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Rok XVI
: Opłata pocztowa ulazczona ryczałtem

 

DZIENNI
Wilno, Wtorek 1i2-go kwietnia 1932 r.   

 

 REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.Telefon Redakcji
Pdministracji i Drukami 12-44. Redakcja stwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,
w niedziele ad 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedzisłków i dni poświątecznych.
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Panom Comiltonom Korp. Polesia za przyjazd do Włodawy i wzięcia
udziała w pogrzebie ukochanego naszego syna

+.
STANISŁAWA PORAZIŃSKIEGO

oraz Kołu Filistrów EE Polesia za podanie nekrologu składamy tą dro-
ębi serca płynące podziękowania      
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WARSZAWA. Min.
Bukareszt.

albo w sobotę.

Krążą najrozmaitsze plotki, po-
ajemy wiązkę ich z prasy:
Wielkie poruszenie w kołach

politycznych wywołała wiadomość
0 nagłym wyjeździe z Kairu mi-

0 | aistra Spraw Wojskowych, Józefa
* | Piłsudskiego.  

   
__ Wyjazd ten nastąpił po trzyty-
$odniowym zaledwie pobycie w
Heluanie. Pierwszm źródłem skąd
pojawiła się wiadomość była urzę-
dowa angielska agencja Reutera.

    

  

  

      

i. Doniesienie
ochę fantastycznie zważywszy

„na odległosć Londynu od Buka-
Tesztu. Pozatem nasze czynniki
rzędowe za pośrednictwem Pol-

skiej Agencji Telegraficznej za-
przeczyły doniesieniu jakoby min.
Piłsudski miał odwiedzić Londyn.
Pośrednio zatem przyznały, że wy-

- |jechał z Egiptu. Z drugiej strony
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agencja Reutera jest źródłem tak
poważnem, że wiadomość 0
podróży do Londynu musiała być
oparta na jakichś podstawach.

Niewątpliwie skrócenie wypo-
zynku min. Piłsudskiego jest w
wiązku z sytuacją wewnętrzną

kraju i konferencją premjerów za-
podda na 20 kwietnia w
Spale. Podobno wypowiedział on
chęć wzięcia udziału w tej nara-
dzie i dziś mówi się już jako o rze-
czy mniej więcej pewnej, że ter-
min narady będzie dostosowany
do powrotu p. Piłsudskiego, praw-
dopodobnie nieco opóźniony.

W) związku z tą konferencją
krążą bardzo różne pogłoski; mó-
'wią mianowicie, że w sterach rzą-
dowych ścierają się ostro dwa
Prądy. Jeden z nich jest reprezen-
towany przez premjera Prystora,
4 popierany przez prezydenta Mo-
cickiego i ma zmierzać do nawią-
ania jakiegoś kontaktu z opo-
cją i próby utworzenia nawet

Irontu koalicyjnego. Temu prze-
Ciwstawia się bardzo ostro inna
$rupa w obozie rządowym, na
czele której stoi min. Pieracki.

Obecnie najwięcej zastanawia-

     

   
     

  
  
  

 

lat więzienia za rzekome
przez żywioł polski.

WARSZAWA. Pat. — Jury na-
grody literackiej m, st.Warszawy
'na posiedzeniu w dniu 11 kwiet-
mia r. b., pod przewodnictwem
wiceprezesa Rady Miejskiej Wil-
zyńskiego, przyznało nagrodę li-

eracką w wysokości 10 tysięcy
złotych na rok 1932. Józefowi
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ZAKŁAD KRAWIECKI

ST. KRAUZE.
UL. WILEŃSKA 36 32 m. 2, I piętro tel. 15—51.

Poleca na sezon bieżący świeżo otrzymany towar.
Zamówienia przyjmowane są jak z własnych, tak i z powierzouych

msterjałów.
UWAGA! Idąc z biegiem czasu, CENY na wszelkie
wykonania robót wchodzących w zakres krawiectwa są

ZNACZNIE OBNIŻONEI

Donosiła ona o wyjeździe p. Pił- -

| Koniec Kryzysu nastąpił * """
Polskiej wytwórni obuwia

(Dam. *|, but. na gumie 15,80|Wilno Wielka

B.-Il-go V. NOWICKI
Sandaly, Plecion

105—1 0

Powrót min. Józefa Piłsudskiego.
(Telefonem ed własnege korespondenta.)

Józef Piłsudski powraca do Polski przez

Przyjazdu jego do Warszawy należy się spodziewać w.piątek

Dookoła powrotu min. spr. wojskowych
p. Józefa Piłsudskiego.

ją się nad tem, kiedy powróci
min. Piłsudski i którędy jedzie.
(O tem sfery oficjalne bliższych
wiadomości nie mają). Mówią, że
pojedzie diogą dawną, tj. przez
Stambuł i Konstancę, inne zno-
wy źródła utrzymują, że uda się
przez Triest i Wiedeń, a inne
wreszcie; że odbywa podróż na
kontrtorpedowcu polskim  „Bu-
rza”, który, wybudowany we
Francji, ma podobno przybyć nie-
długo do Gdyni, przedtem zaś
odbyć dłuższą jazdę po Morzu
Śródziemnem i wstąpić do Ale-
ksandrji. Jeżeliby ta ostatnia po-
głoska się sprawdziła, to w takim
razie miałoby częściowe wytłuma-
czenie doniesienie agencji Reu-
tera o rzekomem odwiedzeniu
przez min. Piłsudskiego Londynu.
Jedno jest pewne, że powrotu min.
Piłsudskiego do Polski należy
oczekiwać jeszcze w tym mie-
siącu.

Jednocześnie rozmaite komen-
tarze w kołach politycznych budzi
nieobecność w Warszawie premje-
ra Prystora. Ogłoszono, że wyje-
chał na dwudniowy wypoczynek,
że ma bawić albo w Krynicy, albo
w Zakopanem, albo, jak jedno z
sanacyjnychpism podało, w „zako-
piańskiej Krynicy”, w każdym
bądź razie ani z Krynicy, ani z Ża-
kopanego nie było żadnych de-
pesz o jego przyjeździe.

Z drugiej zaś strony przy-
pomnieć należy pogłoski, które
towarzyszyty wyjazdowi, a miano-
wicie, że p. Prystor udaje się do
Egiptu. To też bardzo prawdo-
podobnem jest, że wyjechał on
dokądś na spotkanie z min. Pił-
sudskim. Munister spraw zagra-
nicznych Zaleski, który dziś rano
miał wyjechać do Genewy, wyjazd
swój odłożył. Mówią, że stoi to
w związku z oczekiwaniem wia-
domości w sprawie dalszej po-
dróży min. Piłsudskiego. W każ-
dym razie utrzymuje się w kołach
politycznych przekonanie, że naj-
bliższe tygodnie przyniosą bardzo
ważne posunięcia w polityce pol-

skiej. '

| Aresztowanie robotników polskich
w Gdańsku.

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Gdańsku w niedzielę aresztowano szereg
tzłonków Zjednoczenia Zawodowego Polskiego,
zgóry zapowiadała, że aresztowani zostaną skazani i ulegną karze do

przygotowanie do opanowania Gdańska

przyczem policja

Weyssenhoff lauretem nagrody
literackiej m. Warszawy.

Weyssenhoffowi. Urzędowe ogło-
szenie nazwiska laureata oraz
motywów orzeczenia jury nastąpi
w dniu 3 maja, wręczenie zaś na-
grody i dyplomu nastąpi na jed-
nem z posiedzeń Rady Miejskiej
w miesiącu maju r. b.

ogłoszenia niebywałej
zniżki cen na
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Woda na Wiśle opada.
WARSZAWA (Pat), Wczoraj

"w południe nastąpił punkt kulmi-
nacyjny przyboru Wisły pod War-
szawą przy poziomie 4 metry

47 cm. Pod wieczór rozpoczął się
spadek wody, który trwa w dal-
szym ciągu. Sytuacja oceniana
jest spokojnie.

Zmiana rozkładu jazdy.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Zmiana rozkładu jazdy wobec tego, źe na dzień
15 maja przypadają Zielone Świątki, nastąpi w nocy z 21 na 22 maja.

Echa zamachu na prezydenta Banku Rzeszy.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Podczas zamachu w Berlinie na prezydenta Ban-
ku Rzeszy Luthera oma! nie padł ofiarą tego zamachu gen. Bur-
chardt-Bukacki.

« Jedna z kul wymierzonych do Luthera trafiła do przedziału,
w którym się znajdował gen. Bukacki i ugrzęzła w siedzeniu o kilka
centymetrów od generała.

Hitlerowcy a zamach na Luthera.
BERLIN (Pat). Dochodzenie w

sprawie zamachu na prezydenta
Banku Rzeszy Luthera zostało za-
kończone. Stwierdzono przytem,
że w zamachu brali udział wy-
łącznie dwaj jego sprawcy dr. Max
Rosen i Werner Kertscher. Kie-
rownictwo partji narodowo-socja-

Wznowienie obrad

 

listycznej wypiera się wszelkiego
związku ze sprawcami zamachu,
utrzymując w  opublikowanem
przez „Voelkischer Beobachter“
oświadczeniu, że oskarżeni nigdy
nie byli członkami partji narodo-
wo-socjalistycznej,

konferencji naddu-
inalskiej.

GENEWA (Pat). Międzynaro-
dowa konferencja rozbrojeniowa
podjęła nanowo obrady pod prze-

wodnictwem Artura Hendersona.
Po południu odbędzie się posie-
dzenie komisji ogólnej.
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Najrozsądniej postąpię
jeżeli zaoszczędzę kupując dla siebie
pończoszki kombinecje i pantałony

W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k

Na widowni politycznej.
Warszawa, 10 kwietnia.

Fantazje i rzeczywistość.

Nieprawdopodobnie wielką ro-
lę odgrywa w naszem życiu pu-
blicznem plotka. Jest to
rzecz zrozumiała. W okresie, kie-
dy cenzura utrudnia swobodną
wymianę myśl, kiedy nie dopusz-
cza do ujawnienia pewnych lak-
tów; kiedy wstrzymane jest życie
polityczne, kiedy opinja publiczna
nie może operować zjawiskami
pozytywnemi, lecz zmuszona jest
dociekać przyczyn sama i wiązać
je w ogniwo — plotka buszuje fan-
tastycznie.  Niewiadomo, skąd
pochodzi, gdzie się zrodziła i kto
za nią stoi, 1 komu ona ma służyć.

Co jakiś czas pojawia się plot-
ka 0 — kompromisach z sanacją.
Rzecz to znamienna, že pogloski
takie zjawiają się zazwyczaj wte-

sanacji jest
gorsze. Owe kompromisy raz idą
na prawo, innym razem ku lewicy.
Że wszystkie są sprzeczne z rze-
czywistością, o tem bieg rzeczy
najlepiej nas przekonywa.

Że teraz sytuacja sanacji nie

 

Hindenburg— Prezyd. Rzeszy.
Oficjalne wyniki wyborów.

BERLIN. (Pat.) — Biuro Wolffa ogłasza następujące

tymczasowe oficjalne wyniki drugiego głosowania na
prezydenta Rzeszy. Oddano głosów 36.491.694. Hinden-

bury otrzyma! 79.359.642, Hitler—13.417.460, Thaeimann
—3.706.388.

Stosunek głosów.
BERLIN. (Pat) Z ogólnych rezuitatów wczorajszych wybo-

rów wynika, że kandydatura Hindenburga uzyskała w drugiem

głosowaniu 58 proc. ogólnej liczby oddanych głosów, czyli o

3,4 proc. więcej, niż w poprzedniem głosowaniu. Hitler zdobył
ogółem 85,8 proc., czyli 0 6,7 głosów więcej. Kandydat komu-
nistów Thaelmann stracił 3 proc, osiągając tylko 10,2 proc.

ogólnej liczby oddanych głosów. Podczas wczerajszych wybo-

rów frekwencja wynosiła 83 proc. czyli była o 3 proc. mniej-
sza, niż w marcu r. b.

Manifest Hindenburga
BERLIN (Pat). Prezydent Hin-

denburg ogłosił dziś proklamację
do całego narodu niemieckiego,
w której stwierdza, że wierny
swej przysiędze urząd swój będzie
piastował z mocną wolą, że przy-
czyni się do utrzymania wolności
i równouprawnienia nazewnątrz
oraz jedności i rozwoju nawe-
wnątrz. Proklamacja nawołuje na-
stępnie wszystkich wyborców, nie-

zależnie od tego, czy oddali głosy
na jego kandydaturę, czy nie, de
stworzenia jednolitego frontu i
apeluje do współpracy całego na-
rodu. Zespolenie wszystkich sił
narodu jest niezbędne, aby opano-
wać obecną sytuację. Jedynie
pewnie stojące w zwartym szere-
śu Niemcy będą dość silne na to,
aby być panami swych losów.

Bezczelne oświadczenie Hitlera.
PARYŻ (Pat.) Hitler w roz-

mowie Zz przedstawicielami
dziennika „Paris Midi* oświad-
czył, że walka o stanowisko
prezydenta Rzeszy niemieckiej
nie jest bynajmniej celem jego
partji, lecz jedynie etapem.
Niemcy przed upływem roku
rozerwą traktat wersalski I
plan Younga, będą się doma-
gać Śląska, Pomorza, Kłajpe-
dy, Gdańska i innych utraco-
nych prowincji.

Na zapytanie koresponden-
ta francuskiego: „Czy również
i Alzacji z Lotaryngją?" — od-
powiedział Hitler: „Dlaczegóż-
by nie?“

Hitler zaznaczył w dalszym
ciągu, że ponowne uzbrojenie
Niemiec nie będzie przedsta-
wiało większych trudności,
ponieważ „przemysł jest po
jego stronie, a banki będą
znacjonalizowane”.

Przebieg wyborów.
SŁABSZA FREKWENCJA.

BERLIN. (Pat). O godz. 18-ej
zamknięto w całej Rzeszy biura
wyborcze i przystąpiono do obli-
czania głosów.

KRWAWE

BERLIN. (Pat). W ciągu dzi-
siejszego popołudnia miała miej-
sce ostra wymiana strzałów mię-
dzy komunistami a narodowymi
socjalistami w Hamburgu. Doszło
również do krwawej rozprawy w
miejscowości Witten w Westfalji,
gdzie oddziały szturmowe naro-
dowych socjalistów zostały zaata-
kowane przez komunistów. Jest
wielu rannych, wśród nich kilku

ciężko.

BERLIN, 10. IV. (Pat). Pomię-
dzy hitlerowcami i komunistami

Słaba początkowo frekwencja
w godzinach przedpołudniowych,
pod koniec głosowania znacznie
się zwiększyła.

STARCIA.

doszło do bardzo poważnych starć,
przyczem w okolicach dworca
Szczecińskiego został zabity przez
hitlerowców jeden komunista. O
poważnych zaburzeniach donoszą
również z Hamm, gdzie kilka-
naście osób odniosło ciężkie rany.

BERLIN, 10. IV. (Pat). W miej-
scowości Myślibórz w  Brande-
burgji doszło popołudniu do starć
między kqmunistami, reichsban-
nerowcami i hitlerowcami. Policja
podczas interwenjowania musiała
użyć broni - palnej.

OCENA REZULTATÓW.

