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Rok XVIII.

DZI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

2 Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Auministracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi

 

Wilno Sroda 13 Czerwca 1934 r.
mmAETA WA O

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
nt „O. Nr. 80187.
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Majpowaźniejszą spółdzielczą instytocją bazkową w Polsce jest

Przedwizytą Goebbelsaw Warszawie
BERLIN (Pat). W t-wie ministra|dr. Jahncke, szef wydziału praso-

| Goebbelsa uda się 13 bm. do War-|wego ministerstwa propagandy oraz
: |... |szawy 7 jego współpracowników |7 przedstawiciel: prasy z kpt. Weis-

ekonomicznego w celu przeciwdzia |z ministerstwa propagandy, m. in. | sem, przewódcą związku prasy nie-
łania kryzysowi. Prawdopodobnie| radca ministerjalny Janke, szef ga-| mieckiej Rzeszy i nacz. redaktorem

Nowy gabinet belgijski
ponownie uformowany.

BRUKSELA. Pat. We wtorek w
południe został uformowany nowy

 CENTRALNA KASA pod
ме SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej,
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daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wsplera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-55.

Nowy gabinet litewski

gabinet belgijski w następującym
składzie:

Premjer de Brogueville,
min. wojny Deveze,
min. sprawiedliwošci Bovesse,

min. rolnictwa i ekonomji naro:
dowej Van Cauvelaert,

min. kolonji Tschoffen,
min. prac Vanisacker,
min. spr. wew. Pierlot,
min. wychow. publiez. Maistrian,

i dwóch ministrów bez portfelów

mentu daleko
nictw.

Nowy min. spr. zagranicznych
byl już niejednokrotnie premjerem

idących pełuocinoc-

cji reparacyjnej w Hadze, której
przewodnicžyl. Trudno przewidzieć
jak obecnemu gabinetowi
przeprowadzić swój program. Opinia
odnosi się z pewną ostrożnością co
do przewidywań na ten temat, Du-
że zadowolenie powoduje fakt,

uda się|

rząd domagać się będzie od parla: | pinetu ministra i radca ministerjalny '„„Voelkischer Beobachter'* na czele.

Konferencja biskupów
| katolickich w Fuldzie.

| dzie nie ogłoszono dotychczas żad-
|nego komunikatu, Obrady trwały
|trzy dni i w wyniku ich zamiano-
|jwano arcybiskupa Groebera z Fry-
| burga, biskupa dr. Berminga i bi-|
| skupa Baresa z Berlina przedstawi-

in. spraw zagranicznych Jaspar|i mioistrem różnych resortów. Pia-
Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy- RE i
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także kavai aus arų AA stowel godnošė min. spraw 229.“ BERLIN (Pat). Na temat konle-į większe znaczenie posiada obecnie

: I sprawie publicznej min. poczt i telegr. Dierck, przed 10 laty i znany jest na tere:| 4, kstonckiók Bulk Ра 1 ‚ :
„. г min. robót publicz. Torthomme, |nie międzynarodowym z konferen-| 979! katojekioh Diskupow W ul-| zapewnienie związkom młodzieży

, katolickiej publicznej swobody ru-
chów. Wbrew innym pogłoskom ze
jstrony rządu Rzeszy występować
|będzie w obradach wyłącznie dyr.
ministerjalny Buttmann, znany już
z zeszłorocznych rokowań na temat

że! ciełami do rokowań z rządem Rze- konkordaiu. Konferencja odbędzie

Ingenbleck i Vanzeland. minister wojny pozostał wdalszym | szy na temat konkordatu. Ze sta- się przypuszczalnie w Berimie,
а Trzeci z rzędu gsbinet reprezen= ;ciągu; co daje pewność, że pro= | nowisxa Kościoła katolickiego naj-

RYGA (Pat) Z Kownadonoszą:  jenne, tuje tę samą koeličję co i poprzed-|gram jego będzie nadal wykony-
Dziś wieczorem ogłoszono listę no-
wego gabinetu litewskiego,

Tubelis — premjer,
Lozoroitis — sprawyzagraniczne |

(dotychczas by: on generalnym se-|

Szylingas — sprawiedliwość,
Szakenis — kontroler państwa.
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne pisze, podając listę no-
wego rządu litewskiego: Obecny ga-

kretarzem ministerstwa spraw za-|binet oznacza wzmocnienie kroku

ni. Głównem zadaniem nowego rzą- wany. du będzie opracowanie programu

Spotkanie Hitle 

 

ra z Mussolinima

Włoski ustrój
Parlament włoski, składający się wy-

łącznie z reprezentantów partji iządzącej,
ma, wediug swojej wiasnej deklaracji, jedno

 

korporacyjny.
każdej korporacji należy 3 przedstawicieli
partji faszystowskiej.

Przypomnieć należy, że włoski ustrój

| | granicznych), prezydenta Smetony, a pozatem i Loże i я 4 Kariai Р
Е U, p > w w ylko zadawie: uchwalić zmianę dotychcza- | gospodarczy opiera się dotychczas na 13

‚ Rustejko — sprawy wewnętrzne, Ka kursu iza: e czwartek. sowego ust'oju Wioch na ustrój korpora- adr, które grupowgągyz jednej se

Ale: az rolnictwo, urs polityki zagranicznej awdo- RLIN a i dia) s: cyjny. Jest to ostatnia legisiatura włoska—|ny pracodawców, z drugićj zaś praco! ior-

НЕ z” = Se BERLIN (Pat). Przedslawiciei 14 bm. w Wenecji. Kanclerz uda a zarazem pierwszy europejski parlament, ,ców. Odrębną strukturę posiadała nato- 

 

 

Tonkunas — oświata,
Stanisauskis — komunikacja, |
gen. Schnuckte —: sprawy wo-

podobnie pozostanie tensam, po-
dobnie jak i kurs polityki wewnętrz-
nej.

Los Woldemarasa.
BERLIN (Pat). Wedle nade-,

szłych tu wiadomości Woldemaras|
przewieziony został do jednego z'

prowincjonalgych więzień. Miejsce
to trzymane jest w całkowitej ta-
jemnicy.

(m. Lila « mity ВЙ bin
TALLIN. — Naczelny wódz armji

estońskiej gen. 1.aidoner w rozmowie
z redaktorami pism miejscowych po-
ruszył m. in. sprawę wypadków w

prosta, sprawa sojuszu estońsko -
łotewskiego. Chcielibyśmy, by so-
jusz ten się wzmacniał i by wza-
jerane stosunki łotewsko - estońskie

PAT-icznej dowiaduje się ze źródeł
I polis kompeicziuych, że spol-
kanie kanclerza Hitlera z Mussoli-|

| nim przewidywzne jest na czwartek |

Mussolini i Hitler.
BERLIN (Pat.) — Według donie-

sień „Berliner Tageblatt'" w kołach
śenewskich, zapowiadają, że Musso-
lini w razie dojścia do porozumienia

WIEDEN. Pat. „Neues Wiener

  

|się do Wenecjj samolotem na za-
proszenie Mussoliniego, który spę-
dza obecnie swój urlop w prowincji
Forli, skąd przybędzie do Wenecji.

z Hitlerem w sprawie Austrji, gotów
| byłby podjąć się pośrednictwa w
kwestji rozbrojenia na zasadzie pla-
nu włoskiego 4-$o stycznia,
—

 

Oświadczenie ministra Jevtic'a
w Sprawie restauracji Habsburgów.

stauracji Hebsburgów w Austrji Ju-

który uchwalii koniec parlameutaryzmu na
pólwysjie zpenińskim.

Jak się będzie przedstawiała nowa u-
stawa zasadnicza Wioch? Projekty. nowej
konstytucji trzyma się w tajemnicy. Na te-
mat ustroji korporacyjnego  zadrukowano

stosy papieru, jednakowóż krytyka czynni-

ka dezydającego wypadła ujemnie. Nieła-

ska szeregu uczonych, którzy bądź to w

zakresie ekonomii, bądź też demośralji sta-

rali się utraiić w myśl Ii Duce — jest wy-

mowneiv stwierdzeniem tych trudności, na

jakie napotyka zrealizowanie planów cai-

kowiłej reor$anizacji państwa wioskiego.

W ostalnich czasach opublikowano pro

śram, wypracowany przez Centralny Komi-

tet Korporacyjny. Ze względu na olicjalne

strony wół ządowych, mozna z wielką dozą

prawdopodobieństwa przypuszczać, że sta-

nie się on podstawą projektu, jaki rząd

przedstawi do zatwierdzenia parlamentowi.

Jadnakowoż projek! ten posiada wielkie lu-

;miast L. zw. Rada Narodowa  Korporacyj
(organ o charakterze nadrzędnym, utworzo-
ny w r. 1930), której sekcję wliczbie 7 skła
dały się zaiówno z przedstawicieli praco-
dawców, jas i pracobiorców. Rada ta silnie
została związana z rządem przez fakt po-
stawienia ministra korporacyj na jej czele.
Organem wykonawczym rady był centralny
komitet korporacyjny, również pod prze-
wodnictwem ministra. Obecnie system kor-
poracyjny, jednoczący obie klasy, zostanie
wprowadzowy wszędzie. W następstwie u-
legną reorganizacji syndykaty, których licz-
ba z 13 zostanie zmniejszona do. 9,Aaz
również spodziewać się ograniczenia
kompetencyj, gdyż normowanie warunków
pracy przejdzie na korporację.
Pówodó zc) poszczególnych korpo-

racyj tworzą Narodową Radę Korporacyjną.
Z pośród jakich czynników ma się wyłonić
ów „parlament korporacyjny* niewiadomo.

Łotwie. Gen. Laidoner oświadczył, |stawaiy się corez bliższe. Współpra|Abendplatt* donosi, że minister Je ! :
й = i у й a =|goslawja zarządzi natychmiastową| J- : r ;

co następuje: „Wiele osób zwraca|ca we wszystkich dziedzinach potrze lytic miał oświadczyć «francuskim |mobilizację i zażąda natychmiasto r.a AW 20, za KORPORACJE I RZĄD.

ZY ; Jest to ogólny zarys projektu, do które-się do mnie z zapytaniem, jak się
noszę do wypadków łotewskich. Ja-
ko dowodzącego armją estońską, in-
teresują mnie, rzecz prosta, wpły-
wy, jakie wywrzeć mogą wypadki 10

od|bna jest jednakowo zarówno Estoń-
czykom, jak Łotyszom. Spodzie-
wam: się, że obecnie stosunki łotew
sko - estońskie nietylko się nie po-

gorszą, lecz staną się jeszcze bar-

mężom stanu, że w razie próby re-

WIEDEŃ. (Pat) — Wiedeńskie,

 

wego zwołania rady ligi narodów.

Akty terroru w Austrji.
listów, naieży stwierdzić, że władze|

władzy usiewodawczej jaką ma być t. zw.

„parlament korporacyjny” ogranicza się je-

dynie do siwierdzenia zmiany reprezenta-

' cji parlamentarnej na korporacyjną. Jakie

' funkcje bęczie miała ta nowa lzba, na ja-

kiej zasadzie będzie kooptowała swych

 
* członków, dokąd będą sięgały jej kompe-

go dalsze komentarze są niezbędne i praw-
dopodobnie nastąpią? Już dzisiaj jednak
można stwierdzić, że całe życie gospodar-
cze Włoch będzie uzależnione nietyle od
racjonalnego funkcjonowania  poszczegól-
nych korporacyj, ile od wpływu czynników

=aEdonaO iais edalezej "rozmowie gen. Laido-| biuro korespondencyjne donosi, że |austrjackie zdołały ustakć, iż zama. wege; „kres działania — nie wiadomo| rządowych. Jest on olbrzymi, śdyż wbrew

zak jaki Н + 1 ® - oświadc ył, że śledzt pa przeciwieństwie do wiadomości| chy dokonane są przez narodowych jąc pierwotnemu planowi, naczelne stanowiska

Han, jakie W=niejzaskły,- nie: 06% | net. ZY e NYM ze źródeł niemieckich, jakoby doko-| socjalistów według zgóry nakreślo- | KORPORACJE w poszczególnych korporacjach nie są wy-

labia pod względem wojskowym.|wie działalności członków zlikwido- я | ” Bieralas;" Alė "zarčiėno.prezasi jak! i writes

Chodzi o to, by Łotwa się pod wzglę
dem swych sił zbrojnych wzmocniła.
Uważam, że w wyniku wypadków

litycznych rozwój sił zbrojnych  
wanego związku kombatantów nie
jest jeszcze zakończone. Z ogólnej

liczby aresztowanych członków
zwoluiono już przeszło 400 osób. Pod

nane w ostatnich dniach akta terro-
ru były dziełem komunistów i socja- | 

nego planu.

Harce terrorystów hitlerowskich

| Projekt przebudowy ustroju określa je-

| dynie główne zarysy przyszłego państwa:
i Przedewszystkiem ulegnie radykalnej

| amiania dotychczasowy system gospodarki
| liberalnej. Całe życie gospodarcze Włoch

prezesi są mianowani przez rząd i partję
faszystowską, co zresztą wychodzi na jedno,
Prócz tego kontrola rządowa jest każdej
EA możliwa i to w jaknajszerszym za-
resie.

 

mie ucierpiał. Przeciwnie,|aresztem pozostaje jeszcze ok. 100 .о zostaje podporządkowane 22 korporacjom

ai aja temu rozwojowi.|osób. | w Austrji. obejmującym wszystko, co składa e na po-Wi d o: 46

Pozatem Estonję inieresuje, rzecz : i : : jęcie piodukcji włoskiej. Te 22 korporacje 1iadomoSc1l

WIEDEŃ (Pat). Komunikat urzę; kilka dni. Wi godzinach popoludnio-| dzielą się za trzy zasadnicze grupy: prze” 1 fi

dowy donosi: Dziś w nocy dokonano|wych 11 bm, znaleziono w pobliżu p 2 aw оаа( {е egraitczne.
zamachu na tor kolei wschodniej.|miejscowości Telfs koło Innsb'ucku| jów produkcyjnych, przyczem o zasadzie KRAJOWE.Kugdjtaja wobec. prjeków przyjęcia Sowielów

do Ligi Narodów.
GENEWA (Pat). Jak donoszą z Szwajcarja nie może įlosowač za

Berna, poseł socjalistyczny Rein- | ich przyjęciem, głosować więc bę-
hard domagał się w szwajcarskim
parlamencie zezwolenia nawiązania
przez Szwajcarję stosunkow dyplo-
matycznych z Sowietami 1 wyraził
opinję, że Szwajcarja byłaby jedy-
nym krajem, który sprzeciwiałby się
wstąpienru- doLigiNarodów. Szef
departamentu politycznego Motta!
oświadczył w odpowiedzi, że jest
bardzo prawdopodobne, iż Sowiety
zwrócą się 0 przyjęcie do Ligi.

