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Powrót P. Prezydenta R. P. I wyjazd nad
morze.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA.
stolicy po 4-tygodniowe
Rz.-P. =

Zaraz po

Z początkiem przyszłego tygodnia powróci do
kuracji w Ciechocimku Pan Prezydent

powrocie P. Prezyden przyjmie na audjencji nowego
- posła rumuńskiego, p. Cedere, który doręczy swe listy uwierzytel-

niające.
Jak słychać P. Prezydent ma w najbliższym czasie wyjechać

z Warszawy na krótki pobyt nad morze.

Nowe uzdrowisko państwowe.
; (Telef. od własnego korespondenta.)

LWÓW. W bieżącym tygodniu Departament Służby Zdrowia
M. S$. W. uruchomić
Lwowa; — uzdrowisko to posiada

ma nowe uzdrowisko państwowe w Szkole obok
bardzo silne źródła siarczane.

Będzie to już piąte z rzędu uzdrowisko państwowe w Polsce.

Polska bandera na Oceanach.
NOWY JORK (Pat.) Dziś po-

południu odeszła do Gdyni „Po-
lonia". Ta pokładzie statku znaj-

duje się wycieczka Zjednoczenia
Polsko-Rzymsko-Katolickiego oko-
ło 400 osób pod wodzą jeneral-

nego sekretarza Zjednoczenia
Przybylskiego craz wiceprezeski
Pałczyńskiej. Wkrótce po odply-
nięciu „Polonji”, nadszedł do
portu nowojorskiego z Gdyni
„Košciuszko“.

Doktoraty honorowe uniwersytetu
dorpackiego.

TARTU Dorpat (Pat.) Z okazji
300-lecia uniwersytetu oorpac-
kiego senat uniwersytetu nar spe-
cjalnem posiedzeniu nadał dokto-

raty honorowe profesorom Leo-
nowi Kryńskiemu, Rydzewskiemu,
Borowiczowi i Sierpińskiemu.

 

Katastrofalny stan kolejnictwa sowieckiego
MOSKWA  (Pat.) Opubliko-

wany w prasie rozkaz komisarza
ludowego komunikacji Z. S, R.R.
Andrejewa stwierdza katastrofal-
ny stan taboru kolejowego na
linjach sowieckich nakazując li-
kwidację „obezliczki* (braku in-
dywidualnej oopowiedzialności) w
tym dziele kolejnictwa oraz ener-

| giczne prżystąpienie do remontu.
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W myśl tego zarządzenia ma być
zorganizowane dodatkowo  -40
punktów remontowych. Remont
ma się zacząć z dniem 15 lipca,
przyczem warsztaty poszczegól-

nych linji mają przepuszczać od
150 do 1000 wagonów dziennie.
Dopuszczalay procent „chorych*
wagonów ustalono dla wagonów
towarowych przeciętnie na 1,7%,,
a dla cystern—na 1%,, Jednocze-
śnie zarządzono mobilizację ma-
terjałów remontowych i skiero-
wywanie na miejsce potrzebnej
ilości specjalnie płatnych specja-
listów, odpowiedzialnych osobi-
ście -za remont"na danym odciń-
ku. Dla premjowania wybitnych
pracowników wyasygnowano 400
tys. rubli.

 

Przed wyborami do Rady Ligi Narodów.
GENEWA. (Pat). „Journal des

Nations“ donosi, że komitet po-
wołany przez zeszłoroczne Zgro-
madzenie Ligi Narodów, celem
zbadania z obecnego systemu wy-
borów do Rady, zbierze się w przy
szłym tygodniu. Dziennik przypo-
mina, że w tym roku kończą się
mandaty Polski, Jugosławii i Peru
w Radzie Ligi i podkreśla, że

$westja obsadzenia miejsc Polski i
Jugosławji nie istnieje, ponieważ
Polska jest ponownie wybieralna,
a miejsce w Jugosławji zarezer-
wowane jest dla Małej Ententy i
wejście na to miejsce w tym roku
Czechosłowacja. Co się tyczy
miejsca zarezerwowanego dla A-
meryki Południowej istnieje silna
tendencja do wysunięcia Meksyku.

Zbliżenie gospodarcze państw nordyjskich.
OSLO. (Pat). Rada Nordyjskie-

$o Związku Międzyparlamentarne-
$o wydała rezolucję zwracającą
się przeciw barjerom celnym. Ra-
da solidaryzuje się z komunikatem
lozańskim ogłoszonym przez mi-

Zaburzenia
BRUKSELA. (Pat). W wyniku

walk między byłymi wojskowymi
i aktywistami flamandzkimi oraz
komunistami jakie miały ostatnio
miejsce w Antwerpji, ogólna liczba
rannych wynosi około 100, ponad-
to przeszło 50 osób nie zgłosiło się
na punkty opatrunkowe. Pomimo
zgromadzenia 1.700 żandarmów i
900 policjantów władzom bezpie-
czeństwarnie udało się utrzymać
porządku. W walkach wzięło u-

с*
©
©
<>
= PARYŻ. (Pat). Z Szanghaju do-
noszą owielkiej konferencji, jaka
się odbyław ostatnich dniach w
sprawie konfliktu chińsko-japoń-

_ skiego w miejscowości kuracyjnej
Kouling, w pobliżu Hankou. W
konferencji tej wzięli udział wy-
bitni członkowie rządu chińskiego
i kilku generałów w tej liczbie
gen. Czang-Kai-Szek. Po zakoń-
czeniu obrad ogłoszono komunikat
zapowiadający energiczne kroki w
ierunku szybkiego wyzwolenia

Mandżurji i oddania jej z powro-
tem Chinom. W niektórych sferach
polizcznych Chin twierdzą, że
środki, jakie ma zamiar stosować
rząd nankiński mają charakter ra-
czej pacyfistyczny. Chodzi o na-
wiązanie bezpośrednich rokowań
z Japonją. Według zapewnień z
tych samych źródeł, rząd chiński
zamierza poczynić Japonji nastę-

  

M. kamasze chromowe2390 Dam
M!

   

anio! Tanio! Tanio!
Polską Wytwórnię Obuwia . -р W. NOWICKI „%jęyo J]
M'/, b.chr. nagumie 19.00]Dam. prunel gwar. 11.00] Dam. "|, b. chrom. 17.50
M! b. „ „ skórże 1780| Dziec. sandaiki о

b. dziurkowane 15.80| Pantofle ranne

nistrów spraw zagranicznych 6
państw, wita z radością ugodę cel-
ną między Но!ап@а а  Ве! а,
wreszcie zapowiada prace nad
zbliżeniem się państw skandynaw-
skich wraz z Finlandją i Islandją.

w Antwerpli.
dział kilkanaście tysięcy osób.
Byli wojskowi posiadali wałszasie
pochodu okóło*10.000 sztandarów.
Aktywiści i komuniści w oczeki-
waniu na walki zorganizowali
własne punkty opatrunkowe, któ-
re opatrzyły 105 osób. Do bilansu
tego należy dodać kilkadziesiąt
aresztowań, dokonanych przez po-
licję wśród komunistów i aktywi-
stów.

Propozycje chińskie w sprawie
Mandżurii.

pujące propozycje: 1. Chiny udzie-
lą autonomji Mandżwrji i rząd chiń
ski będzie reprezentowany w
Mukdenie w osobie wysokiego
komisarza, 2. z Mandżurji wycofa-
ne zostaną wszystkie oddziały
chińskie, a nad porządkiem we-
wnętrznym kraju czuwać będzie
policja, 3 Chiny uznają wszystkie
przywileje Japonji w obrębie tery-
torjum Mandžurji łącznie z temi,
jakie wynikają z Traktatu t. zw.
21 postulatów.

Gen. Czang: Tsoi-Ping, minister
pełnomocny Chin w Japonji uda
się niezwłocznie do Tokio, aby
przedstawić propozycje chińskie.
Komisja Ligi Narodów, która rów-
nież wyrusza do Japonji, będzie
wywierała nacisk na rząd japoński,
by zgodził się na powyższe propo-
zycje.

bajecznie, powtarzają wszyscy
cl, którzy odwiedzili nasz
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Napad polityczny
KROLEWIEC (Pat.) W konsu-

lacie polskim w Ełku na Mazow-
szu pruskiem dokonano ubiegłej
nocy włamania. Złoczyńcy roz-
bili biurko konsula oraz usi-
łowali dostać się do archiwum,
co

Wilno, Sobota 2 lipca 1932 r.

DZIENNIKĄŚWI.
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na konsulat polski.
Włamanie ma charakter poli-

(tyczny, ponieważ włamywacze
nie tknęli przedmiotów warto-

"jściowych, znajdujących się w ga-
|binecie. Policja prowadzi docho-
|dzenie.

im się jednak nie udało.— |

Południowe Niemcy a Rzesza.
BERLIN, (Pat). Organ prem-

jera Halda „Bayerische Statztg”*
komentując nowy dekret poli-
tyczny rządu Rzeszy piszę: „Stól-
my w przededniu bardzo cięż-
kiego okresu, który — być mo-
że — zapisze się krwią w hi-

'storji nowych Niemiec". Rząd
(bawarski *— podkreśla dziennik—
(będzie musiał dołożyć wszystkich
1$!, aby w ramach nowego de:
|kretu zapewnić Bawarji ochronę
przed terorem bojówek naro-
„dowo-socjalistycznych.

Ludność robotnicza Saksonji przeciwko
terrorowi hitlerowców.

LIPSK. (Pat). Wysoce prowo-
kacyjne wysiąpienia przywódców
narodowo-socjalistycznych i jawny
teror bojówek szturmowych, wy-
wołały w Saksonji silną reakcję.
Ludność robotnicza — jak donosi
prasa demokratyczna — gorączko-
we czyni przygotowania do osta-
tecznej rozprawy, o ile rząd za-
wczasu nie ukróci swawoli rozzu-
chwalonych hitlerowców. Komu-
niści wspólnie z socjal-demokracją
i Reichsbannerem urządzają nie-
ma! codziennie we wszystkich mia
stach, a nawet po wsiach, demon-
stracyjne pochody i zebrania, na
których spokojna ludność Saksonji

domaga się przywrócenia porząd-
|ku i spokoju publicznego, przy-
czem w razie dalszych prowoka-

|cyj, grozi zastosowaniem — офро-
'wiedniej samoobrony. „Robotnik

| niemiecki nie ścierpi dłużej, by la-
jła się krew braterska. Ostrzega-
my zawczasu i wzywamy rząd

| Rzeszy do natychmiastowego pod-
jęcia odpowiednich kroków, gdyż
„jutro” może być zapóźno”. Wśród
wszystkich słer damokratycznego
społeczeństwa Saksonji daje się
zauważyć silne podniecenie, wy-
tworzoną sytuacją, przypominają-
cą chwilami okresy wojny domo-
wej.

Krwawe walki hitlerowców z komunistami
w Prusach

KROLEWIEC, (Pat). W Elblą-
gu doszlo ponownie do krwawych
starć między fhitlerowcami i ko-
munistami. Walka trwała kilka
godzin.

wschodnich,
obstawić część miasta kordonem.
W czasie walki 2 osoby zostały
śmiertelnie ranne, 15 zaś odnio-
sło ciężkie rany.

Palicja zmuszona byla .

Komunistyczne składy broni w Niemczech
BERLIN. (Pat). — Policja w

Duesseldorfie wykryła wczoraj no-
we składy amunicji i broni, aresz-

tując przytem 14 komunistów o-
skarżonych o nielegalne posiada-
nie broni.

«Moralne rozbrojenie» w szkolnictwie
niemieckiem.

BUKARESZT (Pat.) „Indepen- Gegenwart“ oraz „Der deutsche
dance Roumaine“ zatrzymuje się
dłużej w specjalnym artykule
nad sprawą niemieckich podręcz-
ników szkolnych, używanych po
wojnie do nauki młodzieży w
Niemczech, które wpajają w ucz-
niów przekonanie o niesprawie-
dliwości pokoju i apoteozują
przyszłą wojnę odwetową. Cytu-
jąc, jako przykład takich podręcz-
ników „Die Neuzeit von 1648 zur

Aufsatz in den hoeheren Lehran-
stalten”, wyraża pistno życzenie
jaknajprędszego wprowadzen'a w
życie polskiego projektu rozbro-
jenia moralnego, który zmierza
do zapobieżenia podobnym ją-
trzącym  publikacjom we wszel-
kich dziedzinach, a więc i w za
kresie tak doniosłym, jak oświata
młodzieży.

Prasa sowiecka о położeniuw Niemczech.
MOSKWA. (Pat). Nadchodzące

informacje i tytuły depesz dzienni-
ków niemieckich świadczą — zda-
niem prasy sowieckiej —o si!nem
zaostrzeniu tonu.

„Izwiestia** donosząc o żądaniu
nacjonalistów w sprawie  przeła-
mania oporu. republik związko-
wych, zaopatruje depesze niemiec-
kie w tytuły „Nacjonaliści nie-
mieccy żądają oddania pełni wła-
dzy w ręce wojskowych”.

„Prawda“ w korespondencji o-

  

mawiając syluację bezrobotnych w
Niemczech 1 represje policyjne, za-
mieszcza nad swemi artykułami
tytuły: „Ograbienie proletarjatu
niemieckiego”, „Kułą odpowiedzą
na protesty! 1 en sam dziennik pi-
sząc p. t. „Kajzer linansuje hitle-
rowców* pisze: Ex-kajzer juž się
widzi na tronie trzeciej Rzeszy,
posyłając jako cesarz gratulacje
załodze krążowników „Breslau* i
„Goeben* oraz swoim wiernym
kawalerzystom.

Porozumienie w sprawie reparacyj.
LOZANNA (Pat.) Posiedzenie

komitetu reparacyjnego zakon-
czyło się- o północy. Delegacja
niemiecka w posiedzeniu tem
udziału nie wzięła. Według infor-
macji otrzymanych po zakończe-
niu posiedzenia, dyskutowano na
temat wysokości sumy globalnej,
którą miałyby zapłacić Niemcy.
Następnie dyskutowano nad pro-

Sowiecko-chiński
MOSKWA.£(Pat) Dnia 29 bm.

odbyła się konferencja pomiędzy
członkiem delegacji chińskiej
Vantsensy a dyrektorem depar-
tamentu wschodniego ludowego
komisarjatu Spraw Zagranicznych
Kozłowskim. W czasie tego spot-

pozycją Anglji. co do obligacji,
któremi Niemcy musiałyby za-
płacić tę sumę. Delegacja an-
gielska przedłożyła tekst składa-
jący się z kilku artykułów precy-
zu-ący system obligacji w sposób
emisji i system rozdziału między
wierzycielami. Po dłuższej dysku-
sji osiągnięto niemal całkowite.
porozumienie.

pakt o nieagresji.
kania nastąpiła wymiana pogią
dów w sprawie zakomunikowa-
nego przez Vantsensy zamiaru
rządu chińskiego zawarcia z Z. S.
R. R. paktu o nieagresji oraz
podjęcia stosunków pomiędzy
Z. S. R. R. a Chinami.

