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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
19 do 24-ej.

W poniedziałek 27 czerwca 1932 r.
w Dniu imienin

RER"
Biotupa dr. Władysława Dandur kiego

w kościele garnizonowym św. Ignacego
o godz. 10-ej odbędzie sią nabożeństwo žalobne,

o którem zawiadamia wszystkie Organizacje

T-wo Pomocy Żałnierzowi
Polskiemu.

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą.

 

Ojciec św. zwołuje zjazd kardynałów.
RZYM (Pat). Krążą pogłoski,

że przed wakacjami Ojciec Święty
miałby zwołać plenarny zjazd kar-
dynałów celem omówienia sytu-

 acji światowej oraz problemów,
szczególnie interesujących Waty-

kan, a związanych z polityką mię-
dzynarodową. Papież miałby wy-
głosić również mowę, która nie

zostałaby ogłoszona, a będzie po-

święcona obecnie przeżywanej
chwili politycznej.

Otwarcie Kongresu Eucharystycziego

(Dublin, KAP.). W dniu wczo-
rajszym legat papieski Kardynał
Lauri w obecności prezydenta Ir-
landji De Valera i członków rządu
dokonał olicjalnej inauguracji 31
Międzynarodowego Kongresu Eu-
charystycznego. Chwila przybycia

' Kardynała-Legata była okazją do
wielkiej maniłestacji i nadzwyczaj
wzruszających scen. O północy
zaczęła się Msza św. z wystawie-

niem Najśw. Sakramentu. W ciągu
dnia odczytano publicznie orędzie
papieskie „Irlandja matką bohate-
1ów .

Pielgrzymkę polską, która pod
przewodnictwem Jiim. Ks. Kardy-

nała Prymasa Hlonda wilości oko-

ło 200 osób przybyła w dniu wczo-
rajszym do Dublina, witał konsul
R. P. p. Dobrzyński.

 

Rozszerzenie pełnomocnictw @а senatu
gdańskiego.

GDAŃSK. (Pat). Sejm przyjął
dziś większością 37 głosów prze-
<ciwko 22 ustawę o pełaomocni-
ctwach dla Senatu na dalszy

= RA TPA
okres roczay, od dnia 1-go
lipca r. b. do dnia 1 lipca,1933
roku w znaczniežgrozszerzonych
ratach.

Rozruchy w Rosji, nad granicą rumuńską,
CZERNIOWCE (Pat). Ludność

wiejska Elaneszty na granicy ru-
muńsko-sowieckiej słyszała w cią-
gu całej ubiegłej nocy silną kano-

 nadę ze strony sowieckiej, Kano-
nada ta wywołała wśród ludności
miejscowej wielkie zaniepokoje-

nie. Również z miejscowości gra-
nicznej Raszkańcy komunikują o
silnej kanonadzie, słyszanej tam
z okręgu odeskiego. W/g zasię-

gniętych informacyj, wojska GPU

uśmierzają powstanie, zainicjowa-
ne przez ludność wiejską,
 

Niepokoje w Niemczech trwają
w dalszym ciągu.

' BERLIN. (Pat.) — Niepokoje
w Niemczech trwają w dalszym
ciągu. Pod Magdeburgiem hi-

 tlerowcy zabili w nocy pewne-
go komunistę. W Hamborn
pomiędzy hltlerowcami a komu-
nistami wywiązała się strzela-

|] nina, w czasie której żostał za-
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bity jeden komunista. W in-
nem starciu poraniono nożami

 hitlerowca. W Lipsku postrze-
łony zosfał jeden policjant.
Policja rozpędziła tłum, salwą.
Liczby rannych nie zdołano usta-

ić. Na podwórzu wyższej szkoły
technicznej w Berlinie doszło
w piątek do bójki między stu-
dentami, należącymi do ugrupo-
wań demokratycznych i lewico-
wych, a narodowymi socjalistami.
Rektor wezwał pogotowie poli-
cyjne dla przywrócenia spokoju.
W Monachjum, hitlerowcy szy-

kują na niedzielę marsz na Mo
nachjum, w którym ma wziąć
udział około 40 tysięcy uzbrojo-
nych szturmowców, ściąganych z
calej Rzeszy.

_ Jak świat światem, nie będzie Niemiec
>. Polakowi bratem.

LIPSK (Pat). W Mittweidzie
odbył się onegdaj okręgowy zjazd

' Stahlhelmu, którego przebieg miał
charakter wybitnej prowokacji an-
 typolskiejj Referat pod tytułem:
„Czego chce Polska?“ wygłosił
były pułkownik armji cesarskiej
Adler, Mówca, gwałtownie ata-
kując zaborcze zamiary Polski,
oświadczył m. in.: W ciągu następ-
nych 10-ciu lat rozwiąże się osta-
tecznie kwestję korytarza i Gdań-

"ska. Niemcy za żadną cenę nie

miogą dopuścić, aby obok nich
istniała Polska jako mocarstwo.
Należy natychmiast przeprowadzić
przysposobienie wojskowe całego
narodu, przyczem obojętnem po-
winno być, czy misję tę spełnić ma
Stahlhelm czy też szturmówki
hitlerowskie. Obydwie organizacje
świadome są swej roli dziejowej
na wschodzie Rzeszy, gdzie roze-
$ra się przyszła walka o byt Nie-
miec.

- Konferencja Wilhelma Ii z synem.
"LONDYN (Pat). „Daily Herald"

| przynosi sensacyjną wiadomość o
wizycie niemieckiego kronprinza
w Holandji w pałacu barona von

 Hayda Zandvoord. Były kronprinz

niemiecki spotkał się tam wczoraj
z excesarzem Wilhelmem. W kon-
ferencji brali jakoby udział nie-
mieccy bankierzy i politycy.

Manewry w Prusach Wschodnich.
BERLIN (Pat). Prasa nacjona-

listyczna w obszernych komunika-
tach donosi o ćwiczeniach prze-
 ciwlotniczych na obszarze Prus

Wschodnich Na ćwiczenia te
przybyć ma również minister

spraw wewnętrznych von Gayl.

Zaburzenia studenckie w Wiedniu.
WIEDEŃ, (Pat). W piątek na

uniwersytecie wiedeńskim doszło
do bójek między studentami na-
rodowo-socjalistycznymi a žydow-
skimi. Narodowi socjaliści wy-

 

parli studentów żydowskich z
auli. W czasie bójki zraniono 7
słuchaczy. Policja rozproszyła
uczestników bójki.

Telefon Redakcji.
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posiedzenie Rady Miejskiej.
Czwartkowe posiedzenie Rady

Miejskiej było niewątpliwie naj-

bardziej burzliwem posiedzeniem

w ciągu ostatniej kadencji. Do sta-
nu roznamiętnienia doprowadziła

radnych swoista metoda dyskusji

prowadzona przez radnych żydów.
Tematem, który to roznamiętnie-

nie wniósł, była sprawa gospodar-
ki kina miejskiego. Sprawa to bar-
dzo skomplikowana, jednak moż-
naby ją rozważać sine ira, moż-
naby bezstronuie badać argumen-
ly za i przeciw. Niestety radni ży-
dzi wniesli pierwiastek podniece
nia. Jakie było tego podniecenia
źródło dowiedzieliśmy się z prze-
mówienia radnego dr.  Ralesa.
Okazuje się, że żydzi chcą się
zemścić na p. Łokuciewskim za je-
go stanowisko wobec szkół ży-
dowskich.

Prezydent dr. Maleszewski
otworzył posiedzenie o godz. 9 m.
30. Ponieważ na porządku dzien-
nym znajdowały się sprawy doty-
czące magistratu, a mianowicie
sprawa uposażenia członków ma-
gistratu oraz sprawa kina miej-
skiego, prezydent zaproponował
wybór osobnego przewodniczące-
go na czas rozważania tych spraw.
Rada Miejska na wniosek prez.
Maleszewskiego wybrała na prze-
wodniczącego sen. Jundziłła.

Na wniosek prezesa komisji fi-
nansowej radnego Korolca zarzą-
dzono przerwę dla obrad konwen-
tu senjorów.

Po przerwie przewodniczący
Jundziłł otworzył posiedzenie o
godzinie 10 min. 30.

Bez dyskusji załatwiono spra-
wę uposażenia członków magistra-.
tu.zgodnie z nowymi przepisami w
tej sprawie. Ostatnio prezydent
pobierał 1665 zł, wice-prezydent
1550 zł. i ławnicy po 1192 zł.
Obecnie" uposażenia prezydeńta
wynosić będą 1471 z., wice-prezy-
denta 1171 zł. 1 ławników po 1018
złotych.

Drugi i ostatni punkt porządku
dziennego zajęło sprawozdanie ko-
misji radzieckiej w sprawie zarzu-
tów przeciwko gospodarce kine-
matografu miejskiego.

Już na posiedzeniu konwentu
senjorów postanowiono dopuścić
do obrad bezpośrednio zaintereso-
wanego w tej sprawie ławnika
Łokuciewskiego. Rada miejska
jednomyślnie ię decyzję konwentu
senjorów potwierdziła.

Sprawozdanie komisji specjal-
nej dla zbadania gospodarki kina
miejskiego zostało odroczone. W
sprawozdaniu komisja stwierdza,
że przy wynajmie filmów posługi-
wano się pośrednictwami, że do-
chód pośredników był zbyt wyso-
ki, że pośrednicy, którzy najwięk-
szą ilość filmów kinematografowi
miejskiemu dostarczyli, Ołomucki
i Ślepiarz „nie zajmowali wśród
dostawców filmowych stanowisk
pierwszorzędnej firmy'._

Dalej komisja stwierdza, że nie
mogła ustalić ile był wart film po-
szczególny, gdyż ceny na filmy są
zależne od wartości kinematogra-
fu, od kolejności wyświetlaniai
innych danych, Wobec niestałości
cen na rynku filmowym komisja
uważa, żę gospodarka kinemato-
gralu miejskiego winna być oto-
czona szczególną kontrolą i za-

rzuca kierownictwu kinematogra-

fu brak poważnych prób poddania

gospodarki kinematogratu stałej

kontroli. Według opinji komisji,
korzystniejszem byłoby dla utrzy-
mywania stosunków z biurami fil-
mowemi i tylko sporadyczne po-
sługiwanie się pośrednikami W
końcu komisja zaznacza, że zasady
stosowane dotychczas w gospo-
darce kina są niemożliwe do utrzy
mania na przyszłość i że kierow-
nictwo kinematogralu miejskiego
nie wykazało należytej dbałości
o interesy miasta, co jednak nie
przesądza kwestji, czy nastąpiło
to wskutek iekkomyślności, nie-
dbalstwa, czy też złej woli.

Po kilku mówcach zabrał głos
radny Czernichow, który w prze-
ciwieństwie do poprzednich mów-
ców zaczął przemawiać w sposób
niesłychanie napastliwy, podając
swoje zdanie o działalności ławni-
ka Łokuciewskiego za opinję ko-
misji, co spotkało się z ostrym
sprzeciwem jednego z członków
komisji.

Następnie przemawiał prof: Ko-
marnicki, jako inicjator wniosku
o zbadanie gospodarki kina miej-
skiego. Podkreślił on, że Kołu
chrześcijańsko-narodowemu  cho-
dzi jedynie o swierdzenie stanu

      

faktycznego. W gospodarce kino-
wej ławnik Łokuciewski natrafił
pa bardzo liczne trudności, z któ-
rych najważniejszą jest niestałość
cen filmów. Poza tem punkt spra-

»zdania komisji, w którym się
zarzuca p. Łokuciewskiemu, iż
nię czynił żadnych prób poddania
g4spodarki kina stałej kontroli,
nie odpowiada prawdzie, czego
dtwodem jest pismo ławnika Ło-
kęciewskiego do magistratu z
wizęśnia 1927 roku, w którem

+.p. Łokuciewski prosił magistrat
o delegowanie do spraw kina sta-

"łego przedstawiciela _ wydziału
= kentroli miejskiej.
*%4, Następnie ławnik Łokuciewski
wygłosił dłuższe przemówienie,
w którem przedewszystkiem wy-
jasnił sytuację ną rynku filmowym.
Jk widać z tych wyjaśnień, te
same filmy bywają wynajmowane
de różnych kin po różnych cenach
i niema żadnego kryterjum dla
określenia, czy cena jest wygóro-
wana, czy nie, Naprzykład kine-
miatogral miejski w Warszawie
płacił za filmy; co do których ko-
misja stawia zarzut ławnikowi
Łokuciewskiemu, znacznie drożej,
niż płacono w Wilnie. Stwierdził
dalej p. Łokuciewski, że te filmy,
zu które rzekomo zapłacono wy-
górowaną sumę, przyniosły wła-
Śnie większe zyski dla kina miej-
skiego, niż inne filmy, a więc strat
miasto nie poniosło. Dalej p. Lo-
kuciewski poddał w wątpliwość
cylry podane przez biura filmowe,
jako otrzymane za wynajem obra-
zów. W końcu wskazał mówca na
groźby ze strony właścicieli kin
konkurencyjnych, po których to
śroźbach ukazały się zarzuty w
prasie.

Bardzo ciekawe i charaktery-
styczne było przemówienie dr.
"Rafesa. P. Rates odsłonił przy-
łbicę i dał do zrozumienia, gdzie
jest źródło nienawiści żydów do
ławnika Łokuciewskiego. Okazuje
się, że żydzi mają pretensje do
niego za jego stosunek do szkol-

 

„nictwa żydowskiego. Łączenie
dwóch spraw zupełnie odrębnych:
kina i szkolnictwa, wywołało
ogromne wzburzenie. Radny Ko-
marnicki nazwał z miejsca moral-
ność p. Rafesa moralnością ży-
dowską. To odezwanie się wy-
wołało straszne oburzenie ze stro-
ny radnych żydów. W. jednej
chwili powstali żydzi z miejsc i na
czele z pp. Czernichowem i Widu-
czańskim rzucili się w kierunku
ław Koła narodowego z krzykiem,
wygrażając prof. Komarnickiemu.
Z trudem udało się napastników
powstrzymać.

„Przewodniczący p.  Jundzilt
zdołał sytuację opanować, stwier-
dzając, że mówcy wprowadzili do
dyskusji ton roznamiętnienia. Prof.
Komarnicki ze swej strony stwier-
dził, że do takiego powiedzenia
był doprowadzony niebywałem w
iormie i treści przemówieniu dr.
Rałesa.

Dalsze obsady toczyły się w
spokoju. Z punktu widzenia praw-
nego sprawę kina miejskieśo 0-
świetlił mec. Engiel.
W wyniku dyskusji przyjęto

sprawozdanie komisji do wiado-
mości. Następnie wynikła kwestja
oskarżenia posiłkowego ze strony
magistratu w sprawie p. Łoku-
ciewskiego. P. Łokuciewski o-
świadczył, że jest pewny swej
słuszności i dlatego prosi, żeby
sprawa była dalej prowadzona w
sądzie. Wobec takiego oświadcze-
nia polecono magistratowi skorzy-
stać z praw oskarżyciela posiłko-
wego. :

Wreszcie poddano pod gioso-
wanie wniosek dr. Rafesa o wyra-
żenie votum nieufności ławnikowi
Łokuciewskiemu i żądanie jego
ustąpienia. Wniosek ten' upadł.
Głosowało za nim tylko 2 żydów.
KITTTTD S

Trzydekrety roinicze
zostaną ogłoszone w plerw-

szych dniach lipca.
W myśl postulatów, wyrażo-

nych na odbytej przed półtora ty-
godniem  konłerencji rolniczej,
opracowuje się w łonie Rządu trzy
dekrety, mające na celu ulżyć
ciężkiej sytuacji rolnictwa.