Siły zbrojne Sowietów
na Dalekim Wschodzie.

graph" zamieszcza telegram swego
korespondenta, który, jadąc przez
Syberję na Daleki Wschód, poddał

LONDYN. (Pat.) — „Daily weś

dzie przeciwko, albo wstrzyma się
od głosowania. Opinja szwajcarska
ma wątpliwość co do wykonania
przez Sowiety zobowiązań między-
narodowych, w każdym bądź razie
byłoby biędem gdyby Szwajcarja
wystąpiła z Ligi Narodów dlatego,
że Sowiety będą przyjęte. Szwaj-
carja nie będzie zresztą przez to
zmuszona do wejścia w stosunki
dyplomatyczne z Rosją.

ne Sowietów na Syberji są poważne
i daleko posunięte. Korespondent
twierdzi ną podstawie informacyj z
wiarogodnego źródła, że Sowiety
skoncentrowały 4 tys. aeroplanów i

Szyny zostały w dwóch miejscach
zerwane, szkody jednak są nie-
znaczne a ruchu kolejowego nie
przerwano. WĄ nocy na 12 bm, wy-
sadzońo w' powietrze maszt elek-
tryczny w pobliżu Scheibbs w Au-
strji Dolnej, wszutek czego dostar-
czenie prądu będzie przerwane na

WIEDEN. Pat. "Wiener Zeitung"
donosi, źe dziś nastąpi proklamo-
wanie sądów dorażnych z rozszerzo-
nemi kompetencjami. Osobne roz-
porządzenie przyznaje tym, którzy

PARYŻ (Pat), Agencja Havasa|
donosi z Tokio, że tamtejsze koła
urzęduwe skłonne są uważać porwa-
nie wicekonsula japońskiego w Nan-
kinie, Kuramoto, za najpoważniej-

magazyn, zawierający 66 kg. amo-
naliu, naboje wybuchowe i lonty.
Amonal jest materjaiem wybucho-
wym w Ausirji niewyrabianym.
Aresztowani mechanik Józef Amla-
cher i robotnik Patscheider są zna-

nymi zwolennikami stronnictwa
narodowo-socjalistyczneżo.

SĄDY DORAŹNE W AUSTRIJI.
doniosą o wypadkach naruszenia
wspomnianej ustawy nagrodę pie
niężną do wysokości 10,000 szylin-
gów. 

 

Porwanie konsula japońskiego
"w Nankinie.

szeniem lub odszokodowaniem, lecz

domagać się bedzie zwolnienia Ku-
ramoto w przeciągu 24 do 48 godz.

W. przeciwnym bowiem razie będzie

uważać, że rząd chinski nie jest

| podziału decyduje naogół cykl produkcyjny:
|a) grupa korporacyj o cyklu produkcyjnym,

rolniczym, przemysłowym i handlowym;

b) grupa korporacyi o cyklu produkcyjnym

przemysłowym i handlowym, c) grupa kor-

poracyj produkcujących usługi.
Do pierwszej grupy zaliczono 8 korpo-

racyj, obejmiujących następujące działy: 1)
zboże, 2) warzywnictwo i ogrodnictwo, 3)
wino, 4) oleje, 5) produkcja cukru, 6) ho-

dowla zwierząt i rybołóstwo, 7) drzewo, 3)

włókiennictwo.
Do drvfiej grupy należy $ korporacyj

obejmujących: 1) metalurgje i mechanikę,

2) przemysłz3) przemysł odzie-

j żowy, 4) papier i druk, 5) budownictwo, 6

| gaz, wodociągi i elektryczność, 7) kopainie,

;,8) szkło i ceramika.

| W sklad trzeciej grupy wchodzą 6 kor-
| poracyj: 1) ubezpieczenie i kredyt, 2) zawo-
dy wolne i sztuki piękne, 3) komunikacja

| morska i powietrzna, 4) komunikacja we-

wnętrzna, 5) przedstawienia i spektakle,6)

hotele, zdrojowiska i turystyka.

USTRÓJ WEWNĘTRZNY.

Organizacja administracyjna każdej kor

poracji będzie uzależniona od rządu; prze-

wodniczącego każdej korporacji wyznacza
prezydent ministrów, jego zastępcę mianuje
sekretarz partji faszystowskiej. Prócz tego
rząd będzie miał prawo wyznaczenia po-

 

X Prasa donost, że pierwszy wi-
cemin'ster spraw wojskowych gen.
dyw. Fabrycy mianewany został
inspektorem armji. Funkcje pier-
wszego wiceministra pełni dotych=
czasowy zastępca gen. bryg. Tadeusz
Kasprzycki. Nominacja pierwszego
wiceministra spraw wojskowych ne-
stąpi niebawem.

* Dziś o godz. 12 w stolicy od-
była się uroczystość przemianowa*
nia ul. Niecałej na ul. Alberta 1
krola Belgów.

* Związek banków w Polsce na
posiedzeniu w dniu 11 bm. uchwalił
obniżyć maksymalną stopę dyskon-
tową od 3-miesięcznych weksli ku-
pieckich z 9 i pół proc. na 8 1 pół

„proc.
* Liczba bezrebotnych zareje-

|strowanych w biurzch pošredaic-
twa przcy funduszu bezrebocia wy-
nosiła 9 b. m. 320261 osćb, co sta-
'nowi spadek bezrobocia w stosunku
|do zodwia poprzedniego o 4066
osób.

 
* Dziś w godzinach rznnych sa=ścisłej obserwacji stan sił zbrojnych A Vi a 2 па :

icy Man i žolni i szy incydent, jaki zaszedł między ) szczególnych delegatów  administracyjnych о

na granicy džurji. Korespondent a tys. Pawa aga tego a Japonią a Chinami od czasu zamor- aa Р Ё[ЧЁЁ;ЁЁ… RS: celem kontroli i współpracy. RE molotem „Lotu” wyleciała na za-

olejowy ywa się bez przeszKo: swoich 0 ) W radach korporacyjnych zasiadają w!proszenie holenderskieh linij lotni-podkreśla, że dotąd sceptycznie od-
i podróżujący na Daleki Wschód ko- dowania Sugiyamy. Istnieje przy- wych na teryto:'um chińskiem. równej mierze przedstawiciele pracodaw- czych wycieczka dziennikarzynosił się do stanu sił zbrojnych na Rozczenie аСЕН + 4

: : : ‚ у ża : porwania na L 1 nracabłóroć у
Dalekim Wschodzie, Ale teraz prze |rzystają ze wszystkich udcgodnień. Lży do” tajnej Srganizżcjii zbliżonej| ,TOKIO (Pat) Radca poselstwa| gó,|Agora gainv“polskich do Holandji. Powrót

4 chińskiego w Tokio ziożył dziś wi-|leżących do danej korporacji. Ponadto do|dziennikarzy nastąpi 15 b. m. sa-konał się, że przygotowania wojen-

Zaburzenia w Hiszpanii.
PARYŻ. (Pat.) — Z Sevilli dono-,

szą, że w Villa Nuova doszło wczo-/
raj do zaburzeń  Strajkujący robot-!
nicy rolni strzelałi do prezydenta

miasta i radcy miejskiego, dokonu-|
jących objazdu prowincji, Radca miej;

ski został ciężko ranny. Policją inter|
wenjowaia, przyczem są ranni po 0-

bu stronach. |

Robotnicy usiłowali wziąć sztur-

mem ratusz miejski, jednak przyby-

do kół antyjapońskich w Chinach,
i że celem porwania było stworze-
nie bardziej naprężonej sytuacji mię-
dzy Japonią a Chinami Japońska
opinją publiczna domaga się od
rządu wydania energicznych zarzą- ła policja rozpędziła tłumy. Podczas

szarży raniono kilkunastu robotni-
ków, 20 aresztowano.

Wi El-Rubijo podpałono łan jęcz-
mienia. Wi okolicznych wioskach
również podpalono zbiory.

Władze dokonały wielu areszto-
wań i rewizyj, przyczem wykryto
skład broni. mę

, dzeń, celem zmuszenia Chin do stłu-
mienia agitacji antyjapońskiej. Mi-
|nister spraw zagranicznych porozu-

miewał się w tej sprawie z władza-
' mi wojskowemi i marynarki wo*
' jennej.
' Zdaniem dziennika „Niszi-Niszi”,

zytę w ministerstwie spraw zagra-
nicznych gdzie wyraził w imieniu

rządu chińskiego wyrazy ubolewa-
nia z powodu zaginięcia generalne-
go konsula Japonji w  Nankinie,
Kuramoto. Przedstawiciel poselstwa
chińskiego zażądał jednocześnie od
ministerstwa. spraw zagranicznych,
by wpłynęło one na japońską opinię
publiczną w sensie uspokojającym,
że rząd nankińsi:i zrobi wszystko, co
będzie w jego mocy, aby odnaleźć 'Japonja nie zadowoli się przepto- Kuramoto.

DALYSPRIENINOPSTMIRSSIS

TOKIO (Pat) Na dzisiejszem po-
siedzeniu gabinetu minister spraw
zagranicznych Hirota poinformował
ministrów o okolicznościach, zwią-
zanych z tajemniczem zaginięciem
Kuramoto w Nankinie,, wyrażając
ubolewanie, że iapoński dyplomata
mógł być porwany w stolicy Chin.
Hirota oswiadczył, że w powyższej
sprawie prowadzone są ożywione
pertrastacje z tządem chińskim. 

, |molotem.
ZAGRANICZNE

** Francusna rada ministrów po-
stanowiła na dzisiejszem  posiedze-
niu nie wpłacić raty długu wo-
jennego wobec Ameryki, której
termin płatności upływa 15 b. m.

** Ukazalo się w Sofji rozporzą-

dzenie rządu rozwiązujące wszyst-
kie strennictwa polityczne.

** Z Buenos Aires donoszą, że
zaobserwowano w ciągu 6 godzin
kilkadziesiąt wstrząsów ziemi w
prowincji Cordoba. 
  



„ВНО ПУ
Sanacyjna prasa wileńska otrą-|

biła wczoraj zwycięstwo swojej.

listy w wyborach do Rady Miejskiej.|

Blok Gospodarczego Odrodzenia
zrobił sobie 34 mandaty. O atmo-

sferze, w jakiej odbyły się wybory,
o zdarzeniach * taktach, które dały

sanacji tę liczbę mandatów radziec-

kich, nie będziemy już dziś pisali.

Ogół wyborców Wilna, kióry do-

szedł do lokali wyborczych, a na-

stępnie przeszeał przez nie, zdaje

sobie doskonale z wszystkiego
sprawę.
W każdym tazie musimy przy-

znać, iż cyfra tu wygląda pokaźnie.

Gdyby nawet była o kilka, czy kil-
kanaście mandatów mniejsza, mu-

sielibyśmy objektywnie stwierdzić
spory zasięg wpływów sanacyjnych,

niezależnie od tego czy oddziały-

wają one na grunt świadomy, czy

też nieświadomy. Ale liczba ta nie

oznacza jeszcze wcale, ażeby wpły-

wy obozu sanacyjneg» w ostatnich

latach wzrosły Przeciwnie, nie-

dzielne wybory wykazeły, iż znacz-
nie zmalały, podczas śdy istotnie

wzrosły jedynie, i przytem pokaźnie,

siły obozu narodowego.
Presa sanacyjna porównywa licz-

bę obecnie „zdobytych'* mandatów,

t. j. 34 z iiczbą 9 mandatów w po-

przedniej Radzie, i na tesa opiera

swe wnioski. Nic fałszywszego.

Nie trzeba zapominać, że poprze-

dnia Rada była wybierana w r. 1927,

że trwała ponad swoją kadencję
ustawową dłużej o cztery lata. Jeśli
sanacja w niej rządziła, to tylko

dzięki początkowo sojuszowi z so-

cjalistami, a później z żydami. Po

r. 1927 Wilno przeszło już dwu-

krotnie wybory sejmowe: w r. 1928

iw r. 1950. Liczby z ostainich wy-

borów sejmowych winny być pod-

stawą porównań.
I oto przy takiem zestawieniu

sprawa przedstawia się zgoła ina-

czej. W. roku 1930 w: wyborach
sejmowych na listę canacyjną ze-

brano 36.754 głosy, na listę naro-
dową 14.034 — w samem tylko mie-

ście Wilnie, na tym semym terenie,
na jakim odbywały się wybory w

niedzielę. Obecnie nie mamy jesz-
cze urzędowego ogłoszenia Komisji

Głównej. Ma to nastąpić dopieró za

parę dni. Na podstawie naszych
obliczeń z obwodów lista sanacyjna
otrzymała w przybliżeniu (w cyirach

ogólnych) 28.600 głosow, lista Ko-

mitetu Narodowego przeszło 17.700

Jak to wyglądz przy porównaniu
z rokiem 19307 A nie trzeba zapo-
minać, iż w r. 1930 Stronnictwo Na-
rodowe

obecn.e wystawiła listę Centr. Chrz.
Zw. Zawodowych i, nie zdobywając
ani jednego mandatu, zebrała we

wszystkich okręgach około 2500 gło-
sów. Razem więc stanowi to prze-
szło 20 tysięcy głosów wobec 14 ty-
sięcy w r. 1930.

Czyje więc wpływy zmalały, a
czyje wzrosły? Czyż potrzeba tu

wyjaśnień?
W roku 193) glosowaly przytem

trzy młode roczniki od 1921—1924,

które teraz pozbawione były głosu,

a które w olbrzymiej większości
oświadczyłyby się za 'istą narodo-

wą. i tó przecież nie wymaga wy-

jaśnień.

A wreszcie obecnie głosowali

wojskowi zawodowi, oficerowie i

podoficerowie — czego nie było

w r. 1930. Przysporzyło to liście sa-

nacyjrej przypuszczainie parę ty-

sięcy głosów. Więc też owe nie-

spełna 29 tysięcy obecnie zebranyck
głosów z owemi niespełna 37 tysię-

cami w r. 1930 jakoś o wzrośc'e

wpływów nie świadczą.
Diatego też daliśmy wuzoraj ty-

tuł naszemu artykułowi o wyborach
Fatalne „zwycięstwo” sa-
nacji i dziś w całej pełni treść

jego podtrzymujemy. Sanacja nie-
dzielne wybory w Wilnie przegrała.

Caikowicie zlikwidowana zosta-
ła Polska Partja Socjalistyczna. Nie
zebrała ona nawet 2000 giosów, co
świadczy o zupełnym upadku wpły-

wów. Wprawdzie złożyły się na tak
nikłą cyłrę rozmaite „uboczne po-

wody, ale mimo to klęska P P.S

jest bezsporna.
Po raz pierwszy samodzielnie

poszły do wyborów Chrześć. Związki

Zawodowe, domena Chrześć. Demo-
kracji. Dawniej szły zawsze wspól-

nie ze Stronnictwem Narodowem i

w ostatniej Radzie miejskiej na 11

krzeseł radzieckich w Kole Chrześć.-

Narodowem miały 4 miejsca. Teraz

szło w wyborach wespół,

z Chrześcijańską Demokracją, która |

NA ROZSTAJNYCH DROGACH
Na łamach prasy toczy się już od

dłuższego czasu dyskusja na temat
kierunku polityki tinansowo- gospo-
darczej państwa Z dyskusji tej wy-
nikałoby, że w obozie rządowym
wszyscy — mniej lub więcej szczerze
— są za utrzyn:'aniem polityki de-
flacyjnej, a przeciw iniiacji. Jednak
skala tej zgodności jest bardzo sze-
roka,

Podczas gdy organ pułkownikow.
ski „Gazeta Polska“ występuje bar-
dzo zdecydowanie z programem zu-
pełnej dellacji, zupełnie inaczej za-
patrują się na tę kwestję t. zw. „sie-
ry gospodarzce”, przynależne poli-
tycznie do obozu rządowego. Jak słu
sznie podnosi „Kurjer Poznański”:

„Popierając w zasadzie konieczność po-

lityki deflacyjnej ' wysuwając jako jej głów

ny cel przywrócenie opłacalności produk-

cji, robią stery te jeden ważny w niej wy-

łom, a mianowicie na punkcie inwestycyj.