Nowe rozruchy w Indjach.
BOMBAY. (Pat). Sytuacia w
iązku 7 rozruchami hindusko-

muzułmańskiemi pozostaje w dal-
szym ciągu groźną. W ciągu ostat-
nich 48 godzin było 10 zabitych i
200 rannych. 1 lipca rano policja

  

 

była zmuszona w 6 wypadkach do
użycia broni palnej. Woo
patrole policyjne krążą po ulicach.
Sklepy są zamknięte. Ruch koło-
wy został wstrzymany.
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zagranięą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane | z zastrzeżeniem m

druku moga
oi

być przez Admlnistrae
nto czekowe w P. K.

 

  

powo) 33 gr., za
gr. Ogłoszenia

© 28 proę. drożej. Terminy
dowełnie zmieniane.

. Mr. 80187.  

Bolicjn niedopuściłu do Zjazdu
Obozu Wielkie! Polskiw Kaliszu.

„Gazeta Warszawska” (nr. 195

z dn. 30 czerwca. Drugi nakład po

konfiskacie) podaje następującą

wiadomość telefonem od własnego

korespondenta z Kalisza:

INa dzień 29 b. m. zwołany zo-

stał zjazd rejonowy O. W. P. w Ka-

liszu, który miał być przedewszyst

kiem manifestacją przeciw zaku-

som niemieckim na ziemie polskie.

Urząd wojewódzki w Łodzi, do

którego zwrócono się pisemnie o

pozwolenie na odbycie zjazdu, od-

powiedział, że zjazd” pózwolenia

nie potrzebuje, gdyż jest to zebra-

nie legalnie istniejącej organizacji.

Mimo to już na samym wstępie
zjazd natralił na przeszkody, głów-

nie ze strony starostwa w Ostro-

wie. Od rana z powiatów południo

wejWielkipolski zaczęły wyruszać

delegacje miejscowych placówek

O. W.P., zdążając w stronę Kali-

sza. Władze pclicyjne zatrzymały

wszystkie autobusy, jadące z dele-

gatami do Kolisza. Wszystkie dro-
gi, prowadzące do Kalisza, obsta-

wiono policją, która zatrzymała

członków O. W. P. jadących na ro-

werach, zabierając im pod różnemi

pozorami setki rowerów. Rano do

mieszkań działaczy narodowych w

Ostrowie pp. Wróblewskiego i
Rzeglewskiegn i organizatorów

zjazdu przyby!i posterunkowi poli-

cji, wręczając im wezwania do sta-

wienia się w policji jeszcze tegoż

dnia w celu złożenia zeznań w. ja-

kichś dawnych błahych sprawach.
Około 400 delegatów z powodu

zatrzymania ich nie mogło dotrzeć

do Kalisza. Reszcie udało się z
opóźnieniem przybyć pociągami na

zjazd. _

Na miejsce zbiórki zjawiło się

przeszło 600 członków O. W.P. z

powiatów połwdn. Wielkopolski i

ziemi Kaliskiej. Na zjeździe byli

obecni posłowie Chrystowski, Jaź-

wiński, Piestrzyński i Harembski.

Po referacie organizacyjnym uda-

no się na nabożeństwo do kościoła

Jezuitów. W chwili, gdy Młodzi

wychodzili z kościoła, do pierw-

szych z nich przystąpił funkcjona-

rjusz policji, prosząc, by na zebra-

nie zjazdowe udali się parami po

chodnikach. Do życzenia tego ści-

śle się zastosowano. Gdy członko-
wie Obozu dechodzili już w najści-

ślejszym spokoju do ulicy Piekar-
skiej, gdzie w lokalu Stow. rze-
mieślników miał się odbyć zjazd, |
od strony ulicy Sukienniczej rz
niespodziewaniej zagrodził imdro-

gę liczny oddział policji, który
przystąpił do rozpędzania idących.

Akcją policji kierował zastępca

starosty kaliskiego, p. Namysłow-
ski.

dłuższy ustęp skonfi-

brzmi

Tu następuje
skowany.

Zakończenie
następująco:

Równocześrie przed dom, gdzie

miało się odbyć zebranie przybył

pluton policji w hełmach szturmo-

wych z karahinami oraz samochód

policyjny. Tymczasem na sali

zgromhdził się szereg osób, które
przybyły wprost z miasta. Kilku

policjantów weszło na salę, a do-

wodzący nimi przodownik oznaj-

mił, że zebranie, które jeszcze się
nie rozpoczęłc, rozwiązuje. Stojący

przed budynkiem policjanci nikogo

nie dopuścili do gmachu Stowa-
rzyszenia rzemieślników chrześci-

jańskich. Poseł Chrystowski udał
się do starosty z interwencją. Sta-

rosta oświadczył, że do zebrania
nie dopuści.

Wobec tegc wszyscy delegaci

powrócili na miejsce spotkania, ce-

lem spożycia posiłku. Do zebra-
nych przemówii red. Fikus ipos.
Piestrzyński, któremu zgotowano

owację. Wśród ogromnego zapału

odśpiewano Hymn Młodych. Dele-
gacja zjazdu udała się pod Ratusz,

gdzie złożyła wieniec na tablicy
ku czci poległych w walkach o

Niepodległość. Bezpośrednio po-

tem delegaci rozjechali się. Zajścia
wywołały na mieście oburzenie,

nawet wśród sanatorów, tembar-
dziej, że miesiąc temu przeszedł

głównemi ulicami

korespondencji

pochód żydowski z orkiestrami,

nie napotykając na żadne prze-
szkody.

 

SALEZJAŃSKA SZKOŁA
RZEMIOSŁ

ul. Dobrej Rady 22,

wykonuje wszelkie roboty wcho-

dzące w zakres stolarstwa tanio

i solidnie.

 

  

REALIZOWANIE PROGRAMU RECHBERGA.
Poiska nie może być kozłem oflarnym szkodliwych dia

niej rachub polityków.

Dość ścisły konłakt pewnych
kół francuskich (z Pawłem Rey-
naud na czele) z grupą niemiecką
von Rechberga, jednego z bardzo
ruchliwych polityków niemieckich
datuje się od roku 1929. Członko-
wie tej grupy z jednej i drugiej stro
ny dążyli do bezpośredniego poro-
zumienia się w różnych sprawach
spornych między Francją i Niem-
cami. Z tego koła polityków do-
szedł do władzy obecny kanclerz
Papen. W związku z wypłynięciem
— po jego wyjściu na arenę poli-
tyczną — szeregu nowych koncep
cyj politycznych (np. sprawy trój-
przymierza wcjskowego Francji,
Niemiec i Polski) nie od rzeczy bę-
dzie zapoznać się z programem po-
litycznym Rechberga z owego cza-
su, jakoże szereg znaków wskazu-
je na próbę realizowania tego pro-
$ramu przez obecnego kanclerza
Rzeszy.

Program len wyglądał nastę-
pująco: Wspólnota interesów woj-
skowych francusko - niemieckich

armja niemiecka w sile 300 tys. żoł
nierzy; przyłączenie do tego poro*
zumienia wojskowego armii belgij-
skiej; zwrot Gdańska i „koryta-
rza” Niemcom; Gdańsk pozostaje
polskim wolnym portem; Polska
otrzymuje wolność żeglugi na Wi-
śle i zatrzymuje Górny Śląsk przy
zagwarantowaniu równych praw
żyjącym.tam Niemcom; Polska
przystępuje do sojuszu wojskowe-
& francusko - niemieckiego, grani-
ce Polski zostaną zagwarantowa-
ne; kwestja długów wojennych zo-
staje uznana za załatwioną; raty
reparacyjne wreszcie będą aż do
zgodnego porozumienia się z Fran-
cją płacone prze Niemcy.
W świetle ostatnich posunięć

na arenie polityki międzynarodo-
wej przypomnienie programu poli-
tycznego von Rechberga jdst rze-
czą nieodzowną i niezbędną. Przy-
pomnienie to winno wzbudzić na-
szą czujność wobec grożącego nie-
bezpieczeństwa i uświadomić nam
całą jego grozę już dzisiaj. (ZAP)

SA I T

Japonja przeciwko rožbrojeniu.
PARRYŽ, (Pat). Pomimo, že

japońskie ministerstwo Spraw Za-
granicznych nie udzieliło dotych-
czas wskazówek, słychać, że de-
legat japoński w Genewie Matsu-
deira otrzymał instrukcje, w któ-
rych stwierdza się, że propozycje
rozbrojeniowe prezydenta Hoove-
ra wywołaly żywą krytykę w ko-

łach marynarki wojennej. Japoń-
ska marynarka sprzeciwia się e-
nergicznie wszelkim projektom
redukcji zbrojeń morskich, które
osłabiłyby obronę seroiaiį, Za-
znacza Ona, iż przewidywane
wstrzymanie budowy okrętóww
ciągu czterech lat zwiększyłoby
jeszcze bezbrobocie.

 

Kalisza wielki |
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Nieco Cyfr.
Niedawno urzędowa agencja

„Iskra“ podala cyfry dochodów

i wydatków budżetowych za maj,

wysnuwając z nich nader opty-

mistyczne wnioski co do wyko:

nania budźetu za rok obecny.

Optymizm swój oparła „Iskra”

na niedużej stosunkowo różnicy

między majowemi wydatkami i

dochodami, wynoszącej 15 milj.

Tak mały deficyt, choćby trwał

przez cały rok, może być pokry

ty z istniejących jeszcze rezerw

i kredytu w Banku Polskim, i to

właśnie był powód zadowolenia
„Iskry*. Tak jednak powierzchow-
nie nie można traktować tej

sprawy. Nie wystarczy zadowol-

nić się samą tylko cyfrą mie-

sięcznego deficytu, ale trzeba
zbadać poszczególne składniki

zarówno dochodowej, jak i wy-

datkowej strony budżetu, a to
w tym celu, aby się przekonać,

czy może dochody nie zostały
w sztuczny sposób powiększone,

a wydatki pomniejszone.
Dochody skarbu w maju b. r.

wyniosły 175 miljonów wobec
200 miljonów w r. 1931. Różnica
wynoai okrągło 25 miljonów czyli
12,5 proc. Natomiast za obydwa
pierwsze miesiące, kwiecień i maj,
odpowiednie cyfry wynoszą 340 i
409 miljonów, a zatem spadek

dochodów w roku obecnym wy:
raża się cyfrą 69 miljonów czyli
14,5 proc. Istotnie widać tu, że
maj był lepszy od kwietnia, a nie
tak bardzo gorszy od zeszłorocz-
nego maja. Dlaczego?

Podatki bezpośrednie  przy-
niosły w maju b. r. 48,8 milj.
wobec 59,3 milj. w maju 1931 r.
Spadek wynosi tutaj 17,5 proc., a
więc jest znacznie większy niż w
ogólnych sumach dochodów

-Podatki pośrednie spadły o
13 proc., a zatem mniej więcej
w tym samym stosunku, co ogól
na cyfra dochodów.

Dochód z ceł obniżył się z
15,6 na 11,7 miljonów czyli o 24
proc. Jeszcze gorzej jest z opła-
tami stemplowemi, które dały
mniej o 3,8 miljonėw czyli blisko
o 32 proc.

10-procentowy nadzwyczajny
dodatek do danin obniżył się o
39 proc., a podatek majątkowy aż
о — 77 proc.. Wreszcie dochód
z przedsiębiorstw państwowych

 

spadł z 9,3 na 4,3 miljonów czyli o

54 proc. Czem tłumaczyć, że po-

szczególne źródła dochodowe wy-

kazują tak znaczny spadek w po;

równaniu z rokiem ubiegłym, &

ogólna suma jest niższa zaledwie

o 12,5 proc.?.

Wyjaśnienie tej zagadki tkwi

dwóch pozostałych źródłach do-
chodowych, a mianowicie w mono-

polach i t. zw. „innych dochodach
administracyjnych“.

Monopole w maju b. r. przynio-

sły 58,1 miljonów wobec 55,6 mil-
jonów z maja 1931 r. Mamy tu za-

tem wcale pokaźny wzrost docho-

dów.
Czy jest on rzeczywisty?

Niestety — nie. Nadwyżka ta

jest sztuczna, a pochodzi stąd, że

w maju br. wpisano blisko połowę

rocznego dochodu z monopolu za-

pałczanego, a mianowicie dochód
z tego źródła wynosił zaledwie —
3 tysiące złotych. Oczywiście w
następnych miesiącach tych 10
miljonów już nie będzie, a więc i

stosunek ich do odpowiednich mie

sięcy roku ubiegłego pogorszył się.

Coś podobnego zachodzi także
i w „innych dochodach administra-
cyjnych”. I tutaj mamy nadwyżkę

na korzyść obecnego maja w su-

mie 4 miljonów. Źródło urzędowe,

z którego czerpiemy, nie podaje
przyczyny tego faktu. Ale my
wiemy z poprzednich lat, że te

„inne dochody' są bardzo ela-

styczne f że drogą zapisów buchal-

teryjnych i rozliczeń między roz-
maitemi urzędami można je wcale

pokaźnie zwiększyć. Tak np. w
roku 1930/1 zapisywano tutaj
zwrot pożyczki, udzielonej kole-
jom państwowym, a w roku ubieg-
łym i obecnie wpływy z kredytu
bezprocentowego w Banku Pol-
skim, które to wpływy oczywiście
jednemi dochodami bedżetowemi
nie są.

Bez takiego upiększenia tego-
roczny maj budżetowy wygląda
inaczej. Dochody z podatków,
opłat i monopoli w ciągu miesięcy

obecnego okresu budżetowego da-
ły 270 miljonów wobec 337 miljo-
nów za też same miesiące ubieg-
łego roku. W stosunku rocznym
oznacza to ubytek okrągło 400
miljonów.

