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Nowi maturzyści 
— Juž po maturze!...- 
Coraz częšciej možna slyszeč tė 

słowa, którym towarzyszy radosny u- 
śmiech na bladych twarzach ofiar eg- 
zaminacyjnych tortur.... 

Tak: matura to nie są żarty!.. Za- 
czyna się orka i zdenerwowanie już 
od Bożego Narodzenia. Wówczas z 
wielką jaskrawością zaczynają zaryso 
wywać się luki w potrzebnej do egza- 
minów wiedzy. Maturzysta przestaje 
brać udział w życiu społecznem szko- 
ły, zarzuca nadobowiązkowe książki i 
otacza się tylko podręcznikami i „bry 
kami“. 

Ach, te zbawienne bryki!.. Czło- 
wiek niewtajemniczony nie ma poję- 
cia, jak wielka jest ich ilość, i jak są 
one popularne wśród młodzieży, pomi 
mo groźnych okólników Kuratorjum. 

Bryki z literatury polskiej, potwor- 
ność, o której nie myślały przedwo- 
jenne pokolenia, są szczególnie poszu 
kiwane przez młodzież. 

Utwory Sienkiewicza, Orzeszkowej, 
Prusa, a i Mickiewicza nawet, 
odświeża się w pamięci lub — jeszcze 
częściej — poznaje się zapomocą bry- 
ków, ułożonych przez pomysłowych i 
znających się na handlu galicyjskich 
„profesorów i doktorów *. 

„Brykomanja* jest pierwszym groź- 
nym zwiastunem zbliżającej się matu-- 
ry. Później, już przed samemi egzami- 
nami, rozpocznie się epidemja „szpar- 
gałkomanii*. Ze wszystkich przedmio- 
tów wszystkie możliwe tematy wypra 
cowań muszą być opracowane (tylko 
nie przez samego maturzystę!) 1 
maczkiem przepisane na małych kart- 
kach. jak mają wyglądać te kartki, 
fachowcy od matury jeszcze się sprze 
czają. Jedni twierdzą, iż należy te kart 
ki zwijać w ruloniki lub składać w 
kształt harmonijki, inni zaś twierdzą, 
iż najlepiej mieć bloczki z kartkami, 
łatwemi do oderwania. 

Sprzeczając się co do techniki wy 
konania szpargałek, nikt, rzecz jasna, 
nie zwalcza samej zasady; to też pia 
ca w tym kierunku wre przed egzami- 
nami i niektórzy maturzyści z dumą 
zaznaczają, ile setek (tak!) tematów 
mają opracowanych i ukrytych w u- 
braniu w sposób najbardziej pomysło- 
wy. 

Nietylko jednak maturzyści ulegają 
psychozie przedegzaminacyjnej: jej 0- 
fiarą padają i panowie profesorowie, 
a szczególnie panie profesorki. 

Zaznacza się to w gorączce, która 
opanowuje „ciało pedagogiczne" w 
ostatnich dniach nauki szkolnej. Ciało 
to nagle zatraca zdolność do oceny 
postępów uczniów, których jeszcze 
przed miesiącem znało nawylot. 

Jaki dać roczny stopień?... — oto 
zagadnienie trapiące, jak zmora, wa- 
hających się nauczycieli. 

Dlatego też, jak z rogu obfitości, 
na głowy nieszczęśliwych  maturzy- 
stów sypią się „zdawki“, „poprawki“, 
„egzaminy probne“, „klasówki decy- 
dujące“ i. t.p. i t. p. 

Skutek tych przedegzaminacyjnych 
pedagogicznych zabiegów jest nieza- 
wodny: klasę opanowuje panika... 

Wreszcie nadchodzi matura, która, 
z małemi zmianami, odbywa się ściśle 
podług wzoru, podanego w „Sztubie* 
Leczyckiego. 

Po maturze będzie akt maturalny, 
uroczystość mniej ciekawa,, niż inna, 
a mianowicie — ball... 

Tak! Musi być bal — „prawdzi- 

wy”: w Kasynie Oficerskiem, w sali 
hotelu, — bal z orkiestrą wojskową, z 
tańcami najmodniejszemi. 

Na tym balu może być wszystko 
— oprócz młodości!  Ošmnastoletnie 
kozy będą udawały „Iwice salonowe", 
bezwąse smyki muszą pozować na cy 
nicznych, zblazowanych don Żua- 
now... 

Mniejsza, że koszty takiego jedne- 
go balu pokryłyby wydatki dziesięciu 
najlepiej zorganizowanych zamiejskica 
wycieczek, — młodzież, potrzebująca 
ruchu i powietrza, będzie się tłuc w 
dusznym lokalu, podrygując nóżkami 
modą paralityków, dla których są ukła 
dane dzisiejsze najmodniejsze tańce. 

Po tym balu i narzekaniach: ucz- 
niów na nauczycieli, nauczycieli na 
uczniów — nastąpi upragniony wypo- 
czynek letni, a później — nowe egza- 
miny i colloquia na wyższych uczel- 
niach. 

W tym okresie rodzą się najcie- 
kawsze anegdotki na temat wiedzy na 

  

szych maturzystów, ach! — i nie tyl- 
ko anegdotki!.. 

W zeszłym roku cała prasa powta 
rzała efektowne odpowiedzi kandyda - 
tów do Szkoły Podchorążych Sanitar- 
nych; uważano to raczej 'za kawał, bo 
niekażdy zdawał sobie sprawę z wiel- 
kiej nieporadności naszej młodzieży 
przedewszystkiem w sposobie wysła- 
wiania się. 

Żeby nie szukać daleko  przykła- 
dów, zajrzyjmy do okólnika  Kurato- 
rjum Wil. z dn. 30 XI. 31 r., w któ- 
rym są podane narzekania Zakładu 
Fizyki USB.: 

.„.Znaczna część maturzystów 
nieznajomość  najpospolitszych  zja 
praw fizycznych, co w połączeniu z ogrom 
na nieudolnością wysłowienia prowed'i do 
takich dziwolągów, jak np.. 

i) Warunkiem rów 
by języczki się po«rywa! 

2) Waga czuła musi miec raniona Czu- 

   

  

   
i wagi jest, 

< 3) Na podstaw'e radu są zbudowane а- 
naraiy nadawczy i odb 

4) Roznawiajac i. pi 
dzamy drganie eteru, ma c 
lega głos. 

5) Promienie „A* stosuią w niedycynie 
iw policji dla sprawdzenia, czy dany osob 
nik szukanych brylavtów (!) nie połknął. 

6) Promienie „x* zapobiegają gruzlicy i 
rczpędzają gruczoły, wynaiezione przez Cu- 
me - Sklodowską itp. 