Z łatwo zrozumiałych powodów wielki prze

mysł sugeruje rządowi konieczność podję-

cia szerszych robó: inwestycyjaych. Uprze-
dzająg przytem za'zut dążenia do zama-

skowanej inilacji, sfery te zastrzegają się,

że nie myślą o wykonywaniu inwestycyj ze

źródeł budżetowych, ale powo!ując się na

ostatnie pożyczki angielskie, doradzają sta-

rania o dalsze kredyty zagraniczne.

Sfery przemysłowe rozumieją, iż
dziś może być mowa tylko o pożycz-
kach mięszanych, w znacznej części
towarowych, czyli podcinających na
szą produkcję i groźnych dla nasze-
go bilansu handlowego.
A więc stanowisko „słer gospo-

darczych” jest nieszczere i chętnie
poszłyby na infiację na cele inwe-
stycyjne”.

Wreszcie

rządowego,
radykalne skrzydło| obozu

nie mogąc otwarcie propago-

ŻYDZI O
A. Hartglas omawia w „Hajncie'”

oczekiwaną  „sanację w sanacji” i

stosunek  żydowstwa do tych
„zmian“.

„ — Żydowskie społeczeństwo orjen-

tuje się b. dobrze, że w sanacji są dwie ka-

tegorje ludzi: prawdziwi, oddani, ideowi sa-

natorzy i cała chmara bylych endekėw 1

prostych aferzystów i karjerowiczow“.

Stosunek žydėw do sanacji jest
jasny:

„„— Dosyć jest. wspomnieć tę radość

mas żydowskich z powodu przewrotu ma-

jowego, tę sympatję, z jaką ludność ży-

dowska wszędzie przyjęła przyjęcie władzy

przez sanację*. k

Wzajemne stosunki sanacyjno -
żydowskie były b, serdeczne w la-
tach 1926 - 27. Później zaczęły się
te stosunki oziębiać:

„ — Niestety, poźniej przyszła władza

czwartej brygady, zamaskowanych ende-

ków i stosunki zinieniły się stanowczo.

Znowu zaczęło siż gospodarcze usuwanie

żydów. Żydzi poczuli, że są obywatelami

3-go stopnia. W, rolskiem społeczeństwie

powrócił wrogi nastrój wobec żydów”.

Żydzi oczekują „czystki!:
„ — Żydowska ludność z radością

przyjmiye „czystkę', wierząc, że gdy do

„Moment”, w korespondencji z
Kalisza, donosi o akcji żydowskiej,
mającej na celu zniszczenie pisma
„Samoobrona, która budzi czujność
społeczeństwa polskiego przed nie-
bezpieczeństwem: żydowskiem. Wła-
dze miejscow% zamknęły to pismo,
wobec czego mtsiano przenieść wy-
dawnictwo do Poznania i stamtąd
przesyłać je na teren kaliski, Szcze-
gólne niezadowolenie budzi u żydów
to pismo dlatego, że powołuje się na
artykuły żargonówek, a m.in. z „Mo
mentu“, pozatem drukuje powieść
„Tajemnice Nalewek* i opowiadanie
księdza „Synowie szatana”.

Ostatnio „Samoobrona oraz in-
ne pismo „Błyskawica wydały bro-

„Moment“ w depeszy ž. a. t. z
Gdańska podaje*

wW drodze do Warszawy p. Gutman,
przedstawiciel londyńskiego „Joini Foreign

Committee*, został przyjęty przez Wys.

Komisarza Ligi Narodów, p. Lestera, z któ-
rym omówił sytuację żydów w Gdańsku,

liczących 7 tysięcy. i sposób, w jaki można
tym żydom przyjść z pomocą**

„Joint Foreign Committee" (Zje-
dnoczony Komitet do spraw zagra-
nicznych) jest to jakby ministerstwo
spraw zagranicziych żydów w An-
ślji, zjednoczonych — jak wiadomo
— w „Związku gmin żydowskich”

1 zabity, 1 ranny,
Jak donosi vrasa sanacyjna i ży-

dowska, Powązki warszawskie były
terenem poważnych zajść. Skiępo-

wani wzgiędami cenzuralnemi, zmu-
szeni jesteśmy ściśle slosować się do
relacyj, zaczerpniętych z tych źró-
deł.

Według wersyj nie kwestjonowa

Z grup polskich na placu walki

pozostały dwie: Sanacja i Stronnic-
two Narodowe. Tak zresztą jest od
kilku lat. Rozumie to także obóz

sanacyjny, który całą furję ataku

skierował w niedzielę na nas, lekce- nie otrzymały ani jednego. ważąc sobie inne grupy,

  

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
wać infiacji, uderza tem silniej w ceny kar
telowe i monopolowe. Nowym do pewnego

stopnia momentem jest żądanie rewizji po-

lityki dumpingowej, zwłaszcza odnośnie do

węgla i cukru.

Taka „zgodnoś:* panuje w obozie rzą-

dowym. Jozostaje kwestja najważniejsza: co

zrobi rząd?

Nie naszą rzeczą jest odpowiadać na to

pytan'e. Prasa „sanacyjna”, stojąca blisko

rządu, stara się wy'worzyć sugestję, że rząd

przechyli się ku deflacji zupełnej, co ma

się wyrazić m. in. obniżeniem taryf kolejo-

wych i pocztowych oraz cen wyrobów mo-

nopolowych. Do tych zapowiedzi dodaje się
jednak przez ostrożność, że mają one być

zrealizowane dopiero na jesieni.

1

NA WSI
Nr. 32 „Zielonego Sztandaru'

w artykuie „Z zycia chiopa na Wi-
leńszczyźnie” podaje, iż:

„nawiedziła wieś wileńską

bra tytułów wykonawczych i upemnień, a

za niemi wślad falangi sekwestratorów.

Ostatnio  sekwestratorzy  nawiedzili

gminy: rudziską, rudomińską i trocką.

Mężczyźni — nie mając innego ratun-

ku przed głodem — kradną drzewo z lasu

państwcwego, by zawiózłszy je "a targ do
miasta, uzyskać parę groszy na chleb i na

nasiona

W. sądach grodzkich odbywają się li-

czne procesy o kradzież drzewa z lasu pań-

stwowego.. Skazują nieraz po 8 miesięcy

więzienia. Ludność tego się nie boi, twier-

dząc, że dostawszy się do więzienia otrzy-

ma chociaż funt chleba dziennie jakiejś zu

ру. a na wolności tego brak. Żeby nie być

gołosłownym, przytoczę taki fakt. We wsi

Wielkie Ligojnie śm. rudziskiej na 46 mie-
szkańców było 45 ukaranych. Niektórzy

z nich mają po kilka wyroków za kilkakrot

ne kradzieże i skazani są po 6 miesięcy

więzienia i 1000 zł. grzywny”.

SANACJI.
władzy znów powrócą ideowe, czysie ży-
wioły prawdziwej <anacji, to poprawi się
stosunzk do żydów”.

W. łonie sanacji jest b. dużo ży-
dów z pośród ciemnych elementów.
Zajmuią się oni wstawiennictwem u
władzy:

„ — Ma się rozumieć, że te osobistości

istna fe-

 
z pośryd żydowskiej ludności, ktore przy-
noszą jej więcej hańby i cierpień niż po-

żytku. One jednak nie przynoszą honoru
państwi: i sanacyjnym sferom, wykorzystu-

jącym ich w stosunku do żydów '.

Tę „piątą b:ygadę' trzeba usu-
mąć z sanacji:

w — Jeżeli już mówi się o „czystce” w

sanacji, to nie należy zapominać o usunię*

ciu tej piątej brygady żydowskiej, Być mo-

że wówczas sytuacja żydów poprawi się i

stosunki między ludnością żydowską i sa-

nacją staną się czystsze i szczersze'.

A więc Żydzi gotowi są poświecić
swych reprezent. w łonie sanacji, by
le za tę cenę uzyskać możność po-
zbycia się żywiołów antyżydowskich
które od czasu do czasu dają się Ży*
dom we znaki, nawet w szeregach
sanacyjnych.

Akcja żydowska w Kaliskiem.
szurę „Brońmy Polskę”. Ireść jej
przypomina numer niemieckiego pi-
sma „Der Stūrmer“, poświęcony
mordom rytualnym. Broszura „Ży-
dowskie barbarzyństwo” również 0
mawia mord rytualny:

„Gmina żydowska w Kaliszu odesłała
do $miny żydowskiej w Warszawie całą pa-

kę gazet iącznie z broszurą, aby wszcząć

proces i spowodować zaprzestanie tej ha-

niebnej naganki. Żydowscy działacze win-

ni poważnie zainteresować się tą sprawą”.

Wyrok sądu katowickiego, który
wyrokiem przeciw redaktorowi „Bły
skawicy” „uratował houor“ („Haint“

| z 28 ub. m.) widocznie zachęcił Ży-
dów kaliskich do dalszej akcji.

| : а

 
„Ambasador“ Gutman w drodze do Warszawy...

(Board oł deputies), Delegaci tego
Komiietu prowadzą z przedstawicie-
lami poszczególnych rządów za ku-
lisami formalne narady, aby żydom
w_ diasporze powodziło się
lepiej w przeciwnym bowiem razie
światowe czynniki żydowskie zare-
agują przez swoich agentów w in-
nych krajach na niekorzyść danego
państwa...

„Amibasador' żydowski, Gutman,
został wysłany do Polski...

Czy nie czas już skończyć z temi
ambasadami Mocarstwa Anonimo-
wego?

11 aresztowanych.
'nych przez cenzurę, 30 napastników
wtargnęło w godzinach wieczoro-
wych do domu przy ul. Powązkow-
skiej 15 — własność niejakiego Cha-
skielą Dalmana. W) rezultacie zosta-
ły zdemolowane okna bibljoteki im.
Peretza i piekarnia Lejby Zalemana.
Akurat w tym samym czasie nad-
szedł właściciel domu, Delman, któ-
ró został pobity tak, że po przewie-
zieniu do szpitala zmarł. Opuszcza-
jąc miejsce zajść, napastnicy pobili
drugiego Delmana, bratą Chaskiela
i uszkodzili jego taksówkę. W zwią-
zku z temi zajściami, policja areszto
wała na ulicach Powązek 11 osób,
które przewiozła do aresztu urzędu
śledczego.

 

 

są to w większości najciemniejsze żywioły|

|

| W osiatnim nume:ze „Biuletynu
| Urzędniczego”, organie związku sto-
,warzyszeń urzędników  państwo-
|wych z wykształceniem akademic-
| kiem znajdujemy bardzo ciekawy ar- |
| tykuł apelujący do urzędników pań-
stwowych, przedewszystkiem, aby

|nie usuwali się poza nawias życia
| pozawodowego i zrozumieli, że mu-
| szą być „nieodłączną i pożyteczną
| częścią składową” ogółu społeczeń-
stwa.

Zdaniem autora wspomnianego
artykułu urzędnik państwowy —
przedewszystkiem ten z wyžszem
wykształceniem — usunął się poza
nawias tych form życia, które wybie
gają poza granice zajęć służbowych
i poza teren urzędu.

„Biuletyn'* stwierdza, że urzędnik
zasklepił się w ciasnem środowisku
swego biura i swego mieszkania, Wy
jątkiem rzadkim: jest utrzysaywanie
jakiego takiego towarzyskiego sto-
sunku z najbliższymi kolegami i ich
rodzinami. A poza tem? Poza tem
prawie nie widać go nigdzie, chyba
na oficjainej akademii lub tym po-
dobnych imprezach, w których u-
dział jego nieomal z reguły dyktuje
—bądźmy szczerzy — obawa... Od
życia organizacyjnego, nawet tam,
gdzie daje ono możność godziwej i
dostępnej rozrywki—stroni, W pry-
watnem życiu iowarzyskiem świeci
nieobecnością. W: ruchu umysłowym
i artystycznym udziału nie bierze.
Na terenie pracy społecznej nie u-
dziela się. Doprawdy zastanawiające
jest, czem wypełnia sobie urzędnik
czas wolny od biura,

Zapytany — czytamy dalej—tłu-
maczy się... nawałem zajęć urzędo-
wych albo składa winę na niedosta-
,teczne uposażenie, stawiające urzęd
nika zawsze w kłopotliwych sytua-

| cjach. Przypuśćmy, że tak jest, gdyż

 

URZĘDNICY PAŃSTWOWI
a życie społeczne,

 istotnie nędzne uposażenie uniemoż-
liwia wiele, wie'e rzecz, nawet nie-

 

W, uchwalonych przez Sejm w r.
1931 pełnomocnictwach dla rządu
na okres między sesjami w odniesie-
niu do reorganizacji administracji o-
gólnej, zastrzeżono, że peinomocnic-

Poprzednie rządy w dążeniu do prze
prowadzenia oszczędności w budże-,
cie państwa, zniosły szereg urzę-
dów, likwidując je całkowicie jako!
zbędne, bądź też łącząc w jedną са
łość. M. in. złączono manisterstwo
komunikacji z min, robót publ, oraz
min; rolnictwa z min. reiorm rol-
nych. W władzach Il instancji ska-
sowano urzędy ziemskie, pizydziela

|jąc je do wojewódzkich itd.
| Rząd prot. Kezłowksiego, jak krą
żą pogłoski, nosi się z zamiarem prze
prowadzenia dalszej reorganizacji ad
ministracji na podstawie opracowa-
nych projektów przez powołaną w
swoim czasie komisję dla usprawnie-
nia administracji publicznej przy pre
zesie Rady ministrów. W odniesie:
niu do nowego podziału administra-
cyjnego państwa projekt komisji dia
usprawnienia administracji był już,
nieraz omawiany i wywołał wielkie
ożywienie, zwłaszcza w okręgach,
które podlegały dopiero reorganiza-
cji. Projekt przewidywał m. in. ska-
sowanie 5 województw, a to stani-
sławowskiego, tarnopolskiego, kie-
leckiego, nowogródzkiego i białosto-
ckiego,

[WI stosunku do Małopolski pro-
jekt uważa Małopolską Wschodnią

| za łączną całosć i dzielenie tej dziel-
nicy na trzy jednostki administracyj
ne uznał za sztuczne į niežyciowe.
Całość tego obszaru pod względem
gospodarczym i kulturalnym wyraź-
nie grawituje doliwowa jako centrum

 

 

zbędnie koniecznych. Ale wytłuma-
czenie to może mieć zastosowanie
jedynie tam, gdzie zmuszeni jesteś-
my ponosić jakieś nieobojętne wydat
ki. Nie może zaś mieć zastosowania,
gdy chodzi o tormy życia i współży-
cia, nie wymagające jakichś poważ-
niejszych wydatków, a o takich for-
mach jest tu mowa, Więc co powo-
dem?

