mieszkania po 4po: Ž :

rsa AS LAKNEROWA „uzo puzedei Angiey ejo kanie Fannimi |
do przejrzenia codzień w Biurze Techniczno- pzyjaaie o: śoda 9 dh Šv ka CA weranAN 4

Gospodarczem Uniwersytetu Stefana Batorego Tow: KasztanowE 2 AŽ asa i З i W alkonami. Cudnit

(ul. Uniwersytecka 5, parter) w godzinach od 10 + wZPe9 aśnie to jęst naj- położone nad rzeką za-

do 12-ej. 4 Dbajcie o swoje zdrowiel Išpssjm. doyecem A) OWYSNRCY NORA |
Oferty w zapieczętowanych lakową pieczęcią (WAtarskieGorzkie Tinka“ PSpowiada aż osób - słebych

kopertach z napisem „Oferta na dostawę węgla „I AKUSZERKA ABB) na płu a. Les Iglasty w |

i drzewa opałowego dla Uniwersytetu Stefana (z maiką „Kogut“) są stoso- SMIALOWSKA pobliżu. Mieszkanie w

Batorego" należy złożyć w Sekretarjacie Uniwer- wane przy chorobach żołądka, 3 zimie suche | cieple.| V

sytetu (ul. Uniwersytecka 3, piętro 1), najpóźniej < kiszek, obstrukcji | kamieni przeprowadziła się. LETNISKA. Cena umiarkowane. Do* т

do godziny 23 nę 2 > 22 E Do z Ё żółciowych. DU RZA Z, sa = WEPakwwa "a.
oferty musi być dołączony dowód złożenia w Ka- SZW, “ iewicza. — Tam-„A, . У

sie Skarbowej na depozyt Uniwersytetu Stefana || gą ik ak ear —.+ gabinet kosmetyczny su tuż. 9309—20| X

Batorego wadjum w wysokości 3% od całkowitej || czającym, ułatwiającym funkcje organów ka oma cerę, usuwa PENSJONAT й В т

oferowanej sumy. wienie działającym przeciwko otyłości rodawki, kurzajki i wą- (ij kim, od Wilna, komu- pz" a

Publiczne otwarcie ofert i dnia 4 lipca Sprzedają po 2 zł. za pudelko apteki | skład dry. 102—00 nikacja autobusowa), w 3

o godzinie 12 w lokalu Biura Techniczno-Gospo- "apteczne. B W.Z.P. Nr 1% łudnej, zdrowej, komplet-

darczego Uniwersytetu Stefana Batorego. P и SE MANIP nie suchej miejscowości Służąca. л

Przy równych ofertach pierwszeństwo będzie ZŁ ZE sosnowy las, rzeczka. —Dłaczego Kasia epu-

przysługiwało tym firmom, które złożą wraz Historja rodu. Warunki: Kasztanowa 4, ściła swą poprzednią

z ofertą zaświadczenie Polskiego Komitetu Nor- n.5, od godz. 3—6 popoł. służbę? A bo nie wie*

malizacyjnego o popieraniu jego prac. — Jestem sekreta- ® 9291—0 dziełem, że tu u pani.

Rektorat zastrzega sobie prawo swobodnego rzem prywatnym Jehna | | | będzie © wiele gorzej.

k wyboru oferenta bez względu na wysokość ofero- Jenkins, tego miijarderc; Letnisko biisko wilna '

` wanych cen. Е 1':::‘ aAA las, rzeka, miejscowość szo <
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lecz stanowią również poważne niebez- | EELRSLSASI (kclo ul Mickiewicza) do Ę Flanino iforiepiankrzy- du swych gruntownych ANT MikiANI Mostowa Gi.1. Tel 12-44 I

pieczeństwo przenosząc zarazki ma- sprzedania. Całość lub daž | ;cwe, do sprzedania doświadczeń na — рош i PRZYJMUJEDODRUKU | |
. parcele male. Ceny ni- špiesznie, okazja. Wiel- elektryczności stosowa- „+

larji. Dom drewniany z pla- Skie, od 2—6рор. 9322-5 SKŁAD ka 54-4. 9328—0 o nej. * ММ A DZIEŁA, BROSZURY| L
o LG A ь 3 Е l 1 : z
Najłatwiej wyniszczyć muchy, komary paata zy cy fortepianów OOOOOZ dan: =salta BILETY WIZYTOWE,4 |

i wszelkie inne owady, rozpylając zna* Mud WORK AK ITS dali konia? 2

laotwwm MEW MRt Siwca Ti am Zarojowiska. |“ Sadi paie pan ZAPROSZENIA,
y ogólnie środek owadobójczy Flit, go 16. 9318-0 o z ogródkiem 850 sążni K“ DĄBROWSKA NAUKA AtówCZA | RÓŻNE KSIĄŻKI

w żółiych blaszankach z czarną opaską Е L ir A zma istnieje od:r. 1874) į ži е — Doskonale. Niech DO OPRA wy :

Н a = й miesięczny zł. Piękna (F-ma r. D ałeszczyki,—pierwszo- mu tam wachmistrz da NEK ь

Hi er w i žolnierzykiem. miejscowość, blisko przy- Wilno,ul. Niemiecka3m.li rzędne pensjonaty „Ja- tę kobyłą z taboru wy +1 <

5 е i ho autobusowego. 102—25 ZR: francu- e: i wi jedyne kowego, która nigdy nie WYKONYWA ©

1 ‚ | Kupię dom w cenie ko- Może być wolne 5 po- skiego (dla dzieci meto- dia  rekonwalescentów, chodził d siodłem. i ®

i Mea e»beimė ło AA zł. bez pośre- kojowe Ašaka ko Kupi ęĘ używaną.łód- da Specjalna) wyjedzie szukających wypoczynku,Chłopak nsaczj'slą Jeż- PUNKTUALN IE. £

: > 7 | dników. Nowoświecka 10, narskiego 68. Jakubow- kę. Oferty: Chocimska 18 na lato. Trocka 11, m.Ba rozrywki, p.leca Emiija dzić wierzchem bez rie- a, pt

+ m. 1. Snarska. 9307-2 0 ski. 9323 -2 o dla J. D. 9327—1 о 9326--0 o Olszewska, 871—20 bezpieczeństw dla s,ebie. ALKNNAAANAGARKANANKGAA :

BĘ 4.