Jeden z nich dotyczy segregacji
hipotek w związku z uporządko-
waniem długów hipotecznych,
drugi ma regulować sprawę lichwy
na wsi, trzeci zawierać będzie po-
stanowienia o nadzorze sądowym
w rolnictwie.

Dekrety te zostaną ogłoszone
prawdopodobnie już w lipcu.

druku mogą

zagranieą 8 zł.
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OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w taksele (6 Įamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi przed takstem
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być przez Pidministrację dowełnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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ZE ZJAZDU NARODOWCÓW W LITWIE.
Wpierwszej połowie bieżącego

miesiąca odbyi się w Kownie doro
czny zjazd związku narodowców,
w którym wzięło udział około 300
delegatów z Kowna i prowincji. Po
nieważ dziś w Litwie narodowcy
(tautinincy) są u steru rządu spra-
wując władzę dyktatorską, więc
takie zjazdy mają duże znaczenie
w życiu politycznem Litwy. Pod-
czas trwania takiego zjazdu wszys
cy ministrowie z premjerem i pre-
zydentem na czele niejako składa-
ją sprawozdanie z swej polityki
krajowej i zagranicznej. Zjazd a-
probuje lub nie działalność rządu,
określa wytyczne w polityce na
przyszłość i udziela wskazówek co
do dalszego postępowania. Po
części taki zjazd zastępuje nieisi-
niejący w Litwie sejm. Na zjazd
wysyłają swych delegatów wszyst-
kie poszczególne komitety stołe-
czne i prowincjonałne związku na-
rodowców w Litwie. Obrady zja-
zdu, załeżnie od sytuacji politycz-
nej trwają kilka dni.

W. roku bieżącym zjazd otwo-
rzył premjer Tubelis dłuższem
przemówieniem na temat położe-
nia gospodarczego Litwy. Ująl
rzecz nader optymistycznie i sta-
rał się zbagatelizować rzęczywi-
ste ciężkie położenie kraju, pod-
kreślając, że kryzys w Litwie daje
się mało odczuć i życie gospodar-
cze idzie normalnem tempem.

Premjer podnosił pod niebiosa
zasługi położone przez rząd dla
rozwoju gospodarstw rolniczych i
podniesienia ich rentowności. Przy
tej okazji nie omieszkał jeszcze raz
pochwalić się założoną cukrownią
w Marjampolu. Później mówił o
sytuacji samorządów miejskich,
podkreślając minimalne zadłużenie
miast w Litwie, pozwalające dziś
magistratom na zaciągnięcie no-
wych pożyczek, dzięki którym mo-
gą prowadzić nowe inwestycje, za-
trudniając przytem bezrobotnych.

Dzieje się to dzięki planowej i osz-
czędnej gospodarce samorządów
miejskich. Następnie premjer Tu-
belis poświęcił parę słów planom
gospodarczym rządu kowieńskie-
go, który zamierza wprowadzić w
życie jak najdalej posunięte oszczę
dności i nie chce iść za przykła-
dem państw ościennych, które ro-
zwinąwszy u siebie nadmierną e-
tatyzację wpadły dziś w błędne
koło kłopotów w gospodarczych.
W czasie przemówienia prem-

jera przybył prezydent Smetona,
którego uczestnicy zjazdu przyjęli
entuzjastycznemi owacjami. Póź-
niej prezydent wygłosił przemówie
nie o rozwoju rządu narodowego
na całym świecie, i podkreślał ro-
lę związku narodowców w Litwie.

Po prezydencie przemawiał mi-
nister spraw zagranicznych dr. Zau
nius. o polityce  ogólnoeuropej-
skiej. Mówił również o tem, że
w związku z wypadkami kłajpedz
kimi i zatargiem z Rzeszą wiele
pisano i mówiono zmianie kursu
polityki zagranicznej Litwy i zbli-
żeniu się do Polski i jej sojuszni-
ków. Zaunius podkreślił że o ża-
dnej zmianie orjentacji nie może
być mowy i Litwa pozostanie na
dawnem stanowisku.

Zjazd zakończył wyrażeniem u-
znania dla dotychczasowej polityki
rządu i aprobatą planów na przy-
szłość, Potem dokonano wyborów
nowego prezydjum związku w
skład którego weszli między inne-
mi: premjer Tubelis i ministrowie
Wilejszys i Szakienis.

Prasa litewska podkreśla, że
zjazd minął w atmosferze jedności
i nie zaznaczyły się podczas jego
trwania żadne separatystyczne
tendencje. Dowodziło to, że wpływ .
Woldemarasa zupełnie ustał i o-

becnie wśród narodowców niema
żupełnie jego zwolenników. ;

M. Surwiłło.

Z CAŁEJ POLSKI.
O czem mówiono w Ciechocinku?

Zamiast zapowiadanej konfe-
rencji b. premjerów w Ciechocinku
u p. Prezydenta odbyła się „dłuż-
sza” konferencja p. Prezydenta z
p. marsz. Piłsudskim. O czem mó
wiono, dlaczego p. Prezydent nie
końtynuuje swej idei „konferencji
premjerów”'? :

„Konferencje poprzednie — pi-
sze „Robotnik“ — nie daly rezul-
tatów, nawet w sensie jakichkol-
wiek „rad skutecznych”. To też
p. prof. Bartel ocenia podobno bar
dzo sceptycznie dalsze próby te-
go rodzaju. P. Prezydent zamie-
rza tedy, jak słychać, zrezygnować
z owego szczupłego grona „nieofi-
cjalnych doradców.

Kursy lekarskie w Ciechocinku.

Komitet stały wakacyjnych
kursów lekarskich w Ciechocinku
przystępuje, wzorem lat ubiegłych,
do organizacyj М Kursu Lekar-
skiego w dn. 28/VIII — 30/VIII rb.
(niedziela, posiedziałek, wtorek).

Protektorat nad kursem objął
Dyrektor departamentu służby
zdrowia M. 5. W, dr. Eugeniusz
Piestrzyński.

Kursy poprzednie, dzięki u-
działowi wybitnych prelegentów
oraz trafnemu wyborowi tematów,
żywo interesujących lekarzy prak-

tyków, zjednały sobie szczere z-
znanie uczestników-lekarzy, przy-
byłych w liczbie około 800 z naj-
dalszych krańców Rzeczypospoli-
tej. į *

Komitet Organizacyjny, dąžąc
do utrzymania Kursu V na równie
wysokim pozicmie, zwrócił się z
prośbą o wygłoszenie odczytów
do PP.: Dra med. M. Bornsztajna
(Warszawa), Doc. Dra E. Czarnec-
kiego (Wilno), Prof, Dra M. Fran-
ke (Lwów), Prof. Dra W, Jakowic-
kiego (Wilno), Doc. Dra St. Ka-
puścińskiego (Warszawa), Dra
med. H. Kłuszyńskiego (Warsza-
wa), Doc. Dra L. Lorentowicza
(Warszawa), Prof. Dra M. Micha-
lowicza (Warszawa), Prof. Dra J.
Szmurto (Wilno), Prof. Dra J. Szy-
mańskiego (Warszawa), Doc Dra
G. Szulca, Dyrektora Państw.
Zakł. Hig. (Warszawa), Dra med.
C. Wroczyńskiego, Naczełn Wy-
działu Zdr. Publ. Mag. m. st. War-
szawy (Warszawa).

Uczestnicy kursów mają zapew-
nione mieszkanie (bezpłatne) w
zdrojowisku, oraz ulgi kolejowe t.
zw. kuracyjne na drodze powrot-
nej. й

Komitet projektuje szereg roz-
grywek i wycieczek podczas
trwania kursu.

Dokładny program będzie ogła-
szany we właściwym czasie.

Praktyka ograniczeń paszportowych.
Sprawa reprezentacji polskiej na Wszechsłowiański Zlot Sokoli w

Pradze. — Protesty młodzieży studjującej zagranicą,

Utrudnienia, jakie w ostatnich
czasach stosują władze polskie
przy udzielaniu paszportów, do-
prowadzają ostatnio między inne-
mi do tego, że na Wszechsłowiań-
ski Zlot Sokoli w Pradze, który się
odbędzie w pierwszych dniach
lipca, udzielono tylko 200 wol-
nych paszportów i 100 ulgowych,
skutkiem czego reprezentacja pol-
ska będzie przygnębiająco słaba
liczebnie.
Uznając nonsens sytuacji, przed-

stawiciele  sokolstwa czeskiego
interwenjowali u polskiego posła
w Pradze p. Grzybowskiego, któ:
ry ze swej strony, będąc następnie
w Warszawie, interwenjował u
władz, aby ilość paszportów
zwiększyć.
Tak samo interwenjowały czyn-

niki, zajmujące się wychowaniem
fizycznem.

Wszystko jednak bezskutecz-
nie, Fiskalizm zwycinężył.

Ze strony polskiej młodzieży
studjującej zagranicą napływają
masowe memorjały, proteslujące

przeciwko nadmiernym nowym o-
płatom paszportowym, które przy
paszportach na studja są obecnie
4 razy wyższe, niż dotąd.

Skutkiem tej podwyżki wielu
studentów zmuszonych będzie

przerwać studja, a niektórzy nie
będą nawet mogli powrócić do kra
ju na okres feryj letnich. +

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

torom zamlejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
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Moralność podatkowa.
Autor broszury o „m<ralności

podatkowej”, p. St. Latanowicz
zwraca uwagę na częste wypadki
oszacowania podatników przez
urzędy skarbowe kilkakrotnie wy-
żej niż deklarowali. Zdaniem auto-
ra każda taka podwyżka powinna
być podstawą do wytoczenia
sprawy karnej przeciwko podatni-
kowi.

Jeżeli władza skarbowa jest
przekonana i — dodajmy — je-
żeli ma dowody, że płatnik po-
dał oszukańczo tylko połowę lub
nawet czwartą część obrotu lub
dochodu, to czemu nie przekaże
sprawy takiej sądowi, celem przy-
kładnego ukarania nie sumiennego
płatnika? Tymczasem spraw kar-
nych jest iiczba znikoma, wobec
czego autor radzi, aby podatnicy
sami żądali wdrożenia przeciwko
sobie postępowania karnego. |

Autor przeciwstawia następnie
postępowanie sądowe, „ Jawne, z
umotywowanym wyrokiem, po-
stępowaniu władz skarbowych,
nie ujawniających z zasady swych
informatorów, wydających wyroki

nieodwołalne, bez umotywowania.
Sporo miejsca poświęca autor,

p. Latanowicz, sprawieprawidło-
wej książkowości, polecając па)с-
silniej podatnikom prowadzenie
takiej Hrachunkowości, z drugiej
strony zaś domagając się od
władz skarbowych, by zam ast
„drobnostkowego wyszukiwania
mylnie książkowanych pozycji na
kilsadziesiąt złotych*, raczej ży
czliwie dopomagaly i pouczsly
jak rależy prawidłowo zestawieć
bilans.

P. St. Latanowicz jako zaprzy-
siężony rewizor ksiąg jest specja-
listą w tej dziedzinie, to też nie
dziwimy się, że najwięcejmiejsca
i uwegi jej poświęcił. Dodajmy,
1% broszura została wydana w Po-
znaniu, gdzie poziom życia gos-
podarczego znacznie wyżej stoi,
niż w jakiejkolwiek innej dziel-
nicy Polski.

Co do nas, lo np. w rolnictwie
znamy zaledwo parę większych
majątków, które mogą sobie po-
zwolić na prawidłową rachunko-
wość. Większość średniej własno-
ści w ciągu roku nie daje wogóle
tyle dochodu, ile kosztowałoby
prawidłowe prowadzenie ksiąg,
kosztujących kilkaset złotych i
wymagające utrzymania specjalne-
go buchaliera. To samo powie-
dzieć można o naszym przemyśle
i handlu.

To samo dotyczy własności
miejskiej. W Wilnie mamy zale-
'dwo kilka większych kamienic,
na modłę stolic zachodnich, w ca-
łem żaś województwie, poza Wil-
nem — ani jednej.

Żaden właściciel średniej ka-
mieniczki, lub tembardziej domku
drewnianego gdzieś na przedmie-
ściu nie jest przecie w stanie pro-
wadzić prawidłowych ksiąg, jak
tego wymagają przepisy skarbo-
we. Już niezwykle skomplikowa-
ne przepisy meldunkowe są dla
właścicieli nieznośnym ciężarem i
źródłem ustawicznych utrapien.
Cóż dopiero podwójna buchal-
terja, wymagająca koniecznie spe-
cjalisty.

Na podobny luksus nie może
sobie również pozwolić ani kupiec
detalista, ani mniejszy przemysło-
wiec, rzemieślnik i t. p.

Wobec tego, byłoby pożądane,
aby władze skarbowe uwzględniły
nietylko „prawidłową” rachunko-
wość (która nie zawsze bywa naj-
uczciwsza), lecz wogóle wszelkie,
najprymitywniejsze nawet notatki,
o ile robią wrażenie szczerości.

Nienormalne, a właściwie „nie-
moralne" są też niesłychanie wy-
sokie odsetki, pobierane za nie-
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W sobėtkową noc czarowną
Kwiat zakwita, piękny Kwiatek...
Tajemnicze ziele Janka...
Niby „bratek”, a nie bratek...

Skarbu strzeże miłe ziółko...
Złoto, złote, koszyk cały,
W ciemnym borze, w nockę ciemną,
Nad nim kwiat zakwita mały.

Lecz nikt złota nie zachwyci,
Bo go strzeże mały „bratek”,
W noc Jankową, pełną cudów...
Od lat kwitnie „ładny” kwiatek,

    

wpłacone na czas podatki, do cze-
go dodać jeszcze należy niezmier-
nie wysokie koszta egzekucyjne.

Słusznie konkluduje autor na
końcu swej broszury, że wobec
nadmiernych ciężarów podatko-
wych, płatnik „woli tylko tyle
zarobić, ile potrzebuje na skro-
mne utrzymanie, wmawiając w
siebie, że na „innych* pracować
nie będzie”.
W ten sposób, nieświadomie

może, zbliżamy się do wzorów
bolszewickich. I tam, wieśniak
zwlaszcza, produkuje tyle tylko,
by sam mógł jako tako przeżyć,
wie bowiem, że wszelka nadwyż-
ka będzie mu bez litości odebrana.
Czy to się dzieje pod postacią se-
kwestrów, czy też przymusowej
egzekucji podatków, jest w grun-
cie rzeczą obojętną i wychodzi na
jedno.

* *
*

Jak dor iosła w ostatnich dniach
prasa warszawska,

„projekt przepisów wykonawczych
do t. zw. ustawy egzekucyjnej, zawiera
szereg daleko 1dących rygorów wobec
płatników, niestosowanych chyba na
żadnym punkcie kuli ziemskiej (odbie-
ranie od płatników przysięgi, możność
uwięzienia płatnika do 6 miesięcy, do-
konywanie rewizji osobistej i t. d.).