Podobnych przykładów możnaby 
było przytoczyć wielką ilość. Są one 
wymownem świadectwem małej wie- 
dzy niedostatecznej inteligencji na- 
szych maturzystów. 

Ale czy mamy prawo, jak to zwyk 
le się dzieje, —oskarżać tylko młodzież 
i wciąż wskazywać na siebie, jako na 
wzór wszelkich cnót i zalet?.... 

Młodzież współczesna nie wynosi 
ze szkół ani głębszej wiedzy, ani (o 
tem i marzyć nie można!) zamiłowa- 
nia do nauki. Tak. Ale przypomnijmy 
sobie znamienne słowa p. Kuratora, 
który na jubileuszowem posiedzeniu 
Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie prze- 
mawiał w imieniu „tych, którzy w 
nauce twórczo nie pracują“!... 

Czy taki zwrot byłby do pomyśle- 
nia w mowie przedstawiciela nauczy- 
cielstwa krakowskiego czy lwowskie- 
go przed 25 laty?... 

Niegdyś w szeregach nauczycieli 
szkół średnich znajdowały się liczne 
jednostki, twórczo pracujące w dzie- 
dzinie nauki i utrwalające kult dla 
nauki wśród młodzieży. 

Dziś, jak słusznie zaznaczył p. Ku- 
rator, nauczycieli twórczo pracują- 
cych w dziedzinie nauki, już niema. 
Nie trzeba więc zapominać, że to jest 
jedną z przyczyn obojętności naszej 

młodzieży dla nauki. 
W czasach, kiedy blaga, tupet i 

tanie efekciarstwo zaczynają wkra- 
czač nawet na katedry uniwersyteckie, 
potrzebne są nie narzekania na mło- 
dzież, lecz stanowcze, radykalne reior 
my, zmierzające do obrony czystej 
nauki. 

Dziś ta nauka przechodzi najstrasz 
liwszą poniewierkę: jest tylko jakimś 
niepotrzebnym dodatkiem do dypło- 
mów uniwersyteckich, o które toczy 
się zażarta walka. 

Ale nawet i te dziś bezwartościo- 
we dyplomy uniwersyteckie nie są tak 
łatwe do zdobycia, jeżeli wyższe u- 
czelnie przeciętnie kończy 15 — 20 
proc. wstępujących!.. (Nasz uniwersy 
tecki Wydział Sztuk Pięknych w cią- 
gu dwunastu lat swego istnienia wy- 
dał tylko dwa — wyraźnie: dwa! — 
dyplomy artystów!... Studenci więc 
tego wydziału niezawodnie pobili re- 
kord polski in minus!). 

Wobec kilku tysięcy nowych ma- 
turzystów trzeba zaprzestać narzekań 
na młodzież i żartów na temat jej 
małej wiedzy. Należy natomiast zasta 
nowić się nad ciężką drogą, którą ma 
ona jeszcze do przebycia, i pomysleć 
o zorganizowaniu troskliwej opieki, a- 
by młoda energja nie marnowała się 
nadaremnie. W. Ch. 

  

   

  

(1), wprowa- 

m właśnie po- 

  

  

  

Administracji — 228, 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Adminjstra- 
cja nje uwzgłędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

NUNCJUSZ MARMAGGI 
U PREZYDENTA. 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjąi w dniu 
dzisiejszym na audjencji nuncjusza a- 
postolskiego Msgr. Marmaggi. Następ- 

nie Pan Prezydent przyjął wycieczkę 
szkoły harcerskiej „Dworek Cisowy* w 
Czorsztynie. 

INŻ. ŁAGUNIA PRZENIESIONY 
DO KATOWIC. 

WARSZAWA. PAT. — P. minister 

(komunikacji inż. Kuehn mianował do- 
tychczasowego dyrektora kolei państwo 

wych w Radomiu inż. Stanisława Ła- 
gunę dyrektorem kolei państwowych w 
Katowicach, oraz dyrektora ruchu dy: 

rekcji warszawskiej inż. Butkiewicza 

dyrektorem polskich kolei państwowych 
w Radomiu. 

NA RYNKU ŁÓDZKIM, 

ŁÓDŹ. PAT. — Ożywienie sezono- 
we, które występuje we włókieanictwie 
łódzkiem w ciągu ostatnich 10 dni po 
Zielonych Świętach utrzymuje się w 
dalszym ciągu i to może nawet w toz- 
miarach silniejszych, niż to miało miej 

sce w ostatnim tygodniu przed święta- 
mi. Rozmiary ogólne omawianego Oży- 
wienia kupiectwo łódzkie. ocenia jako 
bardzo znaczne i przeważające swą 'in- 
tensywnością spodziewane obroty.  -— 
Ożywienie objęło wszystkie bez wyjąt- 
uk działy włókiennictwa. 

PADEREWSKI W PARYŻU. 

PARYŻ. PIAJT, — W dniu 1 czerwca 
br. przybył do Paryża Paderewski. Na 
dworcu St. Lazare obecny był ambasa- 
dor Rzeczypospolitej Chłapowski. Na 
zapytanie dziennikarzy, Paderewski o- 
świadczył: „Jestem ogromnie zmęczony 
podróżą i muszę przedewszystkiem wy- 
począć. Żadnego dziennikarza nie będę 
mógł dziś przyjąć". Paderewski, który 
nie zdecydował jeszcze, jak długo za- 
bawi w, Paryżu, zamieszkał w: jednym 
m wielkich hoteli na Quai d'Orsay. + 
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Plenarne posiedzenie klubu B.B. W.R. 
Żadne trudności nie zmuszą rządu do cofnięcia 

WARSZAWA 1. VI. (tel. wł.). — 
Dziś rano odbyło się posiedzenie ple- 
uarne Kłubu BBWR pod przewodnic- 
twem prezesa Sławka. Po wygłoszeniu 
obszernego przemówienia na tematy 
gospodarcze, wice-premjera prof. dr. 
Zawadzkiego zabrał głos prezes Sła- 
wek, zapewniając obecnych, że żadne 
specjalne przesilenie i żadne trudno- 
ści, wysuwane przez życie, nie spowo 
dują faktu, żeby rząd umył ręcę i wy 
cofał się od kierownictwa życiem pań 
stwa, bo nie leży w zwyczaju tych lu- 
dzi, którzy są dzisiaj u steru państwa 
—ofa się przed odpowiedzialn ›$с1а. 

Na wniosek ministra Jędrzejewicza 
jako przewodniczącego uczczenia Ś.p. 
Tadeusza Hołówki, zebrani postano- 
wili przez aklamację opodatkować się 
na rzecz pomnika na grobie ś.p. Ho- 
łówki. 

Zkolei wicemarszałek Car poru- 

szył sprawy organizacyjne Bloku. 