„Biuletyn Urzędniczy” stwierdza,
że przeszkód objektywnych niema.
Subjektywną, deminującą przyczyną
jest, że urzędnicy naogół nie odczu-
wają potrzeby żadnych form współ-
życia. Udział bowiem w życiu poza-
wodowem powinien być nietylko
niezbędnym pos'ulatem, ale jest p-ze
dewszystkiem mieocenioną, niczem
niedającą się zastąpić, szkoią uspo-
łecznienia, kultury, obycia, znajo-
mości życia, form zachowania się i,
choćby tylko tego zwyczajnego, a
przecież tak n«zbędneżo savoir vi-
vre'u. W. środowisku współżycia z
ludźmi i swobodnej wymiany myśli
poznajemy inne światopogiądy, inne
pojęcia, mamy możność skontrolo-
wać, porównać, czy uzupełnić włas-
ne, znajdziemy bodźca do pracy nad
sobą i skuteczne jej metody, uczymy
się formułować : wyrażać swe myśli
oraz cenić cudze względnie kultu-
ralnie z nim polemizować, zdobywa-
my możność i sposobność korzysta-
nia z tego, co świat pięknego i miłe-
60 z siebie przedstawia — słowem
wygrzebujemy siebie samego z pod
tynku zawodowego i kurzu aktów, a

człowieka —odkrywamy w: sobie
członka wielkie! rodziny to jest spo-
łeczeństwa”.

MW zakończeniu artykułu czyta-
my, że w tych warunkach, gdy świat
urzędniczy nie dąży do stania się po|
żyteczną częścia składową ogółu,
świat urzędniczy nie może się dzi-
wić, iż spoieczerstwo z nim nie sym-
patyzuje,

—

Zmiany w podziale administrzcyjnym kraju.
3 Эо # я

wiącemi historyczną, geograficzną k „nie legend, do ktėrych tak są skłonne na-gospodarczą całość.  Nowogróde
absolutnie nie nadaje się na stolicę
województwa, już choćby ze wzglę-
du na brak kolei, oraz pomieszczeń

twa te mają moc do końca r. 1934. na urzędy std. Według projektu całe'
województwo nowogródzkie zosta-
nie przydzielone do województwa wi
leńskiego.
kie w części zachodniej z ziemią łom
żyńską przypadnie Warszawie, zaś
wschodnia częśc przydzielona będzie
do Wilna. Skasowane województwo
kieleckie odstąpiłoby Zagiębie Dąb-
wiaty poiudniowe włączonoby do
wiatu południowe włączonoby do
krakowskiego, a powiaty północne,
zawierające ośrodek przeniysłu wo-
jenneżo, do województwa warszaw-
skiego.

Poza skasowaniem wspomnianych
województw nas:ąpiłyby pewne zmia
ny w granicach innych województw
I tak województwo pomorskie otrzy
małoby z województwa warszawskie
$o dwa powiaty: Rypin i Lipno, oraz
kilka powiatów z województwa po-
znańskiego, m. in. Bydgoszcz, która|
stanowi ośrodek przemysłowy | cią-
ży ku Pomorzu. Poznańskie nato-
miast przejąć ma całe Kujawy z wo-
jewództwa łódzkiego, oraz powiat
kaliski, t. ). zierzie, które przed roz-
biorami Polski stanowity łącznie z
województwem poznańskiem Wiel-
kopolskę.
'Wraz z odnośnemi urzędami wo-

jewódzkiemi skasowaneby zostały
również władze zespoloneII instan-
a T skarbowe, dyrekcje wodne
itd.).

W, chwili obecnej trudno po-
wiedzieć, czy rząd wykona projekt.
Według pogłosek istnieje koncepcja Podobnie jest z województwami wi-

leńskiem i nowogródzkiem,- stano-

Jak donosi Ż. A. T. (żydowska
agencja telegraficzna) z kół dobrze
poinformowanych liczbę adwoka-
tów - żydów, którzy utracili dotych-
czasowe zatrudnienie w samorządzie |
wiedeńskim, szacują blisko na 70.!

Pod tym tytułem ogłasza zajmu-
jące uwagi, w L/Echo de Paris nr.
19.958 z 8-go bm. jenerał de Ca-
stelnau, sędziwy bohater wielkiej
wojny, przewodniczący francuskiej
Ligi Katolickiej, stwierdzając lub
przypominając następujące fakty:

1. W r. 1913, krótko przea wojną,
Wielka Loża Francuska obwiniałą o
zaostrzenie stosunków z Niemcami
szowinistów obu krajów, jak głosi u-
chwała Konwentu 1913, a jeszcze w
lipcu 1914 bliski masonerji Albert
Thomas występował przeciw pod-
wyższeniu wydatków na wojsko.

2. Po wojnie, już w r. 1921, ma-
soni francuscy nawiązują ponownie
stosunki z niemieckimi, W r. 1922
delegat Wielkiej Loży Francji je-
dzie na kongres masoński do Ham-
burga. W r. 1923, w czasie okupacji
Ruhry za rządu p. Poincare'go, wie-
deński wielki mistrz brat Schlesin-
ger, jak stwierdza Wiener Freimau-
rer Zeitung, zabiegał u masonów  

70 żytów adwokatów ts

zlikwidowania narazie województwa
kieleckiego i nowogródzkiego.
 

 

Adwokaci nie otrzymują już zleceń
od magistratu wiedeńskiego, który
je przekazuje adwokatom-aryjczy-
kom.

ioANNA ЦАНЕ URK AA, TTiTDO NSII TNT T

MASONI I NIEMCY.
francuskich i spowodował
lację z 24-g0 maja 1923 przeciw p.
Paincarć.

3. Od r. 1923 zjawia się też na a-
renie Stresemaan, brat masoński z
loży Trzech Globów pruskiej, a wte-
dy współdziałanie masońskie obu
krajów rozwija się na dobre. Na kon
wencie W. L. francuskiej z r. 1925
brat Metois zaleca rewizję potępie-
nia Niemiec zu wywołanie wojny
(str. 218 sprawozdania), czego żąda-
ją masoni niemieccy, a co Niemcom
jest potrzebne, jako podstawa zrzu-
cenia przepisów traktatu. Na kon-
wencie z 19-go wrześnią 1927 brat
Bernier mówi już o szybszej ewaku-
acji Nadrenji w duchu polityki Brian
da, co się miało stać w r. 1930, Nie
doczekał tego zmarły w r. 1929 Stre-
semann, którego pamięć uczczono 17
1 18 października 1929 r. w świąty-
ni masońskiej pizy ul. Puteaux,

4. Później gtówny nacisk współ-
pracy masońskiej francusko - nie-

Województwo białostoc- |

interpe- į

Jak się robi historię...
Jeden z założycieli harcerstwa

polskiego i były członek Naczelnej
Rady Skautowe; we Lwowie z roku
1911—1914, dr. Ignacy Kozielewski,
podnosi w ostat:im numerze organu
harcerstwa narodowego, „Strażnicy
Harcerskiej”, sprawę nowej ankiety,
dotyczącej „tajnego skautingu”, An-
kieta ta jest rozpowszechniana
wśród harcerzy już od roku ubiegłe-
go. Wydaio ją Wojsokowe Biuro Hi-
storyczne. Opiacować ją ma ppłk.
H. Bagiński, autor szeregu innych
prac, wydanych przez to samo biu-
ro, — między innemi pracy, poświę-
conej historji polskich lormacyj woj-
skowych na Wschodzie. O tem, jak
się opracowuje historję naszej naj-
bliższej pzzeszłości, niejakie pojęcie
daje np. ustęp tej pracy płk. Bagiń-
skiego, poświęcony historji „Czwar-
tej Dywizu W. P. na Wschodzie”.

Jakże będzie wyglądała historja
tajnego skautinżu? Na wsiępie An-
kiety podano szereg dat, scharakte-
ryzowanych jako „ważniejsze daty
rozwoju tajnego skaulingu w Pol-
sce”,

Jakież to są daty?
A więc: rok 1909 — powstanie

„oddziałów ćwiczebnych we Lwo-
wie“. A więc rok 1911 jako data
„zorganizowania przy Macierzy So-
kole pierwszej drużyny skautowej
z ta'nych oddziałów ćwiczebnych we
we Lwowie", '

Wymieniając te dwie daty, Dr.
Kozielewski wskazuje na io, že da-
ta pierwsza nie ma oczywiście bez-
pośredniego związku z powstaniem
harcerstwa, przed rokiem 1911 może
być bowiem mowa tylko o drużynach
„ćwiczebnych, nie zaś o drużynach
skautowych, czy harcerskich. Dru-
|żyny ćwiczebne nie miały w swem
założeniu prawa harcerskiego i tyl-
| ko strona zewnętrzna ich życia, —
wspólua zresztą dla całego szeregu

| organizacyj sportowych — strona ży
| cia poiowego, organizowanego w spo
sób piaktykowany w harcerstwie,
czyniła ich życie nieco podobnem do
życią harcerskiego:

„Rozróżnienie dokładne pojęć, pisze
dalej Dr. K., ma swoje wielkie znaczenie,

choćby dlatego, że nie pozwala na tworze-

 
sze czasy; dlatego ubolewać trzeba, że tak

nieściśle podany jest sam temat t. zn. sam

rdzeń całej sprawy.

Rzuca się w oczy, że twórcom ankiety

chodził bardzo o to, aby dla pewnych
śrup, działających dawniej tajnie, a więc

| nieznanych  wyrewindykować w pamięci
dzisiejszego pokolenia i przyszłosci — pra-
wa do zasługi w obmyślaniu i pierwszych
krokach organizowania skautingu. Nie

potrzebnie tylko nadano zupełnie nieodpo-
wiadającą nazwę „tajnego skautingu (har-

cerstwa)* — organizacjom i poczynaniom;

które zc skautingiem i jego życiem nie wie-
le miały wspólnego, a wprowadzeją w błąd
i narzacają sugestje...

Nasuwa się zato przy tym „tajnym*

skautingu (harcerstwie)* uwage  uboczna,
ale nieodparta dla wszystkich, znających
stosunki w skautingu i harcerstwie, że taj-

ność w tych ugrupowaniach nie zakończy-
ła się, niestety, z r. 1911, ale trwała.. Nie-

stety, o tem nie zechcą Biuru podać infor-
| macyj aktorzy tej tragedji Harcerstwa, a z

|tego wyniknie, że najciekawszego rozdzia-
"lu z „Mistorji tajności w skautingu i har-

cerstwie'* nie napisze p. ppik. dyplomowa-
ny, inż. H. Bagiński; zresztą ten rozdział
na tyleż zainteresowałby moralistów, co i
historyków, a najbardziej — polityków.

Drugą sprawą, nasuwającą poważne
wątpliwości, jest podanie przez Biuro о-
wych, wspomnianych już „ważniejszych dat
rozwoju tajnego skautingu”. Przecie zada-

niem ankiety było ustalenie dopiero dat,
faktów i nazwisk; sama ankieta wzywa
autorów odpowiedzi, aby nie krępowali się

tem, co już o tym temaciepisaliinni,po-
co więc sama narzuca daty, fakty i nazwi-
ska, które mają być dopiero ustalone?

Każdemu swoje: jedni szukają w
naszej przeszłości faktów i na nich
oprzeć usiłują historję, drudzy usi-
łują zaaleźć w historji to, czego wy-
maga styl epoki. Jedni piszą historję,
drudzy usiłują robić historję...

 

«Korpus iecnitówo,
Wobec znanych nieporozumień

i zajść w „Legjonie młodych”, czyn-
niki „miarodajne' niewiele sobie о-
biecują po młodzieńcach z „Legjonu
młodych” i przystąpiły do utworze-
nia nowej organizacji młodzieży aka
demickiej, Przed paroma dniami bo-
wiem obradował w Warszawie kon-
śres „korpusu Lechitów", powstały
z „sanacyjnego „Bioku polskich
korporacyj akademickich". Na otwar
ciu kongresu byi; obecni przedstawi-
ciele generalnego sekretarjatu BB.
Kongres uchwalił tezy programowe
oraz dokonał wyboru władz.

Jak widzimy, „sanacja* za wszel
ką cenę usiłuje zdobyć wpływy
wśród młodego pokolenia.

—
mieckiej idzie na sprawę rozbroje-
nia. Jeszcze na konwencie z wrze-
śnia 1933 r. zażądano rozbrajania się
Francji bez warunków uprzednich
(sprawozdanie str. 152), wbrew o-
strzeżeniom masonów alzackich (str.
162), powołujących się na swą zna-
jomość Niemiec, którym jednak brat
Bernier (str. 190) odpowiada odmo-
wnie. Na tym to konwencie wezwa-
nie, by Franca dała przykiad roz-
brojenia, nawet gdyby inne narody
się nie rozbrajaiy, rzucił brat Du-
mouliu, obecnie oskarżony o szpie-* gostwo,  
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W czwartek rozpoczyna się w

Wilnie pierwszy kurs instrukcyjno-
propagandowy tekolekcyj zamknię-

tych. Wezmą w nim udział księża

i kierownicy -ożnych zgromadzeń

zakonnych z całej archidiecezji wi-

leńskiej.

Kurs rozpocznie się uroczystem-

nabożeństwem, które o godz. 9/

zrana odprawi w Ostrej Bramie,

J. E. ks. Arcyb'skup. Obrady zaś!
kursu rozpoczną się o godz. 10 r.
w. lo«alu Archidiecezjalnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej przy ul. Me-
tropoiitalnej 1.

WI czasie trwania kursu wygło-

szonych będzie kilka reteratów o

jego celach.
Jako przedłużenie tego kursu

odbędzie się konierencja kierowni-

ków różnych zgromadzeń zakonnych
w. pałacu arcybiskupim przy ul.

Zamkowej 8. Wspomniana konie-
rencja odbędzie się na drugi dzień

po kursie.