Omawiany projekt przewiduje nad-
to w art. 74, że zajęte ruchomości organ
egzekucyjny będzie mógł oddawać pod
nadzór osobie trzeciej. W tych wypad-
kach płatnik będzie ponosił całkowicie
wydatki za przechowywanie oraz będzie
obciążony wynagrodzeniem za dozór od-
powiednio poniesionych trudów przez
dozorcę. Sam natomiast będzie posiadał
b. słabo zabezpieczone prawa, bowiem
dozorca zajętych ruchomości nie będzie
odpowiadał za ich przypadkowe uszko-
dzenie lub nawet zaginięcie w czasie
przechowywania lub w czasie transportu.
Podług cytowanego artykułu płatnikowi
nie będzie służyło przytem prawo ro-
szczenia do wierzyciela, ani do urzędu
skarbowego żadnych pretensji.

Czy to wszysiko przyczyni się
do pedniesienia „moralności po-
datkowej* — wątpimy.

EEEDTS

zycie gospodarce,
Po jakiej cenie sprzedaje się polski

węgiel w Gdyni.
Polska Agencja Telegraficzna

donosi, że w przetargu na zakup
węgla dla szwedzkich koleji pań-
stwowych, kopalnie polskie otrzy-
mały zamówienie na dostawę 108
tysięcy tonn węgla, podczas gdy
reszta zamówienia w wysokości
72 tys. tonn przypadła Anglii,
Niemcom i Norwegii.

Wiadomość ta byłaby w zasa-
dzie pomyślną, gdyby nie bliższe
szczegóły towarzyszące podobnym
przetargom w Szwecji, o których
donosi prasa. Okazuje się miano-
wicie, że na rynku szwedzkim kon-
kurencja poszczególnych koncer-
nów węglowych śląskich przybrała
już zdumiewające formy tak, iż
tonna węgla eksportowego spadła
do... 4-złotych. Przykładem tego
jest następująca tranzakcja:
W Szwecji odbywał się niedaw

no przetarg na dostawę 40 tys. ton
węgla, o którą ubiegały się „Skar-
bofern““i „Robur“. Ponieważ о-
ferta Skarbofermu opiewała na 8
szylingów za tonnę, „Robur* zlimi-
tował swą ofertę na 7 szylingów.
„Skarboferm”,chcąc za wszelką
cenę utrzymać się przy przetargu,
obniżył cenę do 6 szylingów, a
tymczasem „Robur” zniżył па 5
szyl. i 2 penesy, uzyskując tem sa-
mem dostawę, `

Cena, po jakiej „Robur“ oddał
40 tys. tonn węgla, rozumie się fob
Gdańsk, czyli, że po odliczeniu ko-
sztów przewozu, wypada za tonnę
węgla po 2 złote.

(My, obywatele polscy, w Wil-
nie płacimy za tonnę polskiego wę-
gla około 50 zł.)

Bilans Funduszu Bezrobocia.
Delicyt przekracza 58 miljonów zł,

Na odbytem onegdaj posiedze-
niu zarządu Funduszu Bezrobocia
omawiano przedłożony przez ko-
misję rewizyjną bilans tego Fundu
szu za rok 1931. Okazuje się z nie
$o, że na świadczenia ustawowe
dla bezrobotnych wydano 101.272
tys. zł, na pokrycie czego służyły:
wpłaty od pracodawców 28,584140
zł. i dopłata Skarbu Państwa
14.292.070 zł, tak, że deficyt Fun-
duszu Bezrobocia wyniósł okrągło
58 i pół milionów zł.

Koszty administracyjne wynio-
sły 7,67 proc, ogółu wydatków, t.
j. blisko 7,700.000 zł.

-__ DZIENNIE MICENSRI:

Z prasy.
Gdańsit,

Sprawa zajścia z okazji przy-
bycia floty angielskiej, a następ-
nie odwiedziny nie zaproszonej
przez rząd polski floty niemiec-
kiej narobiły zrozumiałego hałasu.

Prasa wszystkich kierunków.
naogół zgodnie ocenia postępowa-
nie senatu gdańskiego.

Nawet rozwrzeszczana i aro-
gancka zazwyczaj „pułkownikow-
ska“ „Gazeta Polska“ zdobyla się
na powažny ton.

„Nieproszona wizyta wojennej floty
niemieckiej w Gdańsku doszła zatem do
skutku. Obserwować ją będziemy z zimną
krwią. Społeczeństwo polskie dało już
nieraz dowód, że pomimo całego oburze-
nia na prowokacyjne wystąpienia gdań-
skich hitlerowców, z równowagi wypro-.
wadzić się nie da. Tembardziej nie da się
wyprowadzić z równowagi przez nietakt
obecny popełniony nietylko przez nieod-
powiedzialnych hitlerowców.  Nietakt,
który jest jednocześnie nietaktem i wo-
bec Polski i wobec Ligi Narodów, bo jest
lekceważeniem jej rezolucji i apelów o
oddziaływanie w kierunku odprężenia
atmosfery w Gdańsku.

Wizyta wczorajsza niemieckiej floty
wojennej w Wolnem Mieście, w którem
rezyduje i prącuje lub ma sobie przynaj-
mniej polecone pracować nad odpręże-
niem atmosfery — Wysoki Komisarz Ligi
— jest oryginalną odpowiedzią na ten
apel". 3

Zabawne w tem wszystkiem
jednak jest to, że nasi „pułkowni-
cy” po 6 latach urzędowania m. i.
także i M. S. Z. nie zrozumieli, jak
względnem jest pojęcie „powagi
Ligi Narodów”.

Obowiązki i przywileje.
O ile zachowanie się spole-

czeństwa jest jednolite i dla każ-
dego zrozumiałe, o tyle linja po-
stępowania rządu jest, jak zwykle,
zawiła i trudna do zrozumienia.

Zwraca na tę okoliczność u-
wagę Bolesław  Koskowski w
„Kurjerze Warszawskim“ pisząc
o wyjeździe komisarza Pappćego
z Gdańska i o uchyleniu się floty
polskiej od pełnienia roli gospo-
darzy morza i portu w czasie od-
wiedzin niemieckich.

P. Koskowski tak polemizuje
w tej sprawie z „Gazetą Polską”.

„Według Gazety Polskiej. wyjazd
wczorajszy p. Pappćego z Gdańska na-
leżałoby tłumaczyć tem, iż „rząd polski
nie może się poczuwać do obowiązków
żadnych zwyczajowych aktów kurtuazyj-
nych, jakie od 10 lat zawsze miały miej-
sce w razie przyjazdu flot obcych do
Gdańska. Okręty polskie nie wypłyną
na powitanie eskadry niemieckiej i przed
stawiciel Polski nie weźmie udziału w
przyjęciu floty niemieckiej w Gdańsku".
Komentarz powyższy nie odpowiada tym
naszym wyobrażeniom o stosunku Polski
do Gdańska, którym daliśmy wyraz w
poprzednich uwagach. „Akty kurtuazyj-
ne“, o których wspomina organ sanacyj-
ny, nie są tylko obowiązkiem Polski, lecz
ijej przywilejem. Oznaczają one bowiem,
że, w sensie prawno-międzynarodowym,
Polska jest w Gdańsku gospodarzem.
Gospodarz zaś nie może się sam pozba-
wić swych praw, o ile wogóle nie myśli
o rezygnacji. To też dotychczas Polska
zawsze spełniała ten swój obowiązek
(będący zarazem przywilejem), nawet
bardzo niedawno temu wobec statków
angielskich. Rozumieńty, że zapowiedź
wizyty niemieckiej, z natury rzeczy pró-
wokacyjnej, stwarzała alternatywę: albo
udaremnić manifestację wszelkiemi środ-
kami prawnemi, uciekając się do L. N. i
do dróg dyplomatycznych; albo zapewnić
sobie jej spokojny przebieg. Niestety,
obrano wyjście trzecie, `

Trudno odmówić słuszności u-
wagom naczelnego publicysty
„Kurjera Warszawskiego".

Niemili krewni,
Są rozmaite rodzaje krewnych.
Są krewni, których się kocha.
Są krewni, których się szanuje

z powodu różnorakich cnót.
Są krewni bogaci, po których

można się spodziewać spadku.
Są krewni biedni, nieraz do-

kuczliwi, wiecznie o coś proszący,
lub wręcz żebrzący.

Są wreszcie krewni, których
się unika, do których nietylko się
nie przyznaje, ale których stanow-
czo się wypiera.

Nasi socjaliści mają takiego
krewnego. Jest nim sanacja.

Razem pracowali w latach
1925/6, Razem tworzyli pierwsze
legalne i nielegalne rządy (w Lu-
blinie) w Polsce niepodległej, ra-
zem przelewali krew bratnią w
maju 1926 r., aż wreszcie rozeszli
się.

Co przez ten czas robiła sa-
nacja, wszyscy wiemy.  Nabroiła
tyle, tak zaszargała opinię, że dziś
każdy się od niej odżegnuje.

: Dla pepesowców przypomnie-
nie o koligacjach z Moraczewskim,
Jaworowskim, Sławkiem itd, jest
dziś kamieniem obrazy.

Żeby nie byli antiduelantami,
to z pewnością za każde, takie
przypomnienie posyłaliby sekun-
dantów, .

: Poniewaž tego robić nie mogą,
więc się pienią i żołądkują na ła-
mach „Robotnika”, Właśnie ostat-
nio obrazili się towarzysze na
„Gazetę Warszawską” i grzmią na
„reakcję społeczną”, do której na-
turalnie i obóz narodowy usiłują
zaliczyć,

: „Ideowošė“ polskiej reakcji społecz-
nej, po myśli górnego hasła „aby handel
szedł ' znaną jest społeczeństwu polskie-
mu jeszcze z czasów zaborczych. „Ide-
owošė“ zaś „obozu ideologji'* zaprezen-
towała się Polsce wkrótce po maju wświetle tak jaskrawem, że wszelkie złu-
dzenia rychło prysnęły, jak bańka my-
Alana.

Obie te „ideowości'* czując žemają
przeciw sobie przytłaczającą większość
kraju i że przeciwieństwo to pogłębia
się coraz bardziej, mogą i muszą tylko

zacieśniać sojusz wzajemny, który żad-
rej już „zdrady” nie dopuszcza...

Przecież droga, po której od paru
lat kroczy nasza miarodajna polityka
społeczno - gospodarcza wraz ze swemi
wszystkiemi projektami „reform społecz-
nych”, jest chyba aż nadto dla każdego
pouczającą.

Ba taka na „odczepne* rzucona
„okrasa”, jak np. dekret węglowy, czy
dekret o zniżce płac dygnitarzy przemy-
słowych (jeszcze nawet nie wydany) lub
nawet zapowiedziany dekret o zniżce cen
kartelowych, ani Lewiatana zbyt nie za-
straszy, ani społeczeństwa nie zludzi,
choćby tylko dlatego, że wszystko zależy
od... wykonania...”

Wreszcie na zakończenie, jak
się patrzy —

„Zresztą masy pracujące Polski, a
te będą miały ostatecznie głos decydu-
jący, dla „sanacyjnych'* metod rządzenia
i wogóle dla sanacyjnego reżimu, abso-
lutnie niczem kupić się nie dadzą... Z te-
go odpowiednie czynniki niewątpliwie
jasno zdają sobie sprawę...” Я

Niestety sanacja z takiego ki-
wania palcem w bucie nic sobie
nie robi, a obóz narodowy tem
bardziej nie potrzebuje się oba-
wiać pogróżek pod adresem sa-
nacji.

Gdy dojdzie do ostatecznych
porachunków nas napewno nikt z
sanacją, ani jej sprzymierzeńcami
identyfikować nie będzie.

II Zjazd Bibljotekarzy Polskich
w Wilnie.

W dniach 26—28 czerwca od-
będzie się w Wilnie Zjszd Pol-
skich Bibljotekarzy. Udział w
Zjeździe zgłosiło ponad 170 osób
reprezentujących wszystkie waż-
niejsze cśrodki Polski. Z zagra-
nicznych gości zapowiedzieli swą
obecność dyr. Dolensky Ant. z
Pragi, jako przedstawiciel Związ-
ku Bibljotekarzy czeskich, dr.
Stang docent Uniw. w Oslo. Pro-
gram Zjazdu obejmuje referety i
zwiedzanie biblotek wileńskich w
nastęrującym porządku:

Niedziela 26 VI. o godz. 12-tej
w poł. uroczyste otwarcie Zjazdu
z odczytem dyr. E. Kuntzego
Współudział Polski w międzyna-
rodowych pracach biblotekarskich
w Auli Kolumnowej Uniw. St. B;
O god. 5-tej po poł. K. Do-

browoilski Polityka bibljoteczna, S.
Vrtel-Wierczyński Polityka bibljo-
teczna w zakresie czasopism nau-
kowych tudzież H. Radlińska Ba-
danie czytelnictwa (w (lniw. B ce

 

Węglerscy
Pisma budapesztańskie przy-

noszą wiadomość, że poseł rządo-
wy Zoltan Mesko złożył w sejmie
oświadczenie, w którem zaznaczył,
że założył partię węgierskich ha-
ckenkreuzlerów, którą sam oficjal
nie nazwał „narodowo- socjalisty-
czną partją chłopsko - robotniczą”,
Program partji jest wprost naśla-
downictwem niemieckiego hitlery
zmu. Również oznaka partyjna
wzorowana jest na niemieckich hi-
tlerowcach. Dla członków zapro-
wadza się koszule brunatne, Krzyż
swastyka jest zielony na białem
polu, a całość obramowana czerwo
no. Nowa partja narazie dała przy-
śotować dla siebie emaljowane gu-
ziki z oznaką ' '
Program partji przewiduje, że o-

bywatelem Węgier może być tylko
człowiek turańskiego lub aryjskie-
$0 pochodzenia. Musi się zapo-

hitlerowcy.
biec napływowi „niewitanych” ży-
wiołów na Węgry. Wojenne zyski
mają być zbadane i oddane na
rzecz państwa. Zbyt naiwne jest
żądanie, aby majątek osób, które
przybyły na Węgry w r. 1880 zo-
stał zrewidowany i ewentualnie
skonfiskowany na rzecz państwa.
Lichwiarze, spekulanci walutowi,
oszuści i dełfraudanci mają być ka-
rani śmiercią a tylko w wyjątko-
wych wypadkach więzieniem, ale
w każdem. wypadku majątek ich
ma być skonfiskowany. Właści-
cielem gruntów może być tylko o-
bywatel węgierski, Węgierska o-
pinja publiczna ironicznie zauwa-
ża, że w programie Meska znajdują
się tylko dwa mądrzejsze punkta:
obowiązkowe oględziny lekarskie
przed ślubem i projekt ustawy o
ochronie moralności publicznej,

—н—

Publ.).
Poniedzialek 27.VI. o godz 9 ej:

J. Niezgoda, J. Augustyniak, Z.
Ciechanowska: Organizacja zawo-
du bibljotekarskiego;

O godz. 12-tej w poł. zwie-
dzanie Uniwersyteckiej Bibljoteki
Publicznej;

O godz. 1ej otwarcie Wileń-
skiej Wystawy Książki i Wystawy
Kartograficznej Zbiorów Lelewela
(w Uniwersyt. Bce Publ.; |

O godz. 430 po poł. zwiedza-
nie B-ki Państwowej im. Wróblew-
skich i tamże Z. Mocarski i W.
Olszewicz Bibljoteki regjonalne z
uwzględnieniem bibljografji regjo-
nalnej.