BERLIN (Pat). Przedstawiciel
P.A.T. uzyskał z kół miarodaj-
nych następującą ocenę rezultatu
wyborów na prezydenta Rzeszy.
Wyniki drugiego głosowania,
zwłaszcza, o ile chodzi o głosy,
oddane na Hindenburga, odpowia-
dały oczekiwaniom, ponieważ licz-
ba tych głosów wzrosła tym razem
o 700 tys. Z faktem, iż Hitler
również uzyska znacznie większą,
niż poprzednio liczbę głosów, li-
czono się. Przypuszczać należy,
iż przeszło miljon głosów, straco-
nych tym razem przez kandydata
komunistów Thaelmanna, odda-
nych zostało właśnie na Hitlera.
Pomimo to Hindenburg uzyskał
większość absolutną, przekracza-
jąc nawet ją o przeszło miljon
głosów. Takie rezultaty Hinden-
burg mógł uzyskać już w pierw-
szem głosowaniu, przeszkodziło

temu wysunięcie kandydatur de-
monstracyjnych. _W' wyborach
wczorajszych wzrost głosów na
Hindenburga ujawnił się w 31
okręgach na ogólną liczbę 35.
Wprawdzie w czterech okręgach
liczba głosów na Hindenburga
spadła, ale nigdzie więcej, jak
o 10/0, co odpowiada mniejwięcej
spadkowi ogólnej frekwencji. Koła
miarodajne nie tają naogół faktu
wielkiego wzrostu głosów na Hi-
tlera, podkreślając olbrzymie zna-
czenie obecnej rozgrywki dla wy-
znaczonych na dzień 24 b. m. wy-

borów do sejmu pruskiego. —
Odpowiadałoby to zupełnie zapo-
wiedzi, jaka ukazała się w dzi-
siejszej prasie berlińskiej co do
możliwości zmiany kierunku poli-
tyki zarówno w gabinecie Rzeszy,
jak i w rządzie pruskim z wyraź-

nem odchyleniem na prawo.
BERLIN (Pat). Z komentarzy

prasy prorządowej widzą zwolen-
nicy Hindenburga odwrócenie się
większości narodu niemieckiego
od eksperymentalnego radykaliz-
mu. W tym duchu wypowiada się
„Koelnische Ztg.“ i centrowa
„Koelnische Volksstimme“, wska-
zując przytem na to, iż wzrost
głosów Hitler zawdzięcza w dużej
mierze komunistom. Fakt ten
uwypuklają również inne dzien-
niki obozu republikańskiego.
„Vorwaerts“ zestawia wyniki
wczorajszego głosowania z głoso-
waniem przed 7 laty, przyczem
stwierdza, że obecny kandydat
środka i socjal-demokracji Hinden-

burg otrzymał 6 miljonów głosów
więcej, niż przed 7 laty otrzymał
Marx. Obecny kandydat prawicy
Hitler otrzymał półtora miljona
głosów więcej, niż uprzedni jej
kandydat Hindenburg. Pismo wno-
si z tego, że prawica zrobiła zły
interes na zastąpieniu Hindenbur-
ga Hitlerem, gdy natomiast socjal-
demokraci i centrum skorzystali
na tem, )

jest do pozazdroszczenia, o tem
chyba nie trzeba się rozwodzić.
I teraz właśnie zaczęły się szerzyć
pogłoski o — jak się to określa —
„rozszerzeniu platformy rządze-
nia”. Już nawet plotka wymienia,
na czem owo „rozszenie platfor-
my“ ma polegać. Oto na wciągnię-
ciu do współdziałania ...prawicy i
ludowców!

Konia z rzędem, kto zrozumie,
jakiemi drogami chadza plotka!
Przecie tak niedawno, bo 1-go
kwietnia przez BB, pos. Sławek,
bardzo jasno powiedział, że nie
widzi nikogo poza sanacją, komu-
by ona mogła przekazać władzę.
Powiedziat dalej — co zostało
skreślone z tekstu, przeznaczone-
go do publikacji, że ludowców to-
czy proces rozkładu. A tu plotka
ich właśnie wymienia!

Nie można jednak nie zastano-
wić się, komu służą te pogłoski.
Niewątpliwie i przedewszystkiem
sanacji. Bo dezorjentują społe-
czeństwo. Zaciemniają ślady. I
kto wie, czy ślady plotki nie na-
prowadziłyby nas do kół sana-
cyjnych.

Że pułkownikom jest za ciasno,
że gotowi są podzielić się офро-
wiedzialnością, że chcieliby „roz-
szerzenia platformy” przez nie-
wolnicze i posłuszne wciągnięcie i
innych, o tem wiadomo. Że konfe-
rencja w Spale miała za zadanie
wynalezienie sposobów wyjścia z
trudności i osamotnienia, to już
dzisiaj wiadomo. Zaraz też potem
zaczęło się kokietowanie tych
czynników, które na początku o-
kresu pomajewego z całem odda-
niem się poparły sanację, a potem
oddalały się coraz więcej, aż
przeszły do opozycji względem sa-
nacji.

Te siery posiadają swoje kon-
takty z wpiywowemi czynnikami
zagranicznemi. Dzisiaj opinja za-
granicy jest nastawiona nieżyczli-
wie dla Polski, a zwłaszcza dla sa-
nacji. Przy pomocy tych czyn-
ników pułkownicy chcieliby po-
zyskać owe środowiska międzyna-
rodowe, a potem przez nie trafić
do kół finansowych. Ot, cała filo-
zofja.

To jest owo „rozszerzenie
platformy”, o jakiej plotka zaczy-
na mówić. Są dane, że sanacja
szuka uporczywie tych kontak-
tów i zabiega o zlikwidowanie nie-
porozumień wzajemnych. To jest
z jej stanowiska logiczne i uzasad-
nione.

Ito jest rzczywistość wobec
tamtych fikcji.

Niedyskrecje.

„Robołaik* umieścił w tych
dniach notatkę o ożywieniu się ru-
chu „narodowych komunistów”,
Wspomniał o tem dyskretnie, ano-
nimowo i ogólnikowo. Atak był
wymierzony w koła, związane z
sanacją. Wiadomo bowiem, w ja-
kich kołach należy szukać ojców
i patronów iego ruchu.

Czołowe czynniki sanacyjne
zbyły tę notatkę wzgardliwem
milczeniem. Ale przez swe oficy-
ny odpowiedziały, że to jest
„alarm niemądry", Potraktowały
go jako nowotwór i efemerydę,
fosforyzującą na powierzchni ży-
cią społecznego w okresie kryzy-
sowym.

Jest to wymigiwanie się przed
rzeczywistością. Koncepcja naro-
dowego komunizmu nie jest efe-
merydą ani nowotworem: wiemy
o tem dobrze, a koła sanacyjne
niewątpliwie są najlepiej o losach
tej koncepcji _ powiadomione.
Zresztą „Robotnik“ sam wspo
mniał, że w lipcu i sierpniu 1920
r. były te koncepcje szeroko dy-
skutowane i zastanawiano się, czy
ich nie urzeczywistnić,

4 W) ostatnich czasach szły
pewne zjawiska, które pozwoliły
na odnowienie rzuconych do la-
musa koncepcji. Wiemy, w jakich
środowiskach należy ich szukać i
kogo „Roboinik”* miał na myśli,
Dobrze właśnie zna te koła, które
tak blisko niego dawniej stały.
Dzisiaj popełnił niedyskrecję w
stosunku do nich, demaskując ich
renowację. -

H.w, >

  

 



  

b inqiem głosowani,
Przewidywania nasze sprawdzi-

ły się.

W wyniku drugiego głosowa-

nia prezydentem Rzeszy niemiec-

kiej zosteł ponownie marszałek

polny Hindenburg.

Na inaem miejscu podajemy

szczegółowe dane co do cyfro-

wych wyników i okoliczności, w

jakich się wybory odbyły. Tu na-

tomiast p:agniemy jeszcze raz

stwierdzić, iż ponowny wybór

Hindenburśa bynajmniej nie ozna-

cza zatamowania procesu, jaki się

obecnie w Niemczech odbywa.
Jest to tylko odroczenie jesz-

cze na pewien czas tego, co w

gruncie kazdy Niemiec uważa za

naczelne wskazanie polityczne.

Chodzi naturalnie o nic innego,

jak o przekreślenie traktatu poko-

jowego, podpisanego przez pobite

Niemcy w Wersalu w 1929 roku.
Powierzenie stanowiska pre-

zydenta Hiadenburgowi mówi nam

o wielkiem wyrobieniu politycz-

nem szerokich mas narodu nie-
mieckiego. Niemcy doskonale zda-
ją sobie sprawę z tego, że dziś

jeszcze nie czas na podniesienie

przyłbicy i wypowiedzenie otwar-

tej walki zasadom traktatu wer-

salskiego i dlatego przez wybór

Hindenburśa opowiedzieli się za

polityką tego obozu, który przyjął
spokojną : obliczoną na dłuższą

metę taklykę zmarłego ministra

Stresemanna, która tyle korzyści

już Niemcam przyniosła.

Że w grę wchodziły w pierw-

szym rzędzie zagadnienia progra-

mowe, a nie tylko osoby kandy-

datów, najlepiej świadczy ta oko-

liczność, że na ten raz Hindenburg

był kandydatem lewicy, a nie pra-

wicy, jak przy wyborach przed

7-miu laty.

Na Hindenburga padło wiele

głosów takich ugrupowań poli-

tycznych, które do osoby „ield-

marszałka jego cesarskiej mości”

nie mogły żywić zbytniej sympatji,

ale chodziło o przeciwstawienie
się Hitlerowi, którego przedwcze-

sne przyjście do władzy mogłoby

narazić Niemcy na poważne

wstrząsy.

Nie oznacza to bynajmniej

upadku Hitlera i hitleryzmu.
Hitler nie przestał być czło-

wiekiem przyszłości. On sam, czy

też jego zwolennicy, wcześniej lub

później do głosu decydującego

przyjść w Niemczech muszą.

Świadczy o tem już nietylko
systematyczny wzrost głosów, jaki

ustawicznie obserwujemy z okazji

każdych wyborów parlamentar-

nych, czy komunalnych, jakie się

w Niemczech odbywały, ale także

świadczą o lem wyniki niedziel-
nych wyborów prezydenckich.

Wprawdzie część „głosów od-

danych na Hitlera — to głosy

komunistów, około miljona gło-

sów, ale drugi miljon, to głosy

przyjaznych Deutsch-Nationale.

Zresztą przy następnych wy-

borach te właśnie głosy mogą

przechylić szalę zwycięstwa na

stronę Hitlera. A wybory te mogą

przyjść przed upływem siedmio-

lecia, bo pamiętać musimy o nader
sędziwym wieku prezydenta Hin-
denburga.

Po wyborach.
RZĄD SKŁADA DYMISJĘ.

BERLIN (Pat). Zgodnie ze zwy-

czajem prezydent = Hindenburg
przyjął w dniu 11 b. m. kanclerza

Brueninga, który zgłosił formalną

dymisję całego gabinetu. W odpo-
wiedzi na to prezydent Hinden-

burg zwrócił się do kanclerza z
prośbą, aby dymisję cofnął i w dal-

szym ciągu pozostał na swem sta-
nowisku. Nieprzyjęcie przez pre-

zydenta Hindenburga formalnej
dymisji gabinetu Brueninga nie
przesądza — zdaniem prasy —
kwestji zmian, jakie w najbliższym

czasie mają nastąpić w łonie rzą-

du Rzeszy. „Local Anzeiger' są-

dzi, że zmiany te dokonane zo-
staną dopiero po wyborach do

sejmu pruskiego. Dziennik notuje

krążące ponownie w kołach poli-

tycznych pogłoski o kandydatu-
rach do poszczególnych tek. Na

ministra spraw wewnętrznych u-

patrzófiy ma być dr. Goerdeler,

komisarz rządowy kontroli cen.
Jako kandydatów do teki spraw

zagranicznych wymieniają dziś se-

kretarza stanu w urzędzie spraw

zagranicznych von Buelowa oraz

przewodniczącego delegacji nie-

mieckiej na konferencję rozbroje-

niową ambasadora Nadolnego.

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Bez programu.

Organ prorządowy „Gazeta
Polska“ šwiežo ogłosiła artykuł,
kończący się słowami: !

„„„Bezstronny obserwator musi
stwierdzić, że w Polsce niestety, pro-
gram gospodarczy posiada i realizuje
wyłącznie rząd i obóz rządowy. Opo-

zycja zaś jest zdolna conajwyżej do bez-
programowych na rząd ataków”.

Na to odpowiada „Gaz. War-
szawska”:

„Pierwsze wrażenie tego „niestety
jest zgoła komiczne. „Bezstronnemu ob-
serwatorowi* wydawałoby się, że organ
rządowy nie powinien martwić się, a ra-
czej cieszyć, że rząd ma program, a opo-
zycja go nie ma. A jednak to „niestety”
ma swój głęboki sens, w którym zawarta
jest cała opaczność naszego położenia
politycznego, a zarazem  beznadziejność
wysiłków przeciwkryzysowych.

Sens ten jest następujący:
Dogmatem politycznym, punktem

wyjścia wszelkich poczynań politycznych
i gospodarczych jest stałość nienaru-
szalność obecnego reżimu. Ci, którzy go
nie popierają, a zatem opozycja, muszą
nietylko spełniać wszelkie obowiązki
wobec państwa, ale nawet ponosić ciągłe
„ofiary“ (teorja p. Sławka), — mają być
odsunięci od wyższych, a często i niż-
szych urzędów państwowych, nie mogą
korzystać z kredytu publicznego, opar-
tego na ich wiasnych pieniądzach, — na-
tomiast powinni ułatwić sanacji utrzy-
manie się przy władzy przez opracowy-
wanie dla niej programów, których czę-
ściowe wykonywanie nietylko przynio-
słoby jej ulgę w kłopotach, ale — co
ważniejsze — pociągnęłoby opozycję do
współodpowiedzialności za wyniki.

Brutalność i perfidja, zawarte w
tym poglądzie, nie wymagają bliższych
komentarzy. Sanatorzy wiedzą dobrze,
że opozycja nie ma wspólnego programu,
ale że zarówno Stronnictwo Narodowe,
jak PPS., mają odrębne, sprzeczne mię-
dzy sobą, programy polityczne i gospo-
darcze. Realizacja jednego z tych pro-
$ramów mogłaby nastąpić wtedy, gdyby
jeden lub drugi obóz wziął rządy w
swe ręce. Tylko rząd może realizować
takie czy inne założenia programowe, a
zatem westchnienie, zawarte w wyrazie
„niestety” jest pod tym względem rażą-
cym absurdem.

Nie mniej jest ono szczere. Organowi
rządowemu wszystko jedno, jaki program
się realizuje. Istotą jego troski nie jest
„co“, ale — „kto”. Gdyby opozycja
miała jeden wspólny program, sytuacja
obozu rządowego byłaby znakomicie u-
łatwiona, Poprostu przyjętoby ten pro-
gram bez żadnych zmian i powiedziano-
by: „Realizujemy wasz program,
nie macie prawa krytykować i narzekać,
siedźcie cicho i spełniajcie nasze rozka-
zy, wydane na podstawie waszego pro-
gramų“,

Kto szkodzi więcej państwu:
sanacja czy opozycja?