Tematem obrad konferencji bę-
dzie sprawa organizacji cyklu reko-
lekcyj zamkniętych w wielu miejsco-

wościacharchidiecezji wileńskiej.
”

Kurs instrukcyjno-propagandowy
tekolekcyj zamkniętych ma ogromne
znaczenie dla życia katolickiego.
Bowiem w czasie jego trwania w
odpowiednich referatach, opartych

'|na materjale rzeczowym, zaczer-

KRONIKA.
Kurs instrukcyjno - propagandowy

rekolekcyj zamkniętych,

| rełerarów ujęte będą zagadnienia

| chodu, oraz zwalczanie kreciej ro-

madzeń zakonnych, sprecyzowane
zostaną i należycie uwypukione po-
trzeby duchowe katolików, zamiesz-
kujących nasze miasto i archidie-
cezję wiieńską, Nadto w ramach

walki z nowoczesnem pogaństwem,

ujawniającem się w czasach dzisiej-

szych z niebywałą siią, jak równieź

przeciwsiawiani: się lali bezbož-

nictwa, płynącej od wschodu i za-

boty różnych sekt miejscowych i za-

miejscowych.
Zadaniem więc kursu jest odpo-

wiednie wyszkolenie ludzi, zajmu-

jących kierownicze stanowiska w

życiu katolickiem, by przysposobić

ich do walki z czynnikami, dążą-

DZIENNIK WILEŃSKI

Pokłosie
Rozdźwięki

Gdy pisaliśmiy wczoraj o nie-
snaskach w rodzinie  sanacyjnej,
równoczesnie w obydwu redakcjach
pism „biokowych“ —- „Słowie i
„Kurjerze Wilenskim“ ukazały się
artykuły wstępie dość wymownej
treści

walce z kandydatami „Słowa:
„Z pośród 34 uzyskanych przez

listę Nr. 1 mandatów — 21 przy-
padło osobom szczególnie zaleca-
nym przez ,„Kurjer”, W. niektórych
okręgach wyborczych (I i VI)
wszyscy zalecan. przez nasze pismo
kandydaci zost:li wybrani. W. in-
nych większosć  nowowybranych
radnych z listy Nr. 1 stanowią osoby
wysunięte przez nas.“

Ni: pomyliliśmy się, mówiąc, że
w „kKarjerze' z powodu tego zwy-
cięstwa wewnętrznego nad „Sto-
wem' cieszą się bardziej, niż z 

cymi do rozbicia Kościoła Katolic-

kiego i jedności wśród wiernych.

Jeżeli propaganda bezbożnicza
może gdzieś m:eć powodzenie, toj

tylko dlatego, że trałia na grunt;

ludzi nieuświadomionych, nieznają-

cych jej złych skutków, którzy nie

orjentują się pod tym względem zu-

pełnie. To też konirofenzywę moż-
na rozpocząć dopiero po należytem

uświadomieniu ludności i wpojeniu
jej zasad wiary świętej.

Kwestję tę realizuje własnie kurs
i konferencją w pałacu arcybisku-

pim. Na kursie ustali się potrzeby,

a na konferencj. dyrektywy do ich
realizacji. W] szczególności zaś cho-
dzj tu o organizację sieci rekolekcyj pniętym z życia na podstawie długo-

letnicii obserwacyj, poczynionych

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Podhaie, tatry, Małopolska

Wschodma: zachmurzenie zmienne
z możliwością przelotnych opadów.

|Temperatura bez większych zmian.
Umiarkowane wiatry z kierunków,
północnych. Lekka skłonność do;

rz.
Pozostałe dzielnice: dość po-

godnie i ciepło. Słabe wiatry, naj-

pierw z kierunków północnych a
następnie miejscowe.

DYZURY APTEK.
Driś w mocy dyżurują następujące

Apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

„ 10 (telef. 9-16), Jurkowskiej : Romec-
jego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

„ 2 (telef. 16 J1y, rrumkina — ul. Nie-
ecka Nr. 23 (telet, 3-29) i Rostkowskie-

O — ul. Kalwaryjska Nr, 31, Wysockie-
— ul Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

je «a przedmieściach, prócz Śnibiszek.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

_ — Nabożeństwo żałobne za dusze
š. p. Nadzieji Hryniewskiej oraz Jej
uczenic odbędzie się dn. bm. o godz.
9-ej w kościele Sw. Trójcy.

SPRAWY PRASOWE.
— Koniiskata „Dziennika Wileń-

skiego” i „Głosa Wilenskiego* W
dniu wczorajszym z polecenia władz
administracyjnych _ skonfiskowany
został cały nakiad „Dziennika Wi-

kiego za omawianie wyborów
do samorządu wileńskiego. Wydaw-
Nictwv wydało w godzinach rannych
drugi nakład, ksóry został rozchwy-
tany. Również został skonłiskowa-
dy nakład „Głesu Wileńskiego" za
sprawy wyborcze.

2 Z MIĄSTA.
— Ruch turystyczny szkolny.

Sezon turystyczny w pełni. Każde-
$o dnia przybywają do Wilna różne
Wwycieczkr z bliższych i dalszych
miejscowości kraju. Po większych
wycieczkach sikolnych z Wielko-
Polskį i z ziem  północno-wscho-
dnich nastąpiła pewna przerwa,
%powodowana prawdopodobnie egza

inarni, które częściowo juz się od-

ywają.
Mimo to jednakże wczoraj przy-
o do Wilna xilka większych wy-

leczek szkolnych, w tem jedna aż
Lwowa.

SPRAWY MIEJSKIE.
Elektrownia miejska przystą-

iła do realizacji planu wzmożenia
iwiatła ulicznego. W związku z
łem na miektórych ulicach w śród-

 

  

     

 

  

   

  

   

  

   

  

   

   

   

 

  

 

   

 

   
  
  

   

   
     
  

 
Mjeściu, jak również i na pe' yferjac
Mjasta ustawiane są obecnie dodat-
kowe słupy świetlne.

SPRAWY SANITARNE.
— Tajny ubój bydła, W ostatnim

tygodniu  funkcjonarjusze miejscy
Wawnili 11 tajnych rzeźni uboju by-

la. Podczas iewizji zakwestjono-
Wano 250 kig. nieostemplowanego
Mięsa  Właścicieil tajnych rzeźni
pociążnięto do odpowiedzialności

rnej.
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Posiedzenie komisji rolnej.
W dniu 27 bm. odbędzie się w lo-

lu inspektoraiu Pracy posiedzenie
Omisji rolnej do spraw robotników
lnych, zatrucnionych na terenie
wiatu wileńsko-trockiego. Wspo-
liana komisja niejako zastępuje

rozjemczy, w szczególności zaś

mpetencji je' podlegają sprawy
żnych zatargow, wynikłych na tle
jiwodowem, jak nieregularność wy-
kości płacy, względnie niestoso-
łamie się robotników do zarządzeń

twowych i t. d.
Na porządku obrad posiedzenia

ё dniu 27 rėwniež rozpatrzonych
ędzie kilka zatargów między pra-
Sownikami a pracodawcami, powsta.

przez księży i kierowników zgro- archidiecezję wiieńską.

 

| glądu mężczyzn,

ch| rzonych Kół Komitetów domowych,

, wstępne do klasy I-ej g. odbywać łych na tem samem tle.

  

zamkniętych, która obejmie całą
m. r, S*

SPRAWY WOJSKOWE.
—Przegląd rocznika 1913-$go 20-

stał już ukończony. Obecnie Komisja

Poborowa, urzędująca przy ul. Ba-
zyljańskiej 2, przystępuje do prze-

urodzonych w: roku
1911-ym, którzy na poprzednich ko-

misjach otrzymali kat. B (czasowo

niezdolni do służby wojskowej). Dziś

13 bm. winni stawić się do przeglą-
du mężczyźni z rocznika 1911-go z

naziskami, rozpoczynającemi się od

litery A do Ł włącznie. |
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Ostatnie dni pokazu chorób

i szkodników Wileńszczyzny: Pokaz
chorób i szkodników Wileńszczyzny,
zorganizowany przez Muzeum Przy-

rodnicze U.,S.B. i Wileńską Stację

Ochrony Roślin, nieodwołainie zo-

stanie zamknięty w niedzielę, dn. 17
ibm. o godz. 14, Pokaz odbywa się
w Muzeum Przyrodniczem U.S,B.
(Zakretowa 23). a zwiedzać go moż-
na codziennie od godz. 11—14,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-— Dzisiaj na Środzie Literackiej

odbędzie się w iormie pokazu arty-
stycznego zamknięcia roku szkolne-
go oakoty Dramatycznej przy Teat-
rze Miejskim w Wilnie. Program o-

bejmije wykonanie przez saly ze-

społ Szkoły oryginaimego misterjum
średniowiecznego „U  Zmartwych-
wstaniu Pańskiem' (Niemcy, wiek
XV) z muzyką owych tzasow; nasżę
pnie kierownictwo i wykładowcy
Szkoły omówią metody swojej pra-
cy, poczem nasiąpi dyskusja, zapo-
wiadająca się ciekawie, Początek

o 8,30 wiecz. w lokalu Związku Li-
teratow, Ustrobramska 9. Wstęp dla
członków, gości i młodzieży siudju-

jącej. H - 5. + 4

— Wileńskie Koło Związku Bi-
bljotekarzy Polskich. Jutro o godz.
8-ej wiecz. w lokalu Bibljoteki Uni-
wersyteckiej odbędzie się 126 Zebra
nie ogólne. Na porządku dziennym:
1. Najmowsze Bibljograije (referat
zbiorowy), 2. Komunikaty Zarządu.

Goście mile widziani,
— Obwód Miejski L. O. P. P.

Dnia 11 bm. odbyło się posiedzenie
Zarządu Obwodu Miejskiego L, O.
P. P. Na zebraniu tem przyjęto sze-
reg uchwał, doiyczących spraw or-
ganizacyjnych Obwodu oraz za-
twierdzono przyjęcie 28 nowoutwo-

liczących 142 członków rzeczywi-
stych oraz 130 wspierających. Ponad
to w tygodniu ubiegłym zostało za-
wieszone 5 dzwonów alarmowych na
następujących posesjach: Zarzeczna|
25, Połocka 5, Piłsudskiego 20, Pił-
sudskiego 33, Kalwaryjska 2.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja gimnazjum Zgroma-

dzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Na-
zaretu w Wilnie, ulica kowa
Nr. 3 zawiadamia, że egzaminy

się będą w dniu 16, 18 i 19 czerwca
od godziny 9-ej rano.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“,
Ku uszczeniu imienin p. Antoniny

Gabszewiczowej — składa Zotja Pietkie-
wiczowa z bratem na ochronkę przy par.
Bernardyńskiej zł, 3—.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

 

„Sukcesu' ogólnego, który raczej
|napawa ich w cztery oczy niepo-
j kojem.

„Kurjer“ rąbnął jasno i otwarcie.
Cieszy się szczerze,

„Kurjer Wileński" w numerze
wczo:ajszym, podobnie jak i przed-
wczoraj, zamieścił znowu szereg
sensacyjnych „tewelacyj' o gwal-
tach i nadużyciach, popełnionych

Płatnicy podatków
będą mieli dostęp do akt.
Opracowywane są przepisy wy*

konawcze do jednolitej ordynacji po
datkowej, któ» zacznie obowiązy-
wać z dn. 1 pazdziernika r. b. Prze-
pisy te określą m. in. w jakiich wy-
padkach  płatnikom podatkowym
przysługiwać będzie prawo dostępu
do akt. Wprowadzenie zasady jaw-
ności wymiaru stanowić będzie po-
ważne udogodnienie dla płatników.

Z SĄDÓW.
o 2300 dzies. laSu.
W] dniu 12 b. m. Sąd Okręgowy

w. Wilnie ogłosii wyrok w sprawie
z powództwa Witolda Rodkiewicza
przeciwko skarbowi państwa o 2300
dziesięcin lasu, położonego w po-
wiecie Wołożynskim, mocą którego
powództwo p. Witolda Rodkiewicza
zostało oddalone i powód został ob-
ciążony znacznemi kosztami sądo-
wemi 1gobrończemi w kwocie około
1000 złotych.

| alsI.|

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
Teatr Letni gra po raz ostatni (po cenach
propagandowych) doskonaią sztukę J. De-

vaia „iowariszcz*. Komedja ta porusza ży-

cie emigracji rosyjskie w Faryżu. Doskona-

le zgrany zespół z H. Skizydłowską i A.

Łodzińskim w rolach głównych.
— Jutrzejsza premjera w Teatrze Let-

nim. Świetna komedja muzyczna „Moja sio-

stra i ja“, która obiegła wszystkie sceny

europejskie z olbrzymim powodzeniem, dzię

ki beztroskiemu humorowi, żywej interesu-

jącej akcji i dobrej muzyce Benatzky'ego
— ukaże się jutro w Teatrze Letnim. Na-
czelne partje odegrają: p. H. Wańska i p.

St. Iwański, artysc: czołowi teatru Byd-

goskiego, pozatem grają: J. Woskowski, N.

Wilińska, J. Kersen. EB. Gliński, L. Wołłej-
ko. Orkiestra pod kier. S. Czosnowskiego.
Reżyseria — W. Czengerego. Ceny miejsc
zwykłe. й

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy
Jariny Kulczyckiej. Jedna z najbardziej me

lodyjnych operetek ostatniej doby „Orłow”
Granichstaedtena, dzięki świetnej grze ca-

łego zespołuj, bogatej wystawie, a przede-

wszystkiem walorom głosowym 1 scenicz-

nym znakomitego gościa Janiiy Kulczyc-
kiej — staia się atrakcją bieżącego sezo-

nu. Codziennie publiczność darzy wykonaw

ców niemilknącemi oklaskami.

— „Bohaterowie* O. Straussa, Warto-
ściowy utwór muzyczny, którcgo treścią

jest znana sztuka Bernarda Shawa „Boha-

terowie', do której świetną muzykę napi-

sał Oskar Strauss — będzie najbliższą pre-

mjerą leatru „Lutnia”,

 

zzz.

WYPADKI
— Niedola służącej u zydów. Palczew-

ska Marja (W. Pohuianka 17), lat 32, w celu
pozbawienia się życia wypiła szklankę spi-
rytusu skażonego. Pogotowie Ratunkowe

odwiozło desperatkę do szpitala Św. Ja-

kóba w niezagrażającym życiu.

Przycz”ną targnięcia się na życie była

sprzeczka z chlebodawczynią Frenkiel Ra-

chelą.

stanie

Zaginięcie 9-letniej dziewczynki.
Miselewska Liza (św. Jańska 5) zameldo-
wała w policji, iż córeczka jej Liza, lat 9,
będąc razem z matką w Konsulacie Ło-
tewskim, oddaliła się w niewiadomym kie-
runku i dotychczas nie pwróciła.
— Sam się postrzelił, Przy ul. Wileń-

skiej znaleziono nieprzytomnego Rafała
Berbanowicza (Śniegowa 13), który spowo-
sdował prze nieostrożność strzał, raniąc się
ciężko w okolicę brzucha. Ofiarę własnej
nieostrożności odwieziono w stanie cięż-
kim do szp:tala.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże mieszkaniowe. Turczyń*

skiej Felicii (Św. Filipa 4—10) skradziono
z mieszkan'a ubranie i biżuterję, ogólnej
wartości 60U zł. Skradzione rzeczy odna-
leziono u zawodowej paserki — Kopelo-
wicz Bejli IŃozia 4). Rzeczy zwrócono ро- mużniczych „Caritas“.
szkodowanej, Kopelowiczową zatrzymano.

„Kurjer Wileński" z tryum-'
iem ogłasza swoje zwycięstwo w.

Udało im się...!

_ nych faktow są zbyteczne,

wyborcze.
w rodzinie.