 

GROŹBY GDAŃSKIE.
Znamienny dla obecnego stanu

spraw polsko - gdańskich artykuł
zamieszcza „Danziger Neueste
Nachrichten“ w jednym z ostat-
nich numerów. Autor artykułu roz
waża całokształt stosunków pol-
sko-gdańskich i zastanawia się
nad drogami wyjścia z obecnej na-
prężonej sytuacji. W rozważaniach
swoich autor przyjmuje za pewnik,
iż Gdańsk chce porozumienia i do
niego dąży. Możność stworzenia
porozumienia uzależnia od respe-
ktowania przez Polskę „niezależ-
ności państwowej" Gdańska i wy-
tworzenia Gdańskowi widoków dla
rozwoju gospodarczego. Aby przy
śpieszyć zwrot w sytuacji propo-
nuje autor wywleczenie przed fo-
rum Ligi Narodów wszelkich nieza
łatwionych dotąd kwestyj spor-

| nych z Polską m. in. także kwe-
stję odebrania Polsce prawa do re
prezentowania Gdańska i przeka-
zania go w ręce innego, neutralne-

go państwa. W stosunku do Ligi
Narodów autor także wysuwa za-
strzeżenia, zarzucając jej brak ja-
sności i zdecydowania w wydawa-
nych orzeczeniach. Stwierdzając,
iż w obecnej konstelacji politycz-
nej w Europie nie może być je-
szcze mowy o przyłączeniu Gdań-
ska do Rzeszy — szybkie porozu-
mienie z Polską uważa autor za
niecierpiącą zwłoki konieczność.
Zrzucając na Polskę odpowiedzial-
ność za obecny stan naprężenia
przytacza głosy prasy polskiej i za-
rzuca jej fałszywe informowanie o-
pinji i temsamem dalsze podjudza-
nie do sporu z Gdańskiem. W koń-
cii przechodzi autor dogłoźby jeśli
Polska nie opamięta się i do poko-
jowych stosunków zGdańskiem nie
powróci, to może się okazać, iż
konflikt gdańsko - polski rozrośnie
się do takich rozmiarów, iż zagra-
żać będzie pokojowi w Europie.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Rezolucje kongresu Eucharystycz-

nego w Radomiu.
Jak donosiliśmy, odbył się w

tych dniach wielki Kongres Eucha-
rystyczny w Radomiu.

Obradujące w czasie Kongresu
poszczególne sekcje, a mianowicie
sekcje robotnicze, rzemieślnicza,
mężów katolickich, inteligencji ka-

młodzieży szkół po*
wszechnych, szkół śrdnich, poza-
szkolnych SMP, misyjna i Krucja-
ty Eucharystycznej, przygotowały
szereg rezolucyj, uchwalonych na-
stępnie na zebraniu plenarnem

Godne zanotowania są rezolu-
cje opracowane przez sekcję inte-
ligencji katolickiej, które brzmią:

Inteligencja katolicka żąda:
1. Oparcia Konstytucji na nau-

uzgodnienia
wszystkich paragrałów Konstytu-
cji z duchem tej nauki.

2. Harmonijnej współpracy w
Polsce państwa z Kościołem.

3. Właściwego stanowiska reli-
gji katolickiej w nauczaniu i wy-
chowaniu młodzieży katolickiej.

4. Protestuje przeciw niemoral-
nym projektom praw co do potom-
stwa, ślubów i rozwodów.

5. Prosi o powrócenie świąt M.
B. Zwiastowania 25 marca i Naro-
dzenia 8 września, oraz przenie-

' sienia świąt parafjalnych na nie-
dzielę.

6. Domaga się poszanowania
świąt i niedziel przez wstrzymanie
się w te dni od handlu, polowań i
zajęć, któreby bądź przeszkadzały,
bądź uniemożliwiały spełnienie o-
bowiązku co do wysłuchania Mszy

7, Wzywa inteligencję wiejską,
- aby przodowała w życiu religijnem
wsi polskiej, brała czynny udziat
w nabożeńsiwach, procesjach, re-
kolekcjach i swym przykładem za-

chęcała do życia katolickiego.
8. Kongres stwierdza jedno-

mysinie konieczność skupienia ka-
tolików połskich około wyraźnego
pragramu społecznego, opartego o
naukę Kościoła katolickiego.

Uroczystości watykańskie ku czci
ŚŚ. Piotra i Pawła.

Citta del Vaticano, — (tel. wł.
KAP). W wigilię uroczystości Apo-
stołów Piotra i Pawła Ojciec św.
udał się do podziemi Bazyliki wa*
tykańskiej, gdzie modlił się na gro-
bie Apostołów. Następnie odwie-
dził groby Papieży Benedykta XV
i Piusa X oraz kardynała Merry
del Val. Wyszedłszy z podziemi
Bazyliki, Ojciec św. ucałował sto-
py posągu św. Piotra, poczem wy-
słuchał offertorjum Mszy św. re-
quiem Verdiego i Ave Maria Gou-
noda. — «
W dniu święta Apostołów Pio-

tra i Pawła kardynał Pacelli, arcy-
prezbiter Bazyliki watykańskiej,
odprawił pontyfikalne nabożeń-
stwo w asyście kanoników waty-
kańskich. Mistrz Boezzi wykonał
szereg znakowiitych utworów mu-
zycznych lansmitowanych rów-
nież przez radjo.

Nadany też został przez radjo
koncert dzwonów z Bazyliki waty-
kańskiej.

Również w innych kościołach
rzymskich święto Žoelis Pa-
tronów Rzymu było obchodzone z
wielką uroczystością i przy udzia-
le olbrzymich mas wiernych. Wie-
czorem Bazylika św. Piotra była
wspaniale iluminowana.

Dziś uroczyste nabożeństwo
ku czci św. Apostołów Piotra i
Pawła odprawione zostało w asy-
ście licznych arcybiskupów i bi-
skupów, bawiących w Rzymie, w
Bazylice św. Pawła przy drodze
ostyjskiej. A

DZIENNIK WILENSKI“

Z prasy.
Pogrzeb pierwszej klasy. '

Grzebią naturalnie konfezencję

lozańską.
Prasa bodaj wszystkich odcieni

ma pod tym względem opinię jed-
nolitą. :

Tak „Polonia“ katowicka pisze
wlašnie na ten temal:

„Konferencję Reparacyjną można u-
ważać za osłatecznie zakończoną niepo-

wodzeniem.
Dzisiejsze posiedzenie L. zw. mo-

carstw zapraszających było już tylko „ce-
remonją pogrzebową” konferencji”, :

Rzeczywiscie pogrzeb pierw-
szej klasy.

Kto zarobił?
Ale im paradniejszy pogrzeb,

tem lepsze mogą być zarobki biura
pogrzebowego.

Na nieboszczyku
musi zarobić.
W danym wypadku nie ulega

wątpliwości, że zarobili Niemcy i
to zarobili całkiem dobrze.

Sytuacja Niemiec w miarę zwo-
ływanych konferencyj zmienia się
stopniowo ale stanowczo.

Widać to z tonu, jakim przema-
wiają przedstawiciele Rzeszy.

Słusznie zalem stwirdza „ABC”:
„Niemcy nie mówią już, że zasadni-

czo nie mogą nic zapłacić. Oświadczają,
że, owszem, mogą coś dać, ale wzamian
za pewne ustępstwa polityczne. Na to mi-
nimum lojalności dłużniczej i szacunku
dla własnego podpisu, — jakiego dziś od
nich domaga. się Europa, — nakładają
cenę.

—(o nam za to dacie, że zapłacimy,
choćby odrobinę tego, cośmy winni? —
Oto mowa i ton Nieimiec w 13-tą roczni-
cę od dnia zawarcia traktatu, który
stwierdził, że przegrały największą wojnę
w dziejach świata”.

Ton Niemców zaczyna coraz
bardziej przypominać czasy z
przed wybuchu wojny światowej.

zawsze ktoś

Paradoksy.

Na marginesie konferencjiw
Lozannie ciekawe, jak zwykle,
spostrzeżenia robi w „Gazecie

Warszawskiej“ prof. Rybarski.
Zwraca on przedewszystkiem

uwagę na fakt, że
„na konferencji lozańskej,: po prze-

mówieniu włoskiego ministra spraw za-
granicznych, Grandiego, zgromadzone na
galerji pacyfistki, urządziły mu entuzja-
styczną owację”.

Dlaczego lak się mogło stać?
„Bo Mussolini inaczej mówi dzisiaj,

niż mówił kilka lat temu. Zamiast hasła
świętości wojny, rzuca hasło rozbrojenia.

Zamiast samowystarczalności gospodar-
czej, hasło narodowego podziału pracy,
zwalenia murów celnych, wólności obro-
tu”,

Gdzie leży źródło tych dzi-
wacznych paradoksów?

„Nie znajdziemy ich wytłumaczenia,
jeżeli będziemy brali dosłownie różne
doktryny i formuły międzynarodowe. W
szczególności nie potrafimy wyjść z labi-
ryntu, jeżeli będziemy mniemali, że kie-
runki nacjonalistyczne w różnych krajach,
muszą mieć jednakowe nastawienie w
stosunku do międzynarodowych. zagad-
nień. Liberalizm angielski był w swoim
czasie wyrazem ekspansji angielskiej, na-
rzędziem Anglji do zdobycia panowania
nad światem. Podobnie dzisiaj Niemcy,
gdy za cudze pieniądze porobiły olbrzy-
mie inwestycje przemysłowe, występują
przeciw protekcjonizmowi ekonomiczne-
mu w innych krajach. Inaczej jest z poli-
tyką włoską. Włochy są zależne od ka-
pitału anglosaskicgo, zabiegają o jego
względy, stąd też pochodzi ogromna zmia
na w ideach zewnętrznej polityki handlo-
wej faszyzmu”.

Kończy swe uwagi prof. Rybar-
ski w sposób następujący:

„A dalej widzimy, że dzisiaj łatwo
zmienia się programy, przerzuca się na-
wet z jednej ostateczności w drugą. Je-
żeli ktoś zanadto przejmuje się doktryna-
mi, głoszonemi czy to przez faszyzm, czy
to przez hitleryzm, może narazić się na
niemiłe niespodzianki; bo gdy przywódcy
tych ruchów, z tych czy innych przyczyn
zmienią front, znajdzie się w wielkim kło-
pocie. Świat dzisiaj jest pełen para-
doksów i niespodzianek. Podstawy włas-
nej polityki można znaleźć nie w obcych
wzorach, lecz tylko w znajomości własne-
go narodu, jego przeszłości, położenia,
tradycji, charakteru i potrzeb. Tylko
własna droga jest istotnie narodową dro-

śą”.
Warto, żeby nasi domorośli fa-

szyści i hitlerowcy to sobie zakar-
bowali.

WYWERKAAERO]GORZZECEAOOZOWTEE ZOAOEPCOCASEZRZA

Memorandum poiskie © zadaniach
konferencji iczańskiej.

LOZANNA. Pat. Delegacja
polska złożyła dziś przewodni-

czącemu konferencji lozańskiej

Mac Donaldowi i zakomunikowa-+

ła wiadomość wszystkim delegac-

jom o memorandum w formie

uwag co do zadań konferencji

lozańskiej.

We wstępie memorandum

polskie wskazuje na to, że kwe-

stja odszkodowań stóra powinna

znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie,

stanowi pomimo swej wagi tylko

część problemu rekonstrukcji

gospodarczeji finansowej. Dele-

gacja polska uważa za swój obo-

wiązek zwrocić uwagę konferen-

cji na pewne zagadnienia gospo-

darcze i finansowe krajów Euro-

py Srodkowej i Wschodniej, gdyż

Polska, jako] położona w tej

części Europy, specjalnie dotknię-

tej kryzysem, ma możność lepiej

ocenić ,konsekwencje dla tych

krajów kryzysu i zachwiania się

równowagi gospodarczej.

Memorandum podkreśla dalej,

że pomimo zastosowania drastycz-

nych środków celem utrzymania

równowagi budżetu i wolnego о-

brotu dewizami Polska najmniej

odczuła na sobie skutki ogólnej

depresji. Następnie memorandum

omawia przyczyny kryzysu w Eu-

ropie Środkowej i Wschodniej,
stwierdzając, że jest on spowo-

dowany przedewszystkiem ni nor-

malaem funkcjonowoniem rynku

kredytowego, powodując zupelny

zanik dopływu kapitałów do kra-

jów w tej części Europy. Na sku-

tek tego kraje te były zmuszo-

ne w obronie swych bilansów

płatniczych uciec się do zastoso-

wania daleko idących restrykcyj

importowych, a kiedy to nie po-

mogło—nawet do ograniczeń de-

wizowych, które z kolei pogor-

szyły warunki normainej wymiany

towarowej.

Sytuacja dewizowa skłania de-

legację polską do następujących

konkluzyj: 1) Foprawienie się wa-

runków w tej części Europy nie

może być osiągnięte bez usunię-

cia trudności w dziedzinie finanso-

wej i handlowej, Te dwie dziedzi-

ny są ze sobą ściśle związane.Nie

można wyobrazić sobie ich roz-

wiązania bez równoczesnego Za-

stosowania naprawy, zarówno w

dziedzinie wymiany przepisów, jak

iw dziedzinie wymiany towaro-

wej. 2) Wobec tego, że to zadanie

przekracza wątpliwości indywidu-

alne tych państw, konieczna jest

akcja ogólna. Akcja taka bę-

dąc rezultatem współzależności

państw europejskich, powinna być

aktem solidarności europejskiej.

Akcja ta winna nastąpić jak naj-

prędzej. "W ten sposób będzie

ой

možna zapobiec szerzeniu się dal-

szych zarządzeń rettrykcyjnych,

które w sposób nieunikniony po-

garszały jeszcze bardziej sytuację.

Świadoma współzależności intere-

sów finansowych i gospodarczych,

delegacja polska śledzi z żywem

zainteresowaniem projekty zmie-

rzające do rekonstrukcji finanso-

wej przez udzielenie kredytów

bankom emisyjnym, celem umożli-

wienia im normalnego funkcjono-

wania. Ta akcja winna być ujęta

w ten sposób, by odpowiedzial-

ność tych banków była nienarażo-
na i autorytet własny krajów nie

ucierpiał.  3)Skutkiem kryzysu

kraje te specjanie odczuwają cię-

żary długów międzypaństwowych

i innych zobowiązań publicznych,

gdyž budżety ich zostały poważnie

zmniejszone, ceny zaś na towary

spadły do niskiego poziomu, gdy

tymczasem suma długów została

niezmieniona. Wynika stąd ko-

nieczność uregulowania długów

międzypaństwowych. Gdyby ure-

gulowanie nie nastąpiło na konfe-

rencji lozańskiej, to możnaby się

obawiać, że niektóre kraje mogły-

by być zmuszone do konieczności

konwersji długów publicznych. 4)

delegacja polska jest zdania, że

sprawa ulepszenia warunków wy-
miany towarów wymaga powaž-

nych wysiłków. Przypominając
inicjatywę rządu polskiego, zmie-

rzającą do ustabilizowania sytuacji
"gospodarczej w tej części Europy

drogą współprucy państw  rolni-

czych, delegacja polska uważa, że

jednym z najbardziej celowych

śrowków ulżenia kryzysowi było-
by danie możliwości zbytu pro-
dukcji tych krajów. To też dele-

gacja polska gotowa jest do wzię-

cia udziału we wszystkich pra-

cach konferencji zmierzających do

tego celu. RZ

Konieczna normal zacja wy-

miany towarów i kapitałów czyni

nieodzownem dokonanie wysił-

ków zmierzających przeoewszyst-

"kiem do zniesienia wszelkich za-

rkądzeń wojny celnej istnieją-

cych nadal w stosunkach pomię-

dzy pewnemi państwami. Dele-

gaeja polska upoważniona jest

do stwierdzenia, że rząd polski

pragnąc przyczynić się do uzdro-
wienia stosunków gocpodarczych

Europy środkowej i wschodniej

gorów jest na podstawie wzajem-

ności zawrzeć porozumienie ma-

jące na celu zniesienie zarządzeń

tego rodzaju.