Bezpośrednio po triumfach wy-
borczych z r. 1930 ogłoszono przy
każdej sposobności, że wbrew ata-
kom opozycji, Polska ma pełne
zaufanie świata _ finansowego,
gdyż ma większość parlamentarną,
„jedyną w Europie". Podobne po-
ślądywypowiada się i teraz sana-
cyjny „Dziennik Poznański” z dn.
7 bm. pisze z okazji dyskusji w
prasie pożyczki dla Polski:

„Kraj nasz jest w tej chwili silny,
ma mocną władzę i skonsolidowane pod-
stawy rozwoju — to przedewszystkiem
przemawia do zagranicy. Okoilczność na-
tomiast, co sądzi o naszej polityce we-

wnętrznej „Robotnik* lub „Gazeta War-
szawska“ — nie posiada dla decydują-
cych czynników zagranicznych najmniej-
szego znaczenia”.

Inaczej jednak pisze „Czas*
krakowski. Z okazji nieudzielenia
pożyczki Polsce, cytując znany
artykuł socjalistycznego  dizen-
nika „Populaire“, ten organ kon-
serwatystów sanacyjnych daje na-
uki naszemu obozowi, że
— „agitacja niehamowana obywatel-

skim poczuciem  odpowiedzialnošci —
może być wyzyskana dla celów anty-
o: Tego właśnie poczucia
rakuje całej opozycji, dla której każdy

sposób jest dobry, byle rządy obecne
=niesławić, zahydzić przez to osłabić.

Że przytem często może ucierpieć
interes państwa, nad tem przywódcy
opozycji widocznie nie zastanawiają się
wcale. Nic dziwnego, że z ich arsenału
czerpią broń przeciwko Polsce nasi nie-
przyjaciele"

Na to odpowiada „Slowo Po-
morskie“:

„A więc szkodzi opozycja zagranicą,
czy nie szkodzi. — Zarzut, że opozycja
przeszkodziła udzieleniu pożyczki, mógł-
by wbić w dumę niejednego opozycjo-
nistę. Ale ta duma byłaby nieuspra-
wiedliwiona. Naszem zdaniem, gdyby w
Polsce wogóle opozycji nie było, gdyby
nic nie wolno było mówić w Sejmie, a
prasa opozycyjna byłaby zamknięta, to
uzyskanie kredytów zagranicą byłoby
jeszcze trudniejsze.

Nie powiodło się we Francji i trzeba
znaleźć „kozła ofiarnego". Ma być nim
opozycja, która mówi i pisze złe rzeczy
o rządach w Polsce. Chyba gdzieś na za-
padłej prowincji może sobie ktoś wy:
obrażać, że zagraniczni kapitaliści wy-
korzystują to, co pisze o rządzie op$-
zycja i na tej podstawie decydują o u-
dzieleniu kredytów lub o ich odmowie...
Każda opozycja źle pisze o rządzie —

Na Dalekim

więc

jej głosy wtedy tylko mają jakiś walor,
dy mówią prawdę. A o tem, co się w

Polce dzieje, zagranica wie lepiej, niż

prasa opozycyjna. Ma ona swoje własne
informacje”.

Poco siedzą w Paryżu?

„Naprzėd“ krakowski notuje

pogłoskę o zamierzonemwydzier-

żawieniu monopolu tytoniowego,
uważając ze interes taki byłby na
linji ostatnio robionych interesów
ożyczkowych:

P O karai! interes jaki pan Matu-
szewski na. wiosnę ub. r. zrobił z pożycz-
ką na monopol zapałczany, wystarcza,
aby — poza względami politycznemi —
podkopać gruntownie kredyt. Jeżeli już
zaczęło się dawać zastawy (monopol za-
pałczany) i eksploatacje (kolejwęglowa),
dlaczego nie miałoby się dać większego
zastawu, kiedy się ma nóż na gardle?

Monopol tytoniowy to obok spirytu-
sowego podstawa naszego budżetu. Stoi
on w budżecie za r. 1931/32 z sumą 390
miljonów zł, a choć efekt będzie trochę
mniejszy, to w każdym razie będzie on
na długie lata — spożycie trochę się
zmniejszy, ale przecież nie ustanie —
tworzył w kalkulacji dochodowej poważ-
ną pozycję pewniejszą niż podatki bez-
nośrednie.

Pytanie tylko, czy tak łakomy kąsek
będzie wystarczającą przynętą dla kapita
listów zagranicznych, w pierwszym rzę-
dzie francuskich. gdyż o zrobieniu inte-
resu z Anglją czy Ameryką nasi finan-
siści chyba nie marzą. 8

Piszemy to wszystko w przekonaniu,
że lada dzień pojawi się w prasie rządo-

wej siarczyste zaprzeczenie, jakoby taki
projekt istniał, jakoby myślano o po-

życzce na podstawie zastawu itd. Ale lu-
dzie się pytają w jakim celu p. Targow-
ska siedzi w Paryżu, co tam robi p. Ba-
rański — czy siedzą tam za drogie pie-
niądze na to tylko, aby raportować do
Warszawy, że szczególnie teraz, na 3 ty-
godnie przed wyborami, o robieniu ta-
kiej czy innej pożyczki we Francji ani
marzyć nie można? Zresztą sądzimy, że
zaprzeczenie byłoby — potwierdzeniem.
Zdarzyło się bowiem już nieraz, że stało
się akurat to, co z „najwyższem oburze-
niem zaprzeczano jako „wymysł opo-
zycji”.

Istotnie, trzeba powtórzyć za
„Naprzodem“ pytanie, poco pp.
Targowski 1 Barański siedzą w
Paryżu? Nie może to być w związ-
ku z pożyczką kolejową bo właś-
nie dziś „Czas' w korespondencji
z Warszawy przyznał, że to jest
nieaktualne do... wyborów  fran-
cuskich,

Osamotnienie,
Na temat naszej polityki za-

granicznej, specjalnie zaś francu-
skiej pisze „Gazeta Bydgoska”:

„Niestety w ostatnich sześciu latach
polityka polska oficjalna robiła szereg
pociągnięć, które nosiły charakter nie-
chęci do Francji względnie jej czolo-
wych przedstawicieli. Najpierw  bez-
pośrednio po zamachu majowym  upra-
wiano anglofilstwo, a nawet kokieto-
wano Niemców. Nie będziemy tutaj
przypominali rozmaitych „gaf”. Zresztą
te rzeczy nie są najważniejsze. Stosunki
między Francją i Polską oziębiły się głó-
wnie dzięki metodom brzeskim. Łamanie
prawa, napady niewykryte i nieukarane
na przeciwników, „czyste* wybory, hi-
storja kaźni brzeskiej — oto ogniwa po-
lityki sanacyjnej, która budzi niechęć i
niewiarę do obecnej Polski we Francji.
Francja jest krajem wolności obywatel-
skiej i ładu prawnego i uważa, iż podsta-
wą stabilizacji stosunków politycznych i
gospodarczych nie może być kraj o ta-
kiej metodzie rządzenia.

Ta niechęć do Polski we Francji już
znalazła swój wyraz w szeregu faktach.
Francja tworzy gospodarczą unję państw
naddunajskich. Polska, według projektu
francuskiego, niema należeć do tej unji,
a przecież Polska ma wielkie interesa
gospodarcze w tych państwach.  Kilka-
krotnie w ostatnich latach usiłowali
przedstawiciele rządu polskiego zaciąg-
nąć pożyczki we Francji, ale napotkali
oni na wielkie trudności i długie rozmo+
wy kończyły się bez rezultatu. A prze-
cież w ostatnich czasach Francja udzie-
lila pożyczek wielu państwom i krajom.

Uważamy te demonstracje antypol-
skie we Francji za chwilowe i wierzymy,
iż przyjdzie do wyrównania różnic i do
usunięcia nieporozumień. Przymierze bo-
wiem francusko-polskie wypływa z real-
nego układu sił politycznych w Europie i
tylko ludzie ślepi mogą tego nie widzieć.
Ale z drugiej strony stan umysłów we
Francji w stosunku do Polski świadczy o
spustoszeniach, jakie zrobiła polityka
naszych „dyktatorów”. Grozi nam zu-
pełne osamotnienie i izolacja,

Rostajne drogi

„Robotnik* jest zdania, że
„Polska zbliża się znowu do jed-
nego z tyca punktów na szlaku
dziejowym od których prowadzą
rozstajne drogi w różnych kierun-
kach”.

„Polska Partja Socjalistyczna zdaje
sobie sprawę z tego, że wkroczyliśmy
już — wbrew pozorom „spokojnego
trwania” — w jeden z najtrudniejszych
okresów historji. Rozstajne drogi są już
niedaleko. Rosnące komplikacje położe-
nia międzynarodowego zaostrzają i
wzmacniają wiele innych rzeczy. Trzeba
bardzo, a bardzo „zakasać rękawy”, by
umieć i potrafić sprostać dojrzewającym
zagadnieniom”.

Wschodzie

 

Wycofywanie wojsk japońskich.
TOKIO (Pet.) Wobec polepsze-

nia się sytuacji w Szanghaju, mi-
nister marynarki postanowił wy-

cofać stamtąd oddziały strzelców
morskich Pierwszy z oddziałów
opuścił Szanghaj dziś.

SZANGHAJ (Pat.) Konferen-
cja chińsko japeńska została od
łożona bezterminowo. Agencja
Reutera dowiaduje się, że z ini-
cjatywą przerwania obrad wystą-
piła delegacja chińska, która mia-
ła oświadczyć, że rokowania pro-

wadzone w ten sposób należy
uważać za zbyt błahe. Delegaci
chińscy oświadczyli, że pragną
przedewszystkiem przedstawić
sprawę raz jeszcze Lidze Naro-
dów.

 

Nawiązanie stosunków f'nansowych
pomiędzy Europą i Ameryką.

PARYŻ (Pat). Prasa francuska
ublikuje kablogram, otrzymany z
aszyngtonu, treści następującej:
Jednoczesna obecność w Euro-

pie panów Mellona, Stimsona, Da-
wesa oraz innych osobistości, któ-

re opuściły Nowy York, udając
się do Europy, uważana jest ogól-
nie za bardzo charakterystyczną
z punktu widzenia międzynarodo-
wych zagadnień finansowych. .

-

Ato winien”?
W. pismach obozu rządzącego

dokonywany jest obecnie wcale
znamienny, choć nie nowy, zabieg
odwracania pojęć. Dotyczy onod-
powiedzialności w zakresie biegu
naszych spraw zagranicą, a w
szczególności we Francji, a zatem
na gruncie dla nas najpomyślniej-
szym. W ciągu ostatnich tygodni
stało się rzeczą wiadomą, że, mi-
mo osadzenia w Paryżu p. sen.
Targowskiego od pół roku, jako
osobnego przedstawiciela finanso-
wego i mimo przyjazdu do Paryża
pp. ministrów Zaleskiego i Za-
wadzkiego oraz p. podsekretarza
stanu Becka i narady pp. Zaleskie-
śo i Zawadzkiego z p. Tardieu
dnia 23 marca br, nawet urucho-
mienie drugiej części pożyczki ko-
lejowej Katowice-Gdynia, prze-
widzianej na okres obecny w wy-
sokości 300 mulj. fr., napotyka na
trudności, nie mówiąc już o uzy-
skaniu nowych kredytów na ryn-
ku francuskim, jakie właśnie rów-
nocześnie, w marcu rb., uzyskała
np. Czechosłowacja w wysokości
600 milj. franków. Temu niepowo-
dzeniu pieniężnemu towarzyszą
niebywałe dotychczas głosy z obo-
zu radykalno - społecznych we
Francji przeciw istnieniu sojuszu
francusko - polskiego, które oczy-
wiście nie maj, znaczenia urzędo-
wego i powszechnego, ale które
także w swym właściwym zakre-
sie i znaczeniu są zjawiskiem bar-
dzo niepokojacem, a dotychczas
w takiej postaci nieznanem. Otóż
ze strony obozu. rządzącego odpo-
wiedzialność za te złe objawy, a
w szczególności za niepowodzenia
pożyczkowe polskie we Francji,
starają się przerzucić na ..opo-
zycję.

Pierwsze w tym kierunku ha-
sło, w związku z obecnemi kłopo-
tami, padło na łamach głównego
pisma obozu rządzącego* (Gaz.
Pols. nr, 91):

„Sukces p. Rybarskiego. — „Le Po-
pulaire“ г dn. 29 ub. m. zamieszcza ar-
tykuł o pożyczkach francuskich dla Pol-
ski i dowodzi, że Francja przez udziela-
nie tych pożyczek „przedłuża dyktator-
ski system rządów w Polsce". Dziennik

„powołuje się na oświadczenie p. Rybar-
skiego z listopada r. ub., według które-
$o pożyczki francuskie, jak i pożyczka
zapałczana, zostaiy przez rząd polski
użyte nie na cele, na jakie były udzielo-
ne, lecz na cele konsumcyjne, jak utrzy-
manie policji i urzędników. iWnszujemy
p. Rybarskiemu sukcesu u najbardziej
wrogo usposobionego w stosunku do
Polski odłamu opinji francuskiej.”

Bardzo obszernie zajęło się tą
sprawą inne pismo obozu rządzą-
cego, oskarżając szeroko opozycję
polską, a rozsirząsając m. in. tak-
że i tensam szczegół (IL Kurj,
Codz. nr. 95):

„„„Uderza faki, że prasa ta (opozy-
cyjna) bardzo skąpo cytuje głosy fran-
cuskie, zwracające się przeciw współ-
pracy finansowej z Polską... Okazaloby
się bowiem, że głosy te zamieszczone są
na łamach prasy, skrajnie lewicowej. co
bardzo utrudnia powoływanie się na nie
naszej opozycji prawicowej... Jeśli n. p.
w socjalistycznym „Populaire“ jakiś p.
Rosenfeld powołuje się na wodza naro-
dowej demokracji p. Rybarskiego, w wy-
kazywaniu, że Po'ska pożyczki zagrani-
czne wydaje na urzędników i na policję,
a nie na cele, na które je zaciąga, to,
rzecz jasna, taki cytat nie może być
Pony dla „Gaz. Warsz." czy „Kurj.
ozn..."

Skoro pisma obozu rządzące-
$o nietylko powołują się na głos
socjalistycznego dziennika fran-
cuskiego, ale jeszcze obciążają o-
bóz narodowy polski zarzutem,
jakoby rozmyslnie ukrywał takie
głosy francuskie, nie od rzeczy
będzie przedewszyskiem  przyto-
czyć ten ustęp, ale nie...w stresz-
czeniu, lecz „..dosłownie (Le Popu-
laire z 29. III. 1932):

„W listopadzie ub. r. w czasie roz-
prawy więźniów brzeskich (lors du pro-
ces des prisonniers de Brest), p. Roman
Rybarski, posei, przewodniczący grupy
demokratyczno- narodowej (skrajna pra-
wica Dmowskiego), oświadczył sądowi (a
declarė au tribunal), że wszystkie po-
Żżyczki, uzyskane przez rząd Piłsudskiego,
a mianowicie pożyczka Kreugera, zosta-
ły od swego przedmiotu odchylone: za-
miast służyć pożytecznemu celowi, dla
którego je zaciąśnięto, zostały spożyte
przez pułkownikow, przez policję, przez
ajentów rządu (par jes colonels, par la
police, par les agents du gouvernement).”