„Slowo“ jest bardziej dyploma-,
ityczne, W, delikatnej tej materji
mówi półsłówkami. Znamienny jest
tytuł artykułu wstępnego: „Zwycię-
stwo Bloku w Wilnie i niektóre
zwycięstwa tego przyczyny”. Te
„przyczyny' doprowadzają „Slowo“
do hamowanej wściekiości,

„Wybory na kartki indywidual-
|ne, pisze „Słowo'*, niejedną spra-
| wiły niespodziankę. Przedewszyst-
kiem w śródmieściu zwolennicy p.

| Kozłowskiego, agitując za swoim
kandydatem, formalnie zagłuszyli
agitację za jedynką,”

Tę „pochwałe'* usłyszy niewątpli.
wie p. Eugenjusz Kozłowski z pocz-
ty, siedawny „laureat“ „Slowa“
przy wyborze „najpopularniejszej“
postaci Wilna. Usłyszą ją również
ludzie zalecani przez „Kurjer“.

Wybory do Rady miejskiej od-
chyliły kulisy tarć wzajemnych grup
„Stowa“ z „Kurjerem“. Na razie
zwyciężył „Kurjer” Czy „Slowo“

'odbije to sobie przy najbliższej
| okazji? Wybory niedzielne były
! tylko przygrywką.

 

rzekomo przez „endecję* przy wy-
| borach niedzielnych.
| "Tym razem najlepiej udał im
„się tytuł: „„Łapaj złodzieia”. Zupeł-
nie właściwy,

0 „ulgach podatkowych
dla rolnictwa.

| Ileż to spisano papieru i przega-
dano godzin w minisierstwach, przy
gotowując pewne „ulgi'* podatkowe
ala rolników w ubiegtych dwóch la-
tach, w latachdla roinictwa wyjąt-
kowo ciężkich ; trudnych, a iymcza-
sem „ulgi te po za zmiejszeniem kar
za zwiokę — nie przyniosły nic, na-
odwró! tyiko powiększenie opodat-
kowania, lub iluzję, że roinictwo z
ogłoszonych „uig' korzystać będzie.
Mówię „iluzję* bo wszelkie „ulgi
były tak uwarunkowane, że każdy
po bhższem zbadaniu — przekonał
się, że z nich korzystać nie może.
Duże się słyszało o „ulgach“, ale
smutną niespodzianką dla zniszczo-
roku pieżącym siopy podatkowej; od
roku biezącym stopy podatkowej od
podatku państwowego - gruntowego
wzrosi on pokažnie. A ponieważ po-
datek ien jest podstawowy, wzrosły
odpowiednio rownież wszystkie in-
ne podatki, W, soku bieżącym płaci-
my większy podatek gruntowy pań-
stowy, jak wspomniałem wyżej, pła-
cimy większą progressję, podatki
gruntowe samorządowe: gminny i
sejmikowy zostały podniesione, szar
warki również. Podatek dochodowy,
który sam przez się przy cenach о-
becnych jest fikcyjny, wzrósł z po-
wodu podniesienia stopy podatkowej
w. podatku gruntowym, wzrósł też
podatek „kryzysowy'. Danina ma-
jątkowa wyznaczona została w tym
roku większa niż w zeszłym, Upom-
nienia, k'óremi zasypują nieszczę-
snych rolników, pokaźnie podniosły
opłaty na rzecz skarbu, a wreszcie
sekwestry i licytacja, któremi tak
hojnie szafują, nałożyły nowe wiel-
kie koszta!  Jednem słowem zni-
szczone do cna rolnictwo otrzymało
—jak widzimy — cały szereg „ulg”
w tormie podniesionych podatków i
nałożonych różnych innych opłat. W
roku zesziym, śdy stan rolnictwa był
już katastrołalny, dano nam w pre-
zencie zamiast ulg trzy nowe po-
datki: kryzysowy, daninę majątko-
wą i pożyczkę narodową, Ta ostat-
nia była dobrowolna, ale każdy wie
jak z tem było, a zresztą, jaką by
nie była, trzeba było znaleźć na nią
w yznaczonych terminach pieniądze.

[Wspomnę jeszcze, że w roku bie-
żącym dawny 1U'%-owy dodatek pań
stwowy, został podniesiony do 20%,
za wyjątkiem kresów wschodnich—
w tym wypadku nas oszczędzono.

Jako dowód celowości „ulg“ o-
głoszonych przytoczę fakt, który
dotknął mnie osobiście. Ogłoszono,
że kto indywidualnie wykaże specjal
ne straty ponies'one, urzędy skarbo-
we będą mogły umarzać pewne po-
datki do pewnych wysokości. Zdawa
ło się, że nareszcie będzie rzeczy-
wista ulga. Miałem nieszczęście, że
w roku poprzedzającym śniegi wy-
parzyiy mi gatunkowe żyto i przy
młóceriu nie otczymałem nawet ziar
na posianego, musiałem na utrzyma-
nie całego dworu ziarno kupić, po-
siać na rok następny nie byfo czem,
posiałem o wiele mniej i w następ-
nym roku zboże musiaiem kupować.
Zimą mrozy zniszczyły mi koniczy-
nę — nie zebrafem ani woza, latem
znowu susza wypaliła mi posiany
groch, tak, że go nawet nie kosiłem.
Wszystkie te kięski osobiste wyka-
załem. Gmina cały ten wykaz za-
twierdziła i posłałem podanie do
Urzędu Skarbowego, prosząc o u-
morzerie podatków. Odmówiono!

Mój wypadex był rzeczywiście
ciężki — widocznie Urzędy Skarbo-
we miały instrukcje jeszcze cięższe,
bo ulg mi nie udzieliły — i tak we
wszystkiem. I dziwić się mamy, że
rolnietwo coraz więcej upadai ginie!

Do notowanych ostatnio wypad-
ków oblewania kwasem siarczanym|
przechodniów przez jakichś zwyro-
dnialców, w aniu wczorajszym do-
szły jeszcze trzy: na ulicach Mako:!

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE GIMN.

A. MICKIEWICZA. !
Staraniem ргой К. Pietkiewicza zosta-|

ły wczoraj zorganizowane zawody lekkoat-|
ietyczne uczniów Gimn. A. Mickiewicza.|

Do zawodów tych stanęli uczniowie wyż-|

szych klas. Uzyskano cały szereg niezłych
jak na stosunki sportu szkolnego wyników |

sportowych.
Radosnym, a godnym podkreślenia jest

moment, że na starcie było sporo zawodni-

ków, którzy nadzwyczaj ambitnie walczyli

między sobą. Wśród zawodników wyróż-

nił się szczególnie Aleksandrowicz, mając

dobre warunki fizyczne, a po opanowaniu

techniki będzie mógł pomysleć o rieco wię-

kszych sukcesach sportowych, niż dotych-
czas,

Wyniki techniczne są uastępujące: 100

mtr, 1) Goidbard VII kl. 11,7 sek., 2) Chil-
mończyk VI kl. 11,8 sek. 3) Kosarski VII

kl. 11,9 sek. Na dalszych miejscach Alek-

sandrowicz, Sznee * Sawkow,

Pchnięcie kulą: 1) Aleksand.owicz 11
mtr. 56 ctm., 2) Pietkiewicz, 3) Jachimowicz.

Rzut dyskiem: 1) Aleksandrowicz
30,46 , 2) Świetlikowski, 3) Hansen.

Skok wdal: 1) Aleksandrowicz 6,14 (1),

2) Kosarski 5,93, 3) Jachimowicz 5,59,

Skok wzwyž: 1) Aleksandrowicz 155

cmt., 2) Nosowicz 155 cmt., 3) Wysocki 150,

4) Paszkiewicz 15 cmt,

W sztalecie 4X100 mir. wygrała szta-
feta klasy VII w składzie Kosarski, Saw-
kow, Aleksandrowicz i Goldbard, w czasie

49,9 sek. 2) klasa VI — 52 sek., 3) klasa

V — 521.
W >ztalecie olimpijskiej pierwsze miej-

sce zajęli lekkoatleci klasy VI w składzie:

Waszkiewicz, Nencki, Chilmoūczyk i Nel-

kin. Czas 4.1,9 sek.
Zawodom przyglądało się sporo mło-

dzieży, wśród której zauważyliśmy pp. pro-

iesorów — ks. Alchimowicza, Jastrzębskie
go, Bojakowskiego i oczywiście prof. Piet-
kiewicza, który razem z młodzieżą przepro

wadził wzorowo tz bardzo piękne zawody.

NA ZLOT DO POZNANIA!
Z okazji 50-Iecia powstania So-

kolstwa na Ziemiach Zachodnich
Polski odbędzie się w Poznaniu 28,
29 czerwca i 1 lipca r. b jubileuszo-
wy Zlot pod protektoratem Ignacego
Paderewskiego.

Na zlot ten zostały przyznane
zniżki kolejowe 80.

Pragnący wziąć udzał w zlocie
mogą się zgłosić w terminie do dnia
16 czerwca do Sekrelarjalu Gniaz-
da wileńskiego w godzinach od 19
do 21 codziennie. Czołem.

KOLARZE SOKOŁA JADĄ DO POZNA-
NIA.

Gniazdo Sokoia wileńskiego organizu-
je raid kolarski Wilno—Poznań przez Grod

 
Pojuze Oxlalti Dzień
Wielkie nadużycia.
Olbrzymią sensację w Stanisła-

wowie wywołała wiadomość o aresz
towaniu znanego adwokata i prze-
mysłowca, d-ra Ignacego Laxa, pod
zarzutem oszukańczych manipulacyj,

Na polecienie sędziego śledczego
zjawili się w mieszkaniu adwokata
fumkcjenarjusze wydziału śledczego
i przeprowadzili szczegółową rewi-
zję, która trwała około 7-iu godzin.
Funkcjonarjusze wydziału śledczego
przeszukali zarowno mieszkanie, jak
i kancelarję adwokata, przyczem za-
kwestjonowali mnóstwo kompromi-
tującego materjału. W, wyniku rewi-

w Wilnie zorganizowano pożegnanie
Wendy, który przeniesiony został służbowo
do Warszawy. Pożegnanie odbędzie się ju-
tro w kasynie garnizonowem.

z
zobowiązań, z którym stanowi całość
organiczną. Projekt w nowem brzmie
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Oblewanie kwasem siarczanym przechodniów
nie ustaje.

wej, Piłsudskiego i Zawalnej. |
Zjawisko to, jak widać, przybie-

|ra charakter chroniczny i czas naj-
wyższy, aby władze bezpieczeństwa
położyły temu kres.

 

"POMFE
no, Białystok, Łoniżę, Ostrołękę,

Działdowo, Grudziądz do Poznania,

Raid wyruszy z Wilna 18 czerwca z
placu Katedralnego o godz. 5 rano.

Uczestnicy raidu złożą pamiątkową

plakietę Sokołowi w Grudziądzu oraz z

okazji 50-lecia pracy sokolej w Foznaniu—

wręczą pamiątkową banderę.
Trasa tego ciekawego raidu wynosi ko

io 850 klm. Liczy cna 9 etapów.

Kierownikiem : organizatorem tej wy:

cieczki jest p. Juljgn Gwozdowski.

Mławę,

WALKI ZAPAŚNICZE,
Wczorajsze walki  zapaśnicze

dały następujące wyniki. Langer
(Makabi) po mało ciekawej a bru-
talnej walce zremisował z gburowa
tym Kraussem (Niemcyj, Torno (Pol-
ska) wygrał w 2 m. i0 sek, ze sła-
bym lizycznie Bernackim (Warsza-
wa), Ferestanoif (Bułgarja) zremiso-
wał z Miazią (Folskąj a Grabowski
(Śląsk) po nelsonie położył na ło-
patki Grenna (Austrja).

Dziś walczą: Van-Kyl z Miazią,
Torno ze Skrob'szem, Grabowski ze
Stiborem do skutku i Langer z Bier-
nackim.

Walki odbywają się w kinie Ca-
sino. Początek o godz. 21 m. 15.

POŻEGNANIE PŁK. Z. WENDY.

StaraniemMie skiego Komitetu W. F.
płk.

PROF. WIRO-KIRO TRENEREM
W ŁOTWIE

Z wielką radością podajemy do ogól-

nej wiadomości, że przed paru dniami zo-

stał oficjalnie zaangażowany na trenera Ło-

twy prof Władysław Wiro-Kiro » Państwo
wej Szkoły Technicznej w Wilnie.

Wiro-Kiro będzie trenerem wychowa-

2 miesiące, to znaczy czerwiec i lipiec.
Cieszy nas bardzo, że Łotysze szkolić

się będa pod kierownictwem wilnianina.

REKORD ŚWIATA W DYSKU.

Przed dwoma dniami w Estonji na za-
wodach lekkoatletycznych, znany w Wilnie
ze swych licznych występów młody stu-

dent uniwersytetu w Tartu, ustanowił no-
wy rekord światowy w rzucie oburącz dy-

skiem.
Studentem tym jest oczywiście Widing,

który rzucił 90 mtr. 50 cmt. Widing prawą

ręką rzucił 47 mtr. 56 ctm., a lewą 42 mtr.

i 94 ctm.

Poprzedni rekord wynosił 90 mtr. 13

ctm., a należał przez 20 lat do finna Nick-
landera.

Taniego Tyo.dnia „BOJU.

Zmiany w kodeksie
handlowym.

Na posiedzeniu Rady ministrów
uchwalono pierwszą część noweżo
kodeksu handlowego j przepisy wpro
wadzające ten kodeks.
stał opracowany przez komisję ko-
dyfikacyjną, Pierwsza część nowe-
$o kodeksu będzie w najbliższych
dniach ogłoszona jako dekret Prezy-
denta. į

Projekt zo-

Projekt kodeksu wejdzie w: życie
dniem 1 lipca łącznie z kodeksem

zji dr. Lax został w nocy aresztowa-
my. — Pozostaje on pod zarzutem

szkodę
skarbu państwa. Prezes sądu wyde-
legował do prowadzenia śledztwa w
tej sprawie sędziego dra Rintla.