W zakończeniu memorandum
raz jeszcze zwraca uwagę na
współzależność wszystkich tych

problemów i wynikającą stąd ko-

nieczność wspólnego i jednocze-

snego ich załatwienia praktycz-

nego.

Dymisja i nominacja.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wice-min. przemysłu i handlu p. Kożuchowsk
podał się do dymisji i ma otrzymać stanowisko wice dyrektora ban-
ku gospodarstwa krajowego. Na jego miejsce naznaczony został inż.
Gallot.

Posiedzenie klubów.
(Telefonem od własnego korespondenta]

' węgiel i gazy,

WARSZAWA. Wczoraj obradowały kluby Ludowców, PPS i Chd.
Ludowcy omawiałi sprawę złożenia mandatów przez posłów.
P. P. S$. postanawia prowadzić pracę w terenie.
CHD.—wyczerpać wszelkie środki konstytucyjne celem uzyska-

nia kontroli nad rządem.
 

Drobne wiadomości.
Trąd W Prusach Wschodnich.

KRÓLEWIEC, (Pnt). U pew-
nego dziecka w miejscowości
nadmorskiej Neukuhren lekarze
stwierdzili trąd. Dziecko zostało
natychmiast izolowana poczem
przewieziono je samolotem do
schroniska dla trędowatych w
pobliżu Kłajpedy. Przy zabieraniu
dziecka rozegrała się tragiczna
scena, gdyż matka siłą chciała
temu przeszkodzić.

Spisek w Buenos Aires.
BUENOS AIRES. (Pat). Poli-

cja wykryła spisek uknuty przez
majora Oriu-ba. W chwili aresz-
towania major Oriuba dał strza-
ły do policji, która odpowie-
działa również strzałami zabija-
jąc go. W związku ze spiskiem
aresztowano 5 oficerów. Minister
wojny oświadczył jednak, że ża-
den z oficerów nie jest zamie-
szany w spisku.

Wypadek w Alpach.
WENECJA. (Pat). Podczas wy-

cieczki alpejskiej na. szczyt
Ciwerta 3 alpiniści weneccy pro-
wadzeni przez inżyniera Cezarego
Capuis wpadli w przepaść. Inžy-
nier Capuis zabił się na miejscu,
3 innych turystów ciężko ran-
nych odnaleziono po 2 dniach.

—тчЕЫг
Życie gospodarcze,
Sprawy segi kraju
w Ministerstwie Przemystu

I Handlu.

WARSZAWA, (Pat). Sprawy
elektryfikacji państwa w związku
ze zniesieniem Ministerstwa Ro-
bót Publicznych przechodzą z
dniem 1 lipea r. b. do zakresu
działania ministra Przemysłu i
Handlu. Wobec tego M'nister-
stwo Przemysłu i Handlu, w któ-
rego kompetencji znajduje się

obejmie łącznie z
elektryfikacją wodaą, całość roz-
woju elektryfikacji kraju.

Fundusz stabilizacyjny waluty
angielskiej.

LONDYN, (Pat). Fundusz sta-
bilizacyjny waluty angielskiej zo-
stał utworzony w dniu 24 b. m.
i Skaib Państwa umieścił na ra-
chunku tego funduszu 150 miljo-
nów funtów sterlingów.

Jak wiadomo, fundusz ten
przeznaczony jest na ustabilizo-
wanie kursu waluty angielskiej.

z rynku bekonowego.

Polska na szarym końcu.
LONDYN, (Pat). Ceny beko-

nu na Giełdzie Londyńskiej wy-

niosły za 1 cwt w shl.: za bekon
angielski 78—96, irlandzki 74—88,
duński 50—60, szwedzki 50—58,
holenderski 48—56, kanadyjski 58,
estoński 52—54, polski 46—52.

 

Konierencja w sprawie handlu rol-
nego w Min. Przemysłu i Handlu.
W dn. 24.VI r. b. w Min, Prze-

mysłu i Handlu odbyła się konfe-
rencja w sprawie polityki zbożo-
wej, handlu artykułami rolniczemi,
standaryzacji, eksportu rolnego
i td.

Konferencję, na której lzbę
P.-H. w Wilnie reprezentowali pre
zes Izby p. Roman Ruciński i kie-
rownik działu obrotu towarowego
biura Izby p. Andrzej Dmitrjew,
poprzedziły narady wstępne, któ-
re się odbyły w Związku Izb Prze-
mysłowo-Handiowych. Na nara-
dach wstępnych Izba P.-H, w Wil-
nie wystąpiła z szeregiem postula-
tów, związanych ze strukturą go-
spodarczą jej okręgu, a w szcze-
gólności domagała się rozciągnię-
cia zwrotu ceł na owies, równo-
miernego uwzględnienia w akcji
interwencyjnej Państwowych Za-
kładów Przemysłowo-Zbożowych
całego obszaru Państwa i liczenia
się ze specyficznemi cechami pro-
dukcji zbożowej poszczególnych
okolic, możliwie trwałej interwen-
cji w P, Z. P. Z. wykluczającej wa-
hania cen i . p, obniżenia tarył
kolejowych przy przewozie pro-
duktów rolnych do portów z miej-
scowości znacznie oddalonych od
portów. Postulaty te znalazły od-
powiednie odbicie w tezach, prze-
dłożonych na konferencji imieniem
izb przemysiowo-handlowych.

SZKICE I OBRAZKI*

BIEDNE ŁABĘDZIE.
Dama jedna, wiekiem i urzędem sza-

nowna, robiła mi kiedyś gorzkie zarzuty,
że jestem. wrogiem zwierząt niewinnych.

O! na brodę żubra z Białowieży... co
za krzywda.

Ja zwierząt nienawidzę i „niewinne
stworzenia* morduję setkami wedlug

wyroku owej wysrebrzonej lwicy...

Ja??..

Można mi zarzucić, że nie lubię ko-

biet i już od lat najmłodszych dziwną
abominacją do plemienia onego płonęłem,

mając w sercu ascezę, a w głowie myśli

pobożne, ale nie wolno mi robić wielce
krzywdzącegn zarzutu, że nienawidzę
zwierząt...

Zawsze bowiem uważałem, że sympa-

tyczniej się człowiek i bardziej szczerze

czuje w oborze niż naprzykład w salonie

przy partji bridża granego z ciotkami.
Ale trudno.

Tragedją mojego życia będzie to, że

nie zostałem zrozumiany.

Tymczasem, jak się okaże z dalszych

słów teljetonu niniejszego, bardzo lubię i

szanuję zwierzęta i co gorzej, okaże się

dalej, że nie lubią ich wilnianie.

Może nie wszyscy... ale w każdym
razie i z całą pewnością ci, którym po-

wierzono opiekę nad łabędziami w Ber-

nardynce...

Pływały sobie dotychczas te białe

duchy stawów parkowych po niewielkim
jeziorku i dobrze im było.

Gdy w tem, przed kilku miesiącami,
zaczęto coś koło stawów w parku maj-

strować.

Jak wszystkie roboty magistrackie,
tak i te, osnute zostały welonem wielkiej

tajemniczości.

Najpierw rozwalono mostek, by wsa-
dzić jakąś tam rurę, potem mostek nare-

perowano, ale zato rura się zapchała.

Tu wodę spuszczono, a tam do sa-

dzawki nasypano śmiecia.
Ktoś, nie wiadomo dlaczego, wczepił

na środek sadzawki jakiś drąg, obłożył to
wszystko cegiełkam? i wywiesił napis
„niema przejścia”,

Wyglądało to tak, jak gdyby space-
rowicze hołdując metodzie ks. Kneippa,

koniecznie chcieli po sadzawce brodzić..,
Ale to jeszcze nic.

Do resztek wody nasypano gruzu i
zrobiono bagienko.

Ale jakie?!

Rozkosznie pachnące gnijącemi wo-
dorostami i rodzące miljardy malarycz-

nych komarów,

Łabędzie cofały się coraz to bardziej

na głębinę, a gdy wody nie stało, osiadły
na błotnistej mieliźnie...

Boże kochany, co z tych pięknych
białych królewiczów się stało...

Przedewszystkiem stały się czarne
i podskubane, jak koszerne gęsi...

Szyje wydłużyły się im jak protesto-
wane weksle, a ogony, piękne ogony

opadły jak dziewicze welony...

A przecież łabędzie (cygnus) są to
ptaki z rodziny „pływających* i niczem,
jako żywo, nie przypominają wileńskiego
żydowina, któremu w Busku zalecono
błotne kąpiele...

Biedne łabędzie w Bernardynce czu-
ją się źle w bagienku, które w skwarne
dnie letnie nie daje im ochłody i które
nie odpowiada ich naturze.

Ktoś musi bardzo nie lubić zwierząt
z zarządu ogrodu, skoro skazuje je na tak
przykre bytowanie, a złe, bardzo złe są
te dzieci, które zbiedzone ptaki obrzucają
kamieniami (jak to sam zaobserwowałem)

Nie wiem do kogo należało się zwró-
cić wtej sprawie, przeto napisałem te
słów kilkoro... napisałem chociaż jestem
pono upiorem z Diisseldorfu dla zwierząt
i nic dla nich nie mam serca.

M. Junosza.

   0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

   

    

  

     
   a samej konferencji został
wygłoszony szereg referatów w
sprawie: polityki zbożowej, stan-
daryzacji i organizacji eksportu
produktów rolnych, handlu we-
wnętrznego, polityki taryfowej w
zakresie eksportu rolnego i t. d.

Wszyscy mówcy zgodnie pod-
kreślili zasadniczą tezę potrzeby
kooperacji handlu z rolnictwem w
zakresie handlu rolnego, która to
współpraca leży w obustronnym
interesie. RSE"

ieii ik OGAIA AE TRS CAI inslisk„Ai

Zatarg angielsko-iriandzki.
LONDYN (Pat) — W dniu dzi-

siejszym przypada termin płat-
ności 1.500 tys. funtów tenuty
dzieržawnei za rozparcelowane
majątki od rządu irlandzkiego.

Jak wiadomo rząd de Valery
sumy tej nie uiścił i w związku
z tem spodziewane jest, że dziś
wice-premjer Baldwin złoży w
Izbie Gmin oświadczenie, w któ-
rem obwieści decyzję rządu bry

<w

* ‹

tyjskiego co do środków, jakie
zastosuje rząd brytyjski celem
uzyskania odszkodowań za nie-
wpłacenie przez Irlandję tej su-
my. Jak słychać rząd brytyjski
zamierza wprowadzić ustawę co
do opodatkowania wszystkich to=
warów irlandzkich importowanych
do W. Brytanji tak, aby z tego
podatku ściągnąć sumę równą
długu irlandzkiego.
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W dniu wczorajszym odbyła
się w Magistracie wypłata pobo-
rów miesięcznych pracownikom
miejskim.

_ Jednakże nie wszyscy pracow-
nicy otrzymali Calais >

gs SPRAWY MIEJSKIE.
| — Miejski Zakład Badań
przystępuje do ścisłych badań
zawartości materjałów pęd-
= używanych przez auto-

wi

  

Arbonu. Chodzi o facho-
we stwierdzenie czy wydzieliny
Topy są szkodliwe dla organizmu
ludzkiego i w jakim stopniu. Przy
tej okazji należy zaznaczyć, że
lekarze już niejednokrotnie zwra-
Cali uwagę na szkodliwość ga
Zów wytwarzanych przez motory
autobusów miejskich. |

( Miejski Zakład Badań opiera-
Jąe się właśnie na tych oświad-
Czeniach ściśle chce stwierdzić
Stopień szkodliwości. Po doko-
naniu analizy wyniki jej będą
przesłane czynnikom miejskim i
о4поёпут organom sanitarnym.
_ — Sprawa jezdni została
wreszcie zdecydowana? Na
wczorajszem posiedzeniu Magi-
stretu znalazła się ponownie
Sprawa budowy nowej jezdni na
ul. Zamkowej. Tym razem za-
Padła już os'ateczna i definitywna
uchwała. Postanowiono w roku
bieżącym wprowadzić jezdnię no-
Woczesną z klinkieru jedynie na
ul. Zamkowej aż do ul Bakszta.
miana nawierzchni na ul. Wiel-

kiej nie będzie w roku bieżącym
Wykonana ze wzgłędu na ograni-
<zony kredyt (150000 złotych).
ednoczesnie na  wczorajszem
Posiedzieniu zapadła uchwała po-
Czynienia zekupów klinkieru w
Państwowejąwytwórni wlzbicy. Ro-
oty postanowiono przeprowadzić

we własnym zakresie i nie ogła-
Szać na nie przetargu, jak to po-
<zątkowo było projektowane. W
związku z tem już w najbliższych
dniach Magistrat wydeleguje do
*rszawy i Lwowa kilku techni-
ów dla zapoznania się na miej-

SCU z jezdnią klinkierową oraz
Najnowszemi sposobami jej bu-
owy.
—— Magistrat postanowił nie

budować łazienki na Wilji.
Władze miejskie po zasięgnięciu
©pinji radzieckiej Komisji Sani-
tarnej postanowił zrezygnować w
roku bieżącym z budowy na
Wilji łazienek. Uchwała ta spo-
'w dowana została stwierdzeniem
nieodpowiednich warunków  hi-
gienicznych w punktach budowy
E wonych przez projektodaw-

: Z MIASTA.
— — Wystawa Moniuszkow-
Ska. Zamknięcie wystawy Mo
niuszkowskiej w ogrodzie po-
ernardyńskim nastąpi nieodwo-

łalnie 3.go lipca. Kto jeszcze nie
zdążył zwiedzić tej wystawy i
Poznać pamiątek związanych z

życiem i twórczością wielkiego
kompozytora niech pośpieszy to
Uczynić.