Dlaczego w obu pismach obo-
zu rządzącego wolano streścić,

niż podać dosłownie? Dlaczego
zatajono, że były to zeznania w
rozprawie więźniów  brzeskich,
złożone sądowi? Dlaczego pomi-
nięto tak skromnie wzmiankę o
pułkownikach,a ajentów zamienio
no ogólnie w urzędników? Dlacze-
go ucieknięto się do streszczenia,
xtóre przy kalku przeróbkach i
łych zatajeniach, w szczególności
miejsca oświadczeń tj. sądu, jest
słałszowaniem. Dlaczego zamiast
tego, co było w piśmie francu-
skiem, powiedziano:

„-«.powołuje się na oświadczenie p.
Rybarskiego z listopada r. ub., wedłuś
którego pożyczki francuskie, jak i po-
życzka zapałczana, zostały przez rząd
polski użyte nie na cele, na jakie były
udzielone, lecz na cele konsumcyjne, jak
utrzymanie polica i urzędników (Gaz.
Polska) ..powołuje się na wodza naro-
dowej demokracji p. Rybarskiego, w wy-
kazywaniu, że Polska pożyczki zagrani-
czne wydaje na urzędników i na policję,

 

a nie na cele, na które je zaciąga (I. K.
69

Nie trzeba przypuszczać, że I.
K. C. zna tylko streszczenie G. P.,
bo z wywodów jego widać, że zna
całe brzmienie uwag francuskiego
pisma socjalistycznego, a zatem te
zatajenia i przeróbki są w obu pi-
smach świadomie, czyli zastoso-
wać tu można własne określenie
EK G:

„„jkampanja pożyczkowa prowadzo-
na jest bardzo misternie.

Otóż misterne streszczenia po-
mimijają całkowicie tę  okoli-
czność, że oświadczenia prof. Ry-
barskiego są jego zeznaniem w są-
dzie, na zadawane mu pytania,
dnia 28-go listopada 1931, a miano-
wicie:

„Adw. Szurlej: Czy obecnie,
gdy rząd ma w Sejmie większość, ustawa
skarbowa jest już ściśle wykonywana?

Św. Rybarski: Teoretycznie tak,
praktycznie nie. Obecnie ustawa skar-
bowa skonstruowana jest w ten sposób,
że właściwie wprowadza dwa budżety,
jeden uchwalony przez Sejm, a drugi wy-
konywany przez rząd. Usunięto w ten
sposób wszelkie wątpliwości. Nię chcę
powtarzać tutaj spraw już znanych, któ-
re, o ile wiem z prasy, były tu szeroko
omawiane, ale zwrócę uwagę na fakt, że
suma, uzyskana z pożyczki zapałczanej,
została zużyta na inne cele, niż te, któ-
re przewiduje ustawa uchwalona przez
obecną większość rządową, co może nam
zaszkodzić w opinji zagranicznej.”

IWe Francji, jak zresztą i w in-
nych krajach, bardzo żywo zajmo-
wano się Brześciem i następnie
rozprawą więźniów brzeskich. U-
rzędowe wydawnictwo francuskie
$o ministerstwa spraw zagrani-
cznych, dające przegląd głównych
zdarzeń, w zeszytach miesięcznych
poświęconych Polsce (Bull. Per. de
la Presse Polonaise) od paździer-
nika r. ub. do stycznia r. b., bar-
dzo obszernie zdawało sprawę z
przewodu sądowego, a poszczegól-
ni dziennikarze francuscy, nie cze-
kając na to wydawnictwo, dokła-
dnie śledzili bieg rozprawy, jak to
sami stwierdzali, pisząc o tem.

Ważne sprawv, oświetlone w są-
dzie w toku rozprawy więźniów
brzeskich, są przeto znane pow-
szechnie,

Warszawskie pismo obozu rzą-
dzącego (Gaz. Polsk.), zadowala-
jąc się skromnie bardzo starannie
okrojonem streszczeniem, nie wy-
wołuje tym razem bezpośrednio
wilka z lasu. Wie dobrze, dlacze-
go, ale chętka sporu i tak niedość
została okiełzana przez ostroż-
ność, bo lepiej było wogóle cicho
siedzieć. Pismo krakowskie (I, К.
C.), korzystając umiejętnie z mi-
sternego streszczenia, nie oceniło
jednak dość bystro niezwykłej po-
wściągliwości dziennika pp. puł-
kowników i dodało od siebie za-
rzuty w stronę opozycji, że nie
przytacza tych głosów francu-
skich.
W swoim skromnym zakresie

gotów jestem ogłosić przekład wy-
wodów dziennika francuskiego, o
których mowa, od początku do koń
ca, w całości, stosując się do ży-
czeń pisma krakowskiego. Przed-
tem jednak proszę je o list żelazny
dla tego przekładu, poręczający,
że nie będzie on skonfiskowany,
W szczególności chciałbym mieć
tę pewność w sprawie ustępów:

1. o paryskiem biurze finanso-
wem p. sen. Targowskiego (Il faut
que je prėsente a nos lecteurs ce
dennier personnage... M. T. a un
traitement... Son excellence V'am-
bassadeur dės - finances...)

2. o stanie gospodarcza - pienię
žnym Polski (Or, Pilsudski est en
faillite, la situation financiere de
la Pologne est... etc.)

3. o sposobie rządzenia w Pols
ce obecnie (Le gouvernement ac-
tuel ne se maintient que par... etc.)

Zaraz po otrzymaniu zapewnie-
nia (w brzmieniu takiem jak za-
wiadomienie BB. przez p. Sławka
o doradczej współpracy w rozpo-
rządzeniach z pełnomocnictw: z
upoważnienia p. premjera Prysto-
ra zawiadamiam i t. d.) oglosimy
to wszystko dokładnie.

Pożytek ogłoszenia będzie prze
dewszystkiem ten, że raz jeszcze
dowiedzą się ludzie u nas, co za-
granicą o nas wiedzą i co sądzą.
Na żadną naiwność w tym wzglę-
dzie niema miejsca. Wiedzą wszy-
scy zagranicą, na prawicy, na le-
wicy, w środku, a najlepiej w rzą-
dach i w kołach gospodarczo - pie-
niężnych, niezmiernie wiele, a w
każdym razie więcej, niż wie się
pospolicie u nas.

Śmeszne zaś nad wyraz są
wszelkie  obwiniania - opozycji.
Czy to opozycja urządzała Brześć
i rozprawę brzeską? Czy opozycja
mianuje pułkowników ministrami
i bankierami? Czy opozycja nad-
stawia się Paryżowi osobną pla-
cówką zabiegów pieniężnych? Czy
opozycja rządzi w Polsce i temi
rządami ściąga na się uwagę świa-
ta? Bądźcież, panowie, dumni z
siebie i ze swych dzieł, a nie zwa-
lajcie odpowiedzialności na innych.

Stanisław Stroński.

Ani dziecka, ani pieniędzy.
Dziecka nie zwrócono.

HOPEWELL (Pat). Mimo wpła-
cenia okupu w kwocie 50 tysięcy
dolarów, Lindbergh dotychczas
dziecka nie odzyskał, Żona Lind-
bergha jest ciężko chora i zupełnie
zdruzgotana z powodu okrutnego
zawodu, jakiego doznała. Obawia-
ją się, że wskutek powiadomienia

policji o numerach banknotów, ja-
kie Lindbersh wpłacił złoczyńcom,
życie dziecka jest w niebezpie-
czeństwie.

L'ndh rah chre rowow>€
HOPEWELL (Pat). Lindbergh

pragnie wznowić rokowania ze
sprawcami porwania jego dziecka,
jest bowiem skłonny wymienić na

  

Przeciwko grypie, przeziębienia
należy niezwłocznie zastosować tablet-

ki Togal, które usuwają te chorobliwe

objawy. Nieszkodliwe dla serca, żołądka

i innych organów. Spróbujcie i przeko-
najcie się sami, lecz żądajcie we własnym

interesie tylko oryginalnych tabletek To-

gal. Do nabycia we wszystkich aptekach.

Nr. Rej. M. S W. 1364. Cena zł. 2.

TOREESTA M УЕЫ |

SZKICE I OBRAZKI.
BABY GDZIE JESTEŚ?

Wywieziono

leko...

Odbywałeś już podróże w roku ze-
szłym w dalekie kraje, a teraz znów cię
zabrano.

Bezwolne — maleństwo ze sterczą-
cą czuprynką na głowie... I nie można się
domyśleć gdzie jesteś w tej chwili... ma-
łe swawolne chłopię, które w czasie swej
egzystencji tyleś narobił kłopotu. Ko-
chany nie dla swych zasług, bo ich nie
masz ale dla mody i karjery.

Na okręcie, na piaskach pustyni, w
cieniu piramid czy też w dołach Liver-
polu czy Chicaga...

A tu tęskną za tobą. Bliscy i dalsi,
krewni rodzina i przyjaciele rodziny...

Drżały już serca, gdyż w roku ze-
szłym odbyło tysiące kilometrową po=

dróż... *
A tam gdzie z najbliższymi zapadło,

słano setki tysięcy listów, telegramów i
kart pocztowych...

Dla ciebie najpopularniejsze Baby...
Naturalnie nie przeglądałeś nawet

tej bogatej korespondencji... ale za cie-
bie czytano i drukowano potem na wiel-
kich szpaltach dzienników wielotysięcz-
ne cyfry otrzymanych listów.

Cielęcy pęd opanował wszystkich.
Pisali do Ciebie starzy admirałowie,

multimiljonerzy i biedacy z dzielnicy
robotniczej.

Baby maiańkie

„„głupiutkie

„„dziś nic nie wiedzące.. za które
wszystko robi i wszystko mówi. twoje
otoczenie...
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Zabrano cię..,
I nie wiadomo gdzie jesteś...

й Jedne itolegramy zaprzeczają dru
gim.., FETA

Baby zaokrętowano, baby powitał
gubernator, bzby jest na okręcie, baby“
przepłynęło zwrotnik Raka.

: Grubemi czcionkami codzień czytuje
się inną o tobie wiadomość, nadesłaną z
innej części świata...

Jak osławiony „Reisekaiser"  Wil-
helm II podróżujesz maleństwo, jakaś
siła odśrodkowa gna cię po świecie... że
nigdzie miejsca zagrzać nie możesz.

Trudno przewidzieć, gdzie będziesz
jutro...

Na wyspach Kanaryjskich czy Ja-
pońskich, na Martynce czy w Egipcie, w
Londynie czy San-Francisko.

Naprężone anteny wszystkich re-
dakcji drgają niecierpliwie... z tysięcy
ust ciśnie się zapytanie... :

Gdzie jesteś Baby?
Baby Lisidbergh.

   
           

  
  

     

   
   

   

   

  

   

   

  
       

   
   

   
   
   

   

 

M, Junosza.

FAKTY i POGŁOSKI.
Porozumienie sanacji z lewicą.

„Polonia“ przynosi telefonicz-
ną wiadomość z Warszawy o po-
głosce, iż część BB. myśli o poro-
zumieniu z lewicą.

„Kierunek sanacji — pisze —
przesuwa się coraz silniej na lewo,a w miarę tego do coraz większe-
go „głosu dochodzą ci, którzy
chcieliby pozbyć się z obozu rzą-
dowego całego balastu konserwa-
tystów i czwartej brygady, aby za
tę cenę dojść do sojuszu z lewicą,
Do tego jednąk byłoby niezbędne
rozwiązanie Sejmu obecnego i roz-
pisanie nowych wyborów. Amato-
rzy frontu lewicowego w bloku
rządowym byliby gotowi pójść na
taką koncepcję, aby przy tych no-
wych wyborach, stosując wypró-
bowane już brzeskie metody wy- |

borcze, pójsć w sojusz z lewicą i
rozbić wszelką opozycję prawi-
cową”,
Czy tęsknota za dewaluacją?
Osobliwy artykuł pojawił się

we wczorajszym „Il. Kur. Codz.“
Autor, p. E. Z. przepowiada po-
wszechne bankructwo międzyna-
rodowe i sądzi, że „najmądrzej”*
postąpili Anglicy, odrywając się
od parytetu złota, Dalej autor ubo-
lewa:

. „Niestety Amerykanie tej dro-
gi dotychczas nie wybrali. Wy-
brali drogę  inflancji kredytowej
bez dewaluacji. Jednakże już dziś
po doświadczeniach ostatnich dni
wiemy, iż droga ta zawodzi”,

Jeśli Stany Zjednoczone nie
obniżą kursu dolara, to zdaniem
autora,

„Świat będzie musiał przejść
przez krzyżową drogę indywidual-
nych bankructw i układów”.

/ końcowym ustępie autor
mówi o Polsce, zalecając jej dal-
sze przetrwanie, zachowanie spo-
kojui oszczędności celem utrzy-
mania równowagi budżetowej,

Zupełnie słusznie, ale dziwne
to trochę, że po długich wywo-
dach, usprawiedliwiających ban-
kructwa i pochwalających dewalu-
ację autor nie wspomniał o ko-
nieczności utrzymania kursu zło-
tego, z czego dotąd dumna była
prasa sanacyjna.
RRT|

złoto bilety bankowe, w których
wypłacł bandytom żądany okup.
NAGRODA „DAILY NEWS*,
NOWY YORK (Pat). Dzienniki

nowojorskie z „Daily News” na
czełe wyznaczyły nagrodę  pie-_
niężną za informację, dzięki której
Lindbergh odzyskałby swoje dziec
ko do dn. 10 maja. Nagroda wy”

    
   
     

 

    
  
   
    
   
    
  

  

    

     
  
  
   
       

   

  
    

   
    
       

    
   

   
  

  
  

   

  
   
   

     
   

    
   
   

  

 

     
   

    

 

    

 

    

   

  
  

    

   
   

     
     



 

 

KRONIKA.
SPRĄWY MIEJSKIE.

— Nowe obiigacje pożyczki
miejskiej. W dniu wczorajszym
z udziałem przedstawiciela Mini-
sterstwa Skarbu odbyła się nara-
da Magistratu. Na posiedzeniu
tem omówione zostały formal-

ności związane z wypuszczeniem
nowych obligacyj pożyczki angiel-

skiej z roku 1913 go. Stare obli-
gacje zostaną wycofane a

—Konferencja u p. Wojewody.
Onegdaj odbyła się u p. Wojewody
konferencja w sprawie opłat miej-

skich, pobieranych na rzeźni miej-

skiej na rzecz Magistratu m. Wil-

na. Na konierencji tej p. Woje-

woda zgodził się na obniżenie po-

bieranych opłat z 9 zł. na 4 zł.
150 gr. od sztuki wieprza.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wyjazd komendanta P.

K. U. Komendant P. K. (I Wilno-
miasto mjr. Maksymiljan Ossow-
ski wyjechał wczoraj w sprawach

służbowych do Grodna. Zwykłe
przyjęcia interesantów  komen-

@гп! Р. К. U. rozpocznie po po-

wrocie w czwartek dn 14 b. m.

SPRAWY SZKOLNE.

—Zjazd Stowarzyszenia b. wy-
'chowanek państw. semin. naucz.
w Trokach odbędzie się w dniach

14, 15 i 16 maja br. w Trokach.