Po końcowem przemówieniu preze- 
sa Sławka zebrani uchwalili jednogłoś 
nie następującą rezolucję: 

„Społeczeństwo polskie opiera się 
z całą stanowczością i piętnuje z o- 
burzeniem perfidne i kłamliwe wiado 
mości o rzekomych zamiarach agre- 
sywnych Rzeczypospolitej, szerzone 
przez propagandę nam wrogą i przez 
uchwały komisji spraw zagranicznych 
parlamentu niemieckiego, jako złośli- 
wą akcję, wymierzoną przeciw pokojo 
wi i bezpieczeństwu. Społeczeństwo 
polskie, wsparte o słuszność, siłę i 
szczere umiłowanie pokoju, nie -da się 
wyprowadzić z równowagi i z całem 
zaufaniem liczy, że rząd i nadal bę- 
dzie demaskował kłamliwą akcję, wy- 
mierzoną przeciwko bezpieczeństwu i 
pokojowi świata". 

— 

Prezydent Rzplitej udaje się na kurację 
DO CIECHOCINKA 

WARSZAWA 1. VI. (tel, własny). 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej wy- 
jeżdża w dniu 4-go b. m. na 4-tygo- 

dniowy pobyt do Ciechocinka, gdzie 
przeprowadzi kuracę solankową. 

  

inzynier Zaręba zaginął? 
ZAGADKOWY WYJAZD PO ZŁOŻENIU ZEZNAŃ W PROCESIE GOR- 

GONOWEJ 
WARSZAWA. (Tel. wł.) Donoszą 

ze Lwowa, że inż. Zaremba bezpośred- 
nio po zeznaniach w procesu Gorgo- 
nowej wyjechał ze Lwowa wraz z có- 
reczką swą i Gorgonowej Romą, jak 

przypuszczano, do Warszawy. Obecnie 
jednak okazuje się, że do Warszawy 
wcale nie przyjeżdżał i wszelki ślad 
po nim zaginął. 

  

Nowy gabinet Rzeszy Niemieckiej 
BERLIN (PAT) — Po całodzien- 

nych konferencjach w sprawie utwo- 
rzenia rządu von Papen udał się o go 
dzinie 20 min. 30 do prezydenta Hin- 
denburga, przedstawiając mu listę kan 
dydatów, których pozyskał dla nowe- 
go rządu. Skład listy jest następują- 
cy: 

Ministerstwo spraw wewnętrznych 
— baron von Gayl. 

Ministerstwo Reichswehry — gen. 
Schleicher. 

Ministerstwo gospodarki — prof. 
Warmbold. 

Wyżywienie i komisarjat spraw 
wschodnich — baron von Braun. 

Poczta i komunikacja — prezy- 
dent okręgowej dyrekcji kolei Rzeszy 
w Karlsruhe Eltz von Ruebenach. 

Prezydent listę zatwierdził, mianu- 
jac von Papena premjerem nowego 
rządu. Nominacja dalszych ministrów 
nastąpi w ciągu dnia jutrzejszego z 
chwilą ich przybycia do Berlina. 

„RZĄD BARONÓW" W NIEMCZECH 
BERLIN (PAT). — Prasa w 0b- 

szernych komentarzach omawia szan- 
se desygnowanego von Papena na sta 
nowisko kanclerza przyszłego gabine- 
tu. Dzienaik „„Vorwaerts“ oświadcza, 

VON PAPEN WYSTĄPIŁ | 
Z CENTRUM 

BERLIN (PAT). — „Vorwaerts“ 
donosi, że von Papen zgłosił wystą- 
pienie ze stronnictwa centrowego. 

MOŻLIWOŚĆ POWROTU 
DR. SCHACHTA 

BERLIN (PAT). — W związku ze 
zmianą gabinetu pojawiły się pogłoski 
o błiskiem ustąpieniu prezydenta Ban 
ku Rzeszy Luthera, ktorego stanowi- 
sko miałby objąć z powrotem dr. 
Schacht. Tego rodzaju zmianę perso- 
nalną pewne koła polityczne łączą Z 
mnożliwością inilacji, za której zwolen- 
nika uchodzi dr. Schacht. Demokraty- 
czna agencja prasowa ze źródła mia- 
rodajnego kategorycznie zaprzecza 
wszelkim pogłoskom o ustąpieniu Lu- 
thera. Giełda berlińska, która na ustą- 
pienie Brueninga reagowała wzmocnio 
ną tendencją, dziś zachowuje  rezet- 
wę. 

BROS — — 

Fałszy wesensacje o Gdańsku 
TEMATEM INTERPELACJI W IZBIE GMIN 

LONDYN. PAT. — Na środowem 
posiedzeniu lzby Gmin jeden z członków 
Izby poruszył sprawę fałszywych i a- 

larmujących wiadomości, jakie poruszył 
jeden z dzienników londyńskich. a które 
dotyczyły rzekomej koncentracji wojsk 
polskich w pobliżu Gdańska w zamiarze 
okupacji wolnego miasta. 

Deputowany zapytał ministra Simo- 

na, czy nie byłoby  najwłaściwszem 
wprowadzić przepis ustawodawczy, za- 
braniający dziennikom pod karą grzy- 

why  rozpowszechniania fałszywych 
wieści lub publikowania oświadczeń. 
mających na celu zatruwanie dobrych 
stosunków międzynarodowych. 

Minister Simon odpowiedział, że 

wprawdzie niema powodu do zmiany 
obowiązującego w tym zakresie obec- 
nie ustawodastwa angielskiego, ale z 
drugiej strony oczywiście potępia on 

jak najbardziej stanowczo tego rodzaju 
postępowanie. 

   

iż rząd koncentracji narodowej jest 
rządem inilacjonstów. Niebezpieczeń- 
stwo grozi polityce zagranicznej, wa- 
lucie i ubezpieczeniom społecznym. 
Rząd von Papena jest pierwszym eta- 
pem do absolutnej dyktatury faszy- 
stowskiej 

„Berliner Tageblatt* nazywa gabi 
net von Papena rządem baronów. 

  

BERLIN (PAT). — Nowomianowany mi 

nister spraw wewnętrznych Wilhelm baron 

von Gayl, członek partji niemiecko - naro- 

dowej, liczy lat 53. Pochodzi ze starej rodzi 

ny wojskowej, Po studjach prawn:czych 0- 

bejmuje kierownicze stanowisko we wschod 

nio - pruskiej komisji kolonizacyjnej, do któ 

iej wstąpił już w roku 1909. W roku 1916 

zostaje szefem wydziału polityczno -admini- 

stracyjnego w dowództwie  naczelnem 

wschodniem. W czasie plebiscytu na War- 

mji jest komisarzem w okręgu holsztyńskim, 

od roku 1921 zaś — w pruskiej Radzie 

Państwa, będąc ponadto pełnomocnikiem 

Prus Wschodnich w Radzie Państwa Rze- 

e Minister Reichswehry gen. von Schlei- 

der liczy lat 50 i jest z zawodu wojskowym. 