Wtorek 28 VI. o godz. 9-tej W.
T. Wisłocki Rola bibljografji w
bibljotekarstwie, nadto H. Hleb-
Koszańska, J. Kossonoga, K. Mą-
czyński Konstrukcja katalogu
przedmiotowego (z porazem ka-
talogu) w Uniw. B ce Publ );

O godz. 4.30 po poł. zwiedza-
nie Bki i Muzeum Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i tamże J. Grycz
Na drodze do polskiej instrukcji
alfabetycznego katalogowania —
(tamże),

Biuro Informacyjne  Zjaz-
du będzie czynne od 25 do 29
czerwca od 8mej rano do 9-tej
wieczór w (lniwersyteckiej Bibljo-
tece Publicznej. Od 29 czerwca
do do 3go lipca będzie otwartą
dla publiczności Wileńska Wysta-
wą Książki i Kartograficzna Žbio-
rów Lelewela w (iniw. B ce Publ.
za opłatą 20 gr. od osoby dla
młodzieży 10 gr.

ЛОО 1А
(iwigią hdi

— $ о в—

Wleže stalowe na
morzu Północnem.
Nie minęło jeszcze wrażenie u-

jawnionej przed kilkunastu dniami
tajemnicy śmierci lorda Kitchene-
ra, storpedowania krążownika
„Hampshire“ — kiedy opinja an-
gielska została znów poruszona re
welacjami. Mianowicie pracujący
podczas wojny światowej w służ-
bie wywiadowczej angielskie; ad-
miralicji kapitan J. M. Kenworthy
ogłosił obecnie swe wspomnienia
p. t. „The Real Navy“.

Jak wiadomo, wojna prowadzo
na przez Niemcy przy pomocy ło-
dzi podwodnych poruszyła żywo
całą Anglję, kióra podjęła energi-
czną obronę,

W. owym czasie był lord Fi-
scher szełem admiralicji angiel-
skiej. Doświadczony ten żeglarz
wiedział dobrze, iż jako jedyny śro
dek zaradczy można wziąć pod u-
wagę odcięcie niemieckiej flotyli i
łodzi podwodnych od jej punktów
oparcia, od niemieckich portów.

Aby móc to zrealizować, wszy-
stkie niemieckie porty wojenne
nad morzem Północnem miały być
zamknięte zupełnie prawidłowym
pasem warownym. =

Morze Północne poprzecinane
jest wieloma ławicami piasku. Na
tych to właśnie ławicach piasku
chciał lord Fischer pobudować wie
że stalowe, całe forty, wyposażone
w reflektory i dalekonośne działa.

Po długich pertraktacjach i kon
ferencjach w ministerstwie wojny
plan lorda Fischera został wresz-
cie przyjęty.
W fabrykach broni i stalow-

niach w Birmingham w przeciągu
kilku tygodni sfabrykowano olbrzy
mie cylindry stalowe. W między-
czasie plan Fischera został jeszcze
rozszerzony. Jego stalowe wieże
miały również zamknąć kanał La
Manche, aby wyłapywać wszyst-
kie niemieckie łodzie podwodne,
zapuszczające się tamtędy.

Cały projekt lorda Fischera
był, rzecz prosta, trzymany w naj-
ściślejszej tajemnicy, niemniej jed-
nak olbrzymie mieże stalowe pod-
czas swego transportu wywołały
niebywałą sensację.

Zaczęły krążyć najrozmaitsze
fantastyczne pogłoski na temat ce-
lu owych wieżyc stalowych.
W końcu musiała admiralicja

wydać formalne oświadczenie, a-
by przypadkiem ten czy ów nie
wpadł na ślad właściwej prawdy.
I wówczas to, w lecie 1918 r., mo-
żna było czytać w dziennikach an-
gielskich, iż nowoczesne tanki do-
stawiono do portów wojennych.

Gdy jednak poczyniono już
wszystkie końcowe przygotowania
gdy krążowniki pomocnicze otrzy-
mały rozkaz transportowania wie-
życ stalowych, wojna zakończyła
się zawieszeniem broni, które siłą
faktu, położyło kres pomysłowi lor
da Fischera.

Co właściwie stało się z jego
wieżycami stalowemi, czy je znisz-
czono ,czy też znajdują się one do
dziś dnia ukryte gdzieś w bezpie-
cznem miejscu i czekają na „oka-
zję', tego nie wie nikt, nawet sam
kapitan Kenworthy, autor wyżej
wspomnianych, ciekawych pamięt
ników. ;

rańtowy posymizm Muszofiniego
Korespondent wielkiega lon-

dyńskiego dziennika „Daily Ex-
press“ zdołał uzyskać u Mussoli-
niego wywiad, który się odznacza
wprost krańcowym pesymizmem.
Jak zwykle, il Duce zaczął odrazu
od sedna rzeczy. i

„Przewiduję długi szereg wo-
jen politycznych, gospodarczych i
starć zbrojnych — rzekł Mussoli-
ni. — „Zresztą już teraz toczy się
wojna. A pokój!? Kiedyż on nastą-
pi?!

Reparacje i długi wojenne zda-
niem Mussoliniego, należą już do
przeszłości. Pod tym względem
Italja sodaliryzuje się z krajami
dłużniczemi.

„Jeżali Niemcy powiedzą „nie'!
-— woła z emfazą il Duce — „Italja
powie również „nie'! „Bo dzisiaj—
ciągnie dalej twórca faszyzmu —
istnieją dwa (7?) tylko (?) szańce
przeciw zbolszewizowaniu Europy
— są to Anglja i Włochy. Podob-
nie, jak i Italja, Anglja jest silna,
zwarta i dyscyplinowana".

Na uwagę angielskiego dzienni-
karza, že idealizm jeszcze ma swą
przystań w Genewie, w Lozannie,
w Waszyngtonia, Mussolini pod-
chwytuje:

„Ameryka — to prohibicja i...
Lindbergh... Sucha Ameryka nigdy
nie powróci do swej świetności.
Przedtem winna się z powrotem
„mokrą'* — twierdzi Mussolini. —
A Europa prze tymczasem ku ka-
tastrofie i bolszewizacji“.

„Czy pan zupełnie nie pokłada
nadziei w demokracji”? — zaryzy-
kował pytanie Anglik.

„Demokracja“? — uśmiechnął
się serdecznie il Duce. — „Demo-
kracja jest niczem. Lud?I lud jest
niczem. Konieczna jest akcja. Nie-
zbędni są zbawcy. „Gdzież są ci
zbawcy?“

Mussolini zanurzył ręce w kie-
szeni, wzrok jego przesunął się po
ścianie, jakby przebiegł mapą Eu-
ropy. Duce odrzekł:

„Otóż to, niema zbawcėw“..,

SZKICE I OBRAZKI.
NIE GNIEWAJ SIĘ PIĘKNA PANI.

Nie jestem „iutejszym*,

To trudno!!
Boleję nad tem wielce, popiołem

posypuję czoło i dwa razy do roku urzą-
dzam sobie samobiczowanie.

Ale rozumiem, dobrze rozumiem...

Ziemia ta przecież wydała z łona
swego tylu wielkich: Genjalnych wo-
dzów, cały zaslęp natchnionych mini-
strów, wydała „Kurjer Wileński* i taki

dyament talentu czystej wody, jak p.
Kleczyńskiego...

Wysiłek ziemi matki był tak wielki,
że nie stało jej siły na to, by dać życie
takiej kruszynie, jak ja...

To nie jam winien temu, że mnie tu

nie urodzono, niemniej jednak  boleję

nad tem wielce i wielką miłością i ser-
decznem przywiązaniem staram się za-
skarbić na prawo azylu na tej połaci Pol-
skiej ziemi...

I nikt nie ma prawa mi odmawiać
tego... nawet Pan Starosta Grodzki...

Mam bowiem obywatelstwo, przyna-
leżność itd.. bal nawet świadectwo
szczepienia ospy...

Zabić mnie Pani radzi...
Eheul!!
Próbowali już tego w roku 1920 bol-

szewicy, stalową dzidą swego mocarne-
$o pióra godził we mnie Klaczyński (nie
piszę „pan“, bo o prawdziwych wiel-
kościach tak się nie mówi)., a teraz...

Pani?1.,, Ё :
Jakto, ta biało-różowa, jak muszla

oceaniczna ręka, która głaszcze „Cacę”
i pieści zwierzęta, miałaby się zbroczyć
moją krwią?!

Nie wierzę — nie wierzę.

Zbytnio gani mnie Pani, jako zbrod-
niarza „zwierząt niewinnych”, by sama
rurzać nóż w ludzkim sercu.

Nie będę się Pani tłomaczył ze swe-
$o sentymentu do zwierząt, by nie być
posądzonym o to, że mam zamiar porwać
jej psinę, nie rozumiem tylko ckliwego
żalu Pani i łez brylantowych, wylewa-
nych nad półmiskiem sztuiady wołowej,
którą Pani za chwilę skonsumuje.,.

Zaiste biedne to zwierzę taki wół
nadziewany.

Odmawia mi Pani prawa pisywania
i zarobkowania w uczciwy sposób,opie-
rając się na tem, że primo nie jestem
„tutejszym“, secundo zaś budując swe
oskarżenie na kilku naprawdę fatalnych,
błędach korektorskich w jednym z o-
statnich nr. „Światowida”,

To nie ładnie, Dobra Pani. 3
I ja -chcę žyči żyć chcą ci, co z

elektów pracy mojej egzystują...
Zaczekajmy, zaczekajmy jeszcze lat

parę, w ciągu których będę pisał swe
ieljetony i po których może udzieli mi
Pani prawa do pracy i życia w Wilnie,

Narazie nie proszę Panią o permisję,
śdyż, proszę mi wierzyć, nie zależy mi
na niej i pracować będę dalej...

O ile Panią to gniewa i o ile działam
Pani na stargane nerwy — zgoda — je-
stem, jak dworak ukladny.

Zobaczywszy Panią, będę przecho-
dził na drugą stronę ulicy... zgoda?!

Ażeby dać dowód wielkiej przyjaźni
dla zwierząt, przy pierwszej okazji ku-
pię „Cacuchnie* serdelek i paczkę „Ka-
tolu* przeciwko pchłom, i

F. Dangel.

ks BEL2
Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji I

Kiepura w Wilnie,

 

Od kilku dni bawi w Wilnie
mistrz Ladis Kiepura, brat Jana,
znakomity tenor, uproszony na
gościnne występy przez Wileńskie
Towarzystwo Operowe.

Dnia dzisiejszego (25 b. m)
danem nam będzie posłyszeć La-
disa Kiepurę w operze „Faust*,
w którym odśpiewa rolę tytu-
łową.

Ladis Kiepura po pięcioletnich
studjach w Medjolanie przedkil-
ku miesiącami powrócił do kraju.

„Faust" i „Rigoletto", špiewa-
ne na scenach Krakowa i War-
szawy, otworzyły młodemu artyś-
cie drogę sławy. Debiut w Kra-
kowie zelektryzował krytyków ca-
lej Polski, teatr wyprzedawany
był na kilka dni naprzód.

Po tryumfach w obu stolieach
Polski, Kiepura zawitał na czas
krótki do Wilna.. Na krótko...
gdyż wielkie metropolje Europy
oczekują już Kiepury. Przed przy-
jazdem do Wilra otrzymał bo-
wiem zaproszenie i engagement
do Palermo i Antwerpii...

Przypuszezać należy, że całe
Wilno muzyczne iartystyczne po:
dąży w dniu dzisiejszym na ar-
cydzieło Gounoda, którego wy-
czaruje swym głosem Kiepura o
godz. 20:ej na szenie w ogrodzie
Zeligowskiego.

 



 

-

KRONIKA.
Wielka awantura przy ul. Wiłkomierskiej.

Napastnicy usiłowali rozbroić sierżanta.
Dochodzenie prowadzone jest w tryble doraźnym.

Krzyki napadniętych zwabiły
na miejsce wypadku policję, która

W dniu wczorajszym ulica
Wiłkomierska była terenem nie-
zwykle burzliwego zajścia. Ulicą
tą jechał na rowerze jakiś sierżant,
mając na ramie w charakterze pa-
sażerki niejaką Władysławę Janu-
szewską (Lwowska Nr. 65).

W. pewnej chwili do roweru
podbiegło trzech osobników, któ-
rzy przewrócili rower i poczęli
niemiłosiernie bić jadących. Oso-
bnicy ci obalili broniącego się
sierżanta na ziemię i wyrwali mu
z rąk rewolwer, którym usiłował
on przestraszyć napastników.

WIADOMOŚCI KOŚCIEŁNE.
— Za duszę Ś. p. Biskupa

Bandurskiego. W nabożeństwie
żałobnem za duszę $. p. Biskupa
Bandurskiego w kościele garni-
zonowym św. Ignacego w dniu
27 czerwca b. r. pożądany udział
sztandarów wszystkich organiza-
cji, które zawsze o dniu Jego
Patrona pamiętają.

Pa" 7MIASTA.
— 1148 osób pod namiota-

mi na Zlocie harcerskim.
harcerki i 725 harcerzy zamiesz-
kało pod namiotami w lesie za
Pośpieszką (dojazd autobusem
Nr. 3) Wspaniale rozłożone obo-
zy poszczególnych środowisk re-
prezentują prawie wszystkie miej-
scowości ziemi wileńskiej i no-
wogródzkiej. Od dwóch dni trwa
praca nad zbudowaniem ramio-
tów i urządzeniem otoczenia. Du-
żo osób już zwiedziło obczy. Har-
cerki i harcerze przygotowują się
do przyjęcia miłych gości w naj-
bliższą niedzielę. Wstęp na teren
obozu tylko z uśmiechniętą twa-
rzą.
— Właściciele spalonej ole:

jarni otrzymają premję ase-
kuracyjną. Dowiadujemy się, iż
między zarządem b. Kurlańdzkiej
fabryki, oleju a towarzystwami
asekuracyjnemi, w których spa-
lona olejarnia była zaasekurowa-
na doszło do porozumienia w
sprawie asekuracji. Wczoraj pod-
pisano umowę likwidacyjną na
asekurację. W myśl tej umowy
zarząd b. olejarni otrzyma około
75 tys. dolarów. Niezwłocznie po
otrzymaniu gotówki ząrząd przy-
stąpi do odbudowy spalonej ole-
arni.

: — Lustracja autobusėw zamiej-
skich. W dniu wczorajszym spe-
cjalna komisja Urzędu Wojewódz-
kiego dokonała szczegółowej lu-
stracji autobusów, kursujących na
linjach zamiesjcowych. W wyniku
lustracji kilka samochodów wyco-
fano jako nienadających się do u-
żytku.

SPRAWY SANITARNE
— Choroby zakaźne. Wydział

Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w ubiegłym tygodniu na terenie
Wileńszczyzny zanctował nastę-
pujące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny 12, plamisty 3, płonica
13, błonica 5, odra 45, róża 3
(1 zgon), gruźlica 36 (8 zgonów)
i jaglica 129.
Kolumny przeciwtyfusowe dzia-

łające na terenie powiatów: mo-
łodeczańskiego,  Święciańskiego,
brasławskiego i oszmiańskiego
epidemję tyfusu plamistego za-
jegnały kompletnie. W: powiatach
tych ostatnio nie zanotowano ani
żednego wypadku zasłabnięcia па
tę niebezpieczną chorobę. Zano-
towano tylko jeden wypadek ty-
fusu plamistego w pow. wileńsko-
trockim i dziśnieńskim.