Trzeci numer „Ogniwa“ wyjdzie

w ciągu kwietnia. Projektowaną

jest na lipicc wyprawa wędrowna

w Tatry i Pieniny.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Zebranie wierzycieli Wil.

| Tow. Handi.- Zast. (Lombard)

24

przy ul. Biskupiej Nr. 4 odbędzie

się dn. 12 kwietnia r. b. (we wto-
rek) o godz 6 wieczór.

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Powstanie nowego związ-

ku. Wczoraj powstał nowy zwią-

zek szewców pod nazwą „Chrze-

ścijański Związek Zawodowy

Szewców Obstalunkowych. Orga-

nizacyjne zebranie nowopowsta-

łego związku odbyło się wczoraj.

* Wybrano nowy zarząd i uchwalo-

no przyłączyć się do Centrali

Chrześcijańskich Związków Zawo-

dowych
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— środa Literacka odbędzie

się pod hasłem „Kryzys śmiechu”.

Na podstawie aktualnych wypad-

ków zaatakowania odwiecznych

praw sztuki do satyry i karykatu-

ry, co odbiło się nawet na pew-

nym procesie sądowym, rozwinie

się dyskusja nad - istotą humoru,

nad dozwoloną i niedozwoloną pa-

rodją, nad sztuką śmiania się i nad
brakiem poczucia dowcipu w na-

szem społeczeństwie. Do dys-

kusji zgłosił się szereg mówców.

Początek jutro o godz. 8,30

wiecz. w Zw. Literatów, Ostro-

bramska 9.
— Doroczne Zebranie Tow.

Naucz. Szk. Śred. i Wyż. odbędzie

się we środę, dn. 13 bm. o godz. 7

min. 15 w gim. A. Mickiewicza.

Na porządku dziennym są wybory
do Żarządu Koła Wileńskiego oraz

sprawozdanie z działalności ustę-

pującego Zarządu i ze Zjazdu

Walnego w Warszawie.

— Zarząd Centralny Stowa-

rzyszenia  Dowborczyków Ku

Chwale Ojczyzny podaje do wia-

domości, iż na terenie Wileń-
szczyzny nie egzystuje żaden

Oddział, reprezentujący _ Sto-

warzyszenie Dowborczyków, po-

nieważ Okręg Wileński Stowarzy-
szenia został rozwiązany uchwałą
Walnego Zebrania Stowarzysze-
nia z dnia 16 marca1930 roku za
wyłonienie się z pod dyscypliny
Stowarzyszenia,

Posiedzenie Naukowe
Wii. Towarzystwa Lekarskiego
odbędzie się we środę dnia 13 b.
m. O godz. B-ej w sali własnej
przy ul Zamkowej Nr. 24.
— Z Sokoła. W dniu 7 bm. pod

przew. w. prez. W. Olszewskiego
na posiedzeniu sekcji kulturalno-
oświatowej T. G. „Sokół” w Wil-
nie powołano do życia następujące
podsekcje: adczytowo - koncerto-
wa pod kierunkiem R. Grygla i A.
Mikołajuna, sceniczna — Piotrow-
ska, krajoznawczo - wycięczkowa
— St. Jarocki i A. Mikołajun, za-
bawowa—B. Kulesiūski, kroni-

 

ROMAN JASIENSKI, general.

Po Syberji i Mandžurji.
Właśnie po takim obiedzie na piewszej większej

stacji za Cycykarem zawędrowałem do baraku, w

którym przemyślny jarosławski kupiec dorabiał się
fortuny. Bez takiej mitręgi i trudności jak w jakiemś

paryskiem „Au printemps”, inb Chikagoskiem „Mar-
chall and Field”, gdzie trzeba podróżować windami

z piętra na piętro i błąkać się kilometrami po zapcha-

nych korytarzach, — tu w półciemnym zimnym ba-

raku, nie schodząc z miejsca, za tą samą brudnawą

ladą, kupiłem poduszkę, koc, spodnie, po pół tuzina

bielizny dziennej i nocnej, bczytew, artykuły toale-

towe, blaszane pudełka cukierków i angielskich ke-

ksów, neseser z naczyniem słoiowem, zapas tytoniu,

latarkę, świece i lichtarz samoczepiający się ścian

"i szyb. Mógłbym kupić tu i beczkę nalty i damski

kapelusz, albo kadź dziegciu i farbkę do czernienia
rzęs, ale narazie nie potrzebowałem.

Kupiec zapewniał, że największym popytem cie-
szą się konfekcja damska i perfumy, chociaż na sta-
cji mieszka tylko jedna niewiasta i to nie nazbyt ład-
na, ale w niej naturalnie kochają się wszyscy mężczy-
źni bez różnicy wieku i stanowiska.
prześcigają się wzajemnie w składaniu jej realnych

| dowodów, miłości — prezentów. Pod tym wzglę-

karsko - korespondencyjna — J.
Kodziowa i K. Bułhak i bibljoteka
— W. Mieaicka.

Przewidziane są następujące
najbliższe zebrania: 14 bm. infor-
macyjne zebranie dla ćwiczących,
17 bm. towarzyskie zebranie ro-
dziny sokolej, połączone z przed-
stawieniem scenicznem, działem
koncertowym i pogadanką. Po-
czątek o godz. 7. Trzeciego zaś
Maja uroczysta akademia.
— Nadzwyczajne Walne Ze-

branie Cyklistów i Motocyklistów
odbędzie się w niedzielę 17 bm.
o godz. 12 w lokalu przy ul. Nie-
mieckiej 9.
— Walne zebranie handlarzy

trzodą chlewną. Onegdaj w lokalu
przy ul. Metropolitalnej 1 odbyło
się walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Haadlarzy trzodą chlewną
pod przewodnictwem p. Znamie-
rowskiego.

Po zatwierdzeniu porządku
dziennego zarząd związku złożył
szczegółowe sprawozdanie z cało-
kształtu działalności w roku bie-
żącym. Ze sprawozdania tego
wynika, że na skutek starań za-
rządu przedstawiciele związku
weszli do komisji szacunkowej i
odwoławczej przy Izbie Skarbo-
wej. Wygórowane opłaty miej-
skie, pobierane na rzeźni miej-

skiej, były już niejednokrotnie te-

matem obrad Magistratu, jednak

dotychczas pozostają bez zmian.
Po przyjęciu sprawozdania o-

mawiano sprawę opłat, pobiera-
nych na rzeźni miejskiej za wa-

żenie mięsa. Postanowiono w tej

sprawie zwrócić się do wojewódz-

twa z prośbą o wydanie zarzą-

dzeń, ażeby od wag Magistrat nie

pobierał opłat, albo zezwolił na

ustawienie wag związku.

Należy przytem podkreślić, że
Magistrat wileński jest jedynym
w Polsce, który pobiera opłaty za
ważenie mięsa na rzeźni miejskiej.

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Ма Wojewódzki Komitet

Bezrobocia. Do numeru dzisiej-

szego włączamy dla naszych pre-

numcralcrów nadesłane nam

przez Wileński Wojewódzki Ko-

mitet Bezrobocia blankiety wpła-
ty na P. K, O.

Komitet Bezrobocia zwraca

się z prośbą o przesyłanie tą dro-
gą ofiar na pomoc bezrobotnym.

 

   

 

QFIARY,

złożone w Adainistracji „Dziennika Wi-

leńskiego',

Do
Redakcji „Dziennika Wileńskiego”

w Wilnie.

Wobec zagrożenia fundamentów Ba-

zyliki Wileńskiej, składamy na cel rato-

wania uszkodzonej Świątyni zebrane

wśród pracowników Banku Polskiego w

Wilnie zł. 127— i wzywamy kolegów

z pokrewnych Instytucyj do przyjścia

z pomocą, pamiętając zasadę, że: „kto

prędko daje — dwa razy daje”.
Zrzeszenie Pracowników

Banku Polskiego
Koło w Wilnie.

Kwota powyższa złożona została w
Administracji naszego pisma.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

— Ostatnie dwa recitale laureatów
Chopinowskich na Pohulance. Dziś o go-
dzinie 8 wiecz. recital fortepianowy z

< klu koncertów Il-go Międzynarodowe-
4» Konkursu laureatów im. F. Chopina.

W dniu tym usłyszymy: Teodora Gutma-

na (Z. S. R. R.) i Leonida Sagałowa

(ZSRR):
Jutro, w środę, 13 kwietnia, o godz. 8

wiecz. 4-ty i zarazem ostatni koncert
z udziałem: Abrama Lufera (Z. S. R. R.)
i Emanuela Grosmana (Z. S. R. R.)

Występy wyżej wymienionych laure-
atów cieszą się coraz wzrasłającem po-
wodzeniem. W programie utwory wy-
łącznie Chopina. Pozostałe bilety do
nabycia w kasie teatru Lutnia od godz.
11—9 wiecz. Bilety honorowe i ulgowe
nieważne.

— W Lutni Dziś — „Bęben* z Ró-
życkim.

— Uroczyste przedstawienie w Te-
atrze Lutnia. W sobotę odbędzie się z
inicjatywy p. Prezydenta m. Wilna Jó-
zeła Folejewskiego — uroczyste przed-
stawienie ku uczczeniu 10-letniej pracy
artystycznej na terenie Wilna Karola
Wyrwicz-Wichrowskiego. Odegrana bę-
dzie pogodna komedja Caillavet'a i
Flers'a. „Miłość czuwa”, z udziałem
i w reżyserji Karola Wyrwicz- Wichrow-
skiego, w otoczeniu czołowych sił ze-
społu, Bilety już do nabycia w kasie
Teatru Lutnia. Ceny miejsc od 50 gr.

20)

DZIENNIK WILEŃSKI

TEATRY MIEJSKIE.
(W LUTNI)

„Bęben“, wesola komedja w 4-ch
aktach L. Vebera i Grosse'a.

Występy Antoniego Różyckiego.

Jest to bodaj trzecie w Wilnie
wznowienie tej przemiłej, pogod-
nej sztuki a zawsze z zadowole-
niem wita się nanowo tę kome-
dję, w której, niby więź więdną-
cych liści, rzuconych na wiosenną,
zielenią kipiącą ruń, odbija melan-
cholja rzeczy minionych, kształtów
przeżytych, smutek zbliżającej się
zimy życia ludzkiego, obok kwi-
tnącego poranka lat dwudziestu.
Bądź zawsze młody duchem, choć-
by i w piątym krzyżyku — zdaje
się mówić autor —a jeśliś arty-
stą — to tembardziej; jedynie w
miłości nie stawaj do wyścigu z
dwudziestolatkiem — bo prze-
grasz.

I dużo jeszcze różnych rzeczy
mówią aułorzy starszym panom,
lecz w tak miły i grzeczny sposób,
tak dowcipnie i z humorem, że
gniewać się o to mógłby chyba no-
toryczny śledziennik.
A co za wyborne figury z pro-

wincji przesuwają się przed oczy-
ma widza! Te dwie ciotki: jedna
dobrotliwa i niemądra — to „ma-
man', druga surowa, po dyktator-
sku dzierżąca władzę w domu i
nad niesioraą Colettą — to „pa-
pa“. Albo Alcydes Pingois co ur-
wawszy się od maminej spódnicy,
drapnął do Paryża i bryka w Mou-
lin Rouge z panną Małgorzatą Sy-
fon. Albo dewotka z plotkarską
torbą panaa Suberwille. A nade-
wszystko enfant terrible Coletta.
A tak przypominają te figury nie-
które nasze typy i typki, że śdyby
nie nazwiska autorów i postaci,
możnaby sądzić że rzecz dzieje się
w jakimś Ozorkowie, Rypinie czy
innym Żołudku.

Wyborną komedję francuską
uświetnił grą swoją, zawsze
smart w rolach eleganckich
lekkich amantów, lub uwodzicie-
li p. Antoni Różycki z Warszawy,
któregośmy przed 4-ma laty tak
serdecznie na tejże scenie oklaski-
wali. Artysta i kobieciarz Dela-
nay, w jego interpretacji, miał tę
lekkość i wdzięk, jakie czarują
kobiety, to też niedziw, że piękna
Nancy tak łatwo po latach, ulega
ponownie czarowi przemiłego a -

mi, a maleńka Coletta tak nie-

opatrznie się myli co do istoty i

kierunku swego uczucia. Zrozu-

mienie stanu swego doświadczone-

go już serca wobec uroku młodości
było przez wybitnego artystę sto-
pniowane b. subtelnie.

Colettę, plagę egipską ciotek,
tę żywiołową, nieutemperowaną,
rozkoszną smarkatę grała p. Ka-
mińska z wystudjowaną praco-
wicie aż do szczegółów szczero-
ścią i prawdą — ale jej naprawdę
nie przeżywała. P. Kamińska na-
dużywa przytem głośnego wciąga-
nia powietrza, przed objawami
zdziwienia, radości lub przestra-
chu — oby to nie weszło w manie-
rję w rolach naiwnych. Ubrana b.
zabawnie w 1 i 2, ślicznie w 3 a-
kcie, nie powinna wkładać sukni
z czwartego aktu, bo szpeci i de-
fuguruje jej ładną figurkę. P. Bre-
noczy jako Nancy fascynująco u-
wodziła oczami i ustami dawnego
przyjaciela.

Wyborną ciotką — cerberem
była p. Jasińska - Detkowska, owa
zakrzepła i w cnocie i surowości
panna Anglas; maska i kijowata
postawa ciotki mówiły same za
siebie. A kostjumy sióstr — kla-
sa — zwłaszcza te szkockie płasz-
czyki i kapelusze. W innym ro-
dzaju skończenie komiczną była
panna Suberwille p. Zielińskiej,
wywołując samym swym wyglą-
dem huczne oklaski. Ostrożnego
przyjaciela, „zacnego chłopa” i wy
twornego rzeźbiarza grał p. Loedl
z naturalnością i swobodą pary-
skiego cygana najnowszego kursu.
Piotrusiowi p. Domańskiego cze-
goś brakowało, czegoś się wahał,
może poprostu p. D. nie opanował
pamięciowo roli. Jedną znajlepiej
ujętych była rola Alcydesa Pingo-
is — z której p. Ciecierski robił
rzeczy przewyborne jak i ze swą
maską, która, śdyby nie nazwisko
na afiszu możnaby sądzić że nale-
ży do nowozaangażowanego, mło-

To samo zresztą działo się na całej linji kolejo-
wej.

skradną.

biety bez serca.

Wszyscy oni

Nieraz słyszałem skargi na to, że chociażby
sprowadzić z Rosji najbrzydszą kucharkę, nie prze-
będzie ona kilku dni. Porzuci posadę i wyjdzie za-
mąż. Jeden stary kapitan mowi, że chciał dać ogło-
szenie, że poszukuje kucharki głuchoniemej, ślepej,
garbatej i łysej w jednej osobie, ale boi się że i tę mu

8 Nic dziwnego że w takich warunkach każda i-
stota ludzka mogąca dowieść że jest kobietą, stawała
się odrazu królową, dokoła której mężczyźni czołgali
się jako najniżsi słudzy i niewolnicy. Ułożyli potem
piosenkę o Mandżurji: — kwiaty bez zapachu, ko-

Mojem zdaniem było w tem sporo przesady. Mia-
ły one serca aż zadużo.