W czasie wojny pracował przeważnie jako 

oficer sztabu generalnego. Po wojnie prze- 

chodzi do Reichswehry. W roku 1929 zosta 
je szefem nowoutworzonego urzędu mini- 

sterjalnego w ministerstwie Reichswehry, a 

wkrótce potem otrzymał nominację na ge- 
nuerała podporucznika. 

Polska wykonywuje decyzję Rady Ligi 
W SPRAWACH SPORNYCH Z GDAŃSKIEM 

WARSZAWA, 1. VI. (tei. wł). 
Rada Ligi Naredów podczas 
ostatniej swej sesji uchwaliła 
szereg rezolucyj w których prze- 
widziany jest tok dalszego po- 
stępowania w kilku sprawach 
polsko-gdańskich. Rezclucie Ra- 
dy Ligi Narodów w kilku 5pra- 
wach kolejowych przewidują 
ostateczny sposób załatwienia 
tych spraw. Na czoło tych гехо- 
lucyį postawione zostąła 0rze- 
czenie głoszące, že władzą 
zwierzchnią nad kołejąmi na te- 
renie wolnego miasta Gdańska 
Sprawuje Poiska, a jednocześnie 
Rada Ligi Narodów wskazałe, że 
w ramach polskiej Dyrekcji Kolei 
w Gdańsku winien być utwo- 
rzony specjainy organ dia admi- 
nistrowania siecią koleiową na 
terenie w. m. Gdańska. 

Dwie inne rezolucje dotyczą 
pewnych drobniejszych zagad- 
nień z dziedziny przepisów per- 
sanalnych na kolejach gdań- 
skich. : 

Jak się dowiadujemy Mini- 
sterstwo Spraw Zagranicznych 
w porozumieniu z Min. Komuni- 
katji przystępuje obecnie do 
wykonania postanowień Rady 

Ligi Narodów. W najbliższych 
dniach rozpoczną się wewnętrz- 
ne narady delegowanych urzęd- 
ników obu tych ministerstw w 
celu ustalenia terminu wprową- 
dzenia w życie rezolucyj genew- 
skich. W każdym hbądż razie co 
się tyczy strony polskie] decyzje 
Rady Ligi Narodów hędą wy- 
konane. 

Dowiadujemy się jednocześnie, 
że Liga Narodów mianowała już 
eksperta dla zbadania nadużyć 
celnych popełnionych przez wła- 
dze gdańskie. Ekspertem tym 
mianowany został p. Fattinger 
naczelnik wydziału w Węgier- 
skiem Ministerstwie Skarbu. 

Naczelnik Fattinger przybędzie 
do Gdańska jutre i ma w ciągu 
czerwca zbadać całokształt sta- 
sunków celnych polsko - gdań- 
skich oczywiście ze specjalnem 
uwzględnieniem niedokładności 
f nadużyć celnych władz gdań- 
skich, Których postępowanie 
spowodowało powstanie Sporu 
między Polską a Gdańskiem 
a w konsekwencji zmusiło Radę 
Ligi Narodów do zajęcia się tą 
sprawą. 
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MOWA MiN. ZAWADZKIEGO 
ISTOTA KRYZYSU 

Po przedstawieniu przyczyn obec- 
nego kryzysu, p. minister stwierdza, 
że kryzys stał się przedewszystkiem 
kryzysem finansowym. Istotą kryzysu 
dzisiejszego nie jest to, że produkcja 
nie ma nabywców, dostatecznej ilości 
spożywców, że brak sposobności ko- 
rzystnego- uruchomienia  przedsię- 
biorstw, ale na pierwszy plan wysuwa 
się ten moment, że niema w tej chwili 
kapitału dla uruchomienia tych towa- 
rów, które mogłyby znaleźć nabyw- 
ców. Ten brak kredytu wyraża się w 
formie ograniczeń kredytowych, w na 
cisku kredytowym jednych jednostek 
na inne jednostki, jednych krajów na 
inne kraje, w wycofaniu kredytów, w 
nieudzielaniu ich nawet w wypadkach 
—kiedy przedstawiają zupełnie pewne 
zabezpieczenie. To są cechy, dające 
się odczuć życiu gospodarczemu w ca 
łym świecie i znowu musieliśmy być 
tu uderzeni szczególnie silnie, nietylko 
dlatego, że jesteśmy krajem  dłużni- 
czym, ale, że zaczęliśmy nasze życie 
gospodarcze z małym kapitałem. 

POMOC DLA ROLNICTWA 
Jeżeli chodzi o odcięcie się od kry 

zysu światowego — p. premjer Pry- 
stor wskazał na dwie główne dziedzi- 
ny, gdzie to jest konieczne i gdzie 
musi być zrobione. Jedna — to dzie- 
dzina rolnictwa, druga — to dziedzi- 
na finansowa. Jeśli chodzi 0 rolnic- 
two i o politykę rolną, to — jak wie 
my — rząd zrobił w tym kierunku sze 
reg poważnych wysiłków. Pomoc го!- 
nictwu idzie w trzech kierunkach: —- 
przez akcję interwencyjną zakupu zbo- 
ża, przez premje wywozowe i przez 
uruchomienie kredytów ustawowych. 

Akcja ta kosztowała skarb państwa 
dość dużo i wydaje mi się — oświad 
cza p. minister — że dała poważne 
wyniki. 

OBNIŻENIE CEN, 
A OBNIŻENIE UPOSAŻEŃ 

Mówiąc o podjętej przez rząd ak- 
cji obniżenia cen, p. minister stwier- 
dza, że równolegle z tą akcją rząd bę 
dzie się starał obniżyć koszta produk- 
cji. Akcja obniżenia kosztów produkcji 
wyraziła się już w ulgach w podatku 
obrotowym i w innych ulgach, które 
zostały przez sejm uchwalone. W dal 
szym ciągu obniżenie kosztów produk 
cji przeprowadza się poniekąd samo 
przez się w sposób niestety, bolesny 
— przez obniżenie zarobków. -Trzeba 
jednak, żeby obniżenie zarobków 
oświadcza p. minister Zawadzki 
nie ograniczyło się do tych, którzy są 
najniżej uposażeni. Musi ono objąć i 
tych, którzy są najbardziej uprzywile- 
jowani. (oklaski). Przygotowuje się 
dekret Prezydenta, któryby stwarzał 
podstawy dla obniżenia uposażeń, któ 
re nie odpowiadają warunkom gospo- 
darczym, ani możliwościom  finanso- 
wym danych przedsiębiorstw  (okla- 
ski). Rząd w dalszym ciągu stoi na 
stanowisku racjonalnej organizacji sze 
regu ważnych dziedzin produkcji, sta 
rając się tej organizacji nie narzucać, 
jednak w kierunku jej działać. Zosta- 
ło to przeprowadzone w przemyśle wę 
glowym, a ma być rozszerzone i na 
inne dziedziny przemysłu. 