SPRAWY KOLEJGWE.
— Ulgi kolejowe dla nauczy-

cielstwa szkół prywatnych. Na
skutek starań Zarządu Głównego
T. N. S. W., Ministerstwo Komuni-
kacji zarządzeniem z dnia 18 b. m.
Nr. Hou-821 przyznało uczestni+
kom kursów wakacyjnych dla na-
uczycielstwa szkół średnich, za-
kładów kształcenia nauczycieli
oraz szkół zawodowych, organizo-
wanych z zezwolenia Min. W. R.
i O. P. ulgę laryfową 50%/0 w dro-
dze powrotnejz kursu.

: HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Uruchomienie olejarni J.

Pimonowa. Jak się dowiadujemy,
w tym tygodniu uruchomiona zo-
stała nieczynna od kilku miesięcy
olejarnia p. J. Pimonowa przy
sigRossa.

race w olejarni prowadzone
'są na dwie zmiany. Przy olejarni
znalazło zatrudnienie kilkadziesiąt
robotników.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wiec właścicieli nieru-

chomości. W nadchodzącą rie-
dielę w Domu Ludowym przy ul.
Metropolitalnej 1 odbędzie się
wielki wiec sprawozdawczy wła-
ścicieli nieruchomości m. Wilna.
Na wiecu będą przemawiali: pre-
zes naczelnej rady własności nie-
ruchomej z Warszawy oraz kilku
posłów, którzy przybywają spe-
cjalnie ze stolicy.
— Ze Stowarzyszenia Tech-

ników. W dniu 27 b. m. odbę-
dzie się posiedzenie Rady Nau-
kowo-Technicznej Stowarzyszenia
w sprzwie pomocy technicznej
dla miast, podjętej przez Związek
miast polskich.
—Walne zgromadzenie Wil.

T-wa Lniarsklego. Niniejszem
kumunikujemy, iž w dniu 8 lipca
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zajście zlikwidowała. Trzech na-
pastników zatrzymano i sprowa-
dzono do IV komisarjatu P. P.,
gdzie ustalono, iż są to: Stefan
Kuźniewski, Aleksander Lasza i
Dubicki Leon.

Wszyscy zatrzymani zostali
osadzeni w areszcie centralnym.
Powody napadu przedstawiają się
dość niewyraźnie. Dochodzenie
prowadzone jest w przyspieszo-
nym trybie. = (c)

1932 r. o godz. 16-ej odbędzie się
doroczne zwyczajne zgromadze-
nie członków Towarzystwa Lniar-
skiego w Wilnie. W razie nieprzy-
bycia dostatecznej ilości człon-
ków Zgromadzenie odbędzie się
tegoż dnia o godzinie 18-ej.

Porządek dzienny:
1) Zagajenie.
2) Sprawozdenie z działalności

T-wa Lniarskieho w Wilnie za rok
1931 32.

3) Sprawozdanie z działalności
Lniarskiej Centralnej Stacji Do-
świadczalnej za rok 1931-32.

4) Sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej.

5) Plan pracy na rok przyszły.
6) Zmiana statutu w kierunku

rozszerzenia działalności Towa-
rzystwa Lniarskiego w Wilnie na
obszar całej Polski (w myśl pisma
Min. Roln. z dn. 20 maja 1932 r.
Nr. R XI-9/21) i objęcia opieki
nad innemi roślinami włóknistemi.

7) Wybory członków Zarządu
"i Komisji Rewizyjnej T-wa па
miejsce wylosowanych.

8) Wolne wnioski.
Posiedzenie Zgromadzenia w

pierwszym i drugim terminie od-
będzie się w gmachu Państwo-
wego Banku Rolnego, Oddziału
w Wilnie, Wielka Pohulanka 24.

Zarząd Towarzystwa ;
Lniarskiego w Wilnie.

— Walne zebranie ZwiązkuWłaści-
cieli Piwiarń, Kawiarń i Jadłodajń. W
dniu 15 czerwca 1932 r, odbyło się w lo-
kalu p. Frosta, przy ul. Trockiej Nr. 2,
Walne Zgromadzenie Członków Związku
Właśc. Piwiarń, Kawiarń i Jadłodajń w
"Wilnie z następującym porządkiem dzien-
nym: 1) Sprawozdanie kasowe i Zarzą-

du; 2) Wybory; 3) Wolne wnioski.
Zebranie otwiera p. Stefan Szymań-

ski, który po krótkiem swem przemó-
wieniu zdaje sprawozdanie z działalności
Zarządu za czas od 22. VI. 1931 r. do
1. VI. 1932 r. Sprawozdanie kasowe zdał
skarbnik p. Bronisław Skinder w/g Bi-
lansu sporządzonego na dzień 1 czerwca
1932 r., poczem nastąpiły wybory.

Do Zarządu powołano większością
głosów: na prezesa p. St. Szymańskiego,
wiceprezesa R. Wysockiego, skarbnika
Br. Skindera, na gospodarza M. Gold-
szynda i na sekretarza Bol. Andruszkie-
wicza.

Do Rady Nadzorczej powołano: na
prezesa p. J. Kowalewskiego, na wice-
prezesa Al. Zaporoszczenkę i na człon-
ków pp.: M. Kaca, E. Gurwicza, L. Astro-
nianskiego, Aleks. Wieliczkę, M. Rudzia,
Wołodkę W. i Segala R.

Do Komisji Rewizyjnej powołano:
pp. L. Stanczyka, Br. Kulaszyńskiego
i P. Iwanowa.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zebranie w sprawie do-

ktoratów medycyny. W sosotę
dn. 25 czerwca r. b. w sali wy-
kładowej | kliniki wewnętrznej
św. Jakóba odbędzie się II zebra-
nie absolwentów medycyny (I. 5.
B. ostatniego roku oraz lat po-
przednich w sprawie doktoratów.

Ze względu na szereg bardzo
ważnych spraw Komitet prosi o
jaknajliezniejsze przybycie. Po-
czątek zebrania o godz. 19 ej.
— Ostrzeżenie przed oszust-

wem. Zarząd Bratniej Pomocy w
dniu 21 bm, otrzymał pismo od Se-
kretarza Prezesa Państwowego
Banku Rolnego w Warszawie, za-
wiadamiające, iż niejaki Kazimierz
Kisiel rozsyła za zaliczeniem 10 zł.
egzemplarze Regulaminu Samopo-
mocowego Br. Pom. P, M. A. U.S.
B., motywując, że pieniądze te bę-
dą przenaczone na niesienie pomo-
cy niezamożnej młodzieży akade-
miekiej i na upoważnienie uzyska-
ne od Bratniej Pomocy.

Wobec lego, iż Bratnia Pomoc
P. M. A. U, S$. B. nikomu za zali-
czeniem powyższych druków nie
wysyłała, am nikogo do wysyła-
nia za zaliczeniem nie upoważnia-
ła, Zarząd Bratniej Pomocy P. M,
A. U. S. B. ostrzega przed oszu-
stem, który wykorzystuje firmę
Bratniej Pomocy P. M. A. U. 5. В.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Powstanie nowego związ-

ku. Wczoraj wieczorem w lokalu
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych przy ul. Metro-
politalnej 1 odbyło się zebranie
orgenizacyjne cieśli. Na zebraniu
tem postanowiono zorganizować
Chrześcijański Związek Zawodo-
wy Cieśli. Również na tem ze-
braniu wybrano tymczasowy za-
rząd związku.
— Plekarze grożą strajkiem.

W dniu wczorajszym w lokalu
Inspektoratu Pracy przy ul. Ostro-
bramskiej 19 odbyła się konfe-
rencja organizacyj piekarskich.
Konferencja ta została zwołana
w celu ostatecznego omówienia
warunków nowej umowy zbioro-
wej w piekerstwie na rok 1932
i podpisania tej umowy. Z po-
wodu  jednek nieustępliwości
właścicieli zakładów piekarskich
podpisanie umowy zbiorowej nie

DZIENNIK MIEEŃSKI

Demonstracja komsomolców na
Wielkiej Pohulance.

W dniu wczorajszym przy ul.
W. Pohulanka kilkudziesięciu wy-
wrotowców komunistycznych usi-
łowało urządzić wielką demon-
strację. Komuniści z rozwiniętemi
sztandarami ruszyli  pochodem
ulicą. Agenci jaczejek wywroto-
wych poczęli rozrzucać na jezdni
i chodnikach bibułę komunistycz-
ną. Pochód nie przeszedł i 100
mtr. śdy zjawiła się policja, na
której widok wywrotowcy rozbie-
gli się, porzucając sztandary i bi-

bułę wywrotową. Kilku agitato-
rów-demonstrantów. aresztowano.
Odesłano ich do aresztu central-
nego.

Również w tymże dniu wie-
czorem przy zbiegu ulic Zawalnej
i Nowogródzkiej kilku młodocia-
nych komunistów zawiesiło na słu-
pach telefonicznych płachtę czer-
woną z antypaństwowemi hasłami.
Policja sztandar usunęła. Za
sprawcami zarządzono poszuki-
wania.
 

Komuna dziśnieńska przed sądem
apelacyjnym.

Władze bezpieczeństwa w mar
cu ub. r. zlikwidowały wywrotową
organizację działającą od kilku lat
na terenie pow. dziśnieńskiego.

Według posiadanych przez po-
licję informacji, główną sprężyną
organizacji był Jan Puczyński, któ
ry początkowo pełnił fukcję se-
kretarza jaczejki K. P. Z. B., a w
drugiej polowie 1929 r. zostal kie-
rownikiem podrejonu, wykszując
intensywną działalność.

Wielce aktywną akcję wywro-
tową okazywać miał niejaki Miko-
łaj Małużaniec, który pod pseudo-
nimem Sosnowskiego, kierował
jako instruktor akcją komunisty-
czną w gminach dokszyckiej i por-
pliskiej. Jego kartki miały zna-
czenie żelaznego glejtu X przy
przekraczeniu granicy sowieckiej.

Wywiady i zwłaszcza konfiden
cjonalne wiadomości przypisywały
intensywną działalność Hilaremu
Krupskiemu, Piotrowi i Janowi
Karniłowiczom, Sergjuszowi, Ta-
ronkowi, Janowi, Szymonowi, Mi-
kołajowi Dojlidowiczom, Janowi
Masilewiczowi, Kužmie Sinicy o-
raz 15-tu letniemu Dymitrowi Kar-
niłowiczowi.
W czasie likwidowania tej or-

ganizacji w mieszkaniach Puczyń-
skiego, Sinicy i Talaronka odnale-
ziono kompromitujące ich dowody
rzeczowe w postaci broszur i ulo-
tek i materjałów służących do spo
rządzenia transparantów komuni-
stycznych.

Wszystkich wymienionych po-
stawiono w stan oskarżenia z art.
102 cz. 1 K. K. i w dn. 13 listopada
ub. roku stanęli oni przed sądem
okręgowym.

Nikt z podsądnych do winy nie
przyznał się, dając wykrętne wy-

jaśnienia oraz skarżąc się, że po-
licja wymuszała od nich zeznania
przez bicie.
W wyniku rozprawy, sąd uznał

wszystkich podsądnych, prócz ma-
łoletniego Dymitra Karniłowicza,
którego oddano pod odpowiedni
dozór policji, ża winnych i skazał
na osadzenie w ciężkiem więzie-
niu: Puczyńskiego, Krupskiego,
Małuzańca i Piotra Karniłowicza
prze 8 lat, Talaronka, Jana i Szy-
mona Dojlidowiczów i Kuźmę Kar
niłowicza i Wasilewskiego przez 4
lata. Osk. Mikołaja Dojlidowicza
sąd skazał na 2 lata więzienia (d.
poprawy).

Wszyscy skazani na ciężkie
więzienie odwołali się do wyższej
instancji, a wobec tego sprawa ta
znalazła się na forum sądu apela-
cyjnego.

Po wysłuchaniu referenta oraz
zbadaniu świadków, którzy wyka-
zali alibi Puczyńskiego i wysłucha
niu oskarżenia wiceprokuratora p.
Parczewskiego i obrony adw. Su-
kiennickiej i apl. adw. Gordona,
sąd postanowił wyrok, którego mo
cą orzeczenia sądu okręgowego u-
chyli. Oskarżonych: Puczyńskie-
go, Krupskiego, Małożeńca, Wasi-
lewicza — uniewinnił _ Złagodził
wymiar kar osk.: P, Karaśłowiczo-
wi z 8 do 6 lat, Talaronkowi i Si-
nicy z 6 do 4 lat ciężkiego więzie-
nia, zaś Janowi i Szymonowi Doj-
lidowiczom, jako niepełnoletnim z
6 lat ciężkiego więzienia do 2 lat
domu poprawy. W, stosunku do
osk. Jana Karnilowicza sąd wyrok
pierwszej instancji (4 1. ciężk. w.)
zatwierdził.

Skazanym zaliczony został na
poczet wymierzonych karodbyty
areszt zapobiegawczy. Kos.

nastąpiło, wobec czego należy
spodziewać się w najbliższych
dniach wybuchu strajku piekarzy.

RÓŻNE.
—Wilno Monluszce w hoł-

dzie. Liczne wycieczki nawet za-
miejscowe (Warszawa, Suwałki i
in.) zwiedzają Wystawę Pamiątek
Moniuszkowskich w głównym pa-
wilonie wystawowym w ogrodzie
po - Bernardyńskim, stwierdzając
tem wielkie zainteresowanie urzą-
dzoną z pietyzmem ekspozycją
świeżo uzupełnioną szeregiem
cennych przedmiotów.

Wystawa czynna jest codzien-
nie od godz. 11 do 8 wiecz.

Wstęp—45 gr., ulgowe—20 gr.,
grupowe (od 10 osób)—10 gr.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
—Strajk nauczycieli szkół ży-

dowskich w kolonii „Toz* w Wil-
nie trwa nadal. Dzieci zwolniono
z nauki. Strajkujący nauczyciele
żądają przyjęcia zwolnionych ko-
legów. Młodzież szkolna znajduje
się pod osobistą opieką zarządu
kolonii.