Podróż moja obfitowała w wydarzenia. Jednej no-
cy zamarzło na platformie trzech chińczyków; drugiej
nocy spaliła się żołnierska ciepłuszka, trzeciej — nasz
maszynista śpiesząc się dokądś, zatrzymał pociąg w
polu, odczepił lokomotywę i umknął na niej, pozosta-
wiając nas naszemu losowi. Byliśmy bardzo zdumieni
ujrzawszy nazajutrz z rana że nasze biedne wagoniki
stoją bezradnie, jak cielę bez matki, śród pustynnego
krajobrazu, ponad którym z prawej strony górowały
gęsto zalesione zbocza Chinganu. Ponieważ płk. Łu-
kaszyn miał dwie strzelby, poszliśmy z nim na polo-
wanie. Nie ubiliśmy nic, ale nie nudziliśmy się.

Dopiero pod wieczór nadjechała lokomotywa z

Z sali sądowel.
PROCES O SZPIEGOSTWO.

Wczoraj przy drzwiach zam-
kniętych sąd okręgowy rozpozna-
wał sprawę Augustyna Choda-
nionka i Wacława Rubnikowicza,
oskarżonych o uprawianie szpie-
gostwa na rzecz wywiadu so-
wieckiego.

Po przeprowadzonym przewo-
dzie sądowym i rozprawie stron
sąd w składzie wiceprezesa W.
Brzozowskiego i pp. sędziów Za-
niewskiego i Achmatowicza ogło-
sił wyrok, którego mocą skazał
Chodanionka na 6 lat ciężkiego

 

więzienia, a Rubnikowicza na 3
lata domu poprawy. Kos.

WYPADKI
— Podrzutki. W klatce schodowej

domu Nr. 25 przy ul. Ostrobramskiej zo-
stał znaleziony podrzutek płci żeńskiej
w wieku około 3-ch tygodni, którego
umieszczono w przytułku Dzieciątka Je-
zuss W tymże dniu w bramie domu
Nr. 1 przy ul. Garbarskiej znaleziono
drugiego podrzutka płci męskiej w wieku
około 3-ch dni, którego umieszczono w
przytułku Dzieciątka Jezus.
— Uduszenie dziecka, W nocy z

dnia 9 na 10 b. m. żona Man Rubina,
zam. przy ul. Nowogródzkiej Nr. 6, w
czasie snu z dzieckiem w wieku 8 dni,
niechcący je udusiła. Zwłoki zabezpie-
czono do decyzji władz prokuratorskich.
— Nieszczęśliwy wypadek przy ko-

paniu studni. W posesji domu Nr. 120
przy ul. Kalwaryjskiej w czasie kopania
studni i wyciągania wiadra z piaskiem
przez robotnika Jerzego Grygielewicza
(Katwaryjska 107) wiadro oberwało się
i spadło na głowę będącemu w studni
Leonowi Orłowi, lat 43 (Ogórkowa 21).
Lekarz Pogotowia Ratunkowego po u-
dzieleniu pomocy odwiózł Orłowa w
stanie ciężkim do szpitala Św. Jakóba.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 12 kwietnia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.

14.10. Program dzienny.
14.11, Muzyka romantyczna i poro-

mantyczna (płyty).
1515. Komunikaty.
15.25, Odczyt dla maturzystów i

audycja dla dzieci.
: 16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Muzyka z płyt. C. Debuss —

Nocturny.
17.10. „Czy sztuka umarła"? —

odczyt.
' 17.50. Popularny koncert  symfo-

niczny. 3
18.30. Kom. Aeroklubu Wileńskiego.
19.00. Przegląd litewski.
19.20. Pogad. o współczesnej kul-

turze polskiej.
19,40. Program na środę.
19.45. Prasowy dziennik radjowy.
20.20. „Wiosna idzie“ — feljeton.
22.45. Komunikaty.
23.00. Koncert symfoniczny (płyty).

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

W dwudziestym czwartym dniu
ciągnienia 5-ej klasy 24-tej pol-
skiej loterji państwowej, większe
wyśrane padły na numery nastę-
pujące:

Premje po 4.000 zł, + 250 zł.
na N-ry: 7342 21664 35449 43872
134011.

ZŁ. 3.000 na Nr. 12750.
ZŁ 2.009 na N-ry: 20824 21701

34146 45760 49492 52958 55435
58959 61862 64640 82745 85687
87391 88041 97867 103305 115696
118634 135406 141403 144258
157608.

ZŁ 1.000 na N-ry: 42 19826
25163 32535 41638 42677 43515
44800 48296 52776 53063 62982
66030 67731 81400 86104 89256
97917 105417 111084 114822
120211 122813 124559 126327
131820 135546 137002 142722
14657 148142 148327 150285
153661 154222 156238 156357.

WARSZAWA (Paz). W dniu
25-m ciągnienia 5-ej klasy 24 pol-
skiej państwowej loterji klasowej
główniejsze wygrane padły na nu-
mery następujące:

5 tysięcy złotych — 122.348,
złotych 500 + premja 5 tysięcy
zł, — 58.943, złotych 250 ++ premja
5 tysięcy ziotych — 719, 38.432,
57.873 i na Nr. 138.697.

dziutkiego aktora. Dlaczego p.
Budzyński jako Vergnaud był taki
ponury? Pomniejsze role przypa-
dły pp. Molskiej, Zastrzeżyńskiej,
Malinowskiej,  Lubowskiej, De-
tkowskiemu, Moranowiczowi.

Dekoracje i wnętrza tym razem
jakieś, mówiąc grzecznie, niecie-
kawe. Pilawa.

innym maszynistą, wysłanym specjalnie po naszych
inżynierów, których oczekiwano na następnej stacji
na inauguracyjną uroczystość, urządzoną przez inż.
Boczarowa. Dotarliśmy do stacji w zupełnej ciemno-
SC1

pole do popisu.

Na tle gorejących ognis«, zasilanych wciąż do-
rzucanemi stosami smolistego łuczywa, pijana orgja
wydawała się obrazem z jakiejś ferji lub opery.

Honorowi: goście Boczarowa —rosyjski arcybi-
skup i inżynierowie ucztowałi w baraku restauracyj-
nym. Że i tam bawiono się ochoczo, dowiódł nam te-
go niejaki inż. Sołtan, który w stanie zupełnie pija-
«nym począł dobijać się do naszego wagonu żądając
żebyśmy też szli na sławetną ucztę.
głównie o panią, która była w wagonie, o której mu-
siano mu powiedzieć. Pertraktacje przez zamknięte
drzwi nie zadowoliły go wcale, zwłaszcza od chwili

- były poważnie zagrożone.

Z dziesiątków ognisk gorejących w polu na śnie-
gu i z takiejż ilości dużych beczek piwa i wódki, o-
toczonych setkami pjanych robotników, zrozumieli-
śmy, że uroczystość rozpoczęła się dość dawno.

Nasi inżynierowie opuścili wagon, my zaś — ko-
misja i piękna pani z jej satelilą pozostaliśmy. Zam-
knąwszy wejścia do wagonu na klucz, przysłuchiwali-
śmy się odgłosom zabawy, rykom i wyciu pijanej
tłuszczy; widzieliśmy przez okna bijatyki, w których
nie tylko pięści, ale i topory znajdowały znakomite

Po powodzi.
Ww Wilnie.

Woda na rzece Wilji z każdą
godziną opada. Groźba powodzi
na całej rzece minęła. Z zato-
pionych budynków woda powoli
ustępuje.

Według ostatnich danych, po-
ziom wody na rzece Wilji wyno-
si 602 cm. (onegdaj kulminacyj-
ny punkt 640 cm) na rzece Wi-
lence 235 cm. Na powórzu po-
sesji przy ul. Zygmuntowskiej 20
w dniu 10 b. m. przedostała się

woda podskórna nazewnątrz i po-
ziom jej wynosił od 5—10 cm;

wskutek czego z mieszkań, po-
łożonych w oficynach tegoż do-
mu, ewakuowały się 4 rodziny.

Silny prąd rzeki zniszczył. zu-
pełnie na przestrzeni 10 mtr. bul-
war przy ul. Zygmuntowskiej oraz
podmył nasypy przy ul. | Baterji
i Zwierzyńca.

Pozatem powódź wyrządziła
dość poważne szkody mieszkań-
com ul Brzeg Antokolski, Tarta-
ki, Fabrycznej, Pijarskiej i w Za-
krecie. (a)

W powiecie wileńsko-trockim.

Stan wody na Wilji w Micha-
liszkach, Niemenczynle i Santoce
opada, a mianowicie w Michalisz-
kach wynosi 468, em.,wNiemen

czynie 520 cm. (Poprzedniego
dnia w Michaliszkach 220, w Nie-
menczynie 566 cm)

Nad Dźwiną.

Z Dzisny donoszą, iż w dniu
wczorajszym na całej przestrzeni

ruszyła rzeka Dźwina. Zwały lodu

w kilku miejscach potworzyly
wielkie zatory, które przy pomo-

cy środków wybuchowych rozbi-

jały oddziały saperów. Wobec

znacznego ocieplenia się poziom

wody wzrósł w ciągu dwóch dni

do 7 mtr. i 60 ent. Nagłe pod-
niesienie się wody spowodowało

zalanie granicznej wsi Oczerki i

osady rybackiej Rybiszki. 190 о-
sób niezwłocznie ewakuowano.
Wobec znacznego podnoszenia
się poziomu wody zachodzi groźba
powodzi w m. Dziśnie, gdzie po-
czynione zostaly już wszelkie
środki zabezpieczające przed
wdarciem się wody do miasta.
Po Dźwinie spływa duża kra lo-
dowa oraz odłamki drzew, da-
chów, łodzi i t. p. a

-

W pow. Lidzkim.

LIDA (Pat). Wskutek podnie-

sienia się poziomu Niemna na te-
renie gminy dogudowskiej zalane
zostały w dn. 9 b. m. osady Tka-
czowo i Dubrowo oraz dwa domy
w osadzie Jazowice. Ludność za-
lanych domów ewakuowano. Prze-
rwana została kolejka wąskotoro-
wa Hut Szklanych „Niemen“. O-
sady Niwiszcze i Urbanowicze

Na te-

renie $miny Iwje woda podeszła

7е świata
UCZONEMU DOPOMÓGŁ PRZYPADEK,

Kierownik szwedzkiej wyprawy ar-
cheologicznej do Grecji prof. A. W. Per-
rson, opowiada w świeżo ogłoszonem w
języku angielskim sprawozdaniu z prac
dokonanych, że najważniejsze swoje od-
krycie archeologiczne zawdzięcza wypad-
kowi.

Bawiąc w okolicy Argolisu, gdzie swe

go czasu król Agamemnon panował w

starożytnem mieście Micenach profesor

otrzymał od pewnego oberżysty wiado-

mość, że oberżysia ien, jadąc w górach

na swym mule spostrzegł kilku włośnian

usiłujących podważyć wielki głaz. Ja-
dący poznał w tym głazie zabytek ar-

cheologiczny, namówił więc włościan, a-

by zaniechali wysiłków i zawiadomił o

swem odkryciu konserwatora zabytków
archeologicznych Argolisu dr. Bertosa.

Wyprawa szwedzka pracująca pod
Asine w pobliżu miejsca, gdzie znajdował
się ów głaz zagadkowy, udała się tam na
tychmiast, a odwaliwszy go, znalazła wej
ście do grobowca jednego z królów mi-
ceńskich z okresu przedhistorycznego, w
grobowcu zaś — wspaniałe kubki złote
i naszyjniki, w złoto oprawne pieczęcie,
miecze, noże i inńe szczątki zaginionej
cywilizacji Grecji starożytnej.

Ruch wydawniczy.
— Nieznany Wyspiański. Nie wi-

dziano dotychczas naogół, że wielki po-
eta polski Stanisław Wyspiański, intere-
sujący się tak żywo przeszłością wszyst-
kich ziem polskich, i z zachodniemi zie-
miami również jest związany, a nad ich
dziejami przeprowadzał szczegółowe stu-
dja. Odbył mianowicie Wyspański dłuż-
szą podróż wzdłuż granic zachodnich Pol
ski, od Lignicy aż po Pomorze, a wszę-
dzie, $dzie się zatrzymywał, badał wątki
historyczne danych okolic, przyswajał je
sobie i planował rozmaite w związku z
niemi prace literackie. Ponadto szkico-
wnik artysty pęczniał od licznych stud-
jów i szkiców związanych z tą podróżą.

Kilka z tych szkiców, zupełnie dotąd
niereprodukowanych (jak np. rysunek ra-
tusza poznańskiego), zareprodukawał w
4 zeszycie „Tęczy” młody historyk lite-
ratury Jan Dir w artykule „Wyspiański
w Wielkopolsce". Temat ten przez swą
nowość i arystokracyjność powinien za-
interesować nietylko specjalistów i hi-
storyków literatury, ale szeroki ogół pol-
ski, dla którego wielka sztuka Wy-
spiańskiego jest nieustającem źródłem
wzruszeń artystycznych.

GONEWEZEWOCKRYPOREECE EK CARS
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

tkanie okien.
źnego rana.

Chodziło mu

kilometrów.
kiedy nikt z nas nie reagował na jego krzyki i prze-
kleństwa. Uderzeniami pięści powybijał on podwój-

pod wieś Zbójsk, która w ubie-
śłym roku była zalana. Godny
podkreślenia jest fakt, że woda
zalała po lewej stronie Niemna
szereg miejsc, które w ubiegłym
roku, mimo większej powodzi, nie
były zalane. Przyczyny szukać
należy w podniesieniu się koryta
rzeki wskutek zamulenia, wzglę-
dnie obniżenia się ziemi po lewej
stronie Niemna.

Jeszcze w dniu 10 b. m. poziom
wody na Niemnie stale się podno-
sił, osiągając 3 m. 80 cm., pod
Bielicą zaś 4 m. 44 cm. ponad stan
normalny, W dniu 11 b. m. woda
zaczęła opadać. Pod Ogrodnikami
do godziny 12 opadła o 10 cm.,
pod Bielicą utrzymała się na naj-
wyższym poziomie. Spodziewać
się jednak należy zakończenia po-
wodzi i na tym odcinku w ciągu
nocy, gdyż na wszystkich rzekach
woda opada bardzo widocznie.
Szkody wyrządzone przez powódź
są bardzo nieznaczne. Najwięcej
ucierpiały przyczółki i nasypy
mostowe.

WAREZZAM IEZIE LODOWA II

Kącik grafologiczny.
Panu L. P. Grafolog dziękuje panu

za przesłanie dużego materjału do stu-
djum. A oto ekspertyza.

Tak charakter jak i umysłowość pa-
na są w stadjum krystalizacji i w okresie
kształtowania się. Stąd też pewna roz-
bieżność w czynach i postępkach. Bią-
dzenie nieraz i wadliwe postępowanie.

Skłonność do studjów ścisłych. Tro-
chę egoizmu, co nie przeszkadza nieraz
poświęcać sic dla bliskich. Wybitny
zmysł damołorstwa. Rozum życiowy.

A.K. z Turmont. Trochę zamało
tekstu. Charakter zrównoważony, przy
dobrem sercu. Zmysł praktyczny. Fan-
tasta — lubi porządek. Wytrwałość.
Niekiedy drobiazgowość i pedantyzm, —
Wibitny ślad przebytych przejść w la-
tach dziecięcych. *

„Wit. Bi“. Stanowczošė Nerwy
trochę w nieporządku. Inteligencja. Tro-
chę sentvmentalizmu, umiejętnie opano-
wywanego zdolności, które należy roz-
winąć i wykształcić. Grafolog radziłby
panu W. wpierw ludzi lepiej poznawać,
a po tem im zawierzać. Vide bajka La-
fontaina „O lisach w owczej skórze”.