JAK OŻYWIĆ 
ŻYCIE GOSPODARCZE? 

W zakończeniu minister ošwiad- 
cza: Do ożywienia życia: gospodattze 
go koniecznem jest większe” "Z4uf8r 
społeczeństwa do sainegó' siebie: 
niecznem jest, aby*Pósz 
stki nie poddawał 

        

    
    

   

  

nie w kierunku rózwójt 
darczego, całego 'krepir 
warsztaty włastie: Ditże ŻhA 
to, żeby 'flasi rodacy ie 
trzyfiane dziś nieraz przez 
pródirktywnie piewiądze.d0"uż 
łecznego, byrńajmiifej: nie СЫ 
lańtrópijnych, alė | sigaajaC 
jednocześnie Swoją kó    

Žž „AKT OSKARŻENIA . 
PRZECIW CI NKIEWICZOWEJ : 

KRAKOW (PA1). — Prasa dono- 
si, že; do sądii okręgowego karnego w 
Krakowie wptyna! Z prokuratury akt 
oskarženia.przeciuko Marji Ciukiewi- 
czowej, obejmujący /24 "strony: pisma 
maszynowego.. Oskaržona jest'ona 0 

zarzutėm: sitowanego: Osžustwa 10 
ЭП6 951 
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NA ODCINKU 
GOSPODARCZYM 
Spółdzielnie kredytowe wstrzymują 

się od wydawania pożyczek. — Kała 
spółdzielcze już od dłuższego czasu są 
poważnie zaniepokojone trudnościami, 
jakie przeżywają spółdzielnie kredyto- 
'we. Nastąpił poważny odpływ: wkładów. 

Dłużnicy nie płacą, — nie płacą nawet 

ci, co mogliby regulować swe zobowią- 
zania. Jakie wyjście z tej sytuacji 

"Jak wynika z obrad, które toczyły 
się na ten temat na poszczególnych 
konferencjach i zjazdach spółdzielni 
kredytowych, — spółdzielnie zmuszone 
"są do najdalej idących wysiłków! celem 
upłynnienia zamrożonych kredytów, a 
jednocześnie do wstrzymania się od 
wszelkich cperacyj (pożyczkowych. Wy- 
razem tego stanowiska jest; naczelny an 

tykuł w organie Unji Związków Spól- 
dzielczych w Polsce, gdzie między inne- 
mi czytamy: 

Wszelkie upłynnione środki kasowe 
należy „zatrzymywać i ewentualne nad- 
wyžki, powstałe po wypłacie wkładów, 
zużywać na obniżenie kredytów redys- 
konitowych lub na lokaty wi bankach, 
mie dając się unieść pokusie udzielania 
pożyczek, dopóki na to nie pozwoli po- 
ważniejszy przyrost wikładów. Z tego 
też wynika, że spółdzielnie kredytowe 
do czasu odprężenia sytuacji finanso- 
wej, nie mogą uczynić też zadość żąda- 
niom o pomóc ikredytową, skierowanym 
przez zainteresowane koła gospodar- 

€ze, nie mogą w szczególności służyć 
nawet w skromnych rozmiarach rolnic- 

twu pożyczkami na przednówku i nie 
mogą być wciągane w jakiekolwiek no- 
we akcje kredytowe". 

Hamdel prywatny w obronie swych 
postulatów, — Przed tygodniem odbyło 
się w ministerstwie przemysłu i han- 

dlu, pod przewodnictwem ministra Za- 
rzyckiego siódme posiedzenie komisji 
do spraw handlu, na którem, w: wyni- 
ku kilkugodzinnych narad, przedstawi- 
ciele handlu uzyskali akceptację ze stro 
ny czynników rządowych wniosków, do- 
tyczących: 

1) przyjęcia przez państwową poli- 
tykę gospodarczą zasady równorzędne- 
go traktowania handlu prywatnego z 
handlem spółdzielczym; 

2) zapewnienia kupiectwu  współu- 
działu w naradach z zakresu państwo- 
wej polityki rolnej; 

3) wprowadzenia. przedstawicieli ku 
piectwa do władz Państw. Zakł. Przem.- 
Zbož. 

Ponadto przedstawiciel ministerstwa 
spraw wojskowych złożył oświadcze- 
nie, iż ministerstwo to dążyć będzie do * 

likwidowania wszelkich przedsiębiorstw 
handlowych, istniejących mna terenie 
wojskowym. —ski. 

SŁ 

Zdemaskowanie „psychokryminologa“ 
LANGSNERA 

FAŁSZYWY DELEGAT RZĄDU POLSKIE-G0 — INTERWENCJE DYPLOMATYCZNE 
— BANDA „ZWI MIGDALL* 

Warszawski urząd śledczy zebrał rewe- 
lacyjny materjał w sprawie A. M. Langsnera, 
tytułującego się „międzynarodowym doradca 
kryminologicznym“, znanego z odbytych w 
Warszawie „seansów*, jazdy samochodem 
„z zawiązanemi oczyma i z eksperymentów 
nad jąkałami, w wyniku czego policja śled- 
cza przeprowadziła dochodzenie przeciwko 
dr. L. za nielegalne zajmowanie się praktyką 

RA i pobieranie honorarjum od pacjen- 
LA 
Obecnie wyszło na jaw, iż L. w r. 1930 

przebywai w Argentynie, w tymsamym cza 
sie, gdy tamtejsze władze likwidowały wy- 
stępną działalność słynnej na całym Świecie 
bandy p. n. „Zwi Migdali*, która — pod 
płaszczykiem filantropji — uprawiała na sze 
roką skałę handel żywym towarem, rozwi- 
jając „protektorat* nad domami publiczneśmi 
i pozostawiając w ścisłym kontakcie z szaj- 
kami, operującemi na terenie  międzynaro- 
dowym. 

Langsner zainteresował się sprawą „mi- 
gdalistów*, która w Argentynie wywołała oi- 
brzymie poruszenie i wkrótce zdołał zaskar- 
bić sobie zaufanie najwyższych czynników 
argentyńskich, którym się przedstawił jako 
kryminolog i półoficjaliny delegat władz pol- 
skich, rzekomo „powołany* do przeprowa- 
dzenia studjów i badań specjalnych w związ 
ku z aferą organizacji „Zwi Migdall*. Mimo 
iż L. nie legitymował się żadnemi dokumen- 
tami, uprawiającemi go do występowania w 
imieniu naszych władz, uwierzono w jego 
„misję“. 

Langsner oświadczył, iż przyjazd jego 
do Argentyny nastąpił w porozumieniu z 
władzami polskietmi. 