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

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

uchwytny“,
i Dwa ostatnie przedstawienia „Re-wji.dziecięcej” w Bernardynce Dziś o

godz. A-ej i jutro o godz. 1 m. 30 dwa
ostatnie przedstawienia pełnej humoru i
wesołej „Rewji dla dzieci”, *Na program
złożą się: tańce, śpiewy, bajeczki, kon-
kurs z nagrodami na najlepsze wykona-
nie piosenki, rozdawanie balonikówi t. d.
Ceny miejsc b. niskie.
— sAwantura w raju" w Bernardyn-

ce, W niedzielę o godz. 4-ej pp. w Te-
atrze Letnim w Bernardynce ukaże się
po cenach zniżonych, jako popołudniów-
ka farsa Arnolda i Bacha p. t. „Awan-
tura w raju”,
— Premjera „Chaty za wsią* w Ber-

nardynce, W nadchodzący wtorek pre-
mjera świetnej sztuki Kraszewskiego p. t.
„Chata za wsią”. Udział licznych chó-
rów, baletu, statystów oraz orkiestry.
Sztuka rozgrywa się na tle muzyki, chó-
rów cygańskich i tańców. Widowisko to
zapowiada się niezwykle.
— Opera w Wilnie. W sobotę 25

czerwca rb. w parku im. Żeligowskiego
Ladis Kiepura w cperze „Faust” w artji
tytułowej, oraz pierwszy basista eryarszawskiej Józef Junelli Trembicki w

partji Mefista. Pozatem obsadę stanowią
siły miejscowe z powszechnie cenionymiWandą Hendrich (Małgorzata) i Adamem
udwigiem (Walenty) na czele. Operęprowadzi dyr. Rafał Rubinsztejn. Począ-

tek o godz. 8.30 wiecz. Ceny: krzesła
5i 3 zł, wejście 90 gr. Bilety nabyte na
dzień 22 bm. są ważne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dn. 25 czerwca 1932.

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Audycjna ck 12.40; Kom. met.013.00:r. z Paryża koncertu I, P. -
skiego. 17.00; W 3 ane u
Aud. dla dzieci.
dzieży (płyty) 18.10: Radjotechnika..18.30. Koncert życzeń (płyty). 19.10; Ty-

1adom wojskowe. 17.15:
17,40: Koncert dla mło-

„godnik litewski. 19.45: Znaczenie wyści-
$ów i zawodów konnych. 20,00:Koncert
z Warszawy. 23,00: Aud. wesoła „Popo-
łudniowe dolce larniente“ pióra Haliny
Hohendlingerównv. 23.30,
neczna,

Muzvka ta-

‚ ® Paryża,

KRONIKA POLICYJNA,
— Drobne kradzieże. Karnowskiej

Chai (Kwiatowa 27) w dniu 21 b. m. nie-
znani sprawcy skradli z mieszkania bie-
liznę damską, garderobę i materjały na
ubranie łącznej wart. 2500 zł.

, Na szkodę Cofnasa Szymona (Cer-
kiewna 1) w dniu 23 b. m. skradziono
bieliznę męską i damską na sumę 500 zł.

Biura Drukarni Archidiecezjalnej
(Metropolitalna 1) nieznani sprawcy
skradli z szuflady biurka na szkodę te-
$oż biura i T-wa Chrześcijańsko-Ludo-
wego 469 zł. 60 gr. gotówką.

Kwiatkowskiej Salomei (Beliny 23)
w nocy z dnia 22 na 23 b. m. złodzieje
skradli garderobę męską, torebkę dam-
ską oraz gotówkę łącznej wart 370 zł.

WYPADKL
— Samobójstwo. W dniu 23 b. m.

Rudomin Lejba (Kijówska 19) pozbawił
się życia przez powieszenie, Przyczyna
samobójstwa nieustalona. Zwłoki zabez-
EioetcaB do decyzji wladz prokurator-
skich,

ACS RZSREOEZYCZZA
FILM I KINO,

PAN — „Awanturnica“
W smutnej koleinie filmów „ogórko-

wego sezonu” miło jest zobaczyć film
takiej miary, jak „Awanturnica” wy-
twórni „Pathć”.

Wielka kultura francuska, umiar i
dużo artyzmu. Treść nie banalna, świet-
ne momenty, dużo dramatu i to dramatu
niekłamanego — prawdziwego takiego,
jaki co dnia każdy z nas przechodzi,

Amatorzy silnych wzruszeń mają
koncert nad koncertami. Scena w klatce
z lwami ścina krew.

A gra jakaż wspaniała!
Na dodatek — podróż do Szwecji

na O: R. P. „Pułaskim” i figlarna myszka
Mickey — tym razem zażywa przygód
na majówce.

Komplet nader udatny.
 

Niedziela, dnia 26 czerwca.
9.00: Nabożeństwo z,Ostrej Bramy.

10.05: Koncert muzyki angielskiej (płyty).
12.10: Komunikat meteorologiczny. 12.15:
Otwarcie III-go Ogólno-polskiego Zjazdu
Bibljotekarzy. 13.00: Koncert. 14.00: „Czy
mydło jest potrzebne?” — odczyt. 14.15:
Koncert. 14.30: „Uprawa truskawek i po-
ziomek”, odczyt. 14,50; „Pielęgnowanie
rojów po obsadzeniu”, odczyt. 15.25:
oncert. 15.40: Audycja dla dzieci.

16.05: Audycja dla wszystkich. 16.45:
„X Międzynarodowy Kongres PEN-Klubu
w Budapeszcie”. 17.00: Koncert. 18.00:
Mała skrzyneczka. 18.20: Muzyka ta-
neczna, 19.15: Litewska audycja literac-
ka. 19.35: Skrzynka techniczna. 19.50:
„Kąpiele szkodliwe i pożyteczne”, pog.

20. Uroczystość zapalenia Ogniska
Harcerskiego. 20.50: Koncert. 20.55:
Kwadrans literacki. 21.10: Koncert. 21,55:
omunikaty i muz. taneczna. 22.46: Wi-

leński komunikat sportowy. 22.48: Kon-
cert muz. tan,

Z ZA KOTAR STUDJO,
Paderewski przed mikrofonem,
Wiadomość, która ostatnio nadeszła

gdzie w tej chwili przebywa
Paderewski, wypoczywając po triumfach
amerykańskich i europejskich, zelektry-
zowała całą Polskę: Paderewski wyraził
po raz pierwszy zgodę na grę przed mi-
krofonem z tem zastrzeżeniem, że kon-
cert jego transmitowany będzie wyłącz-
nie przez polskie stacje nadawcze. Wspa-niały to gest Paderewskiego w stosunku
do swoich rodaków, którzy słuchać będą
jego koncertu na fali radjowej, zwłaszcza,
że mistrz tonów wielokrotnie odmawiał
zagranicznym broadcastingom występów
przed mikrofonem, odrzucając wysokie
honorarja.

Dn. 25 czerwca o godz. 15.00 roz-
poza się transmisja recitalu Ignacego
aderewskiego, który wykona szereg

utworów Chopina. Transmisja odbędzie
się drogą kablową i recital nadany bę-
dzie przez wszystkie polskie rozgłośnie.
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Komunikacja miejska w Wilnie.
Co mówi dyrektor Arbonu?

W ostatnich paru tygodniach
w prasie wileńskiej ukazują się
rozmaite wzmianki w sprawie ko-
munikacji miejskiej, którą po zli-
kwidowanej Spółdzielni objął „Ar-
bon“. Od szeregu miesięcy przy-
zwyczailiśmy się, że obsługują nas
komfortowe wozy „Arbonu* i ja-
koś „nijako się robi, gdy czło-
wiek, chcąc, naprzykład, dojechać
do Wilejki, pakuje się w stare
pudło komunikacji międzymiasto-
wej, które przed '/» rokiem nosiło
nas po Wilnie. Pomimo tej euro-
peizacji komunikacji naszego mia-
sta, są w mieście niezadowoleni
i niezadowolenie to odbija się w
rozmaitych wersjach, obiegających
co pewien czas szpalty prasy wi-
leńskiej. Pragnąc wyjaśnić tę
sprawę, zwróciliśmy się do władz
„Arbonu” w Wilnie o odpowiedź
na najbardziej aktualne zagadnie-
nia, dotyczące komunikacji miej-
skiej.

Korzystając z uprzejmości dyr.
„Arbonu”, p. Jerzego Tarły, otrzy-
maliśmy wyczerpujące odpowie-
dzi na 3 najbardziej interesujące
nas pytania, które streszczamy w
niniejszym wywiadzie.

Dyr. Tarło, odwoływany jest
co chwila sygnałami telefonów z
garaży i meldunkami personelu
biurowego. Pierwsze nasze pyta-
nie brzmi:
— Kiedy nastąpi, panie Dy-

rektorze, obniżka taryfy i co ha-
muje dotychczas przeprowadzenie
tej obniżki?
— Otóż, mówi p. Tarło, w mar-

cu r. b. Magistratowi m. Wilna
została przedłożona nowa taryfa,
obniżająca koszt przejazdów do
1250 metr. z 30 gr. na 20 gr. i ulgo-
wa do 15 gr. Taryfa ta dotychczas
nie została jeszcze załatwiona, a
taryfa ulgowa wogóle została od-
rzucona, tak że koszt najtańszego
biletu ulgowego wynosi teraz 20
śr. Również została przedłożona
Miagistratowi obniżka taryfy pró-
bnej linji Nr. 5 (Krzywe Koło —
rynek Łukiski), gdzie normalna
taryfa wynosiłaby 15, 20 i 30 gr.
za bilet najdroższy na przestrzeni
blisko 4 klm. Eksperymentu tego
nie możemy przeprowadzić z po-
wodu braku odpowiedzi Magistra-
tu W. zależności od wyników
próby na linji 5 możnaby było
odpowiednio do osiągniętych wy-
ników i badań statystycznych roz-
szerzyć tę taryfę i na pozostałe
linje. Jednakże bez odpowiednie-
go materjału nie możemy tego roz-
winąć, nie wiedząc — z jednej stro
ny, jak zwiększy się frekwencja —
z drugiej strony ze względu na to,
że Magistrat m. Wilna nie chce
przyjąć jedynie efektywnych 5%
od sprzedanych biletów, ale pra-
śnie zachować minimum, t. j. kwo-
tę 150 tys. zł. bez względu na pro-
jektowaną zniżkę taryfy, oraz na
zmniejszające się wpływy w po-
równaniu z przewidywanemi przy
zawarciu umowy 3 miljonami zł.
obrotu rocznego. Sumy tej, z po-
wodu ogólnego kryzysu, „Arbon*
osiągnąć nie może. W związku
ze zmianą warunków ekonomicz-
nych i sytuacji gospodarczej w
kraju, zawarta w lipcu 31 roku
umowa „Arbonu' z miastem nie
odpowiada obecnym wymaganiom
życia i winna być bezwzglę-
dnie poddana gruntownej re-
wizji.
— A jak stoi sprawa jezdni?

— W grudniu ubiegł. roku —
odpowiada p. Tarło — „Arbon*
wpłacił miastu kwotę 150 tys. zł.
na budowę gładkich jezdni, jed-
nak do dnia dzisiejszego Magistrat
nie przedsięwziął jeszcze żadnych
robót. Sprawa ta i dla nas jest
bardzo ważna. Jezdnie wileńskie,
pełne dziur i wybojów, a w ca-
łości składające się z kocich łbów,
powodują ciągłe uszkodzenia pod-
wozia i karoserji, co  przede-
wszystkiem wyraża się w każdo-
dziennych pęknięciach 4 do 6 re-
sorów. Remont wozów pochłania
ogromne sumy. Pozycja remontów
jest niewspółmiernie wysoka w
porównaniu z dochodami oraz z
takiemiż pozycjami innych miast
polskich, posiadających komunika-
cję autobusową. Znamiennem jest,
że pomimo wpłacenia 150 tys. zł.
na ulepszenie jezdni, skoro wska-
zaliśmy Magistratowi szeregpun-
któw, gdzie jezdnia wymaga gwał-
townej naprawy, Magistrat przy-
szekł to uskutecznić „stopniowo
w miarę posiadanych kredytów".
— Skarżą się też ludzie na

zbyt rzadkie kursowanie wozów
na niektórych linach!

— We wszystkich miastach
Polski — odpiera Dyr. „Arbonu*
— mimo spadku frekwencji o 40%
w porównaniu z rokiem ubiegłym
i mimo konkurencji tramwajów,
średnio na 1 wozo-kilometr przy-

EPIC ai RAEPCO YZNRRTWE TOW RETE KCZZERZAG WDK SZA WZĘOCWNS

pada 8 do 10 pasażerów, jak to
wskazuje statystyka Warszawy,
Łodzi, Poznania i t. d. W Wilnie
natomiast przypada na pierwszych
3 linjach po 2 pasażerów, a na po-
zostałych linjach po 1 pasażerze.
Prawie że 10-krotnie mniejsza
frekwencja w Wilnie świadczy
wybitnie o specjalnem zubożeniu
kresów, co pizyczynia się do jak-
najdalej idącej oszczędości ze stro-
ny społeczeństwa. Z uwagi na tak
nikłą frekwencję pasażerów wy-
nika, że Swięksżenia częstotli-
wości jest zbyteczne, gdyż prze-
biegu wozów na przestrzeniX ki-
lometrów bez odpowiedniej liczby
pasażerów nie wytrzymuje. żadna
kalkulacja handlowa i na pokrycie
niedoborów nie będziemy mogli
przecież ściągać żadnych „podat-
ków' od ludności, lub urządzać
„kwest”.

Chociaż reprezentujemy duży
kapitał polsko-szwajcarski (miasto
otrzymało już garaże wartości
około 250 tys. zł. i pierwszą ratę
zgóry w sumie 150 tys. zł. na bu-
dowę jezdni), jednakże dokładać
stale nie możemy, gdyż nie jesteś-
my przecież instytucją państwową
lub komunalną, która może po-
kryć niedobory swych przedsię-
biorstw z innych wpływów.

Częstotliwość na I, II i III li-
njach wynosi do 6 minut, co jest
protokularnie stwierdzone przez
sam Magistrat i uwažamy, že te
odstępy, w związku z ogólnem
tempem życia w Wilnie, są nara-
zie wystarczające i nie odbiegają
od ram umowy. Jako instytucja
handlowa, oparta na zasadach
naukowej organizacji pracy i czer-
piąc wskazówki do wszelkich po-
sunięć z bogatej literatury facho-
wej i danych statystycznych wię-
kszych miast Europy, nie stosu-
jemy ściśle sztywnych przepisów
umowy, lecz idziemy z prądem
czasu i przystosowujemy się do
zmiennej konjunktury i w miarę
możności, z chwilą polepszenia sy-
tuacji finansowej miejscowej lu-
dności, wzrostu ruchu handlowego
i ożywienia tempa życia, oraz po-
lepszenia jezdni, zwiększymy licz-
bę wozów i częstotliwość ruchu.

Kończąc nasz wywiad, dowia-
dujemy się, że w pierwszej poło-
wie lipca r. b. cała obsługa wozów
„Arbonu“ otrzyma jednolite, so-
lidne umunduiowanie. Od kilku
już dni — uśmiecha się p. Tarło —
kilku krawców wileńskich dzień
i noc pracuje nad przyszłą ele-
gancją naszych chłopców, którzy
paczkami (w „Arbonie* panuje
dyscyplina wojskowa!) codziennie
maszerują do miary.

Tak mówi jedna strona, posta-
ramy się o poinformowanie też
czytelnika, co mówi i druga.

B. Micz.

KREEZTTWEBALTAS

Shelley's Institute,
1) RODOWICI ANGLICY: proi.

George Bridge (we wrześniu) i
prof. Denis Cross (półrocze) roz-
poczynają wykłady literatury an-
gielskiej i konwersacji.

2) Kurs angielskiej i niemiec-
kiej ed oraz pisania na
maszynie.

3) Równolegle klasa angiel-
skiego, niemieckiego i francus-
kiego.