Wystawa otwarta od godz. 11-ej
Tano do 8 ej wieczór.

_ — Nieudany obchód „świę-
la głodu. Dzień 1 lipca miej-
Scowi komuniści obchodzili jako
t zw. „dzień głodnych". "Mimo
Wyraźnych wysiłków agitatorów
komunistycznych nie znala:ło się

chętnych do wystąpień na ze.
wnątrz Również nie zanotowano
wielkiego kolportażu bibuły ko-
munistycznej.

: HANDEL I PRZEMYSŁ.

_ Ściąganie podatków—przy-
 czyną likwidacji straganów.

_ _ Pomimo złożonych przez rzeź
ników i wędliniarzy odwołań od
podatków Ulrzędy Skarbowe, nie

"KRONIKA.
„Nie wszyscy pracownicy magistraccy

otrzymali pobory.
Wywolalo to wśród tych, co

pozostali bez gaży, wielkie rozgo-
ryczenie i niezadowolenie.

Magistrat ma ponoć nadzieję,
że w dnio dzisiejzzym uda mu
się uregulować resztę wypłat.

 

czekając orzeczeń Komisji Odwo-
ławczej, przystąpiły do egze-
kucji tych podatków, wskutek
czego szereg straganów w w naj-
bliższym % czasie ulegnie  li-
kwidacji. Zarząd Związku Han-
dlarzy Mięsnych i Wędliniarzy
poczynił starania celem wstrzy-
mania dalszych eazekucvi

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sodalicja św. Piotra Kla-

wera zawiadamia o uroczystości,
jaka się odbędzie w dniu 3 lipca
r. b. ku uczczeniu dzies'ątej rocz-
nicy śmierci swej Założycielki $.
p. Marji Teresy hr Ledóchow-
skiej, niestrudzonej i ofiarnej dzia:
łaczki na polu misyjnem, zmarłej
w opinji świętości.

Porządek dnia: godz. 8 Msza
św. w kościele św. Jana, godz. 12
m. 30, do 6 m. 30 zabawa w sali
Sodalicyjnej przy kośc. św. Jana,
godz. 7 w. Odczyt z życia M. T.
Ledóchowskiej, Wiel. Ks Florjan
Markowski, Odczyt o pracy sce-
nicznej na misje Pan Zekia-Kom-
panowski, „Obrazek sceniczny z
życia zmarłej Založycielki.
— Ł „Sokoła”. Zarząd Gaia-

zda zawiadamia że dnia 3 lipca
o godz. 3ej odbędzie się wy-
cieczka celem zwiedzenia wysta-
wy Moniuszkowskiej. Zbiórka w
lokalu Gniazda o godz. 2 m. 45
Koszty zwiedzenia wystawy 10 gr.
od osoby.

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa Szkoła Rze-

mliósł Budowianych w Wiinie
ogłasza d datkowe przyjęcie ucz-
niów do dnia 10 lipca r. b. Szko-
ła posiada wydziały: murarskii
ciesielski. Do szkoły są przyjmo-
wani kanlydnci w wieku 15—18
lat z wykształceniem co najmniej
4-oddzisłowem szkoły  powsze-
chnej.

Opłata za naukę 55 zł. rocznie.
Przy szkole istnieje internat

bezpłatny w okresie zajęć pra-
ktycznych (latem) i płatay po
25 zł. mies'ęcznie podczas zajęć
taoretycznych (zimą 5 m-cy).

Szczegółowe informacje oraz
druki podań udziela kancelarja
Szkoły w Wilnie przy ul. Metro-
politalnej4, tel. 9—43.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— V Oddział Twa Pań Miłosierdzia

św. Wincentego A Paulo składa najser-
deczniejsze podziękowanie Kierowniczce,

Nauczycielstwu i dzieciom Szkoły Kole-

jowej za ofiarowane ubranie, bieliznę i
zabawki dla biednych dzieci tego Od-
działu.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 2 lipca.

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka
z płyt. 12.40: Kom. met. 15.30: Wiad.
wojskowe. 15.40: Audycja dla_ dzieci.
16.05: Muzyka z płyt. 16.40: Przegląd
wyd. perj. 17.00; Koncert życzeń (płyty).
18.00: Tr. nabożeństwa z kaplicy w
Ostrej Bramie w Wilnie. 19.00: „Na
srebrnym ekranie”, premjery film. 19.15:
Tygodnik litewski. 19.45: Pogadanka
muz, wygł. prof. Michał Józefowicz.
20.00: „Czy to znasz? Drugi kokurs mu-
zyczny Rozgł. Wileńskiej. 20.55: „Na
widnokręgu”. 21.10: Koncert popularny.
22.05: Koncert Chopinowski. 22.50: Muz.
taneczna.

10.00: Transm. nabożeństwa. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15:

Koncert. 12.55: „Jak dochodzi do skut-
ku umowa zbiorowa pracy”. 13.10: Kon-
cert. 14.00: „Klimat górski a organizm
człowieka” odcz. 14.15: Koncert. 14.30:
„Co każdy rolnik o uprzęży wiedzieć po-
winien”. 14,50: Koncert. 15.05: „Nowo-
czesna audycja Wiejska" odcz. 15.25:
Koncert. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05:
Audycja popularna. 17.00: Koncert. 18.00:

„Józef Balsamo.. Cagliosto". 18 10: Muzy-
ka lekka. 19.15: „Archidiecezja Mohy-
lowska' odczyt wygł. Dr. Charkiewicz.
19.35: Skrzynka techn, 20.00: Koncert.

20.45: Kwadr. literacki. 22.05: Muz. tan.
22.40: Kom. sport.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z Rady Mieisklei.
We czorajszym Nr. „Dzienni-

ka Wiieńskiego* zamieściliśmy
krótki przebieg czwartkowego po-
siedzenia Rady Miejskiej którego
tematem były niemal wyłącznie
sprawy „Arbonu”.

Zarzuty, stawiane „Frbonowi*
są naogół znane, nie będziemy
ich przeto powtarzali. Z przemó-
wień, oprócz przytoczonych wczo-
raj, bardziej charakterystyczne
było pizemówienie szefa sekcji
technicznej, p. Czyża.

Zabierając głos zaznaczył on,
iż w czasie zawierania umowy z
Towarzystwem Miejskich i Mię-
dzymiastowych Komunikacji Auto-
busowych (Arbon) dn'a 14 lipca
1931 r. Magistrat a ściślej sam
p. Czyż nie przewidział, iż Hrbon
nie będzie chciał w przyszłości
stosować się do paragrafów u.
mowy.

Jednak miasto nie powinno
się zbyt martwić, gdyż w każdej
chwili może umowę z Arbonem
rozwiązać.

Jeżeli powstały niedomagania,
to z winy przedewszystkiem Sek-
cji Technicznej Magistratu, która
nie przewidziała tych bolączek.
Arbon mylnie interpretuje całą
umowę. Pobiera bezprawnie do-
płatę w wysokości 10 gr. do prze-
siadek, wymijająco traktuje ase:
kurację ubezpieczającą personel
techniczny autobusów i podróż-
nych, gdyż na żądanie Magistra-
tu by Arbon przedłożył polisę
ubezpieczeniową przedkłada Nr.
polisy, nie podając ściśle nawet
nazwy towa'zystwa ubezpiecze-
niowego.

Nawiązując do zarzutów rad:

ii k

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr pod kopułą gwiaździstego

nieba. Dziś i jutro o godz. 8 m. 15 odbę-

dzie się niezwykłe widowisko na wol-
nem powietrzu, pełnej czaru sztuki we-

dług J. Kraszewskiego „Chata za wsią”.

Chata za wsią odegrana zostanie w Ber-

nardynce na miejscu dawnej muszli, Szum

drzew, migotanie gwiazd, ogniska i wozy

cygańskie — wszystko to da złudzenie

prawdy, a widz patrząc na dzieje trojga

kochanków, dręczonych rozterką między

głosem serca, a głosem rasy —będzie

miał uczucie, iż znajduje się rzeczywiście

w obozie cygańskim, gdzie muzyka, ta-
niec i śpiew są największym żywiołem i

codzienną koniecznością romantycznego

życia cyganów.
Miejsca tak są rozplanowane, że w

razie deszczu widowisko odbędzie się w

Teatrze Letnim bez dopłaty za bilety.
— Teatr Lutnia dziś nieczynny z po-

wodu widowiska „Chaty za wsią” na wol-
nem powietrze w Bernardynce.

— Premjera w „Lutni“. W niedzielę

premjera szampaūskiej komedji Coolus'a

Rivoire'a pt. „Od kanapy ..do fotela".

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— „Polacy w Ameryce* w Bernar-

dynce, W niedzielę o godz. 4 po poł. u-
każe się mielodyjna i barwna operetka

Danielewskiego „Polacy w Ameryce".
Ceny miejsc zniżone,
— „Nieuchwytny“ w Lutni. W nie-

dzielę o godz. 4 pp. niesamowita sztuka

Wallace'a „Nieuchwytny“ po cenach zni-

żonych. Е
II-gi dzień konkursu humoru, Dziś

odbędzie się drugi i ostatni dzień kon-

kursu humoru z udziałem najwybitniej-

szych sił naszego miasta z Wileńską Or-

kiestrą Symfoniczną, chórem „Reweler-
sów”, szkołą baletową L. Winogradzkiej
oraz najwybitniejszymi artystami Te-
atrów Miejskich na czele.
— Anons. W niedzielę 3 lipca bm.

występ Olgi Olginej znakomitej śpiewacz-

ki opery Włarszawskiej z udziałem Wil.
Orkiestry Symfonicznej pod batutą Ra-
fała Rubinsztejna. Początek o godz.
8.15 wiecz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
O Kaczorku-Kwaczorku.

Dzieje małego kaczorka, który pu-
ścił się Wisłą ku morzu, jego wrażenia i
przygody, urozmaicone prześlicznemi pio-
senkami — będą tematem _ dzisiejszego
słuchowiska dla dzieci pt. „O Kaczorku-
Kwaczorku”. Rzecz ta, napisana przez
Antoniego Bogusławskiego, była już wy-
konana przed rokiem i obudziła żywe
zainteresowanie dziatwy, która parokrot-
nie prosiła o jej powtórzenie.

Czy to znasz?
Dnia 2 lipca rozgłośnia wileńska u-

rządza drugim w tym sezonie konkurs
muzyczny z płyt gramofonowych. Po-
święcony mu będzie wieczór sobotni od
godz. 20.00 do 20.55, w którym to czasie
nadane zostaną płyty bez wymieniania
tytułów. Cztery nagrody, ofiarowane
przez firmę I. Prużana, można oglądać w
oknach wystawowych tej firmy.

nych żydów w sprawie rzekome-
go wysłania 9 wozów do Łodzi,
p. Czyż zapewnił, iż sprawą tą
zajmie się niezwłocznie iporo-
zumie się z Łodzią, сту rzeczy-
wiście ma się tam udać wspom-
niana ilość wozów. Jeżeli się to
okaże prawdą, Magistrat zwróci
się do władz administracyjnych
z wnioskiem ukarania Arbonu.
Dalej p. Czyż mówi o wyszkole-
niu kierowców, którzy notabene
są najlepszymi szoferami w Pol-
sce o ich ciężkiej i odpowied:ial-
nej pracy i na zakończenie wspo-
mniał o mającem nastąpićw naj-
bliższym czasie zrealizowaniu po-
życzki szwajcarskiej dla miasta
w wysokości 4 mil. zł.

Chazakterystyczne jest, iż to-
warzysze partyjni mówcy, p. p.
Stążowski i dr. Dobrzański sta-
wali w obronie A'bonu, wskazu-
jąc na to, że obecna komunika-
cja jest bez porównania lepszą
i dogodniejszą, niż to miało miej-
sce za czasów Spółdzielni.

Przedstawiciele sanacji mówili
o szkodliwości gazów spalinowych
wozów i szkodliwość ich dla
ludności miasta.

Po wyczerpaniu listy mówców
dr. Maleszewski przystąpił do od
czytania wniosków nagłych zlo-
żonych przez poszczególne ugru-
powania radzieckie.

Wniosek nagły radnego inż.
Kubilusa (Koło Narodowe) wzywa
cały Magistrat do uregulowania i
opublikowania całkowitej taryfy
autobusowej z uwzględnieniem
taryfy przesiadkowej, a jedaocześ
nie przyjęcie do wiadomości spra-
wozdania Komisji do spraw „Ar-
bonu* i Magistratu Wniosek
radnego mec. Engla popiera żą-
danie inż. Kubilusa i przedstawi-
cieła „Bundu*, polecający Ko-
misji w terminie 2 tygodniowym,
a najpóźniej na ostatnie posie-
dzenie 'przedwakacyjne Rady
Miejskiej przedłożyć projekt zmia-
ny umowy i natychmiastowego
unormowania w zakresie własnym
oraz w wypadkach koniecznych
przy pomocy |laspektora Pracy
kwestji zabiezpieczenia pracow:
ników normalnych warunków pra-
cy i zabezpieczenia ich na przysz-
łość przed wypadkami, wynikają-
cymi z ich zawodu.

Ponadto polecono Komisji Re-
wizyjnej opracowanie nowej tary-
fy autobusowej oraz opublikowa-
nie taryfy dotychczas obowiązu-
jącej z uwzględnieniem taryfy
przesiadkowej.

Opracowana przez specjalną
Komisję nowa taryfa autobusowa
uchwalona została przez radnych
jako tymczasowa.

Pozostałe punkty porządku
dziennego nie zawierały spraw
ciekawych, to też zostały one u-
chwalone w tempie błyskawicz-
nym bez cienia protestu i dy-
skusji.

Jedynie większe zaiteresowa:
nie wywołała sprawa obniżenia
norm dotychczasowego komorne-
go, w której to sprawie Bund
wystąpił z wnioskiem na przed-
ostatniem posiedzeniu Rady Miej-
skiej.

Rada Miejska postanowiła wy-
stąpić do władz centralnych z
z memorjałem, żądającym zniżki
obowiązującego obecnie komor-
nego. Biorąc sprawę rzeczowo,
uchwałę tę uznać należy za wy-
stąpienie demonstracyjne.
W delszym ciągu posiedzenia

Reda Miejska poleciła m. in.
przyznać prawo do zaopatrzenia
emerytalnego naczelnemu i dłu
goletniemu lekarzowi szpitala św.
Jakóba, d rowi Zawadzkiemu.

Po wyczerpaniu porządku
dziennego posiedzenie o 1-ej w
nocy zostało zamknięte

(H. S.)

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Sąd doraźny nad szpiegami.
Jeden z oskarżonych skazany na śmierć, drugi na dożywotnie

więzienie.