" Wszedł w porozumienie i bezpośredni 
kontakt z władzami argentyńskiemi i re- 
zultatem jego tajemniczej i— niewiadomo 
z jakiego tytułu — podjętej interwencji, by 
ło zwolnienie 140-tu członków bandy „Zwi 
Migdall*, rekrutujących się z obywateli pol- 
skich, oddawna osiadłych w  Buenos-Aires. 

Zwolnieni rozbiegli się w różnych kierun 
kach, a gdy po pewnym czasie władze ar- 
gentyńskie zorjentowały się w sytuącji — by 
ło już zapóźno i nikogo z liczby 140-tu przed 
wcześnie wypuszczonych, nie zdołano już 
przytrzymać. 

Równocześnie ustalono, iż poselstwo pol- 
skie w Argentynie nic nie wiedziało o roli 
Langsnera i podjętej przez niego akcji inter- 

wencyjnej. . 
L. wyjechał wówczas do Sao-Paolo (Bra- 

zylja) i tam produkował się, jako hypnoty- 
zer, lecz bez powodzenia, gdyż konkurenci 
na łamach pism wręcz zarzucali mu Oszu- 
stwo. : a 

— Dalej — w świetle sensacyjnych in- 
formacyj, zebranych przez warszawski urząd 
śledczy — dowiadujemy się, iż  Langsner 
zgłosił się do: konsula austrjackiego w Sao- 
Paulo p. Poutza, przed którym się miał za- 
prezentować, jako obywateł austrjacki i kry- 

minolog. : 
Konsul Poutz, nie dopatrując się w tem 

jakiegoś fortelu, „rewizytował*  Langsnera 
w hotelu. 

Skutki zwolnienia około  140-stu człon- 
ków zamaskowanych stów. „Zwi Migdalt* 
odbiły się fatalnie na wiełu Polakach, zaimie- 
szkałych w sąsiednich krajach Południowej 

0 rozpoczęcie robót publicznych w Wilnie 
Pan Wojewoda Beczkowicz przyjął 

przed kilku dniami prezesa Rady Zw. 

Zawodowych Ziem ' północno-wschod- 

nich posła Brokowskiego, zaś w dniu 

wczorajszym prezesa klasowych Związ- 

ków Zawodowych p. Stążowskiego. Wy- 

"mienieni (przedstawiciele sfer robotni- 

czych zwrócili się do p. Wojewody z 

prośbą o podjęcie starań w celu przy- | diię LOSY 
z-ej KLASY 

dla posiadacza losu, 
klasy poprzedniej 10 z;, 14 LOSU 

BERGE; dla nowonabywcy 20; 
Ciągnienie 16 go i 17 go czerwca. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

„LICHTLOS“ 
(BARZE 

8 Ad. Micniewicza 10 

  

wielka 44. 

FELIETON „AN 
To nie wstęp, a motto: 
W niedzielę dnia 29 maja wyjež- 

 dżam po Trakcie Połockim, czyli szo- 
są na Nową-Wilejkę. Trochę zaspa- 
łem. Mówię więc do fryzjera o godz. 
11.40 rano: „Panie, špiesz-się na miły 
Bóg, bo o 12-ej odchodzi mój auto- 

„bus“. (A trzeba wiedzieć, że autobusy 
fo Nowej-Wilejki kursują co godzina). 
_Później mówię to samo w sklepie. (Jak 

„że to charakterystyczne dla dzisiejsze- 
_ o naszego. życia,,że obydwie czynno- 

ści, są niedozwolone: golić się i kupo- 

  

   

    

WY   "wać „w niedzielęli) Zawija mi ekspe- 
_dięntka dwa ogórki na chłodnik w 
„przeciągu trzech miniit, ale mi jeszcze 
‚ siedem, minut. pozostało. Autobus. pełen 
"jest pasażerów. Siadam i czekam jak 
„ani, „Wszyscy, jadą do Nowej-Wilejki, 

rożniową toczy się.9.samobójstwach. 
zysliichując sie  Z Zainterėsowaniem 

„nie zauwažylėm jak wskazówka zegar- 
*ka minęła dwunastą. Moją najbliższą 
sąsiadkę, która trzyma ciastka czeko- 
ląc wyciągniętej + fęce.. wysoko 
MAn ie nesi Rób 

„twa. «Gzekoladą prźesiąka W gorącu 
wprzez papier'iwgrozi spłynięciem?ha.ja- 

fainą ysukieniiężg Ź razpaczą swcoczach 
-spogląda przeż okno, wreszcie głośno 

  

   

  

    

    

  

    
  

— swóła : gzjużepo 1dwunastej:-dlaczego “nie 

  

o jedziemyd| szo Racja, racja oAłeesoto 
szofer ziwdzięczną'fłegnią siaddrjuż za 
kierownicę, konduktor bierze bilety do 

śpieszenia rozpoczęcia robót publicz- 

nych, przy których mzyskaliby zatrud- 

nienie bezrobotni, położenie bowiem ro- 

botników: wszelkich kategoryj jest wiel 

ce opłakane. | 

P, Wojewoda zapewnił, że stale ma 

na uwadze potrzeby |bezrobotnych, : do- 

cenia je i ma dla nich pełne zrozumie- 

nie, toteż poczynił już starania 'w kie- 

runku ułatwienia miastu rozpoczęcia 

robót, dających zatrudnienie bezrobot- 

mym. P.'Wojewoda uda się w przy- 

szłym tygodniu do Warszawy, ażeby 

drogą osobistej interwencji sprawę po- 

przeć i możliwie przyśpieszyć. (PAT). 

Silad Fortepianów, Pianin, Fisharmopj 

= K. Dąbrowska      (F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

TYSPOLECZNY“ 
ręki. Nagle zjawia się posterunkowy. 
Posterunkowy nr. 483, bez paska pod 
brodą, mówi lodowatym głosem: 

— O której pan rusza? 
— O dwunastej — powiada szoier. 
— Pojedzie pan po dwunastej, jak 

się skończy raid motocyklowy. 
— Dobrze. 
Szofer z posterunkowym idą na 

Mickiewicza oglądać raid. Przez pu- 
dło autobusu przechodzi fala ciężkiego 
westchnienia, ciężkiego, jak bezgranicz 
na, rozpaczliwa rezygnacja pasażerów, 
stłamszonych w duchocie, gorącu, po- 
cie, kurzu, w ciasnym autobusie. Ta- 
ka typowa rezygnacja ludzi przywy- 
kłych do ciągłych przykrości, do spa- 
dłych z jasnego nieba małych trudno- 
ści — oby nie było większych zmar- 
twień! Wyraz oczu takiego człowieka 
podobny jest do szeregowca, który ro- 
zumie, że podoficer daje mu idjotycz- 
ny rozkaz. — Rozkaz! 