Adwokat dr. Iśnacy Lax jest wła
ścicielem wielu kamienic czynszo-
wych i fabryki czekolady „Locarno“
oraz prezesem Tow. właścicieli re-
alności. Z polecenią sędziego śledcze
$o adwokat został osadzony w wię-

miljonowych nadużyć na

zieniu,
Rewizję przeprowadzono także u

urzędników fabryki „Locarno“, na-
ležącej do adw. Laxa. Aresztowanie
znanego powszechnie adwokata wy-

iwołało ogromne wrażenie

niu wprowadza pewne zmiany w sto
sunku do ogłoszonych w październi-
ku przepisów kodeksu handlowego,
oraz w stosunku do innych ustaw
szczególnych, które włączono do ko.
deksu, — Wprowadzono mianowicie
szereg zmian formalnych. Są to zmia
ny terminologiczne i redakcyjne oraz
zmiany, spowodowane przez syste-
matykę kodeksu. Prócz zmian mery-
torycznych, wprowadzono szereg 

przedmiotem ogólnego zainieresowa
nia, i

więc kończę, prosząc tylko o zwró-
cenie uwagi — komu potrzeba, że
w takich warunkach rolnictwo się

tak zwanych zmian uzgadniających,
, które mają na celu jedynie przywró-
|cenie dawnych ustaw do kodeksu,
| uzgodnienie iich z tem, co dzisiaj o-
bowiązuje, oraz nieliczne zmiany
merytoryczne, które mają już nietyl
ko formalny, ale i materjalny cha-
rakter nowelizacji prawa obowiązu-
jącego. Mają one głównie na celu
poprawienie przepisów wątpliwych
lub niepraktycznych oraz uzupełnie-
nie luk w dotychczasowem Pa

>oSPA

o00©0000000000
nie ostoi,

żące podatki,

odrzucić precz! T o jedyna droga  [Komentarze do wyżej wymienio-
na tem!

wyjścia.
Bolesław Skirmunt.

a razem i zginie śłówna
podpora całego państwa, bo Polska
jest państwem rolniczem, nikt temu
zaprzeczyć nie może. A zaległości!

lnie można wydcłać opiatom za bie-
zaległości są niezi-

szczaine, a tymczasem za zaległości
sekwestrują i licytują! Trzeba z nie-
mi raz skończyć i jako wrzód gan-
grenujący ciało, trzeba je wyrżnąć i

Od 1i-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz.ża 8% a

Zarząd y Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo. 
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Jak przepowiadać pogodę.
Przepowiednie pogody na kilka

miesięcy naprzed mogą robić tylko
uczeni tak zwani meteoroiodzy i ta
sztuka nie zawsze się udaje. Dla na-
szych gospodarzy wystarczy przepo
wiadavie pogody na 2—3 dni na-
przód.
Podaję tu naigłówniejsze wskazó-

wki według których możnaby prze-
powiadać pogodę, z względną łatwo-
ścią.

Wicjące w nos wiatry północno-
wschodnie przepowiadają pogodę,
bo wiały nad suchym lądem. Wiatry
zachojinie są nuasiąknięte wilgocią,
bo ją niosą od morza, więc można
się spodziewać deszczu.

Napewno można się spodziewać
niepożody jeżeli widziniy następują-
ce objawy u zwierząt. Wrony nie

siadają spokojnie, tylko niespokojnie
krążą nad domami i drzewam, (czy-

li ,tłusą się“). Jaskółki nie latają

wysoko, tylko blizko murów i da-

chów, krążą itak nisko nad wodą,

że zauurzają w niej swoje główki.
Gołębie nie kąpią się, lecz powracają

późno wieczorem z pola do gołębni-

ka. Bvciany okrywają swoje młode

w gniazdach skrzydłami, żórawie

głośniej krzyczą, niż zawsze. Kury

częściej się bija, tarzają się w pia-

sku i późno powracają do kurnika,
Perliczki ; pawie więcej krzyczą, niż
zawsze.

Napewno można się spodziewać

pogody. Owce i jagnięta na pastwi-

sku skaczą, a na wieczór chętne po-

wracają do domu idąc za owczarzem.
Ryby 1ówno i spokojnie płyną. Pi-
jawki leżą spokojnie na dnie, jak

gdyby spały. Wieczorem latą dużo

krówek gnojowych, t.j. dużych

chrząszczy czarnych z fioletowym

połyskiem. (Osy i szerszenie późno
powracają do swoich gniazd, brzę-

cząc nawet w nocy. Skowronek
śpiewając wyso%so się wznosi w po-

wietrzu. Zielone żabki skaczą z
gałęzi na gałąź. Bąki, czajki, ,cza-

ple i kanie hałasują całą noc, rów-

nież słowik nuci całą noc. Robacz-

ki świętojańskie silniej świecą. Nie-

toperze późno wylatują na swe łowy
i lataiją całą noc.

Spodziewany długotrwały deszcz.
Koguty zaczynają częsio piać, a ko-
ty się myć, Zielone żabki rechoczą.

Ropuchy wychodzą na żer. Bydło i
owce bez przerwy gorliwie się pa-
sie. Kury wieczorem późno wraca-
ją do kurnika. Komary i muchy się

naprzykrzają. Krety ryją zawzię-
cie. Dźdżownice (glisty ziemne) wy-
chodzą z ziemi. Ślimaki wysuwają
się ze swoich skorupek. Niektóre

 

 

ryby i pijawki wypływają na po-
wierzchnię wód.

Spodziewana burza. Bydło na
pastwisku ogarnia niepokój, owce
zamiast się paść, często się trykają.
Pszczoły złośliwie żądią i nieodlatu-
ją daleko od ula. Łyska często nur-
kuje w wodzie. Zięby 1 drozdy nie-
spokojnie polatują.
Dobrze się o:jentuje jaka będzie

pogoda pająk. Na pogodę często wy-
chodzi z ukrycia pilnuje swojej siat-
ki. Przędzie wtenczas długie nici,
szeroko rozstawia nogi, głowę wy-
tyka z sieci. Również wtenczas le-
nieje, L. j. zrzuca skórę. Na słotę:
owija się w siatkę i zwraca się do
słońca lub światia. Mała przędza,
rozrywają swoją siatkę, chowają się.
Na zimno: niespokojnie biegają, czę-
sto biją się ze sobą, w nocy robią
podwojną siatkę a w dzień wycho-
dzą na wierzch siatki, ale wkrótce

się kryją.
Mzuej więcej pewne przepowied-

nie daje nam stan powietrza i odby-
wających się w nim zjawisk.

Spodziewana pogoda. Jeżeli po
zachodzie słońca chmury nabierają
złocistego koloru, i zbliżają się pod
wiatr. Malenkie obłoczki układają
się jak zmarszczki na wodzie. Dłuż-
szy czas piękna pogoda może być
jeżeli koło południa zjawiają się ma-
łe chnurki, które koło wieczora się

rozchodzą. Po skończonym deszczu
chmury jakgdyby opuszczają się na
ziemię i jakgdyby toczą się po niej.

Zbierające się i gęstniejące chmu
ry, tworzą jak gdyby całe góry, to
spodziewany, deszcz.

Chmury zbierające się wysoko na
podobieństwo wełny, to spodziewa-
ny dopiero deszcz za 2—3 dni, lub

może spaść w sąsiednich miejscowo-
ściach. Jeżeli latem zaczną się zbie-
rać obłoki, a koło południa się nie
rozejdą, a raczej koło wieczora bę-
dą gęstnieć, to spodziewany deszcz.

Zbierające się w ten sposób bia-
łe chmury zimową porą, jeżeli rów-
nocześnie mróz się zmniejszy, to
spodziewany śnieg.

W. zimie lub na wioenę, jeżeli są|
biało błękitne chmury i daleko się
rozciągają, to spodziewany drobny
grad,

Mgła ramo opada, to tego dnia
spodziewana pogoda. Mgła po de-
szczu opadająca, to również spodzie-
wana pogoda. Gdyby mgła rano u-
nosiła się, a szczególniej jeżeli wcią-
żu paru ostatnich dni był deszcz, to
można się spodziewać blizkiego de-
szczu,

Deszcz gdy zacznie padać na 1 dać

SPBZRZEC GK TATENAVaškai

w kinie «P A N» najlepsze filmy:
DZIS «POD PRĘGIERZEM» wyjątkowo fascynujący o niezwykłem napięciu film.

 

lub 2 godziny przed wschodem słoń-
ca, to spodziewana pogoda koło .po-
łudnia, a jeżeli zacznie padać w 1
lub 2 godz. po wschodzie stońca, to
spodziewana słoła na cały dzień, ale
w nocy może zaprzestać.

Wypogodzen:e się nieba po za-
chodzie stońca, szczególnie w kie-
runku południowo . zachodnim, gdy
było pochmurne w czasie słotnej zi-
my, jest przepowiednią miozu,

Jeżeli miesiąc luty jest dźdżysty,
to spodziewają się takich samych
wiosny i lata, a ieżeli pogodny i mro
źny, to spodziewają się suchej wio-
sny i iata.

Śnieg zimą gdy pada w wielkich
płatkach, wiatr wieje z południa i
często zmienia swój kierunek, to mo
żna się spodziewać odwilży i zelże-
nia mrozu.

Jeżeli wieczorem jest duża rosa,
a równocześnie jest pogoda i spo-
kojne powietrze bez wiatru, to mo-
żna się spodziewać pogody. nadal.
Gdyby była obfita rosa, a jednak
wiatr się powiększył, to pogoda nie-
pewna. brak rosy rano, z równo-
czesnem zbieraniem się chmur, to
spodziewany deszcz.

Gdy jest rano szron, będący
skrzepłą czyli zmarzmiętą rosą, to
spodziewany deszcz na 2—3 dni,

Ładna zorza wieczorem, o lek-
kich barwach, to spodziewana pogo-
da, a o silnie jaskrawych barwach,
to spodziewany deszcz, a najczęściej
silny wiatr.

Błękit nieba po zachodzie, gdy
zaczyna nabierać złotawego koloru,
to zbliża się pochmurna, a następnie
dżdżysta pogoda. `

Błyskawice bez grzmotów uka-
zują się na horyzoncie, gdy na nim
niema chmur, to spodziewane ciepło
i pogoda. Szerokie, wyraźnie wido-
czne błyskawice na zachodzie, to
spodziewany deszcz.

Słońce wschodzi jasne, a była:
pogoda w nocy, to również spodzie-
wana pogoda w czasie dnia. Po za-
chodzie słońca zabarwienie nielicz-
nych obłoków żółto-czerwone, i po-
zostaje pas czarnego koloru, silniej
zabarwiony od spodu, to następne-
go dnia spodziewana pogoda. Jeże-
li słońce wcześnie przed swoim za-
chodem nabiera wyraźnie czarnego
zabarwienia i znikające jak gdyby
w zadymionym powietrzu, to spo-
dziewana susza. Słońce wschodzi
czerwono z wyraźnie jaskrawemi|
promieniami, a nad niem znajdują
się gęste chmury, to spodziewany
deszcz, Gdy niebo powoli, ale sta-
le się zachmurza, a blask słońca,
księżyca į gwiazd słabnie, to spo-|
dziewają się deszczu, że będzie pa-

cona'mniej 6 godzin. Jeżeli!

 
Tylko

Szykuje się najnizsamowitszy najbardziej
osobliwy film dzisiejszych czasów p. t.

o godz 9 w. dal-э МУ А КЕ
2арвё-!еге) o złoty pas oraz nagrody. 3) Terno (Polska) -— Skrobisz (Łódź)

Ceny miejsc cd 54 croszy Kasa czynna od godzicy 4 pp. _ 4) Langer (Makk-bi-Katowice) — Biernacki (Kraków).
Wa ekranie: Poiwójny program: „DZIEWCZĘ z GALGARY" oraz „ZAMEK DUCHÓW".

CENY NAJNIŻSZE .d 25 GROSZY. Seanse: 4, 6, i 7,63 wiecz.

KOLOSALNA SENSACJA w nast. programie:

„TAJEMNE MOCE" 7
 

Dziś wsiczą; Sensncja sportowa. Deeyduląca aż do rezultatu
1) Grabowski (Poisxi olbrzym) — Stlbor (Horwacja)
2) Wan Ryt (Molandja) —- Miszlo (Warszawa).

NA RINGU: Dziś

Dziś umponający Program JR 2.
Na scenie: «Jutro będzie iepiej» z udzlałem Stanisiawy Nowickiej, Niny Bie

WIELKA REWJA p. t. Vez, duetu Cssarskich, Stanisława Gozdawy-

Gołębiowskiego, Marty Popielewskiej | Seweryna Orlicea. Całkowita zmiana programu.

e Muzyka sl FreneiNa ekranie: Melodyjna operet Narzeczona z Wiednia». NY a sivėnėsų Pe=

ka, tehnąca azarem wiedeńskim p. t.
czarujaca wegierka Marta Eggert. Ceny bilstów od 54 gr. Początek seansów: o godz. 4, 6,30, 8,30 1 10,30.

FLIP i FLAP w RO pał

Małżeństwa “
CENY POPULARNE 00 25 GR.

D.I$! Wszyscy śpieszcie na wesoły tydzień — Szczyt

komizmu : humoru. — Najulubleńsza para komików

„ Wrogowie
Nad program: Wesuie atrakcje. — Ceny zniżone.

W roll głównej najDziś! Największa arcydzieło twórcy „С.
większa gwiazda doK. Felimarszsika” Kerola Lamacza p. t. «NOC W RAJU»

by cbecnej ANNA ONDRA.
Na scanie całkowicie nowy program Rewjowy p. t. „HOPLJA ŻYJEMY" „Tangolita"—

tango, S$ere ady (parodje) w wyk. Grzybowskiej „Tancerka Wscnodu" oraz „Lezelnka* wsk

Trio Jrey, „A mezeltop" wyk. Kaczarowscy orez aktówka'farsa p. t „Godzina nieporozu-
mień'* z udziełam cełego zespołu. CENV 02 25 GR.

KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
OSTROBRAMSKA 5  

słońce zachodzi blade, bez zwykłego
czerwonego blasku, te również spo-
dziewany jest aeszcz.

Księżyc įdy ma żywy blask, a
przy nowiu rogi są ostro zarysowane
i wyraźnie widoczne, to ma oznaczać
długotrwałą piękną pogodę letnią
porą, a mróz zimą. Gdy koło księ-
žyca (jak również i koło słońca) jest
obręcz świetlana a tembasdziej z
kolorami tęczy, to prawie nieomyl-
nie będzie deszcz. Jeżeli po nowiu
księżyc ma rogi przyćmione, a tar-
cza ma blade światło, to zapowiada
się deszcz, który może potrwać kil-
ka dni. Twierdzą, że jaki slan pogo-
dy zastanie nów, taki i pożegna, t. j.
taka sama pogoda będzie do pełni.

Jeżeli gwiazd na niebie widzimy
dużo, a mają żywy, jaskrawy blask,
czyli migoczą, jakgdyby cały strop
nieba płonął, to pewna pogoda lei-
nią porą, a mróz zimą. Gdy widzi-
my nieliczne gwiazdy o bladym
blasku, jakgdyby za mgłą są więk-
sze, ale nie widać ich migotania, a,
każda z nich wydaje się otoczona
jasnością (aureolą), to spodziewany
jest biiski deszcz.

Rośliny tak samo mogą przepo-
wiadaż pogodę. Przed ostrą zimą,
już na jesieni bywa więcej jażód na
krzewach. Dużo miazgi pod korą
drzew na wiosnę, to spodziewana
długa pogoda. Zwijanie i opuszcza-
nie się liści na dół w czasie pogody
wróży suszę,

Muchodrzew albo ptasia sałata,
gdy ma być pogoda, to już koło 9-ej
godziny rano rozwija swoje liście
i umos: do góry swoje małe białe
kwiatu pozostając w tym stanie do
południa. Gdy ma padać deszcz, to
kwiatki zamykają się, a listki zwisa-

ją.
Nagietek deszczowy (calendula

pluvialis), roślina afrykańska, trzy-
maną jest w niektórych ogrodach.

chłopca z płonącego domu. Na pogodę otwiera swój kwiat już
przed godziną 7-mą rano i pozosta-|
je w tym stanie zazwyczaj do godz.
16-ej (t. j. 4-ej po południu). Gdy
po godzinie tej 1ano ma swój kwiat
jeszcze zwinięty, to spodziewany jest
deszcz jeszcze przed nocą.