Wczoraj przed sądem doraź-
nym w Wilnie rozpoznawana by-
ła sprawa o zbrodnię szpiego-
stwa, ujawnioną w końcu maja
b. roku.

Pod silaą strażą policyjną uz-
brojoną w najeżone bagnetami
karabiny na ławie oskarżonych,
znaleźli slę sprowadzeni z więzie-
nia na Lukiszkach Piotr Ignacki,
Białorusin, prawosławny, rolnik
bez ziemi, niemal analfabeta, li-
czący lat 24, oraz Jan Boczka-
row, Rosjanin, prawosławny, żo-
naty z 2 em dzieci, kowal, lat 32.

Trybunał sądu doraźnego two-
rzą p. p. sędziowie: Józef Za-
niewski (przewodniczący), K. Bo-
browski i M. Szpakowski.

Oskarżenie wnosi podproku-
rator p. O. Klasse, zaś w charak-
terze obrońców z urzędu wystę:
pują mec. Neyman z ramienia
osk. lgnackiego | mec. Łuczywek
w imieniu osk. Boczkanowa.

Rozprawa, ze względu na
jej charakter, toczyła się przy
drzwiach zamkniętych.

Sąd zbadał kilku świadków i
wysłuchał opinji rzeczoznawcy w
osobie przedstawiciela Il oddziału
Szt. Gen.
W rozprawie stron oskarżyciel

publiczny domagał się kary śmier-
ci dla oskarżonych, zaś obrońcy
wskazując na okoliczności łago-

dzące prosiłi o łagodny wyrok.
Po odbytej naradzie, o g. 15

m. 15 już przy drzwiach otwar-
tych został wyrok, którego mocą
sąd uznał, iż obu oskarżonym
wina została całkowicie udo-
wodniona I skazzł: Ignackiego
na karę śmierci przez powie-
szenie a Boczkarowa na zam-
knięcie w ciężkiem więzieniu
bez terminu.
W motywach przewodniczący

podkreślił silne napięcie złej woli
ze strony osk. Ignackiego, który
mimo to, iż byi już pod sądem o
szpiegostwo, w dalszym ciągu do-
puszczał się tej zbrodni i kilka-
krotnie przechodził na teren ną
stronę Rosji, gdzie wręczał zebra-
ne materjały, otrzymywał za nie
pieniądze oraz przyjmował dalsze
zlecenia agenta sowieckiego.
W czynach osk. Boczkarowa

sąd dopatrzył się łagodzących о-
koliczności,

Wyrok, jako ostateczny i nie-
zaskarżalny, przewodniczący wrę-
czył prokuratorowi do wykonania
w ciągu 24 godzin.
Obrońca zasądzonego na śmierć

Ignackiego wystosował prośbę do
P. Prezydenta o ułaskawienie ska-
zanego.

Urząd prokuratorski o zapad-
łym wyroku powiadomił minister-
stwo sprawiedliwości. Kos.
 

Samobójstwo w urzędzie śledczym.
W dniu wczorajszym popełniła

samobójstwo urzędniczka wydzia-
łu ślodczego na m. Wilno, Marja
Włodkowa lat 37. Zamach na ży-
cie Włodkowa dokonała w biurze
przed rozpoczęciem urzędowania,
strzelając sobie w usta. Samo-

bójczyni pozostawiła list, w któ-
rem podaje, że sama sobie cd-
biera życie nie wyjawiając powo-
dów. Od dłuższego czasu cier-
piała ona na silny rozstrój ner-
wowy, spowodowany  nieporozu-
mieniami rodzinnemi.

Porwane dziecko zwrócono opiekunom.
W związku z naszą wczorajszą

notatką o porwaniu 2 - letniego
B. Kaczana, dowiadujemy się
uzupełniająco, iż opiekun zwrócił
się w dniu wczorajszym do pro-
kuratury z prośbą o zwrot por:
wanego dziecka. Prokuratura za-

dośćuczyaiła prośbie opiekuna
i w dniu wczorajszym dziecko
przy pomocy przedstawiciela po-
licji odebrane zostało ojcu i zwró-
cone opiekunowi. Przeciwko Ka-
czanowi wdrożono dochodzenie
policyjne.
 

Zaniedbany grób
„Jontka” wileńskiego.
Niezmiernie ciekawa, a znajdu

jąca się już w stadjum ostatnich
dni trwania, wystawa pamiątek
Moniuszkowskich, ożywiając dro-
gie Wilnianom tradycje sceny pol-
skiej, z czasów twórczości autora
„Halki“, przypomniała im zarazem
i niektóre obowiązki narodowo-
obywatelskie. Bo oto, naprzykład
wśród pięknych fotografji pamią-
tkowych wileńskich, które świeżo
uzupełniły dział widoków, znajdu-
jemy i grób opuszczony długołetnie
go „Jontka” wileńsk. na cmenta-
rzu po-Bernardyńskim.

Stan mogiły ś. p. Piotra Zelin-
gera, z tkwiącym w niej prostym
krzyżem drewnianym, nieczytel-
nym już niemal zupełnie napisem
na blaszce, przytem straszliwie za-
chwaszczony, komuś z nas może
przywieść na pamięć imię zasłużo-
"nego, a najwytrwalszego ze śpiewa
ków opery wileńskiej, utalentowa-
nego tenora i popularnego w swo-

im czasie, nietylko w Wilnie, kon-
certanta.

Przecież grób ten znajduje się
w pryncypalnem miejscu smenta-
rza, a nawet o jakie kilkadziesiąt
kroków od samej bramy cmenta-
rnej, na początku mianowicie tej
drożyny, która prowadzi wprost
ku zboczu rzeki Wilenki.

Czyż wobec tego niemożna po-
stawić zarzutu światłemu ogółowi
muzyków i melomanów wileńskich
że wciąż zapomina od lat już dwu-
dziestu kilku, o godnem uczcze-
niu ś. p. Zelingera, odtwórcy jed-
nej z najwybitniejszych partji w.
„Halce“.

Przydałby się tu choć najskrom
niejszy kawął granitu dla „Jontka'”
wileńskiego.

Wiadomości urzędowe.
WARSZAWA, (Pat). „Monitor

Polski* z dnia 1 lipca 1932 roku
zamieszcza następujące pisma
na Prezydenta Rzeczypospo-

ej.
Do Pana lnżyn'era Alfonsa

Kuehna, Ministra Komunikacjii
Robót Publicznych w Warszawie.

Wobec zniesienia urzędu Mi-
nistra Robót Publicznych zwel-
niam Pana z tego urzędu z po-
zostawieniem Pana na urzędzie
Ministra Komunikacji.

Do Pana Seweryna Ludkiewi-
cza, Minister Rolnictwa i Minister
Reform Rolnych w Warszawie.

Zwalniam Pana z urzędu Mi-
nistra Rolnictwa i Ministra Re-
form Rolnych i mianuję Pana
Ministrem Rolnictwa i Reform
Rolnych. >

Ciechocinek, dnia 1 lipca 1932
roku.

Prezydent Rzeczypospolitej
(7) I.Mościcki

Prezes Rady Ministrów
(—) A. Prystor.

Pozatem „Monitor” zamiesz-
cza uchwały Rady Ministrów w
sprawie statutów organizacyjnych
Ministerstw Rolnictwa i Reform
Rolnych, Pracy i Opieki Społecz-
nej Przemysłu i Handlu, Spraw
Wewnętrznych, oraz statuty tych
Ministerstw.

eklama jes
liwigią band
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—Piękny jesteś, Zbóju, bardzo piękny.FELIKS DANGEL.
Z tonu i wyrazu dźwiękowego słów wilk odczuł,

ээ& Ю © ] “‹.
Czarodziejka.

Nastały skwarne lipcowe popołudnia...
Od łąk wiało balsamicznym zapachem późno

 koszonej trawy, na niebie i ziemi trwał absolutny

- bezruch i umęczenie. Ludzie posuwali się powoli

i ociężale, a zwierzęta instynktownie szukały cienia

Bochiody. Krowy, cierpliwe i łaciate, zwieszały nisko

głowy, psy zamiłkły na łańcuchach, gałęziami drzew
„nie wstrząsał choćby najdrobniejszy zefir. W! błękicie
powietrza drgały tylko nieustannie w wirowym ruchu
drobne rozpryski złotej pożogi słońca, paraliżując na
_ziemi wszystko to, co żyło i co śmiało się poruszać...
@ We dworze zaslonieto okna złotemi roletami,
w pokoikach panował miły cień i chłód...
( _ Przyniesione z gazonu i uplosowane w chińskim
wazonie odżyły pąsowe peonje...
"Na zegarze w pokoju pana Andrzeja wybiła
piąta...
|. Julka odłożyła książkę, czytaną w wygodnej po-
zycji na otomanie, i popatrzyła na Zbója. Leżał roz-
ciągnięty na dywanie, wielką swą statuą zajmując
 omalże połowę saloniku.

: Mądre oczy zwierzęcia,
_śledziły dziewczynę,
   nawpół przymknięte,

z
|. — (Coza wspaniały model do postumentu...
|... Julka postanowiła sobie w pamięci zanotować
- poszczególne partje rysunku ziwerzęcia.
a — Czy ty wiesz, Zbóju, żeś bardzo ładny?

Na dźwięk swego imienia Zbój otworzył ślepia
sapnaiprzyjažnie.

    

SE

że dziewczyna mówi doń dobre słowa...
Sapnął ponownie...
— Zbóju, zagram ci coś.
Wilk obserwował białą sylwetkę dziewczyny.
"Oto teraz zgrabnie powstała z kanapy, podcho-

dzi do wielkiego pudła, (które Zbój potępił już
dawno, jako przedmiot nieużyteczny) podnosi jakąś
deszczułkę,

Zbój poprawił się w swej pozycji leżącej i z za-
ciekawieniem obserwował dalej.

Julka odwróciła kokieteryjnie głowę do .wilka
„i uśmiechając się zapytała:

—Zbójnickiego ci zagram, dobrze?
Zbój nie rozumiał o co chodzi dziewczynie, ale

„ciekawie czekał dalej.
*. Julka uciadła przy fortepianie, zdjęła białą ser-
wetkę z klawiatury i...

Zbój usiadł tak gwaltownie, jak gdyby padłoga
saloniku go oparzyła.

Wielkie mahoniowe pudło zadzwoniło.. Raz,
drugi, dziesiąty. Dźwięki łączą się w rytm, na który
jest nanizana melodja... Dzika, zawadjacka, cza-
rowna!...

Raz! dwa! trzy! cztery! raz! dwal...
Rytmy! rytmy! i coś tam huczy i dźwięczy i bu-

cha zuchwale. ;
Zbój utracił chwilowo przyiomność.
Rytmy bębniły mu po czaszce.
A Julka śpiewała...
„W/ murowanej piwnicy
Tańcowali zbójnicy...
Kazali se pięknie grać,
I na nóżki poglądać!

=

Słowa dziewczyny mięszaiy się z dźwiękami
fortepianu, zlewały się w rytmiczną burzę, która

Ale dokąd i poco?...
Pulsa mu biły mocno, krew wartkim strumie-

 

szalała pod czerepem wilka.
Nie wiedząc, jak się to stało, i zupełnie bez wie-

dzy i woli Zbój zawył...
W krtani mu zaschło, szyję zwierzęcia chwyciły

„jakieś niewidzialne obcęgi.
Zbój był pół przytomny.
Wiedział to tylko, że czarcwne pudło targnęło

dźwiękami swemi jakiś nerw w duszy jego uśpiony,
którego istnienia on sam nie odczuwał.

Julka przestała grać.
Odwróciła się do wilka.
— Drażni cię to, Zbóju? nie lubisz muzyki?...
Zbój spoglądał na dziewczynę niemal przestra-

szony. We krwi i mózgu drgała mu ciągle butna
melodja „Zbójnickiego”, kłębiła się i wirowała...

Zbój wstał, by uciec przed tym chaosem, który
się w nim rozpętał... ;

Posuwistemi krokami wybiegł do ogrodu...
Julka zaśmiała się głośno...

Dobra, biała dziewuszka z miasta nie przeczu-
wała nawet, że-piosenką ludową rozpętała pożar
krwi zwierzęcia, który ugasić mogła tylko krew.

Kroki jego prowadziło staccato dzikiej piosenki.
,. Zbój przebiegł gazon, pask, śmignął pomiedzy

białemi «lrzewami sadu i popędzii na pola...
Przestrzeń i czas przestały dlań istnieć.
Biegł, biegł...
Minął wóz naładowany sianem, spłoszył dziew-

częta z grabiami z łąk wracające i popędził na wiel-
kie bagniska...

, Nie zdawał sobie sprawy z kierunku i celu, wie-
dział jedynie, iż biedz musi...

niem krążyła po żyłach, do pyska napływała lepka
ślina...

Melodja, dzika melodja, obca, niezrozumiała
szumiala mu pod czaszką, coś tam w mózgowych sło-
jach zwierzęcia zbudziła, czemus kazała wołać, nęcić
i niespokoić...

Instynkt?!
Ale co, ale jak, ale dlaczego?!
Ciężkie łapy wilka tonęły w ciepłym i wilgotnym

mszarze, zapach bagna upajał go i oszałamiał...
Po godzinnym biegu przed Zbójem zaciemniła się

ściana boru.
(Teraz zdawało

wszystko... 2
Jakaś iskierka świadomości rozjaśniła mózg...
Zbój szuka czegoś, na coś czeka... a las, ot ten

się wilkówi, że zrozumiał

„ciemny las odpowie mu, przemówi doń, ukoi...
[We krwi ciągle huczała melodja „Zbójnickiego.
Na ziemię spłynęły ciepłe fiolety mroku, a z łąk

powstały mgły perłowe... Nad taśmą lasu zarysował
się sierp księżyca, blady jeszcze i bez konturów...

Na bagnie zakrzyczała czajka i zamilkła...
(Wieczór nie przyniósł ochłody po dniu upalnym, |

duszno było, atmosfera naładowana była elektrycz-
nością. Szerść Zbója zwilżała od potu, wilk poczuł
pragnienie. Pobiegł do rowu łąkowego, w którym
szkliła się zielona woda... Zaczął chłeptać, ale po-
śpiesznie i nerwowo...

Nie miał czasu...

(e. d. n.)   

U

Vao
e
o
ś
i
k
i
i
c
i
,

 



   

 

Ę я

4

:
ы

A

 

ы
P
E
S

 

Z KRAJU.
Oszust w roli mnicha prawosławnego.