Wszystko stoi: Za nami stoją „Тго- 
ki", stoi dalekobieżny „Świr*, stoi ja- 
kiś czas nawet „Mejszagoła”, która za- 
wrócić ma na Zielony Most, ale wa- 
cha się w przeciągu 10 minut, czy mo- 
że wyjechać, wzdłuż Orzeszkowej na 
Wileńską, bo regulacja ruchu jest tak 
pomyślana, że jednostronny ruch „tam“ 
prowadzi tylko na Mickiewicza. A na 
Mickiewicza? — Na Mickiewicza, głu- 
pstwo, narazie czyjaś impreza: raid 

"Witold Hulewicz. 
' poinformować słuchaczówi 

Ameryki, głównie w Brazylji: powstało ba- 
wiem podejrzenie, iż wypuszczeni „migdali- 
ści* pod przybranemi nazwiskami szukają 
tam schronienia, każdego więc „polacco* tra 
ktowano, jako podejrzanego o należenie do 
występnej organizacji. 

Doszło do tego, iż w Santos (Brazylja) 
władze tamtejsze wszystkim wylądowującym 
w.tym porcie obywatelom polskim zabrały 
paszporty do sprawdzenia. 

Stało się to również w całym szeregu in- 
nych miejscowości, łatwo więc domyśleć się, 
jaki popłoch wywołały tego rodzaju represje 
i zarządzenia, pozbawiające Polaków swo- 
body ruchów na obczyźnie i możności za- 
instalowania się. 

Mnóstwo obywateli polskich tuia się bez 
paszportów, których wydanie w każdym po 
szczególnym wypadku, zależne jest od każ- 
dorazowej indywidualnej interwencji posel- 
stwa polskiego, które winno zaświadczyć, iż 
=nsiądacz  zakwestjonowanego dokumentu 
nie jest „migdalistą”. 

Wkońcu należy nadmienić, iż rozporza- 
dzenie władz brazylijskich w sprawie podda 
wania jaknajostrzejszej kontroli paszportów 
obywateli polskich — obowiązuje do chwili 
obecnej. 

Wyniki dalszych badań, kontynuowa- 
nych w tej sprawie przez warsz urząd śled- 
czy — nie mogą być narazie ujawnione. 

@ = 

Maison de famille 
avec lecons de francais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains 
au centre de la vilie 

a proximitė de Vėtablissement thermal 

et des casinos en face les scurces 
—— 

cuisine bourgevise 
_— confort moderne 

ouvert de mai d octobre telephone: 7-74 

WWW ё лааа В 
WĘGIERSKA ŚRODA 
Na wczorajszą środę złożyły się dwa 

przemówienia. Prof. Marjan Zdziechow 

ski mówił o historji stosunków polsko- 
węgierskich, o sytuacji politycznej dzi:- 
siejszych Węgier i o duchu i psychice 
tego narodu. Prof. M. Zdziechowski 

    

-przemawiał, jak zwykle, z głłęboką wia- 
rą w to, co głosi i z tem właściwem mu 
wzruszeniem, które musi się udzielić 
słuchaczom, bez wizględu na to, czy są 
wyznawcami jego poglądów, czy pnzeciw: 
nikami. Gdybym miał krótko scharak- 

"fóryzować mowę prof. Zdziechowskie- 
go, mógłbym powiedzieć tylko tak: mi- 
„łość i mądrość, oto jej źródła. 

Przemówienie to, aby nie z niego nie 
uronić, wydrukujemy osobno w całości. 

Po „prof. Zdziechowskim zabrał głos 
Celem mówcy było 

o wynikach 
prac kongresu Pen-Klubów w Buda- 
peszcie, w którym (brał on udział jako 
członek delegacji polskiej. 

Podmalowawszy to (na które złoży- 
ły się wrażenia z podróży, opis miasta, 
rzut oka na sprawy polityczne i ekono- 
miczne Węgier, wreszcie obserwacje 

kulturalno - obyczajowe), ocenił W. 
Hulewicz przebieg obrad kongresu, ob- 
szerniej omawiając stanowisko i dezy- 
deraty delegacji polskiej. Przewodni- 
czył jej Juljusz Kaden. - Bandrowski, i 
głównie dzięki niemu wnioski polskie 
zostały przyjęte. Dotyczyły one: 1) ró 
wnouprawnienia narodów wj Pen-Klu- 
bie, dotychczas bowiem widzieliśmy w 
niim wyraźną przewagę Anglji, Francji 
i Niemiec; 2) urządzania regjonalnych 
zjazdów między państwami, sąsiadnją- 
cemi ze sobą; 3) utworzenia światowej 
nagrody literackiej przy Lidze Naro- 
dów, wreszcie 4) zorganizowania mię- 
dzynarodowej wymiany _— literackiej 
przez radjo na wzór istniejącej muzycz- 
nej. Ten ostatni wmniosek  referował 
właśnie W. Hulewicz. 

Tnteresujące szczegóły o „zabawach 
i sporach'* na kongresie, o entuzjastycz 
nem przyjęciu, zgotowanem Polakom 
przez Węgrów, którzy usilnie podkreś- 
lali swą przyjaźń do nas — zakończyły 
ciekawy referat W. Hulewicza. jw. 

właśnie motocyklowy. 
— Długo stać tak będziemy? 
— Przecież pan słyszał, że „wła- 

dza* nie puszcza. 
— To może objechać dookoła Gó- 

ry Zamkowej i na Zarzecze. 
— Co mnie za interes, — odpowia- 

da konduktor, — raz nie puszcza, to 
stoimy. 

A gdzież ta władza symboliczna, 
ten 483-ci? Jego nic nie obchodzi, że w 
„Nowej Wilejce“ i „Trokach“ i „Mej- 
szagole“ i dalekobiežnym „Šwirze“ i 
innych jeszcze obszarpanych gorzej 
pudłach, poci się i zgrzyta zębami, w 
każdym po kilkunastu ludzi, którym 
może śpieszno gdzieś, którym może 
bardzo śpieszno i bardzo ważno. On 
nie nakaże odjazdu inną drogą, on nie 
zwolni z przepisu jednostronnego ru- 
chu na ul. Orzeszkowej. Bo „co to je- 
go za interes“! Raz kazano — to zro- 
bit, sam poszed! patrzeč na raid, bo ta- 
kie rozporządzenie kierownictwa ru- 
chu: jak pójdzie raid motocyklowy z 
Placu Katedralnego przez Mickiewicza 
do Ejszyszek, — wstrzymać odjazd za- 
miejskich autobusėw“ — Wyraźnie? — 
wyraźnie. 