4) Specjalne kursa dla bankow-
ców, nauczycieli i urzędników
pocztowych oraz wszystkich u-
rzędników państwowych (zniżka
250/o). |

Zapisy przyjmuje  kancelarja
(11 Skopówka m. 10, plac Napo-
leona) wyłącznie przed wakacja-
mi — codziennie od 11—1-ej i od
5—7-ej dnia 27-go, 28-g0, 29-go
czerwca.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego",
M. H. S. dla najbiedniejszych na

chleb Św. Antoniego Padewskiego zł.
10—; na IV Konf. Św. Wincentego
2 Paulo zł. 5— i na kościół Św. Tereni
zł 5—,

Wanda i Wiktor Wasilewscy zł.
10.— dla najbiedniejszych dzieci.

P. Bartoszewicz zł. 5— na remont
dzwonnicy Ś-to Jańskiej.

Podstępne podrzacenie dziecka.
Adela Dręgo, zamieszkała przy

ul. Chocimskiej nr. 11, zawiado-
miła policję o podstepnem podrzu-
ceniu dziecka przez niejaką K.
Maciejewską, która zgłosiła się
do jej mieszkania wraz z 10-mie-
sięcznem dzieckiem, prosząc o
chwilowe potrzymanie go.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Rabunek na szosie Niemenczyńskiej.
Do VI Komisarjatu P. P. m.

Wilna zgłosił się niejaki Woromiej,
dorożkarz z zawodu, który zamel-
dował, iż o godz. 11 wiecz. dn. 23
bm. zawiózł 2-ch pasażerów do
Kolonji Magistrackiej, W drodze
powrotnej, kiedy znajdował się on

" na szosie Niemeńczyńskiej, w po-
łowie drogi pomiędzy Kolonją Ma-
gistracką a Pośpieszką, został
znienacka napadnięty przez 4 nie-
znanych mu osobników, którzy za-

żądali od niego wydania gotówki.
Otrzymawszy odpowiedź, iż nie
posiada przy sobie żadnych pie-
niędzy, napastnicy pobili go do-
tkliwie, zrewidowali kieszenie,
odebrali 6 zł. i zbiegli w niezna-
nym kierunku, uprzedzając Woro-
mieja, by nie meldował policji o
zajściu. Poszkodowany nie usłu-
chał jednak gióżb i zgłosił się ze
skargą do policji, która wszczęła
dochodzenie. (c)  
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Ułaskawienie szpiega.

GRODNO. (Pat). W dniu dzi-
siejszym nadeszła z Warszewy
wiadomość, iż p, Prezydent Rze-
czypospolitej uwględnił prośbę
obrony i ojca urzędnika poczto-

wego Łopateckiego skazanego na
śmierć i skorzystał z prawa łaski.
Kara śmierci została zamieniona
na dożywosnie więzienie.

Samowola mieszkańców wsi Stepany.

W dniu wczorajszym miesz-
kańcy wsi Stepaiy gm. mejsza-
golskiej wywołali gorszące zajście
w czasie dokonywania pomiarów
na gruntach należących do tej
wsi przez tećhnika meljoracyjne-
go Feliksa Lebiedziewicza. Kilku-
dziesięciu włościan uzbrojonych
w kije, kłonice i siekiery przybyło
na miejsce prac i zażądali cd
kierownictwa robót przerwania
prac grożąc, iż zmuszeni będą
użyć siły. Ponieważ robotnicy
wraz z technikiem pracowali n -
dal nie zważając na pogróżki
włościan, chłopi ,stawili czynny
opór i poczęli okładać kijami

technika Lebiedziewa i robotni-
ków. Napadnięci robotnicy usi-
łowali bronić się, lecz wobec
przeważającej siły napastników
zmuszeni byli przerweć pracę i
wynieść się ze wsi. Podczas ob-
rzucania kamieniami robotników
trzech z nich odniosło ciężkie
okaleczenia głowy, ześ kierownik
ich Lebiedziewicz został ciężko
pobity kłonicami.

O zajściu powiadomiono po:
licję, która przybyła na mieście

zarządziła niezwłoczne dochodze
nie. 4 włościzn najbardziej z gre-
sywnych, którzy podburzali wieś
do wystąpień zatrzymano.

Przygnieciony drzewem.

Z Wilejki donoszą, iż w dniu

wczorajszym Henryk Prokopo-

wicz lat 9, syn urzędnika kolejo-

wego w Wilejce bawiąc się na

ułożonem drzewie na dziedzińcu

stoczył się z wysokości 1 mtr. na

ziemię. Podczas spadania został

przygnieciony słupem i poniósł

śmierć na miejscu.

Z pogranicza.
Strażnik łotewski zranił obywatela polskiego.

Na granicy polsko-łotewskiej

Ba Turmont, łotewski strażnik

postrzelił ciężko obywatela pol-

skiego A. Dublewicza, który wra-

 

Ruch wydawniczy.
Wakacyjny numer wTęczy”.

Nr. 6-ty miesięcznika „Tęczy,

który ukazał się niedawno w dru-

ku, w znacznej części poświęcony

jest wakacjom. W związku z trud-

nem położeniem gospodarczem in-

teligencji polswiej, red. „Tęczy

zebrała szereg informacyj o tanich

i wygodnych letniskach, które po-

leca swoim czytelnikom. Przy każ-

dej informacji podane są ceny i

warunki danego letniska. Oprócz

tego red. „Tęczy”* przeznaczyła

kilka bezpłatnych pobytów na let-
niskach swoim abonentom, którzy

w dniu 30 czerwca opłacą prenu-

meratę pisma na kwartał II i IIL

Niezależnie od tych ułatwień

ostatni numer „Tęczy”* przynosi

treść dostosowaną do okresu wa-
kacyjnego, kiedy czytelnik pragnie

lekkiej i pogodnej lektury, Kilka

feljetonów krajoznawczych i tury-

stycznych, ilustrowanych fotograi-
jami i mapami wycieczek, dostar-
czy czytelnikom wskazówek, jak
należy uprawiać turystykę na pol-
skiem pogórzu.

   

cając z Łotwy zamierzał prze-

nieść worek z towarem nieoclo-

nym.

 

Leon Wyczóikowski, honorowy

profesor Krakowskiej Akademii

Sztuk pięknych, znakomity ma-

larz, obchodzi w tym roku ośmdzie

uątą rocznicę swych urodzin. Ž

tego powodu najnowszy zeszyt

wykwintnego miesięcznika, ,,„Sztu-

ki Piękne" (Zeszyt 6-ty, Rocznik

VIII), poświęcony jest twórczości

malarskiej leona  Wyczółkow-
skiego.

W doskonałem studjum przed-

stawia nam dr. Mieczysław Ster-
ling twórczość malarską „Orki na

Ukrainie', ilustrując swą pracę
dziesięcioma reprodukcjami za-
mieszczonemi w tekście, 16 cało-
stronnicowemi rotograwjurami i
jedną czwórbarwną reprodukcją z
obrazu „Czarny staw.

W/ kronice artystycznej, zamy-
kającej ten zeszyt „Sztuk pięk-
rych* omówivną jest obszernie
sprawa t. zw. nagrody artystycz-
nej m. Łodzi, która tyle hałasu na-
robiła, tudzież zamieszczone jest
obszerne sprawozdanie z otwartej
niedawno międzynarodowej
stawy Sztuki w Wenecji.

wy-
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„Szezęšciarz“. stanku

zy już uciakla, a jednak ski.
znowu powróciła.
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AMERYKAŃSKIE POMYSŁY REKLAMOWE.
Wiadoma jest rzecz, że na re-

klamę wydaje Amerykanin miljo-
ny. Głównem i najskuteczniejszem
narzędziem reklamy jest oczywiś-
cie — prasa. To też rozmiary i
sposoby propagandy prasowej w
Ameryce przerastają najśmielsze
wyobrażenia naszego przeciętnego
kupca czy przemysłowca. Są je-
dnak w Ameryce businessmani,
którym propaganda przez prasę
nie wystarcza. Inserat w gazecie
czy plakat uliczny działa, zdaniem
ich, zbyt „łagodnie”. Chcąc zasu
gerować klienta, olśnić go zadzi-
wić i bezapelacyjnie — zdobyć, u-
cieka się nieraz Amerykanin do
niezwykłych sposobów reklamy,
budzących najczęściej głęboki nie-
smak. Ale — myśli sobie ten i ów
yankes — czyż reklama powinna
być koniecznie subtelna? Gdzie
tam! Powinna być przedewszyst-
kiem — skuteczna.
Reklama korzystna z pogrzebu.
W marcu roku ub. kroczył je-

dną z pryncypalnych ulic Nowego
Jorku niezwykły kondukt pogrze-
bowy. Na przedzie szła orkiestra
poczem- posuwał się mnóstwem
wieńców obwieszony karawan,a za
jechała jakaś czarno ubrana pani—
widocznie żona zmarłego.  Prze-
chodnie mogli słyszeć jej rozdziera
jący serce płacz, od czasu do cza-
su zaś rozlegały się też jej głębo-
kie westchnienia tudzież okrzyki
rozpaczy. Publiczność dziwiła się,
że owa dama nie siedziała w zam-
kniętym powczie, lecz jawnie i pu-
blicznie objawiała swój ból i roz-
pacz. Ale ostatecznie nikt nie
mógł oprzeć się serdecznemu
współczuciu dla zrozpaczonej wdo
wy. Jakież było jednak zdziwie-
nie a zarazem oburzenie przecho-
dniów, gdy kondukt pogrzebowy
na najbliższem skrzyżowaniu ulic
zatrzymał się, 1 dwóch panów z po
śród żałobnego orszaku wywiesiło
dużych rozmiarów transparent z
napisem: „Pani X. opłakuje zmar-
łego męża. O ileż jednak byłoby
jej lżej na sercu, gdyby p. X. zape-
wnił jej był egzystencję przez u-
bezpieczenie na życie'. Okazało
się, że był to w istocie pogrzeb, ale
ze równocześnie jakieś niewielkie
towarzystwo ubezpieczeń uzyska-
ło (oczywiście za odpowiednio wy-
sokiem wynagrodzeniem) zgodę
wdowy na tę niesmaczną komedję.
Policja, która zajęła się tym wypad
kiem było oczywiście bezsilna po
wyjściu na jaw faktycznego stanu
rzeczy.

Zemdlała z taniošci.
W jednym z domów towaro-

wych Chicago licznie zebrana pu-
bliczność spostrzegła w pewnej
chwili niezwykły orszak. Oto na
noszach leżała pewna piękna mło-
da niewiasta, pogrążona najwido-
czniej w omdleniu.  Niosło ją
dwóch ludzi w uniformach sanitar-
juszy, przyczem posuwali się zwol
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u p i ę używaną łód.
ym starie kę. Oferty: Chocimska 18

z ogródkiem 550 sążni dla J. D.
do sprzedenia.

P69 mies ęczny 160 zł. Piękna
—-mama miejscowość, blisko przy różne

na i ostrożnie po wielkich scho-
dach, gdzie skupiał się największy
ruch.

Wszystko tłoczy się ciekawie,
zasypując pytaniami zarówno sani-
tarjuszy jakoteż personel domu to-
warowego. Jednakże nikt nie od-
powiada. Aż wreszcie jeden z u-
rzędników przedsiębiorczej firmy
staje na podwyższeniu i obwiesz-
cza publiczności, że dama ta tak
bardzo przejęła się niskiemi cena-
mi w oddziale artykułów mody
damskiej, że aż straciła przytom-
ność. „Drugie piętro na prawo,
bardzo proszę”.

Strzelaniny w biały dzień
Kiedyś znowu ubiegłego lata

na jednej z głównych ulic dzielnicy
handlowej Nowego Jorku; zdarzy-
ła się taka scena: „Nagle zjawił
się na licznie uczęszczanym chod-
niku jakiś człowiek w mundurze
policianta, i dobywszy błyskawicz
nie rewolweru, strzelił z niego kil-

- kakrotnie do jakiegoś człowieka
po przeciwnej stronie ulicy. Roz-
legł się przejmujący krzyk, czło-
wiek którego ugodziła kula, wy-
ciągnął ramiona i padł na bruk u-
liczny — widocznie ciężko ranny
od strzałów golicjanta, Publicz-
ność, która zrazu w panicznym
strachu rzuciła się do ucieczki, te-
raz wróciła na miejsce wypadku,
tworząc olbrzymie zbiegowisko.
Kiedy policjant, który oddał strza
ły starał się podnieść leżącego na
ziemi bandytę i zawlec go do sto-
jącego obok auta, rzekomy bandy-
ta nagle otworzył oczy i zapytał
doniosłym głosem: „Z jakiego re-
wolweru strzelał pan do mnie?
Policjant również donośnym gło-
sem odrzekł: „Browningiem fir-
my XYZ.“ — „Odrazu sobie to po
myślałem'* — odrzekł „złoczyńca”,
— „śdyż tylkc precyzyjną bronią
firmy XYZ można z tak wielkiej od
ległości trafić na pewniaka”. O-
czywiście był to tylko reklamowy
tryk pewnego składu broni. Nie-
stety zajście to uliczne miało nie-
miły epilog dla obu jego głównych
aktorów, sędzia bowiem, przed
którym odpowiadali za zakłócenie
spokoju i wywołanie publicznego
zgorszenia „miał niewiele zrozu-
mienia dla tego rodzaju środków
reklamy. Obaj też poszli na jakiś
czas do kozy, Ale cóż to znaczy
wobec otrzymanego honorarjum?!
Delikwent narzędziem reklamy,
To już naprawdę pachnie ob-

skurną prowincją. Przed laty w ja-
kiejś małej mieścienie w stanie
Idaho miał być stracony na szu-
bienicy bandyta, przyczem egze-
kucja odbywała się jeszcze wtedy
publicznie. Połowa miasta -— a
szczególnie t. zw. płeć piękna —
zebrała się o oznaczonym czasie na
miejscu stracenia, wyczekując w
naprężeniu na to, co ma niebawem

stać się — Wreszcie wprowadza-
ją delikwenta, i po wstępnych for-

OTC CY = z
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Zawody plywackie,

Organizowane w dniu 29 bm.
przez P, K, S. wielkie zawody pły-
wąckie budzą coraz większe za-
ciekawienie i codzień napływają
zgłoszenia do dlugodystansowego
wyšcigu na Wilji.

/ pierwszym rzędzie w zawo-
dach tych muszą wziąć udział nie-
stowarzyszeni, którzy mają okazję
podkreślenia swojej zdolności
sportowej.

Z drugiej zaś strony ambicją
klubowców będzie niedop'szcze-
nie pływaków „dzikich“ do za-
jęcia czołowych miejsc.

Wyścig odbędzie się 29. Start
obok przystani Policyjnego Klubu
Sportowego Brzeg Antokolski 8a.

1GEDEBEGENIAJ[Gia UT TLSAA

malnošeiach, kat zarzuca skazań-
cowi stryczek na szyję. W tejże
samej chwili skazany odwraca się
i woła w stronę publiczności: „Jest
to prawdziwa rozkosz wyzionąć du
cha na stryczku konopianym wy-
robu firmy takiej a takiej.”
W kilka minut potem dokonała

się egzekucja, liczna zaś publicz-
ność odeszła do domu w „błogiej'*
nadziei, że „w razie czego”, ten i
ów również będzie wyprawiohy na
tamten świat przy pomocy fabryka
tu owej firmy. Firma ta nakłoniła
zbrodniarza do tej okropnej re-
klamy, dostarczywszy skazańcowi
za zezwoleniem władzy więziennej
wszelkich smakołyków, jakich
tylko zażądał podczas przedśmier
tnej uczty.