REFWUS KING. 27) wyjmując ostrożnie z kieszeni papierośnicę i podając  swiecący przedmiot. — Miałem zatłuszczone ręce, bo wyraz „trzeciej. Poczem napisał to samo. / chę 1

"Ty. . э “66 ją radjotelegrafiście. : 3 й 8 zakładałem szczotkę do generatoia. 2 — Chyba zwarjowałem— roześmiał się. — Da-| <

„Pieniądze albo zycie . — O! — rzekł Barry i położył papierośnicę na — 0! — rzekł Barry, odbierając papierośnicę.  wno mi juž to mówią i ja zaczynam u siebie zauwa-|I

, 8 Ё z biurku. : —Dziękuję! — zauważył, že radjoteltgrafista miał żać niepokojące symptomaty. Proszę o drugi blan- | |

Barry podszedł dobiurka. Smith nie drgnął, Poczem zabrał się szybko do zredagowania de- rzeczywiście zatłuszczone ręce. — Proszę, moja de-  kiet. "= ®

tylko w jego podłużnych, blisko osadzonych oczach  peszy do Timminsa, bardzo długiej i dziwnej, z żą- pesza. 8 : 2 Przepisal depeszę na nowym blankiecie, zazna-

zamigotał przelotny błysk. daniem, żeby lokaj wyjął z trzeciej szufladki u góry (Smith wziął zapisany blankiet, przeczytał i wrzu-  czając tym razem, że pudełko znajduje się w czwartej

— Proszę pana, chciałbym wysłać depeszę — w komodzie w sypialni małe, tekturowe pudełeczko  cił do drucianego koszyka. Barry, skierował się ku  szułladzie od góry. й

rzekł Barry. — Gdzie blankiety ? i schował je do powrotu „Morgany'* w bezpieczniej- drzwiom. — No, jest — rzekł. Niema się co z tem śpieszyć.

Smith przesunął słuchawki na tył głowy || szem miejscu. Śmiać mu się chciało na myśl o minie + Ale, ale — rzekł, zawracając od progu. — Czy W kazdym razie Timmins odbierze depeszę wieczo-| |

— Tu, proszę pana — rzeki, zdejmując z półki  Timminsa, kiedy to otrzyma. Udając bardzo zaab- wspomniałem w depeszy, która to jest szuflada? rem. t“ T

blok blankietów i wręczając go Barryemu. — Czy  sorbowanego swoją czynością, rzekł do Smitha przez Smith wyjął blankiet z drucianego koszyka i Wyprostował się i zwinął w ręku jakby nieświa-| +

to co ważnego? ramię: "Re: 8 przeczytal. domie biankiet, ten pokreślony. <]

> Niebardzo. Dlaczego pan pyta? | —Podaj mi pan papierosa! — Tak, proszę pana. Trzecia szuflada od góry. Smith wyciągnął poń rękę. 3

— Bo w takim razie poprosiłbym kapitana o u- — Proszę pana. — Która? — Rzucę do kosza.
— To? Dziękuję. — Barry wyciągnął do.

Smitha rękę z blankietem i cofnął ją szybko zpowro-|
tem, — Nie, zatrzymam to jako kopję dla skontrolo- ]
wa Timminsa. Od:
— Dam panu kopję właściwą...
— Dziękuję, niech się pan nie trudzi. >
Barry uśmiechnął się i wyszedł z kabiny. |
Wszystkie potrzebne odciski palców były w.

komplecie. A

„Barry wrócił do biurka.
— Trzecia od góry, proszę pana.
— Niech pan sobie wyobrazi — rzekł Barry,

(wyjmując grzecznie papier z ręki Smitha i stwier-
dzając z zadowoleniem, że jest umazany tłustemi pla-
mami — że pówinienem był napisać: czwarta,

— Mogę zmienić, proszę pana.
I Smith sięgnął po nowy blankiet.

‚  « — Niech się pan nie trudzi. Niech mi pan tylko
da ołówek:

Barry wziął ołówek i przekreślił kilkakrotnie

Smith wziął papierośnicę, otworzył, wyjął pa-
pierosa, podał Barry'emu i zamknął papierośnicę.
— Dziękuję. Ma pan zapałki?
Smith miał. Zapalił jedną i osłonił ją ręką.
— Dziękuję.
— Niema za co, proszę pana,
Barry skończył depeszę, odczytał ją i sięgnął po

swoją papierośnicę. Ale Smith trzymał ją jeszcze
w rękach i froterował starannie błyszczącą, złotą
powierzchnię czystą chustką do nosa.
— Tłuszcz, proszę pana — objaśnił, oddając

ciszenie ua minutę syreny. Trudno jest odebrać po-

twierdzenie w takim hałasie.
—No, pewnie. Ale niema się co śpieszyć.

— To nadam pańską depeszę po przejściu mgły.

— Doskonałe.
— Czy dać panu ołówek?
— Dziękuję.
Barry wziął podany ołówek i oparł go na bloku.

Zastanawiając się, komu posłać depeszę i jakiei tre-

ŚCI.

  

       
>— Może pan pozwoli papierosa? — zapytał,
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