W rejonie Iwieńca zatrzymano
niejakiego Piotra Jakieczowa, któ-
ry w przebraniu mnicha chodził od
wsi do wsi i zbierał ofiary od
włościan. Jakieczow podawał się
za zbiegłego mnicha z Rosji so-
wieckiej i otrzymywane ofiary w
postaci artykułów spożywczych,
sera, masła, zboża itp. gromadził

w jednej ze stodół, poczem w nocy
artykuły te wywoził i spieniężał
na pobliskich targach i w miastecz
ku. Jakieczow, będąc onegdaj na
targu, został poznany przez
jednego z włościan, od którego
często otrzymywał oliary i datki
pieniężne.

Oszusta osadzono w areszcie.

Tragedja rodzinna we wsi Mirosławce.

We wsi  Miroslawce gm.
Ostrowskiej 27 letni Jan Połowicz
pokłóciwszy się ze swoim ojcem
Michałem porwał -za siekierę i u-
godził nią ojca w głowę. Zalany
krwią Połowicz padł na ziemię
nieprzytomny. Jan Połowicz są-
dząc, iż ojciec nie żyje tą samą
siekierą zadał sobie dwie cięte

rany w głowę, a gdy jeszcze czuł,
że żyje, wydobył z kieszeni nóż i
przebił nim serce. W kałuży krwi
znalazła męża i syna Marja Poło-
wiczowa, która wróciła z mia-
steczka. Ciężko rannego Michała
Połowicza odwieziono do szpitala.
Zwłoki samobójcy zabezpieczono.

Samobójstwo nauczycielki szkoły powszechnej.

Z Brasławia donoszą, iż w dniu
wczorajszym wystrzałem z rewol-
weru w piersi odebrała sobie ży-
cie Katarzyna Różycka, nauczy-
cielka szkoły powszechnej we wsi
Łukasze gm. pliskiej.

Przyczyna tego rozpaczliwego
kroku narazie nie stwierdzona.
Władze policyjne zwłoki samobój-
czyni zabezpieczyły, aż do przy-
bycia komisji sądowo-lekarskiej.

SPORT.
Spław kajakowy z Narocza.

Nastały nareszcie ciepłe dni
lata. Ożywił się ruch sportowy
na Wilji. Brzegami suną łodzią,
pchają się w górę zwinne kajaki.

Rozkosznie grzeje słońce. W
wodzie pluszczą się jak ryby opa-
leni w oślarze.

Odbył się już «cały. szereg
krótkich, miłych wycieczek wod-
nych, którefdają moc przeróżnych
wrażeń.

Przepiękne wody Wileńszczy-
zny zaczynają coraz więcej zdo-
bywać zwolenników i tak 10 lipca
rozpocznie się wielki z całej Pol-
ski spław kajakowy z Narocza.

Uczęstnicy wycieczk! zbiorą się
10 lipca w Wilnie, pojadą następ-
nie na regaty do Trok, a wieczo-
rem odjadą do Narocza, by tam

nieco odpocząć, rozejrzeć się w
jeziorze i rozpocząć spław prze-
cudną Naroezaną, a następnie
Wilją.

Rozwiązanie spławu nastąpi 17
lipca w Wilnie.

Zapewne w wycieczce tej we-
zmie udział sporo kajakowców
zwłaszcza, że całkowite koszta
spławu wynoszą 34 zł.

Spieszcie więc zapisać się i
należycie przygotować się do
wodnej wyprawy, która pozostawi
po sobie niezatarte wspomnienia.

Informacji udziela i zapisy
przyjmuje p. Halicki Mickiewicza
6, lokal „Coocku“.

Splaw z ramienia P. Z. T. W.
organizuje Wil. Kom. Tow. Wio-
šlarskich.

Chaos w grach sportowych.

Nigdy jeszcze nie mieliśmy
tak chaotycznie prowadzonych
mistrzostw, jak obecnie. Nigdy
jeszcze nie widzieliśmy tak roz-
wydrzonych graczy jak w tego-
rocznych mistrzostwach okręgo-
wych.

Zdarzył się przecie fakt, że
po przegranym meczu, drużyna
przegrana, a raczej gracze prze-
granej drużyny oblegli całe
boisko na Pióromoncie i rozpo-
częły się porachunki. Część spor-
towych zwyciężców na boisku
schroniła się w szatni, telefonu-
jac po policję i po paru godzi-
nach dopiero mogła oni jakoś
chyłkiem przedostac się do swo-
ich domów.

, O kradzieżach wogóle już się
nie mówi. Na jednych z zawo-
wodów biednemu chłopakowi ja-
kiś zwyrodnialec ukradł ostatnią
jego marynarkę. Chłopak płakał
rzewnemi łzami, ale marynarka
się nie znalazła.

Władze boiska i władze: gier
sportowych wciąż jakoś są bez-
radne i zamiast naprawiać sto-
sunki, tylko je pogarszają przez
wprowadzanie nieporządków orga-
nizacyjnych.

Nie wiem czy daleko z taką

pracą zajdziemy i czy sport dużo
na tem zyska, że istniejący zarząd
gier sportowych przedłuża swoją
praeę, którą w żadnym wypadku
pracą nazwać nie można. Jeżeli
komuś nie chce się pracować,
to lepiej będzie dla wszystkich
jak taki pan dygnitarz sportowy
ustąpi z zajmowanego miejsca.
O sprawach jakie się dzieją

w Wilnie dobrze byłoby, żeby
dowiedziały się władze wyższe,
a więc w pierwszym rzędzie Ku-
ratorjum Szkolne, Miejski Komitet
W. F. Państwowy Urząd W.F.i
Polski Związek Gier Sportowych.

Lepiej przerwać rozgrywki,
niech nie będzie w tym roku
mistrza Wilna w piłce koszykowej,
ale nie pozwólmy szargać imie-
nla sportu i nie mamy prawa
pozwolić, żeby sportowców na-
zywano hołotą, ulicznikami i roz-
bójnikami.

Nie jest to sekretem, jakie
były zajścia na Pióromoncie, wie-
dzą o tem doskonale i gracze
i sędziowie sportowi, więc rów-
nież większość członków zarządu
Wil. Okr. Zw. Gier Sportowych,
którego chyba nikt i nie już
obudzić nie potrafi.

 

 

db bibi i BI[axoszena || motas | |

—
Nie mogąc osobiście

>.
.,* M

WYROBY 5.4

 

5
1
0
0
—
1
3

 

 

REFUS KING.

„Pieniądze albo zycie”.
Ripley skłonił się grzecznie.
— Ależ proszę — rzekł. — Pójdę do pani Chen-

nellowej.
I wyszedł.
—Teraz choć z nami — rzekł Antoni, ujmując

Billingsa pod ramię.
Barry wziął go pod łokieć i zaprowadzili go

szybko do jego kajuty. =

T — (o się stało? — zapytał Billings. ja
— Ani słowa — rzekł Antoni — dopóki się nie

zamkniemy.
—Micah Thrumm?
— Tak. — Odparł Antoni, — Micah Thrumm.
Bary sprawdził, czy luki w kajucie są pozamy-

kane, zaciągnął na nie rolety, zapalił| ›
pierw), zajrzał do łazienki i do wszystkich możliwych

kryjówek. Ale nie znalazł nikogo. Tymczasem An-
toni wyjaśnił Billingsowi sytuację.

— [ pamiętaj — zakończył — zamknij drzwi od

32)

Barry.

przyjmuje od godz. 9 do
1 w. Kasztanowa 7 m. 5.

NAUKA |

ABSOLWENTKA_ gimn.
poszukuje
iato do dzieci/z mlod- Ilon]ji. KrzyžanowscyI
szych klas gimnazj.
łocka 9, m. 4.

 

Obecnie mija piędziesiąt lat,
kiedy kobieta poraz ostatni we
Francji, skazana na śmierć przeka-
zana została katowi. Kobiety
francuskie są w porównaniu z in-
nemi upośledzone pod względem
przysługujących im praw. Wolno
im coprawda poświęcać się medy-
cynie, wolno im być lekarkami,
profes., adwokat. i zarabiać na ży-
cie na równi z mężczyznami, ale
wara im do praw obywatelsko-po-
litycznych. Pole pracy dyploma-
tycznej i politycznej jest dla Fran-
cuzki zamknięte. Francuzka nie
może być ani posłanką, ani radną
miejską, nie wolno jej nawet głoso-
wać podczas wyborów. Nie do-
puszcza się jej do żadnej gałęzi
pracy w rządzie lub administracji
państwowej, nie może być ani wy-
borcą ani wyższym urzędnikiem.
Podobnie jak w życiu społecznem,
tak i prywatnem musi podlegać
ojcu lub mężowi. Bez zezwolenia
męża nie wolno jej dziedziczyć
majątku, przyjmować posady, wy-
jeżdżać zagran:cę, a nawet zmie-
niać mieszkania. Nie wolno jej
wet samodzielnie wychowywać
dzieci, które w pierwszym rzędzie
podlegają ojcu.

A mimo to, a może właśnie dla
tego — kobiety rządzą republiką
francuską, rządzą tak dalece, jak
może nigdzie indziej na świecie.
W jej rękach spoczywa opinja pu-
bliczna Francji, dla niej robi się
literaturę, ją opiewa muzyka, ona
kieruje przemysłem, który wyra-
bia szampana. perfum, miękki
jedwab, lśniące błyskotki i najwy-
szukańsze śroćki kosmetyczne. W
jej salonach obrabia się małą i
wielką politykę, uprawia się wy-
soką dyplomację, sam minister
finansów musi się z nią liczyć po-
ważnie.

Pozatem jeszcze posiada Fran-
cuzka przywilej, jakim nie mogą
się poszczycić kobiety żadnego
innego państwa. Otóż nad fran-
cuzką nie posiada mocy kat, któ-
remu nie wolno jej wydawać, ja-
kąkolwiek by była jej wina. Gilo-
tyna spada od pół wieku tylko na
karki męskie. Ale i w tym wypad-
ku nie ma wyraźnego prawa, bo
w paragralach nigdzie tego nie
uwzględniono. Dwunastu przysięg-
łych wydaje wyroki tak na męż-
czyzn, jak i na kobiety. Ale każdy
skazany ma prawo błagać głowę
państwa o ułaskawienie, które u-
dziela _ prezydent zasadniczo
zawsze, gdy w grę wchodzi ko-
bieta.

Po raz ostatni oddano kobietę
w ręce kata przed pięćdziesięciu
laty. Kobietą tą była Ludwika
Cannet, morderczyni. Pan Deibler,
ojciec obecnego „monsieur de Pa-
ris", zjawił się wówczaszpomoc-
nikami swymi w więzieniu Evreux
w przeddzień egzekucji skazanej,
aby dla udogodnienia ustawić w
tylnem podwórzu śmiercionośną
maszynę. Skazana spędziła noc
pod opieką duchownego, który
również był przy niej w dniu stra-
cenia, prowadząc ją na śmierć z
podniesionym krzyżem, zakrywa-
jącym jej widok gilotyny. Tępy
wzrok Ludwiki Cannet spoczywał
na wizerunku Zbawiciela; pogo-
dzona z losem, szła spokojnie na
ścięcie, powtarzając machinalnie
słowa modlitwy. Pomocnicy kata
wzięli ją w swe obroty, przysznu-
rowali do deski, która przegina
się automatycznie i wsuwa ofiarę
pod nóż. Szyja Ludwiki Cannet
znalazła się w tej samej chwili w
„lunette” (półksiężycowym otwo-
rze) „monsieur de Paris“ puścił

AKUSZERKA podzcowić wszyst-
MARJA im, OAZY swoją о-

bzenością na pogrze-
LAKNEROWA bie brata naszego

$ + p. Jana Krzyža-
nowsklego uczclli je-

=| TE WZP69| go pamięć, zasyłamy
tą drogą serdeczne

MEECKZKECZEZERERKEM| Bóg zapiać| Specjal-
nie dziękujemy Wie-
lebnemu Duchowień-
stwu, Korpusowi Ofi-
cerskiemu Sądu Woj-
skowego, Konwenlo-

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Gilotyna nie ima się kobiet...
maszynę w ruch i ostry nóż spadł
na dół. Obecni z drżeniem i w sza-
lonem napięciu wyczekiwali
zgrzytu, który wydaje nóż przy
tozcinaniu kięgosłupa. Ale nóż
nie wydał żadnego odgłosu, bo w
niewytłumaczony sposób zatrzy-
mał się o cenlymetr nad głową о-
fiary. Przerażony Deibler przy-
biegł z pomocnikami, aby się prze-
konać, w czem leży przyczyna nie-
bywałego zajścia: nóż wisiał luźno
w powietrzu między dwoma słu-
pami gilotyny, nie dotykając ciała
skazanej.
W tejże chwili skazana ocknęła

się ze stanu odrętwienia i zaczęła
krzyczeć w przeraźliwy sposób.
Wtórowali jej zgromadzeni wokół
ludzie, domagając się gwałtownie
ułaskawienia dla cudem ocalonej
kobiety. Sędzia stał oszołomiony,
nie wiedząc zrazu co począć.
Wreszcie skinął ręką na służbę,
aby skazaną odprowadzono z po-
wrotem do celi. A. jednocześnie
wysłał do prezydenta Francji tele-
gram, w którym donosi, że ułaska-
wił skazaną w jego imieniu i prosi
o zatwierdzenie rozkazu.

Prezydent oczywiście ułaska-
wienie podpisał, aby nie dyskre-
dytować sędziego. Po dokładnem
zbadaniu gilotyny pokazało się,
że pod jednym z jej słupów usu-
nęła się ziemia o kilka milime-
trów. Oba słupy nie stały więc
równolegle, a szczegół ten spowo-
dował zatrzymanie się opadają-
cego noża.

Prezydent Francji wysnuł z te-
$o wniosek, że płeć piękną należy
oszczędzać przed karą śmierci i to
właśnie stało się we Francji tra-
dycją niejako obowiązującą, Od
pięćdziesięciu lat doznają Fran-
cuzki rycerskiej opieki dla swej
płci, a wszystko dzięki przypad-
kowi Ludwiki Cannet.

Od tego czasu jest oddział ko-
biet w więzieniu karnem w Ren-
nes stale zapełniony. Pomiędzy
morderczyniami żyje więc hrabina
Herninon, która zamordowała
swego męża na zamku w Kerlor,
Oktawja  Lecomte, czarownica
normandzka, która wytruła całą
rodzinę arszenikiem, słynna mada-
me Bessarabo, która poćwiarto-
wała swego męża i ukrywszy
zwłoki wkuferku, zostawiła je w
sali dworcowej w Nancy. Te i tym
podobne zbrodniarki żyją w doży-
wotniem więzieniu, wiedząc, że
tylko śmierć naturalna może
skrócić ich cierpienia.

TWYKRE>SOURUCGE BORENIZESI
SPROSTOWANIE.