„Malgorzata“ i maszyna
do szycia.

Mniej okropnej, choć również
dość niesmacznej reklamy użyto
nawet kiedyś w operze nowojork-
skiej. Grają operę Gounoda „Fau-
sta“. Po pierwszym akcie u-
kazuje się przed kurtyną funkcjo-
narjusz teatru, wołając do nabo-
żnie przejętego audytorjum: „Nasz
wielce zasłużony pan dyrektor
wpadł na szczęśliwą myśl, by za-
stąpić kołowroiek Małgorzaty no-
woczesną maszyną do szycia firmy
Х. Y. Z, której bezszelestny bieg
dopiero w całej pełni uwydatni
państwu piękno piosenki o królu z
Thule", W istocie w drugim akcie
zasiadła Małgorzata przy maszynie
do szycia, na której migotało elek--
trycznym blaskiem nazwisko fabry
ki, poczem po ukończeniu piosenki
primadonna zawołała z zachwy-
tem do publiczności: „Jest to nie-
zawodnie najlepsza w świecie ma-
szyna do szycia, a przytem kosztu
je tylko 75 dolarów". Ta niezwy-
kła reklama kosztowała fabrykan-
ta kilka tysięcy dolarów, ponie-
waż jednak incydent ten był wszę
dzie przez długie miesiące komen
towany, pieniądze opłaciły się aż
nadto.

 

WYWIADY wszelkiego rodzeju przeprowadza
szybko | dokłednie Międzynarodowe
Informacyj Handlowych , Referentia", Werszawa,

17346—5Mazowiecka 10

!pokoje

nie z 5 pokol

Dow. się na miejscu od m. 5, codziennie
godz. 11-—1 | 3-5 pop. do 7 popoł.

MIESZKANIE
5-pokojowe do wynajęcia.
Wygody. Wielka 43—4.

9331r

 

MIESZKANIE 6-cispoko-
jowe z wygodami do wy-
nającia. (l. Zygmuntow-
ska 70 m. 5. 9329r1

2 mieszkania 3 poko-
jowe z wygodami,

w  nowowybudowanyn
domu do wynajęcia. Sta-
ra 27.

Egzamin.

nie. Kandydat

 

z mieszkaniem odstąpię,

handel. Nowo-Swiecka 5. to pytanie.

kież niebezpieczeństwo mogło grozić gościom? Na-
Powie kapitanowi Wickstromowi, że-razie żadne.

D wynajęcia od 1 lip-
ca 2 pokoje, kuchnia,

alkows, wanna, w dzie-
dzińcu na | piętrze 85 zł
mies. Tamże jeden ładny

Do wynajęcia mieszka- pokój o 2-ch oknach,
na | pię- w sutererie 75 zł. mies.

trze z wygodami przy Dowiedzieć się u gospo-
ul. Jakóba Jesińskiego 18 da;ze, ul. S-go Jskóba 16

Dobra rada.

— Co mi radzisz ojcze:
otworzyć księgarnię czy
skład spożywczy?
—Skład spożywczy mój

synu. Pusły żełądęk ra-
tarczywiej domaga się
strawy, niż pusta głowa.

Profesor zadaje pyta-

Mam wrażenie, że pyta-
nie moje sprawia panu

SKLEP SPOŻYWCZY niemałą trudnoś:?
—O nie panie profeso-

lokal nadaje się na inny ze, tylko odpowiedź na

— Pan też uprawia
sport?

Biuro — 0, tek. Przez to |
<zuje się człowiek młody
i świeży.
— Naluralaie. A co pan

robi: pływa pan, boksuje
się, rzuca dyskiem? !

ka, las

ki pocztowe.

— Janeczku, jak ty
wyglądasz?-pyta matka $
9-ietniego syna, widząc
jego bladość. — Pewnie

od 4-ej
17ir ladjan i ciebie przywią-

zano do słupa męczerni. lato do
—Nie, mamusiu Dzi- szych kl

siaj paliliśmy po raz łocka 9,

RKERIŻESTACZYAZRELSKA

LETNISKA. |

majątek
— Nie, zbieram znacz. stacja Smorgonie, Kier-

snowska.
VELNIOBOASN

NAUKA
LKRLI FO

znowu bawiliście się w ABSOLWENTKA gimn.
oszukuje

"SPORT.
Kajakowcy startują.

Pierwsze regaty kajakowców
wyznaczone zostały na dzień 29
czerwca. Nie ulega wątpliwości,
że inowacja ta będzie cieszyć się
powodzeniem 1 na starcie zgroma-
dzi się sporo kajakowców.

Zgłoszenia przyjmuje sekcja
kajakowa A. Z. S$. na przystani
Wioślarskiej.

Boje piłkarskie.
Dziś rozpoczynamy już drugą turę ©

"mistrzostwo piłkarskie Wilna.
Lauda spotka się znów z Ogniskiem,

które niespodziewanie przed tygodniem
straciło jeden cenny punkt, ustanawiając
wynik remisowy.

Jutro zaś 6 p. p. leg. będzie mógł
pomścić swoją porażkę z Ż. A. K. S,

Oba te mecze odbędą się na boisku
Makabi.
mym bi
koach.

W pierwszym dniu Hakoach spotka
się z 1 p. p. leg., a w niedzielę rozegra
mecz z Makabi. "W obu tych meczach
wilnianie powinni wygrać.

  
astępnie ujrzymy na tym sa-
1 drużynę Łotewską — Ha-

 

Majchrzycki walczy z Karpińskim.
W niedzielę w Warszawie wal-

czyć będą dwaj sławni bokserzy.
Rutynowany, ale pozbawiony tro-
nu Majchrzycka i nowy mistrz Pol-
ski Karpiński stoczą z sobą cie-
kawy, już kilka razy odkładany
pojedynek.

Obaj bokserzy dochód z tego
meczu przeznaczyli na kolonje
letnie dla najuboższej dziatwy
szkół powszechnych.

Porażki Jędrzejowskiej i Tłoczyń-
skiego.

Przy przepełnionych trybunach
Wimbledonu rozegrany został e-
mocjonujący mecz tenisowy o wej-
ście do ćwierćfinału między Ję--
oe a Niemką Krahwin-

«el.

Mecz wyśrała Niemka w sto-
sunku 6:4, 6:4. Gra prowadzona
była bardzo ostro.

GIEŁDA,
WARSZAWA (Pat.) 24. VI. 1852 r.

Belaja 124,20—124,51-—123,89.
Holandja 360,40—361,20—-359,70.
Londyn 32,25—37,41- 32,09.
Nowy York 8,914—8,531—8,294.
Nowy York kabe! 8,919—8,939—8,899.
Paryž3508—35,17—34 99.
Praga 26,38—?6.44—26,32.
Szwajcarja 173,70--174,13—173,27.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,95.
Terdencja słabsza.

apiery procentowe:
4%|, pożyczka inwestycyjna 88,75.

5, pożyczka konwersyjna 36—36,2%5.
67, dolarowa 50,50. 4%, dolarowa47,75—
47,50. 77. pożyczka stabilizacyjna 44,25—
43,50—43,75. 8%, L. Z. B. K. G. I B. R,
obligacje B. G. K. 94. Te same 7, 83,25.
8', obl bud. B G K.93. 4!4*|; L. Z. ziem-
skie 33,25 (brobne) —33.75 8%/, warszaw-
skie 52,50 52—22,50. 8% Łodzi 51,75.
1007, Siedlec 49,50.

Bank Polski 71.
P. polskie w Nowym Yorku:
RONA 43. Dilonowska 45,50. Sląska

„31,25.

Uczenica klasy V-ej gi-
mnezjum im. Orzeszko-

wej poszuruje kondycji.
Królewska 5, m.23. —20a

Letnisko pensjonst rze-
sosnowy, poczta

Daniuszew
 

EXCYJ muzyki i śpie-
9219—7 L wu, w miejscu lub

Szybszą udziela począt-
kującym starszym—ruty-
nowany pianista, skrzy
pak, akompanjator. Siła
zespołowa, dyrygent, or-
ganista i korepetytor,
ul Mostowa 5—5, 3—gr

kondycji na
dzieci z młod-

as gimnazj. Po-
m. 4. 817—4
 pierwszy fajkę pckoju...

= Liczę za zdjęcie
dwojga dzieel 10 zł. Tu-
zin teniej
— Mój Boże, a skąd

ja wezmę jeszcze dzie-
slęcioro.

— Palrząc na ciebie,
przypominam sobie zaw-
sze to powiedzenie, że:
„Komu Bóg dał wysoki
urząd, temu dał | rozum.

-— Jakto? Przecież nie
mam żadnego wysokiego
urzędu?
— Właśnie dla tego...

miiczy.
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I INTROLIGATORNIA

MLERSANDRA ZWIERZYŃSKIEGO
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44,

PRZYJMUJE

WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA
— — WCHODZĄCE. — —

 

człowiek był często samotny i dlatego zwraca się do

na wyjazd metodą naj- |

 > Pieniądze albo życie”.
Rozdział IX.

' Zamknięta Kajuia. — :

Antoni zastał gości zgromadzonych w salonie,

Karolina i Georgina peiniły już obowiązki pań domu.
Na pokładzie było tak nieprzyjemnie z powodu zim-

nej, mokrej mgły, że wszyscy woleli siedzieć pod da-

chem. ,

Karolina, która wbrew sytuacji, nie odstąpiła je-

szcze od swego zasadniczego planu, zebrała koło sie-

bie trzech młodzieńców na partję brydża. Byli to:

Sturtevant Wyeth, podług informacyj Georginy ro-

dząca się gwiazda pierwszej wielkości na niebie po-

ezji amerykańskiej, Herrickson, kuzyn Ripley'a z Za-

- chodu,i Simpson Vallance, obiecujący, miody archi-

tekt.
Przy fortepjanie siedział młodzieniec nazwiskiem

Lovell Crane i przebierał po klawiszach, jak się wy-
dało Antoniemu,po partacku. Odpowiadając na po-
witanie gospodarza wyciągnął do niego lewą rękę
teatralnym gestem i objaśnił, że gra walca — dro-
biazg — cień czułej melodji — swojej własnej kom-
pozycji. Jeszcze raz to zagra. Co takiego? Nie,
nigdy Chopina? „Ależ to starzyzna. On uznaje tyl-
ko muzykę postępową.

Drugi młodzieniec, Willis Hampton, stał koło

Mlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

Stary Ripley siedział na fotelu, obok Billingsa.
Antoni zostawił Georginę, która go prezentowała

, gościom, z muzykiem, i przysiadł się do nich. Sia-
dając, zrobił przegląd twarzy w salonie. Z wyją-
tkiem jego, Ripley'a i Billingsa wszyscy byli młodzi.
Przyszło mu nagle na myśl, że zabranie ich na tę
wyprawę było postępkiem głupim, może nawet
zbrodniczym. Powinien był kazać „Morganie' za-
wrócić.

Zanosiło się na pojedynek starych. Dwóch prze
ciwników i trzeci do pomocy, wszyscy starzy. Mło-
dość nie miała nic do roboty w tej ponurej sprawie.
Antoni czuł, że nigdyby sobie nie darował, gdyby
który z tych chłopców miał ponieść jakiś szwank
przy okazji zbliżającego się dramatu.

Myśl, że Georgina, wiedząca teraz i niebezpie-
czeństwie grożącem ojcu, nie odstąpi go na krok i
Barry również nie była pocieszającą.

Antoni czuł się odpowiedzialny za gości Geor-
giny, lecz za Ripley'a i jego młodego kuzyna ani tro-
chę. Był to dziwny objaw. Przypisywał go na chy-
bił trafił ostrzegawczemu przeczuciu, że ci dwaj by-
li wplątani w groźbę, wiszącą nad głową Billingsa.
Stary Ripley mógł być Micahem-Thrummem, a jego
młody kuzyn z przenikliwemi oczami, czarnemi wło-
sami, jastrzębim nosem i wąskiemii wargami — jego
wspólnikiem.

Ale może nie należało się niczego obawiać. Ja-

 

by przybił do jakiego wygodneśo punktu na Long
Island i pod jakimś pretekstem wysadzi się gości na
ląd. Chociaż, czyby się to dało zrobić? Georgina
nie wysiadłaby za nic w świecie. Barry również.
A tamciby się dziwili. Wszyscyby to wzięli za głupi
kaprys, a uprzedzenia konwencjonalne są tak prze-
możne, że przeciwstawiają się zwycięsko nawet zdro
wemu rozsądkowi. Człowiek gotów jest narazić się
dla nich na niewiem jakie niebezpieczeństwa.

A więc niech wszystko zostanie tak jak jest,
Wszak niebezpieczeństwo grozi tylko Billingsowi.
Micah Thrumm nie morduje pod hasłem: sztuka dla
sztuki, lecz dla interesu. Ten fakt zapewnia bez-
pieczeństwo reszcie. Micah Thrumm nie ryzykował
by życia dla bezcelowej rzezi. Stawki, o jakie grał,
były zbyt wysokie. Micah Thrumm albo zabije swo-
ją olarę i ucieknie, albo zostanie sam zabity lub
schwytany. To drugie nastąpi wtedy, jeżeli zwy-
ciężą Billings, on Antoni i Barry.

Antoni wiedział, że tymczasem Jones i Barry
badali zebraną kolekcję odcisków palców. Świado-
mość ta denerwowała go w najwyższym stopniu, tem
więcej, że nie mógł nawet podzielić się swemi my-
ślami z Billingsem, którego Ripley męczył dyskusją
na temat przygnębiających skutków mgły.
— Mgła i wiele zjawisk natury — roprawił Ri-

pley — działają na psychikę ludzką rozprzęgająco.
Ale to pewnie tylko w późniejszym wieku. Stary

iego, Mostowa 1,

 

natury tak się na nim odbijają. Człowiek, który ży-
je stale z jednym tylko przyjacielem, staje się bar-
dzo wrażliwy na wszelkie jego humory.

Antoni spojrzał na Billingsa, ciekaw, czy przy-
jaciel zrozumiał tak samo słowa Ripley'a jak on. Że
słów tych biło ogromną niezgruntowaną samotnością
wynurzającą się nieśmiało nad obojętne morze zdaw
kowej rozmowy. Antoni zapragnął z całej duszy,
żeby biedak okazał się niewinny, żeby potem ofia-
rować mu przyjaźń, o którą tak żałośnie się przy-
mawiał.
— Z młodością jest inaczej — ciągnął Ripley, +

wskazując z uśmiechem głową na grupy koło stolika
brydżowego i koło forlepianu.
się swoją własną atmosierą, bez względu na stan na-
tury. Młodość narzuca swoje uastroje naturze, nie
natura młodości. -

Wszedł Barry i zatrzymawszy się koło stolika, |
nalał sobie trunku. Antoni wstał.
— Kto? — rzucił szeptem w ucho siostrzeńca. —
— Nikt — odrzucił tak samo cicho Barry. —

Wszyscy niewinni.
— Czyście się nie omylili?
— Absolutnie nie.
A więc Micah Thrumm nie wsiadł na statek. |
Chyba, — chyba, że się ukrywał, На

(d. c. n.)

  

 
Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAJE
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