Również nieraz dolegliwości na-
szego ciała dają nam możność wnio-
skowania o spodziewanej pogodzie.
Więcej dokuczliwy ból w chorych na
reumatyzm członkach, lub w źle za-|
śojonych ranach, ma być przepo-|
wiednią słoty i deszczu. Jeżeli te|
bóle ustają, to jest spodziewana ład-
na dłuższa pogoda.

Te wszystkie przepowiednie nie|
zawsze się sprawdzają, zdarza się,
że czasami zawodzą, ale w większo-
ści wypadków można im wierzyć,

Ponieważ pewność, jaka będzie|

+

 

 

  

 

 

z KRAJU.
W paw. Dziśnieńskim tyfus.

W pow. dziśnieńskim, według
ostatniej iustraci sanitarnej, stwier-
dzono 49 wypadków zasłabnięć na|

ZasyBanie siedmiu robotników ziemią.
„We wsi Grady, gm. poloczan-

skiej, podczas pracy przy rozkopy-|
waniu góry zostało zasypanych 7-iu
robotnikow. Podczas godzinnej akcji! sława Krawczuna, martwego,
 

Usitąpienie starosty świę- į
ciańskiego.

ŚWIĘCIANY (Pat). W. dniu 11
czerwca opuścił Święciany dotych-
czasowy starosta powiatowy Stefan
Mydlarz w celu objęcia urzędowa-
nia w powiecie koneckim, woj. kie-
leckiego. Agendy starostwa i wy-
działu powiatowego w S$więcianach
objął z dniem 10 bm. wicestarosta
Eugenjusz Polkowski.

Medale za uratowanie giną-
cych.

Pan Minister Spraw Wewnętrz-
nych dekretem z dnia 30 maja rb.
nadał medal za ratowanie ginących
pp.: Wiodzimierzowi Garkuszowi,
mieszkańcowi m. Głębokie i Stefa-
nowi Bergerowi, posterunkowemu
P. P. w Głębokiem za uratowanie
w dniu 19, XI, ub. r. tonącego chłop-
ca, oraz Henrykowi Molusowi ko-
mendantowi posterunku b. P. w
Swatkach, pow. postawskiego i Ja-
nowi Żelaznemu, posterunkowemu
P. P. w Swatkach, za uralowanie w
dniu 27 sierpnia ub, r. małego

Fabryczka fałszywych monet
MW kuźni Aleksandra Buli, zamie-;

szkałego we wsi Mironowszczyz-
na, śm. zaleskiej, ujawniono war-
sztacik fałszywych 50 gr. i 1 zł.
monet. Podczas rewizji znaleziono
24 fałszywe monety. Właściciela
kuźni Aleksandra Bulę  areszto-
wano. i awm iai) kiLalisLunaa

pogoda jutro, a więc co można bę-
dzie robić w gospodarstwie, jest bar-
dzo ważna dla rolników, więc dla-
tego tę parę uwag wypisałem. Im
więce; oznak razem się łączy, tem
przepuwiednia jest pewniejsza.
każdym razie radzę swoje przepo-
wiednie wypróbować, bo bardzo czę  sto, się sprawdzały.

! Inż. J. Lentz (RAP),
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į LETNISKA. |
 

tylus. plamisty. Na miejsce wyje-
chała kolumna  przeciwiylusowa,
która zarządziła środki zaradcze.

ratunkowej zdołano wydobyć z 4
ziemi 6 robotników w sianie nie-
przytomnym, zaś jednego, Włady-

Zasziyletowanie z zemsty
osobistej,

MOGŁODECZNO. W: czasie bój-
ki, wynikłej na tle porachunków
osobistych, mieszkańcy wsi Kobyłki
i Wiielkie Sioło, gm. połoczańskiej,
Ryndzewicz Bazyli i Łotysz Dymitr
zadali kilka ran nożem i bagnetem
mieszkańcowi wsi Kobyłki, Miaźni-
kowi Janowi. Miaźnik Jan wsku-
tek odniesionych ran wkróice zmarł.
Ryndzewicza i Łotysza policja za-
trzymała.

Smierć głuchoniemej podj
spadającą sosną.

GLĘBOKIE (Pat). W, lesie koto
wsi Siobódka, gm. prozorockiej, zda-
rzył się tragiczny wypadek = dziewczyny zbierającej jagody przez
spadającą suchą *sosnę. Sprawcy
wydarzenia, Piożr Leonowicz i Ale-
ksander Siennik, ścinając drzewo,
nie zauważyli w zaroślach zbierają-
cej jagody Janiny Chorak, lat 14,
która, uderzon. spadającem  drze-
wem w: giowę, poniosia śmierć na
miejscu. Zabita była giuchoniemą.

Saia do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 1i

„od 11—3 i od 6—8 wiecz,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,71—124,02—123,40. Berlin 202,50
—2%02,03—2u2,02. Gdańsk 172,70—173,13—
172,27.  Holandja 359,40—360,30—358,50.
Kopenhaga 119,50—120,10—118,90. Londyn
26,75 —26,45—26,62. Nowy Jork kabel
5,28*/4—-5,31-/2—5,26. Paryż 34,96—3545—
34,87, Praga 22,04—22,09—-21,99. Stokholm
13/,95—138.65—137,25. Szwajcarja 172,07—
172,50—171 64. Wiłuchy 45,65—45,77—45,53.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85,75—86,25. Cu-

 

 kier W-wy 20. Tendencja mocniejsza. +
Papiery procentowe: Budowlana 4%

Konwersyjaa 64,75. Kolejowa 58. 6 proc.
dolarowa 12,50—73. 4 proc. dolarówka
53,50 — 53,40.  Stabilizacyjna 6/,25—67—
67,38. 4 1 pół proc. listy ziemskie 47,5%
Tendencja dla pożyczek przeważnie moc” Ё
niejįsza, dl4 listow mocniejsza,
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| 1 LUB 2 FOKOJE
DO WYNAJĘCIA

z wszelkiemi wygodami
tradjo, telefon, łazienka,

 

WIEDZA.
że można w jednej chwili

t zdobyć majątek, grając na

laterji w najszczęśliwszej ko-
lekturze Н Minkowskiego.
Losy do l-ej klasy jeszcze

sprzedajemy: Ciągnienie

19 czerwco r. b: Naj-

szczęśliwsza kolektura

H. MINKOWSKI

 

teiefon 13-17,—4 WILNO, NIEMIECKA 35, 556" sie
ši ie. Centrale: Warszawa, Nalewki
Ró
ж

40, O iaz. Freta 5.
šių Zamowienia zamiejscowejz: łatwiamy odwrotną pocztą.
ww CIĄGNIENIE 1-ej klasy JUż 19 b. m.    

Miło spędzisz urlop w
dni deszczowe i pogodne
w wykwintnym pensjo
nacie  letniskowym w
maj. Romanowszczyzna,
potzta Konstantynów, k
święcian. Sporty, dan-
cing, kąpiele, bridge; w
pobliżu jeziora Szwak-
szta i Narocz. Cena 4
zł. Informacje  telefo-
niczne: Wilno Nr. 710.

107—2
 

LETNISKO
blisko miesta, sosnowy
las, rzeka, malownicz
miejscowcść. Dow. sie:
Zygmuntowska 4—5 oc
5—7 w. + 713—2

Mieszkania
| 1 pokoje|
2 pokoje z užywaino-
ścią kuchni z osobnem
wejściem do- wynajęcia.
Wiadomość w sklepie
spożywczym, ul. Wileń-
ska 10, 336—3

 

5 pokojcwe
mieszkanie z wygodami
do wynajęcia z. Montwił
łowski 21 dowiedzieć się
miesz. Nr. 2. 680  

balkon), umeblowane lub
nie, Można z używal-
nością kuchni. Montwil+
Jowska 10—2 (dom na-
rożny) na piętrze.

; 681—4

 

Dużego pokoju rieume-
blowanego z elektryką,
oblacami, przy rodzinie
w śródmieściu pcszuku-
je Emeryt. Zgłoszeria
pod „Spokój” do Admi-
nistracji Dz. Wii.

| Różne |

Emeryt lat 35, ochotalk
W. P. uczęlwy pizyjmie
zajęcie: administracja do-
mu*ów, magazyniera lip.
za bardzo niskie wyna*
grodzenie 1 m-c próbny
bezpłatnie Piotr Kwiat-
kowski Kcńska 10—5.

714

KONDYCJI na lato za
ramo utrzymanie poszu-
kuje solidny i energicz-
ny student, gwarantujący
uczciwe wywiązanie się
ze swych obowiązków.
Laskawe oferty proszę
nadsyłać do Administra-
cji „Dziennika Wil." pod
„Korepetytor. gr—3
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Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Gdy z sercem wzbierającem nadzieją Jacques wszedł do białego

pokoiku, Astrid wyciągnęła do niego ręce. Słaby uśmiech  opromienił

jej wymize;owaną przez cierpienie i jeszcze bledszą na tle naokolnej

białości twarzyczkę.
— Astrid!
— Jacques... ;

Pielęgniarka, wychodząc, upomniata п4обейо Holendra: | ;

— Niech pan nie bawi długo, tylko parę minut... Żeby się aby nie

denerwowaia.. Bądźcie rozsądni.. Żadnych wzruszeń ь » $

Dopiero w dwa tygodnie później,

herbatę pizy stoliku, Jacques zgodził

tragicznyct przejść w Vanchy, : ZW

Siedzieli na tarasie nad jeziorem. Zbliżał się wieczór i dziewczyna

która powiz.cała już szybko do zdrowia, miała zarzucony szal na ramio-

na; patrzyła na ostatnie refleksy zachodzącego słońca, odbite wwodzie,

Jiemna zieleń otaczała wille na drugim brzegu jeziora. Dalej olbrzymi

masyw Mont-Blanc lśnił silnie różową barwą. Fale uderzały o kamienny

gdy wwygodnych "fotelach pili
się opowiedzieć Astrid koniec

_ bulwar z .1ojącą regularnością.

Jacques opowiadał jak wybuch i pożar oszczędziły jego i pana Le-

odczis kiedy z pałacu pozostały tylko gruzy, :

zarze płomieni i oślepiającym dymie obydwaj zabrali się do po-

szukiwania towarzyszy.
Wkrótce przy pomocy nadbiegłych mieszkańców wsi znaleźli naj-

pierw niebezpiecznie poranioną Astrid. Potem trafili na Mac Gregora,

"—wWydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

bon,
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Drukarnia A. Łwierzyka

którywys 'edł bez szwanku i La Mignett ze złamanem przez spadającą
belkę ramieniem. W chwilę później wydobyli profesora Piotra Gansa, ale
niestety już bez życia...

: „Łkan'e wstrząsnęło piersią Astrid i Jacques oojął ją delikatnie ra-
mieniem.

— A Bruno? — zapytała wkońcu.
— Bruno odniósł poważne rany. Ale zaraz nazajutrz zażądał, aby

sprowadzono mu do szpitalu maszynistkę i przez trzy dni, mimo wzra-
stającej gorączki, dyktował, przesyłając teleżraficznie rozdział za roz-
działem! Cały szereg artykułów!! Nakład Epoki osiągnął astronomiczną
cyfrę. Potem spał przez trzy dni i trzy noce. Dwa tygodnie temu powrócił
do Paryża, ale jego szet chce, żeby jeszcze wypoczął, chociaż mają tam
nową sensa'ję z dokumentami skradzionemi na Quai d'Orsay.

— A cosię stało z ową kobietą, członkiem bandy?
ź— Zmaiła w parę dni po przeniesieniu do szpitalu. Zdaje się, że po-

licja nie ustaliła jej tożsamości...
— A.. — Astrid zawahała się chwilę — a ten okropny starzec?...

Pan Paccoret?
— Po trzech dniach poszukiwań znaleziono jego trupa... w okro-

pnym: stanie,,,
Astrid potrząsnęła głową:
— Biedny szaleniec...
Po chwili zapytała:
— A Blumenthal?
— A, ten! Znaleziono zwęglony! wóz w rowie na szosie Sabaudz-

kiej Wypadek miał dokładnie taki przebieg jak to przepowiedział pan
Paccoret, ale po Blumenthalu nie było ani śladu.

— Jakto?
— Jakimś cudem wydostał się z płonącego wozu. Dopełznął do naj-

bliższego lasku, znacząc swą drogę zgniecioną trawą, Potem, po odpo-
czynku, który nie trwał dłyżgjemd.śodzinę lub dwie, wygramolił się

RK
      

   

prawdopodubnie na szosę o kilometr od miejsca wypadku, Tam ginie
ślad. Może pomogli mu chłopi? Albo: zabrał /żo jakiś litościwy automo-
bilista, gdy opowiedział skomponowaną naprędce bajeczkę? Niewiado-'
mo. Poszukiwano go napróżno. Nikt go nie widział. `

— To dziwne — szepnęła zamyślona Astrid.
Po długiem milczeniu ujęła narzeczonego serdecznie. za rękę i do-

bierając słów, mówiła z wahaniem i powoli:
— Midzisz, Jacques... w tem, co mówił okropny Paccorel, była

część prawdy, Ten szaleniec widział niektóre rzeczy jasno. Tajemnica
złota... Pracowałam razem z ojcem i może udałoby mi się ją zrekonstru-
ować... Ale nie trzeba... nie trzeba.

 

Mówiła powoli ze wzrokiem zagubionym w przestrzeń. Liljowy.
mrok. podnosił się od jeziora, i

Jacques słuchał w skupieniu.
Podjęia wśród ciszy, przerywanej tylko pluskiem fal, regularnie

bijąc o brzeg:
, , — Nie trzeba... złoto nie jest takim samym metalem, jak inne, Po-

siadanie $o daje zawsze potęgę. Zawsze było czczone, a rzadko przyno-
siło szczęscie, Należy mu pozostawić wabiącą aure'lę i nie sprowadzać
go do rzędu innych metali. Jeżeli są jeszcze jakie papiery dotyczące
pracy mego ojca, należyje zniszczyć, ażeby innemu uczonemu nie przyszło
do głowy podejmować doświadczeń,.. Tajemnica złola przyniosłaby świa-
tu tylko nowe nieszczęścia i dramaty. A nam nie je:l potrzebne do szęś-
cia. Prawda?

Zwróciła ku narzeczonemu śliczną twarzyczkę i patrzyła pytająca
oczami peiiemi ciepłego blasku.

: W. odpowiedzi Jacques nachylił się i długo, delikatnie całował jej
usta.

KONIEC. ; 
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__ Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOMICZ. ||

 

V
pa

d
E
B
R
O

U
a
a

as
iA
di

Š
i
Ta

a
Vo

k
Za

ki
E

oe
,

 

    

      

 

     