W.O. Czekam na próbki. pisma
osób o których pan wspomina. Eksper-
tyzę podam w „Kąciku”. Tak — każda
z poszczególnych próbek winna być za-
opatrzoną w znaczek.

A teraz słów kilka o W. O. Roz-
bieżność dążeń spowodowana nieokreślo-
nością celów życiowych. Stąd też trochę
zwątpienia we własne siły i luki myślo-
we. Roztargnienie i brak opanowania
przy równocześnie dobrem sercu, wio-
tkości charakteru.

Nerwy trzymać na uwięzi. Wykształ-
cać umysł, hartować serce,

„Zielona dziewczynka”. Dziewuszko
wiośniana — za mało tekstu, stąd też
zwięzła i niezupełna ekspertyza.

Główka dobrze umeblowana, garnię-
cie się do wiedzy i wyższych celów. In-
teligencja wrodzona. Brak natomiast u-
miejętności życia i zdolności stąpania po
jego wyboistych ścieżkach.

Jest to wada, którą naprawi samo
życie i przemądre lata. #

dem panuje, jak zrozumiałem, jakiś oszalały wyścig. ne szyby w oknach i przy pomocy przywołanych ro-
botników, którzy go podnieśli do góry, wtarśnął do
nas przez okno, pokrwawiony szkłem, olbrzymi, dziko
pijany i wstrętny.

Jak mołpolud rzucił się on wprost na naszą to-
warzyszkę. Jednemu z nas udało się jednak uderze-
niem pod dolną szczękę obezwładnić go. Jak jaki
niepotrzebny tłomok wyrzuciiiśmy go przez to samo
okno na głowy wrzeszczących robotników. Teraz z
kolei oni poczęli nas oblegać. Kilka rewolwerowych
strzałów zmusiło wreszcie dowodcę straży ochronnej,
też mocno podchmielonego, wkroczyć z żołnierzami
i rozpędzić napastników. Tylko ciepła w wagonie
nikt już nie mógł nam przywrócić. Wszystkie i
poduszki, futra i płaszcze musieliśmy zużyć na za-

Z bronią w ręku czuwaliśmy do pó-

oce,

Po powrocie z Chajlaru, znów przeniesiono mnie
do Charbina, bardzo prędko potem w pierwszych
dniach marca zapowiedziano ewakuację Mandżurji, |
„Baterja Mechmandarowa i sztab dyonu z płk. Irma-
nem miały odejść do Nerczyńska, zaś pierwsza ba-
„terja z nowym dowódcą ppłk. Sabłukowym, pozosta-
jąc w Mandżurji, miałą przejsć na południe do Ta-
lienwanu nad brzeg Oceanu, po drugiej stronie za-
toki, naprzeciwko miasta Dainiego. W ten sposów
dwie baterje Irmana rozdzielaia przestrzeń koło 2.500

(C. d. n.)   

a
.

       



 

Z KRAJU.
Mord w gm. kraśnieńskiej pow. moto-

deczańskiego.
Z Mołodeczna donoszą, iż we

wsi Osowiec gm. kraśnieńskiej
popełniono zagadkowe morder-
stwo. Ofiarą mordu padł Jan Mo-
szowiec. Śledztwo ustaliło, iż

sprawcą morderstwa jest 20 letni
Jan Grysel, mieszkaniec wsi Oso-
wiec, Morderca odmawia narazie
zeznań. (a)

Konkurenci mennicy.
We wsi Paciuny gm. jaźwiń-

skiej w zabudowaniach gospodar-
skich Jana Kozłowskiego ujaw-
niono warsztat fałszywych 50 gro-
szówek. Kozłowski warsztat fal-
syfikatów prowadził do spółki z

niejakim Aleksandrem Matwie-
jewskim. "Fałszerze zdołali sta-
brykować w ciągu ostatnich kilku
dni 120 fałszywych monet. War-
sztat  opieczęlowano, fałszerzy

osadzono w więzieniu. (a)

Strajk w tartaku w Woropajewie.
W dniu wczorajszym w Woro-

pajewie w tartaku braci Zinge-
rów wybuchł strajk. Zastrajko-
wało 30 rcbotników. Przyczyną

 

strajku jest niewypłacenie zarob-
ków za ostatnie 2 tygodnie. Prze-
bieg strajku spokojny. (a)

WISI"

 

SPORT.
Ognisko — Makabi 2:1.

Rewanżowe spotkanie Ogniska z dru-
żyną Makabi stało na nieco wyższym
poziomie i obfitowało w szereś cieka-
wych momentów, ale tak, jak w meczu
poprzednim, tak też i teraz dużo do ży-

czenia pozostawiała sobie technika i for-
ma poszczególnych graczy.

Ognisko w dalszym ciągu grało „bez
głowy”, tak zwanym systemem „każdy
sobie — byle dalej”. Kierownictwo
Ogniska musi, prócz nowych butów, po-
starać się lepiej o jakiegoś dla graczy
trenera, który nauczyłby koniecznych

zasad piłkarskich. Kładziemy to wszyst-
ko'na karb „początków”.

O treningu nie można zapominać, bo
przez trening dochodzi się do rekordów,
a taki trening, jak u nas, to żaden
trening.

Piszę o tych rzeczach teraz na po-

czątku sezonu, bo już najwyższy chyba
czas przestać szukać winowajców upądku
piłkarstwa wileńskiego, a wziąć się su-
miennie do planowej roboty.

W roku ubiegłym kilku wileńskich
piłkarzy ukończyło kursy instruktorskie.
Dlaczego więc chociaż ich się nie wyko-
rzysta?

Wracajmy jednak do meczu, do dru-
żyny Makabi, która grała nieco lepiej
nic poprzednio. Birnbach nadrabiał bra-
ki innych graczy i, jak zawsze, pracował
za dwóch.

Więcej sytuacji mieli gracze Ogniska,
którzy też strzelili dwie bramki, przez
Czeslawskiego,i Godlewskiego.

Makabi bramkę honorową zdobyla

przez Antokolca.
Mecz sędziowal p. Sznajder.

 

DZIENNIK ILERSKI

Podpisanie umowy z sowietami
o ruchu granicznym.

W ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy na pograniczu polsko-so-
wieckiem odbywały się narady
przedstawicieli władz polskich i
sowieckich w sprawie unormowa-
nia stosunków granicznych. Prze-
prowadzone konferencje granicz-
ne w rejonie Stołpców, Radosz-
kowicz i Dzisny z udziałem władz
granicznych i delegatów Minister-
stwa Spraw Zagranicznych ze
strony polskiej oraz komisji z Ko-
misarjatu Ludowego Spraw Za-
granicznych ze strony sowieckiej
doprowadziły w tych dniach do
podpisania umowy polsko-sowie-
ckiej. Umowa ta normuje stosun-
ki na pograniczu polsko-sowie-
ckiem w sposób następujący: Ko-
mendanci danych odcinków gra-
nicznych strony polskiej i so-
wieckiej w razie potrzeby (ko-
niecznej) będą wydawali tymcza-
sowe przepustki graniczne dla
mieszkańców zamieszkałych t. zw.
pas graniczny. Osoby te będą
mogły przekraczać granicę i prze-
bywać do trzech lub więcej dni
na terytorjum obcem.

2) Rybacy zamieszkali nad gra-
nicznemi rzekami obu państw bę-
dą mogli trudnić się rybołówstwem
na wodach granicznych za spe-
cjalnem zezwoleniem komendan-
tów odcinków.

3) Mieszkańcy granicznych o-
siedli będą mogli budować wed-
ne tamy, osuszać błota oraz prze-
prowadzać wszelką meljorację.

4) Delej umowa normuje spra-
wę stosunków granicznych mię-
dzy strażnikami sowieckimi a
żołnierzami K. O. P. Wszelkie zaj-
ścia graniczne wywołane czy to
ze strony sowieckiej czy też pol-
skiej będą regulowane przez mie-
szaną komisję polsko sowiecką.
Wszelkie zniszczenia spowodowa-
ne przez strony na granicy, np.
zniszczenie słupów granicznych,
linji i t« p. będą naprawiane przez
stronę, która się tego dopuściła.

Umowa ta przyjęta zostanie
niewątpliwie przez ludność po-
granicza z wielką radością. Wcho-
dzi ona w życie z dniem 15
kwietnia r. b. a.

 

ROZMAITOŚCI.
TRAFIŁ FRANT NA FRANTA.

Wielką wesołość wywołało w kołach
literackich i lekarskich Paryża zdarze-
nie, które rozegrało się, niedawno pomię-
dzy pewnym lekarzem, a znanym kry-
tykiem teatralnym.

Obaj ci panowie obecni byli w tea-
trze „Odeonu” na pierwszem przedsta-
wieniu szekspirowskiego „Leara” w no-
wem opracowaniu i, wychodząc z teatru,
spotkali się na schodach ulicznych gma-
chu teatralnego.

Wywiązała się rozmowa, podczas któ
rej lekarz spytał krytyka, co sądzi o tej
nowej przeróbce dramatu szekspirow-
skiego. Krytyk wyłuszczył tak szczegó-
łowo pytającemu swoją opinię, że w koń-
cu zachrypł, poprosił więc lekarza o le-
karstwo na chrypkę. W odpowiedzi le-
karz wyjął notes z kieszeni, skreślił na

kartce receptę i podał ją krytykowi.
Następnego jednak dnia krytyk o-

trzymał od lekarza list z żądaniem 50
franków honorarjum za udzieloną po-
przedniego wieczora poradę lekarską. A-
le nie w ciemię bity krytyk odpowiedział
eskulapowi natychmiast następującemi
słowami:
— „Za wyjaśnienie na schodach Ode

onu znaczenia przeróbki „Leara” należy
mi się 50 franków, a za chrypkę, której
się przy tem nabawiłem — 50 fr. Od-
ciąśnąwszy więc od tego żądane przez
pana honorarjum, pozostaje na moją ko-
rzyść 50 fr.

Sala do wynajęcia
** na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

 

Rejkom dokszycki przed sądem.
Już w 1929 r. władze bezpie-

czeństwa w Głębokiem zwróciły
uwagę na wzmożoną działalność
wywrotową na terenie pow. dzi-
śnieńskiego

Po dłuższej obserwacji zdołano
ustalić, iż ogniskiem akcji była
wieś Tarśguny, gdzie mieścił się
rejonowy komitet dokszycko-głę-
bocki, a kierownikami jego byli
Mikołaj Małużeniec i Aleksander
Moskalonok, którzy utrzymywali
łączność z Okr. Kom. K. P. Z. B.
w Wilnie.

Kiedy obu wymienionych a-
resztowano, rejkom objęli miesz-
kańcy tejże wsi Teodor Daniło-
wicz i Grzegorz Moskalonok. Oni
to zorganizowali w gm. dokszyc-
kiej i porp!'skiej obchód rewolucji
październikowej i im przypisać
należy, że w nocy z 6 na7 listo-
pada 1930 r. wywieszono 7 anty-
państwowych transparentów i roz-
rzucono znaczne ilości ulotek i li-
teratury wywrotowej.

Stwierdzono, iż w pracy orga-
nizacyjnej brali udział: Włodzi-
mierz i Teodor Małużeńcy oraz
Bazyli Buniec, a rezultatem ich
agitacji byio między innemi to, że
mieszkańcy obu $min wzbraniali
się płacić podatki, a sekwestra-
torom stawiali opór.
W marcu ub. roku uchwalono

utworzyć - samodzielny rejonowy
komitet w Dokszycach z siedzibą
w Targunach. Komitet ten zorga-
nizował się w kwietniu, a na czele
jego stanęli: Bazyli Buniec, Wł.
i T. Małużeńcy i Grzegorz Moska-
lonek. Pierwszego maja miała się
odbyć demonstracja.

Władze bezpieczeństwa  po-
krzyżowały te zamierzenia, gdyż
już w nocy na 23 kwietnia przy-
stąpiły do likwidacji wywrotow-
ców. Zarządzono rewizje, a w na-
stępstwie aresztowania.

W. rezultacie w stan oskarże-

nia o należenie do spisku komu-
nistycznego postawieni zostali:
Bazyli i Mikołaj Buńcowie, Jan
Barakiewicz, Dymitr  Wasiuko-
wicz-Dziem:dowicz, Teodor Dani-
łowicz oraz Włodz. Piotr i Teodor
Małużeńcy.

Piotr Daniłowicz i Grzegorz
Moskalonek ukryli się i zbiegli do
Rosji sowieckiej.

Wszystkich aresztowanych osa-
dzono na Lukiszkach, gdzie nie-
którzy z nich przystąpili do t. zw.
„komuny więziennej” i brali udział
w głodówce.

Wczoraj wszyscy oskarżeni w
tej sprawie stanęli przez III-cim
wydziałem karnym sądu okręgo-
wego. Przewodniczył rozprawie
wiceprezes p, W. Brzozowski przy
udziale pp. sędziów Zaniewskiego
i Achmatowicza.

Oskarżai  podprokurator p.
Dowbór.

: Oskarżeni nie przyznali się do
winy.
W wyniku przewodu sądowego

sąd. z pośród ośmiu podsądnych
uznał za winnych trzech, pozosta-
łych zaś uniewinnił. Na ciężkie
więzienie skazani zostali: Bazyli
Buniec na 5 lat, T. Daniłowicz
na 4, a Włodz. Małużeniec na
3 lata. Kos.

 

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 11. IV. 1932 r

Wadaty I dewizy;
Dolary 8,90—8,92—8.88.
Belgja 124.85—125,16 —124,54.
Gdańsk 174,35—174,78 — 173,92.
Holandja 361,15—362,05— 360,25
Londyn 33,90—34,07 33,73.
Nowy York 8,903—8,9”3—8,883.
Nowy York kabel 8,908—8,928—8,888.
Paryż 35,15—35,24—35,06.
Praga 26,37—26.36—26,43—26,41
Szwajcarja 173,60-—174,03—173,17.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,85.
Tendencja niejednolita.

'
Bank Polski 84,50—84,75. Lilpop 15,15

Wstęp wolnyl Ogłoszenie jednorazowe! wstęp wolny!

Proszę wyciąć izachować.

Cudtechniki
PRZEDSTAWIA NASZ MOSIĘŻNY

APARAT DO PRANIA
PANIE DOMU I MĘŻOWIEI

aT EMP0»

Nesi najbardziej wykwalifikowani specjaliści którzy mówili pe

swej podróży okrężnej przez wszystkie większe mlasta Euro-

y do miljonów gospodyń (ostatnio w Poznaniu do 17,800

zwiedzających) przyjechali obecnie do Wiina by urządzić tu
poraz pierwszy w niżej podanym lokalu nasze

POKAZY PRANIA
Temat, otwarty do dyskus

DZIEŃ PRANIA DA
Obowiązek do oszczędności równa się dla każdej ge-

I oplewać będzie:

NIEJ A DZIŚ

spodyni z obowiązkiem zwiedzania naszych wykładów,
na których dowie się o

DZISIEJSZYM SPOSOBIE PRANIA
Połączone z każdym wykładem jest nasze senszcyjne

PRÓBNE PRANIE
za pomocą mosięźnego aparatu
na świecie maszyną ludową s prania po cenie rekla-

„50.