Nowogrėdzki Urząd Wojewódz-
ki nadesłał nam następujące spro-
stowanie:
W związku z notatką ,„Dywer-

sanci grasują w powiecie woło-
żyńskim', podaną w Nr. 137
„Dziennika Wileńskiego” z dnia
16.VI 32 r., proszę na podstawie
art. 21 dekretu w przedmiocie tym
czasowych przepisów prasowych z
dnia 7.11 1919 r. o umieszczenie na-
stępującego sprostowania:

Nieprawdą jest, że był to napad
dywersantów, natomiast prawdą
jest, że był to zwykły napad zło-
dziei w celach rabunkowych. Nie-
prawdą również jest, że złoczyń-
ców ujęto w pobliżu granicy, nato-
miast prawdą jest, że ujęto ich w
obrębie gminy ługomowickiej i są-
siadującej z nią baksztańskiej, znaj
dujących się w południowo zachod
niej części powiatu wołożyńskiego.

za Wojewodę
za nacz. Wydz. Bezp. Publ.

(podpis nieczytelny)
ref. prasowy).

 

LETNISKA. Kupno

4 złote dziennie.Rmatorzy roosobowa

miły odpoczynek. Wieś. ulica
Dostatnie *
Blisko Wilna. Dojazd au-
tobusem. Porozumienie
B= Sobotniki skrzyn-

ERAOWRSYFCCZYC: о
Samochód Torpedoczte-

luksusowa ; Mieszkania
rybołówstwa maszyna mało używana |

(pstrągi) i ciszy leśnej w dobrym stanie tąnio
(bory sosnowe) zn*jdą go sprzedania. Obejrzeć

Piłsudskiego 9B 1 lub 2 pokoje ume-
blowane do wynajęcia. ———————————— on właściwie chce?

9378—1 o Zygmuntowska 22 — 8
9373-0o Praczka - prasowaczka Niczeniem czasu prze-

odżywianie. garaże Paszkiewicza.

Z pogranicza.
Aresztowanie rabusia, który zamierzał zbiec do Rosji sowieckiej,

Ubiegłej nocy na odcinku gra-
nicznym Suchodowszczyzna  za-
trzymany został Borys Gierniajew,
który nielegalnie usiłował dostać
się na teren Rosji sowieckiej. W
wyniku pierwiastkowego docho-
dzenia zdołano ustalić, iż Gier-
niajew jest sprawcą napadu ra-

bunkowego i zranienia kupca J.
Nedelsona ze Słodzin.

Gierniajew w nocy z 27 na 28
czerwca na drodze między Toma-
czewiczami, a Niewiarowiczami
dokonał napadu rabunkowego na
Nedelsona, któremu zrabował 650
zł. i garderobę.

Znów polowanie straży litewskiej na rybaków polskich.

Wczoraj rano na rzece Mere-
czance w rejonie Oran straż litew-
ska ostrzelała trzy łodzie rybac-
kie gęstym ogniem karabinowym.
Na szczęście rybacy wyszli bez
szwanku, bowiem z chwilą usły-

szenia strzałów powyskakiwali z
łodzi i wpław dostali się na brzeg.

Podobne „polowania na ryba-
ków i flisaków  spławiających
drzewo strażnicy litewscy dość
często urządzają.

aa iii S TNA IT

W SUCHEJ AMERYCE.
SKARGA SZMUGLERA ALKOHOLU.

Londyński dziennik „News Chroni-

cle' zamieścił wielce charakterystyczny

wywiad z jednym z wybitniejszych szmu-

glerów alkoholu w Stanach Zjednoczo-

nych. Wywiad ten rzuca snop światła

na sposoby i metody działania bootle:

gerów a zarazem wyjaśnia opozycję, z

jaką spotyka się teraz tak silnie ustawa

o prohibicji. 7

„Średniego wzrostu jegomość, łysawy,

o niespokojnych, niebieskich oczach. U-

brany elegancko, nie wyróżnia się pozo-

rnie niczem z tłumu przeciętnych nowo-

jorczyków.

— Nie, proszę pana, nie można te-

raz pracować w New Yorku — mówi.

— Czy policja uniemożliwia wam pra

cę?

— Policja? Bynajmniej, nie

nas, dopóki płacimy regularnie „protek-

cję".

— A cóż to jest „protekoja“?

rusza

— Przypuśćmy, že ma pan zamiar o-

tworzyć w New Yorku „speakeasy”. Przyj

dzie do pana policja. Jeśli pan zna rze-

miosło i tricki, uda się pan do „taksato-
ra",

— Taksator?

> Tak, każda dzielnica m. swojego

taksatora. Nie jest to policjant, ale współ

pracuje z policją. Przyjdzie na miejsce

z panem i powie ile pan ma zapłacić. Za-

leżnie od rodzaju i typu zakładu, opłata

będzie wynosiła od 100 do 250 dolarów

tygodniowo. A

— A agenci prohibicyjni?

— Ci są tańsi, 100 do 150 dolarów
miesięcznie wystarcza; sami się zgłaszają

po odbiór wynagrodzenia.

— Ale skoro sprawa jest tak prosta
i łatwa, czemu policja urządza jednak

obławy i rewizje w lokalach „speake-
row"?

— Oprócz płacących regularnie „pro

tekcję”* są także i źli płatnicy, którym zły

stan interesów nie pozwala na wykłada-

lie co tydzień tylu dolarów. Kto nie pła-

ci, kto się spóźnia — idzie do paki.

— Czemu jednak robi się wstręty tym,
którzy chcą wejść do widzianych dobrze

„Speakeasy“?

— W naszej korporacji jest teraz

moc podejrzanych typów, nie bootlege-

rów, lecz bandytów, gangsterów. Pełno

ich w N. Jorku. Nabyłem pewnego razu

75 butelek Cherry i Benedyktyny — cóż

się okazało? W butelkach był syrop za-

miast likieru. Albo znów taka historja:

rzekomy bootleger umawia się ze mną

o dostawę 11 skrrzynek wina pod wska-

zanym adresem. Ładuję je na samochód,

wiozę przez miasto i odstawiam do umó-

wionego garażu. Tu rzuca się na mniej

jakiś zbój, a dwaj inni wyładowują tym-

czasem skrzynie z auta. „Wiej z twojem

autem — mówi zbój z rewolwerem w gar

ści. Cóż miałem zrobić?! Zwiałem jak

najprędzej.

- Rzekomy bootleger był zatem ban

dytą?

— Niestety. W naszem rzemiośle za-

traca się już uczciwość. Zadużo much

kręci się przy tym miodzie. A przytem

prawo nie bron; nas przed wyżyskiem

i rozbojem. Szanujący się bootleger nie

może już pracować w New Yorku.
— Wyjedzie pan z New Yorku?
— Tak, gdy tyłko sprzedam resztę za

pasu, jaki mam jeszcze na składzie, wy-

najmę samolot * udam się do Cincinnati.

A może chce pan kupić odemnie skrzyn-
kę gin'u?...

Kwiatki wychowania
państwowego.

Hasła boyowskiej „reformy o-
byczajowej“ pod miłościwemi rzą-
dami sanacji przenikają do szkół
średnich.

Donoszą z Rohatyna do „Prą-
du'* (nr. 167) o tematach wypra-
cowań szkolnych, jakie otrzymują
uczniowie tamtejszego gimnazjum.

Oto w klasie II, a więc dwuna-
stoletnim i trzynastoletnim chłop-
com, dano jako temat wypracowa-
nia takie zagadnienie: „Czy do-
brze jest żenić się wcześniej, czy
późno?

O ile trzynastoletnim chłopcom
każe się rozwikływać problematy
małżeństwa, o tyle siedemnastolet
nim uczniom daje się do rozstrzy-
śnięcia sprawę rozwodów.

emat wypracowania w Vil-ej
klasie tegoż gimnazjum w Rohaty-
nie brzmiał: „Czy rozwody sę
wskazane?*

Wszelkie komentarze są tu zu-
pełnie zbyteczne.

Unieważ. zgubiony in-
f dex U.S. B. Nr.

rolnej,

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 1. VII. 1992 r.

Dolary 8,88—8,90—8,66.
Gdańsk 174,30—174,73—173,87.
Holandja 360,05—360,95—359,15.
Londyn 32,05—32,00—32,19—31,67.
Nowy York £,917—8,937—8,897,
Nowy York kabel 8,922—8,942—- 8,902.
Paryż 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,38—26,44—26,32.
Szwajcar|ja 173,80—174,23—173,37.
Włochy 45,40—45,63—45,17
Berlin w obr. nieofie 212,25.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
4'/, poż. Inwest. 88,75. 5%, pożyczka

konwersyjna 36. 6%, sana 50.25.
4% dolarowa 46,5. 77, pożyczka stabi-
lizacyjna 43,75—44,50—44,13. 8% L. Z.
B. G. K. I B. R. obligacje B. G K. 94.
Te same 7 83,25 8%, obl. bud. B G K.
93. 4'4*(, L. Z. ziemskie 33,75 — 33,0.

I, werszawskie 52,.8—53. Tendencja
niejedn lita.

Akcje:
Bank Polski 70. Tead.utrzym.
Pożyczki polskie w No Torku,Dolarowa 48. Dillonowska 45.50. Sta-
ie 42,50. Warszawska 32. Sląska
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ŁODY inteligentny Młoda, inteligent

$ 813 M <zlowiek poszuku' е uło una
ań : па оееноноо ай p uje szukuje posady do dzie-

9374—0 o prowentowego lub prak- mendacje dobre. Swię-tykanta rolnego, również ciańska 9, m. 1.
może prowadzić książki,

$ posiada świadectwa ze DZZOBТАВЕ( szkółi praktyk odbytych, N.
ul.Nieświeżska 22/16 ry. 7. stanik PRE

pisarza ci. Świadectwa i reko-

"=-]..gr.

= — Ten człowiek gad4 ‚ lada
gr już od godziny. c

— Przemawia za ogra-

2 rulynowana poszukuje Mówień.a Nr. 8. Honiak 2 sz ZGUBY 4 pracy. = Kazimlerzowski

й ! PRACA ° zauł. Związek św. Zyty. Niedomator.
 

Letnisko pensjonat rze- Pieniądze kondycji na| wi | Filistrom C ! Po-

Po-
EULO

środka na zasuwkę i nie otwieraj pod żadnym pozo-

rem dopóki my nie zapukamy. A

— Jak poznam, że to wy? — zapytał Billings.
— Zapukamy trzy razy, raz i dwa — rzekł

— Trzy, dwa i jeden — potwierdził Billings.
— Nie, proszę pana — zaprzeczył Barry. —

Trzy — jeden — dwa. Poza tem niech pan nie otwie-
ra, cokolwiekby się działo. Niech pan się strzeże
podstępu. Micah Thrumm może udać głos jednego

kania.
z nas i powiedzieć, że zapomniał umówionego pu-

— Nie zapomnę — rzekł Billings, - bledszy niż
przed chwilą, czego nie można mu było brać za złe.

Antoni i Barry udali się na pokład. Goście stali
rzędem koło balustrady i przyglądali
hydroplanowi, sunącemu wolno po wodzie ku „Mor-

Kapitan Wickstrom
obok niego marynarz, którego kieszeń od spodni od-
stawała wyraźnie, wskazując na ukryty
Antoni pochwalił w duszy dyskrecję kapitana, który
nie wykonał rozkazu zbyt literalnie, żeby nie stra-
szyć gości. Podszedł do niego z Barrym.

ganie“.
šwiatlo (naj-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

się dużemu

stał trochę z boku, a

rewolwer.

ka, las sosnowy, poczta 29 b. m. na ul.
i malak Daniuszew lcńskiej są do
stacja
snowska. 9219—4 ska 9—11.

iNie znał się na awiacji i zwrócił uwagę tylko na
trzej

i Kiedy powietrznowodna
maszyna znalazła się blizko jachtu, jeden z

to, że w hydroplanie siedzieli
z przodu, a dwaj za nim.

dwóch wstał i krzyknął:
— „Morgana“, ahoy!
Ta forma

Wickstroma.
— Ach! — rzekł do Antoniego,

trochę czoło, — Żeglarz!
— Pasażer chce dostać się na pokład! — krzyk-

nął znów nieznajomy. — Spuścić łódź! \
pan się kogoś spodziewał? — zapytał— Więc

kapitan Antoniego.
— Nie. Ale...
— Przyjmijmy go — zaproponował Barry. —

Musimy z tem skończyć,
Antoni zgodził się i kapitan Wickstrom, ponury,

. bo nierozumiejący sytuacji,
poszedł z wielką godnością na mostek, żeby wydać
odpowiedni rozkaz. Antoni popatrzył z ciekawością
na człowieka, siedzącego z przodu hydroplanu, jak

jak gradowa chmura,

mu się zdawało, pasażera.

Lione S
znalezione Kucharka na

powitania zmiękczyła serce kapitana

Jagiel- poszuku)
odebra- deciwaię

9377—0 o redakcji.

ludzie, jeden jako

tych

| —————

Polecam
wyjazd bardzo do!

posady, Świa- beniu na
brem usposo- cić. Będzie się

= Ten samochód mo-
dziewczynę o gę szczerze panu pole-

pokojowę, nia- nim czuł jak w domu!
ns, ыimorgonie, Kier- nia pod а4г. Лад!еНой- СагЬБагзКа az nię, lub do pomocy pan-

9373-0 0 domu. Dowiedzieć się w mi pan
— Wle 1 to niech

epie każe
9367—1 o inny. AE

DRESSEDTAIET

Ale trudno było coś powiedzieć o tym osobniku,
iko że maskował go ubiór lotniczy, obejmujący

również skórzany hełm i wielkie gogle. Antoni cie-
kaw był, jak on się będzie tłumaczyłi zdumiał się,
kiedy ten wyróżnił z gromadki widzów Karolinę i,

znane,
rozchmurzając

wał do mordu.

ukłoniwszy jej się ręką, zawołał cóś niezrozumiałego.
wołaniu tem było jakieś znane echo, dziwnie
coś takiego,

przecież nie zapomniało.
— Niech wuj

co się dawno słyszało, ale

j uważa na Hawkinsa — mruknął
Barry, — Wygląda w tej chwili tak, jakby się goto-

— To ktoś, co mnie zna — rzekła oszołomiona
Karolina, stając obok nich u szczytu drabinki.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,

Nieznajomy przesiadł się z hydroplanu do łódki„Morgany bez trudności i w ciągu kilku minut zna-lazł się z pokładzie.
Ё — Karolino! — rzekł, zdejmuj le i jdamę w policzek. SUSE

— Na Boga! — wykrzyknęta Karolina, — Dor-cas, siostra Billingsa!

(d. c. n.) 7
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