Proszę przynieść ze soką brudną bieliznę, także
którą desianie się po 5 minutach zuzełniekrochmeloną,

czystą z powrotem.

„ТЕМРО“, najtańszą

Nasz aparat wypierze 100 kołnierzy lub 40 ręczników iub

20 koszul w 5 minutach śnieżnie biało!

Nasz całkowicie w kraju wyrabiany ap:
znaleźć się w każdem gospodarstwie domowem!
Polecamy specjalnej uwadze, że:

rat powinien

 

1. Hparat „Tempe” nie może być porównany z
żadnym sparatem lub maszyną do prania, przed
nami go bowiem jeszcze nikt nie demon-
strował.

|
= działanie.

A

. Aparat „Tempo“ jest 9-krotnie opatentowany
i przez to uwydatnia się jego nienaganne

. Aparat „Tempo” jest w posiadaniu Cechy nr. 13
„Instytutu Gospodarstwa Domewego" w War-

Pekazy odbędą się tylko 5 dni od wtorku dnia 12 kwietnia b.r.
da soboty dnia 16 b. r. włącznie

przy ul. WIELKIEJ 58 — (dawniej skład mebli).
Dziennie: przedpoł. o godz. 11, popołudniu o godz. 2 I 4, wie:

czerem o godz.6 w zwartycii seansach.
Prosimy o

„Walbo'* sp .z o por. Katowice,

 

zybycie
„c patentów.  

Przyjmujemy generalnych zastępców.

      
  
      

    
        

      

       

   

również „ 50 gr.

1 pomidorami.
Jar:
Pomidory krajane, Kalatjory,

Nowootwarta; Kawiarnia - Mieczarnia

„ŚWITEZIANKA”
Wilno, ul. Wileńska 368 (dawniej „Ziemiańska”)
Obiady na maśle z
zł. 1,20 gr. — Potrawy jarskie.

 
WIOSNA!

Organizm człowieka wymaga potraw witaminowo jarzynowych, a nie
wszyscy wiedzą, że lepsze sklepy spożywcze posladają niedrogie w u-
życiu a smaczne, skoncentrowane suszone jarzyny dla zup i dań
najstarszej w kraju (założonej w r. 1893) WYTWÓRNI suszonych

owiocówIjarzyn

K. SIENKIEWICZA w Wilnie:
SZPINAK, doskonele zamieniający, z dodaniem kwasu, szczawik

(bez szkodliwego dla organizmu kwasu szczawiowego)
w opakowaniu 25 gr. (zamienia 25 dk. swieżego) na 5 osób — 35 gr.

Barszcz wołyński o naturalnym kwasje jabłecznym z grzybami

nka wyborowa z groszkiem, brukselką i kalafjorami.
Fasolka szparagowa

| znana wszystkim Włoszczyzna suszona do buljonów.
Na Kompoty jabika suszone prasowone w skrzynkach firmowych.

2-ch dań 1 zł,

8680-0 о

na 10 osób — 65 gr.

o
zielona

SETKI
Orirobramaka 5.

KIRO"
"ERTR
vilra Wliefiska 88, tol. 525.

SLWIĘKOWY MIMO-TEAM
«HOLLY WOOD»
MICKIEWICZA Ne 22, tel. 15-22.

DŹWIĘKO-
WE o

Wielka 47. tel. 15-14.

DŹWIĘKOWY
KIMO-TEATR
ul. MiękiewiezaNr.11 tel. 15-62

Qd poniedziałku
11 b. m.KIRENATOŚCAE | |

 

DŹWIĘKOWY FILM REWELACJA! 4000000 dolarów kosztowała realizacja tego arcydzieła. l

«HE L Į o $>»|| said aeikis ANIOŁOWIE PIEKŁA To epokowe dzieło genjuszu ludzkiego To miłosny

 

 

CASINO |

 

„LUX“||

 

JEDYNE
W POLSCE
ŹRÓDŁO INFORMACYJNE

NIEZBĘDNE
DLA KAŻDEGO
PRZEMYSŁOWCA, KUPCA,

FINANSISTY, EKONOMISTY

RSASZZSOW OWH

«Pieśń o Atamanie»
czątek seansów o godzinie 4, 6, 8 1 10 w. Ceny miejsc: belkon 30 gr. parter

Dzłśl najnowszy sukces światowy!
Dawno niewidziana ulubienica publiczności

Nad program: Dodatki dźwiękowe.
dnie świąteczne o godzinie 2-ej.JASNIE PANI. w

|льЙEEAPROWADZISZROT
OTTKORCIETTETREMYRZTRESEPT

Dziś! Najpotężniejszy wszech-
Światowy przebój dźwiękow
król ekranu IWAN MOZŻUCHIN,

kowe. Początek o godz. 4=€ej, w dnie świąt.

STARANIEM ZWIĄZKU IZB PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH

 

RECT MEMO

zrealizowany przez słynnego miljardera amerykeńskiego HO

kon 50 gr., Parter 60 gr. na pozost sea1se Baikon 60 gr, Parter od 1 zł.

riiiiiiiii ESEE pomniał go rozciąć na
pół.

MIŁOSTKI
Początek seans*w o godz. 4, 6, 8 I 10,30,

Betty

DZIŚ! Dwie największe świstowe gwiazdy filmowe

GRETA GARBO rywalizują w jednym programie
w swoich największych kreacjach w filmach p t:

Ceny normalne.

HADŻY MURAT

ukazał się

ROCZNIK
POLSKIEGO PRZEMYSŁU i HANDLU

Na 1932 Rok
opracowany pod kierownictwem Komitetu, złożonego z

DYREKTORÓW IZB PRZEMYSŁOWO - HANDLOWYCH

przez

TEODORA SZOBERA

ROCZNIK zawiera sprawdzone informacja

© przeszło 7 000 przedsiębiorstw w Połsce

podzielonych na 27 grup, oraz trzy skorowidze:
przedsiębiorstw, wyrobów i miejscowości.

ROCZNIK opracowany jest w trzech językach;

polskim, francuskim

Całość oprawiona w płótno stanowi księgę,

liczącą około 2000 stron.

DO NABYCIA W ADMINISTRACJI WYDAWNICTWA: WARSZAWA, UL. TRAUGUTTA 7/9, TELEFON 688-47,

KOS WE W KSI

Х-

, czarująca Lil Dagewer | prześliczna Betty Am

k O A.R NN

W roli Atamana Sumnego M. A. Schlettow Z dostosowaną do

akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą: M. Salnieklego. Po-

60 gr. Kass czynna od godziny 3,30 do 10 w.

UFCW SDE DIGG TO"6-790TTRII "RNA UE KTSPSV PDA TRUIPSN

Najgłośniejszy film doby obecnej. $2@ dostaję dwa kawal-

wielkim filmie
Amann dlriękowyw p.t1

Ceny zniżone.

"IR

(„Blety Szatan“) w-g słynnego

Režyserja Aleksandra Wolkowa. W rolach glėwnych niezrėwnany
ann. Nad program: Dodatki “žwię-

o godzinie l-ej. Ceny od 40 gr.

stanie,

 

arcydzieła LWA He. TOŁSTOJA. WPP,

KUPIĘ MOTOCYKL
używany, lecz w dobrym Pozneń, pod 54,308.

z wózkiem Я

EEE TT

W Restauracji.
— Panie stołowy, zaw*

ki pleczeni, a dla czedo

szept pragnących piesz zet kobiecych. Film ten został dziś podał mi pan tylko

WARDA HUGHESA Ceny zniżone: na l-szy seans Bal- jeden?
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15. prze-

Kucharz za-
— Najmoeniej

praszam!

ЕЕ =======в)

Leśniczy, poznańczyk 29
lat, energiczny, dobry fa-
chowiec, znajomość |6-

niedościgniona MARLENA DIETRICH | niezrównana zyków: polski, niemiecki,

27 (Szpieg) i ANNA CHRISTIE
Początek e goćz. 3,30, 7, I 10,30 Dodatki dźwiękowe.

z kllkuletnią praktyka,
ostalnio na samodziel-
nem stanowisku, zna rów-
nież dobrze manipulację
tartaczną. Na życzenie

Właścicieli złoży
kaucję, poszukuje posa-
dy od I-Vil b r. lub p6ž=
niej. Roflektuje również
chętnie na stanowisko
podleśriczego — Okolica
ebojętna.ZgloszeniaPar"

lub 5430—0 o
bez. Oferty do Dz. Wil.
pod L. P,

 

N
warzyw I kwiatów

z  pierwszorzędnych
źródeł zagranicznych,

ne o wypróbowanej si-
le kiełkowania poleca:
Zygmunt Nagrodzki
Wilno, ui. Zawalna 11-a
2ądajcie cennikDCM

 

(AMOChACJ
osobowe, aso?
można nabyć w Wilnie, 2
Lombard, ul. Biskupia 4, 63 22—11>
tel. 14—10 następujących
marek: Ford torpedo i
landoletka,
2 Fiat terp., Paige karet.,

8654—1 Służąca do wsrysikie-
go, młoda, u'niejąca g0-
tewać z dobremi świa-
dzctwami potrzebna za-
raz. Wileńska 32, m. 2.

; 8900—0 o
 

pastewnych: koni"| Ochmistrzyni proktycz-
czyna, tymotka iin- ne ze wa! (urodzonai

wychowana na wsi) po-
trzebaa de majątku. Re-
ferencje osób  poważ-
nych—konieczne. Zgło-
sić się Królewska 9, m.6
od 3—4 pop. 8696—2 o

Ochmistrzyni w star-
stym wieku wykwalfi-
kowana, ze znajomością
kuchni poszukuje posa-
y za skromnem wyna-

grodzeniem. Ostrobram-
—2gro

 

143—19o

 

Potrzebna(ny) praco-
wniczka(k) do biura mier-
niczego na prowincji.
Zgłasżać się św. Ignace-

Buick torp.,

Overlsnd karet., Loraln- go 3—2 od g. 11 do 14.

i niemieckim.

Ditrich torp., Cottin land
1 Vauxhall-torpedo.

 

lo, by! :
ska Nr.61. 8695 0o wicza 10, cukiernia Ur-

 

8689—0 e
 

Ra ае а. РОИ gospodyni
a mek. z ksucją do kuchni.

Wilno I Zgłaszać się: ul. Miekie-

wanowa od 5 -6 wiecz.

A CH.

 

DO WYNAJĘCIA: 1) Letniska | mieszkania
w suchym sosnewym lesie nad Wilją
prazstanku autobusowego— niedrogo. — 2) Sklep
w centrum miasta przy ul. Ad. Mickiewicza, na-
dający się również na biure handlowe. Dow. się:
ul. Mickiewicza 22, m. 3.

5 minut od

—] o
 

 

PROSZEK

„KOGUTEK
DLA DOROSŁYCH w

 

spłaty! Piszcie: „Kieszen-
kowa Encykloped
ularna* Kraków,
itów 10.

  

Kto z Pań względnie
Panów mających instru-
ment zechcą
udzielać mi
na fortepianie, wzamian
za to chętnie nauczę na
skrzypcach. Odpowiedź Do wynajęcia

nadający L
we, bank, klub lub wi

rodawki, kurzajki i wą- sprzedania różne rzeczy.

proszę skierować pod
adr.: Wilno,  Legjono- ha!
wa 115—2, Antoni Cze- ognisko

ja PO- tanio udzielają rutynowa-
si ni korepetytorz

136—0 © cj Uniwersytecka 4—20.

 

łaskawie

as I PRE i ==ziogrowadziłasl —
ю Garbarska 1, m. 16 rėg

LOKAL ul. ais, — Tam- wszelkiemi
biuro że gabinet kosmetyczny na parterze. — Oglądać

usuwa od G pop.Tamkado telefonicznej.

 

z 3-ch
170—2 © WIEDZA WdRCS AŻE

dla wszystkich| Każdy
kto się chce kształcić, NAUKA Akuszerki
powinien sobie zamówić
nasze dzieło. Tanio na a-————————0208800-

KOREPETYCYJ AKUSZERKA

studen-

8612—9

 

AKUSZERKA
$MIAŁOWSKA

się: na
cerę,

rzy ulicy Wi-

MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do Do wynajęcia 5-clo pok.
7 w. Kasztanowa 7 m, 5, m eszkanie

WZP69 wyg w domu Nr 6 przy fl, zajęty przy pracy.
ui. Gimnezjalnej obok —-oneczko proszę cię Słupy
Sądu Okręg. | Gimnaz. popatrz, gdzie jest Iry-

 

zorcy.

 

SEHUCHRO*— cdprowa

 

Mickiewicza 45—1. 8691-0 Mostowa 5, m.

iMieszkania"1 8693 —1 o K. DĄBROWSKA

UPS pokoje |UMKA ios i оеE
ze wszelk. Mąż (profesor

Lelewela. 8624--0 djon |
—— "Lona (po chvilli).—Nie

0° wynalęcia miesz- RR lekt 7M. gdzieś dla ogrodzenie, kloce dę-
kanie 3 pokoje z

za ty szukała?

do wy- fo
dzić za wynagrodzeniem 2 pokoje

8.
najęcia

Trudno zaaleźć.

Żona.—No, w księdze

3, pokoje e „assetsAAwygodami
świeżo - odremontowane

ZUW W Rozmowa lakoniczna, |

Mąż do żony: — Skąd
ten nowy kapelusz?
— Kupiłam go.
— A kto cl dał pie-
paz ża
— Znalazłam.W biurze. —Gdzie? ‚

— Co? Ja mam za- — W twojej kieszeni.
miatać w biurze? Prze-

1—1
Z wieka

anów

raty.

Wilno,ul.Niemiecka3m.1| ————00—————

filozo- 7

bewe, jesionowe, deski
sosnowe. Wacław Jano-
wicz Zamkowa 16= 3.

1—0

— Tak, ale ten chodzi
do klijentów 1

 

kojowe 2 wyżodami do  NUPNO |
ojowe z wygo ami o i

| Zsusr. || paškas Miekiewiea || Sprzedaż|se,ofan, Tearace: WIMIKKAKIKNNANNANNIA
SKŁAD

kich robót ma pan czło-
DRUKARNIA

ściąga | INTROLIGATORNIA

сса ИТИ.
Mostowa Ul. 1. Tel'[12-44

* PRZYJMUJE DO DRUKU
| DZIEŁA, BROSZURY

UWAGA! Chrześcijanka BILETY WIZYTOWE,
przyjmuje do roboty pli- ZAPROSZENIA,
sowanie, mereżki maszy-

dębowe nowe po 10 śe. moka. | RÓŻNE KSIĄŻKItarska 7—6.

Biegła krawcowa po pO OPRAWY
A pracy. NAK WYKONYWA

sai žaulekNr4L PUNKTUALNIE.

 

    

w Z.P Nr. 16

KK AAA Szus S D тв 02-00 Portowa28, m.7: 6655 JIIIIMIAMIMNUTNIAKIAJAMHDD——оннн
Drakarnia, Al. Z Mostowa 1, Redaktor odpowiedzialnyi JAROSŁAW NIECIECKI,

  
 

BMiydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSAH, |||
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