Teraz zobaczymy co się dzieje na 
Mickiewicza: Na Mickiewicza idzie 
raid. jedzie 27 motocykli, każdy wy- 
rusza co minutę, z nierówną szybko- 
ścią, co daje średnio 1% minuty czasu 
pomiędzy jednym a drugim. Ruch ko- 
łowy miejski nie jest wstrzymany. Kur- 
sują „Arbony* , dorożki i taksówki. 

O wu 

Pierwsze posiedzenie lzby francuskiej W WiRZE sronicY. 
PARYŻ (PAT). — Nowa lzba Deputo- 

wanych zebrała się dzisiaj o godzinie 15-ej 

na pierwsze posiedzenie, które zresztą mia- 

ło charakter czysto formalny. Najstarszy wie 

kiem deputowany Groussau wygłosił mowę 

ku uczczeniu tragicznie zmarłego prezyden- 

ta republiki Doumera, poczem na znak żało- 

by posiedzenie zostało zawieszonei. Po wzno 

wieniu posiedzenia— deputowany Groussat 

oddał hołd pamięci zmarłego deputowanego 

"Thompsona, który dotychczas był najstar- 

szym z wieku deputowanym. Następnie wy 

głosił tradycyjne przemówienie, w którem 

podkreślił, że obecna sytuacja gospodarcza 

przez swoją powagę nakazuje moralne zjed 

noczenie między wszystkiemi partjami, w 

celu zużycia wszystkich narodowych sił mo 
ralnych dla celów ogólno - narodowych. — 

Zkolei Izba Deputowanych przystąpiła do 

procedury sprawdzania legalności wyboru 

wszystkich członków nowej Izby. 

  

Opinja paryska o zmianach w Niemczech 
PARYŻ (PAT) — Kryzys ministerjainy 

w Niemczech nie wywołał żadnego wpły- 
wu ra giełdzie paryskiej. W niektórych ko- 
łach wiadomość o dymisji Brueninga wywo 
łała raczej uczucie wielkiej ulgi. gdyż wy- 
chodzą one z założenia, że lepiej jest mieć 
do czynienia z rządem czysto nacjonalisty- 
cznym, który bez ogródek mówi —, czego 
chce, niż z gabinetem pozornie umiarkowa- 
nym. 

Program przyszłego rządu francuskiego 
da się tem łatwiej ustalić, im mniej będzie 
zakonspirowana polityka niemiecka, Koła fi- 
nansowe zdają sobie sprawę z tego, że ag- 
rarjusze niemieccy, których majątki są ob- 
ciążone długami, oraz szereg przedstawicieli 
ciężkiego przemysłu, zalegających z uiszcze 
niem podatku dochodowego, dążą do inila- 
cji marki, Obniżenie kursu marki miałoby 
wpłynąć dodatnio na eksport niemiecki. 

POSŁOWIE Z OBANDAŻOWANEMI GŁOWAMI 
BERLIN (PAT). — Na środowem po- 

siedzeniu plenarnem sejmu pruskiego wszy 
stkie frakcje zjawiły się w komplecie. 
Na ławach komunistów wielu posłów przy 
szło z głowami obandażowanemi. Na wstę 
pie przedstawiciel frakcji komunistycznej za 
protestował przeciwko ochronnym zarządze- 
niom, wydanym przez przewodniczącego 
sejmu i wprowadzeniu policji do gmachu. 
Przewodniczący wyjaśnił, że wprowadzena 

NIEUDANA PRÓBA 
PARYŻ (PAT). — Wczoraj inż. 

Dunikowski miał odbyć powtórne do- 
świadczenia w obecności rzeczoznaw - 
ców. O godz. 15 sprowadzono Duni- 
kowskiego taksówką do Szkoły Cen- 
tralnej. O godz. 15,50 Dunikowski opu 
Ścił gmach Szkoły Centralnej, czyniąc 

do sejmu straż nie ma charakteru policji— 
Komuniści przyjęli to oświadczenie Śmie- 
cherm.. Zkolei Izba ustanowiła dwie komisje 
śledcze po 29 członków dia zbadania zajść 
ulicznych między narodowymi socjalistami 
a policją w związku z zaciągnięciem warty 
w rocznicę bitwy pod Skagerakiem. Naro 
dowi socjaliści zgłosili w związku z tem 
szereg skarg przeciw policji. 

DUNIKOWSKIEGO 
wrażenie niezwykle zdenerwowanego. 
Na pytanie, jaki był przebieg próby— 
obrońca oskarżonego oznajmił, że nie 
życzy sobie, by mu wykradziono sek- 
ret. Zdaniem prasy francuskiej, Duni- 
kowski stanie przed trybunałem pod 
zarutem usiłowanego oszustwa. 

Kryzys gabinetowy w Rumunii 
BUKARESZT. PAT. — Dzień dzi- 

siejszy nie przyniósł żadnego wyjaśnie- 
nia w kryzysie rządowym. Król ocze- 
kuje m wszelkiemi propozycjami przyja- 
zdu Titulescu, spodziewanego w piątek. 
Szef partji liberalnej Duca oświadczył 
gotowość znalezienia środków dla wyj- 

ścia, z kryzysu w razie utworzenia rządu 
wyłącznie liberalnego. W kołach poli- 
tycznych spodziewane jest, że w razie, 
gdyby Titulescu nie stworzył rządu kon 
centracyjnego, zostałby powołany bez- 
partyjny rząd silnej ręki z wojskowym 
na czele. 

  

Nadużycia przy maturach 
PŁĄCONO ZA TEMATY PO 7 ZŁOTYCH 

Skandaliczny proceder ujawniony 
został w czasie piśmiennego egzaminu 

apirzalości w kilku gimnazjach Mało- 
polski Wschodniej. W czasie nieobec- 
ności dyrektora gimnazjum w Tłuma- 
czu, koperta, zawierająca tematy, na- 
desłane przez władze szkolne ze Lwowa. 
zjów na terenie kuratorjum lwowskie- 
W tym roku dla wszystkich gimna- 
go [przeznaczono te same tematy. To- 
też ów osobnik postanowił zarobić 
trochę dolarów, otworzył kopertę, iprze- 
pisał tematy, poczem kopertę zakleił. 
Na miejscowym rynku mczniowskim 
sprzedał podobno owe tematy za 30 
dolarów, a równocześnie zniósł się z pe- 
wnym księgarzem-antykwarzem w Sta 
nisławowie i otrzymać miał od niego 
za owe tematy podobno 200 dolarów. 
iPomyslowy antykwarz zarządził po- 
wielenie tematów i powiadomił o tem 
miejscowych maturzystów i| maturzyst 
ki. Od tej chwili nie zamykały się 
drzwi jego lokalu. Maturzyści i matu- 
rzystki płacili za temat po 7 zł., a gdy 
każdy z nich musiał kilka zakupić, an- 
STT TAIS TNS POWITA ZACZ ZO OSZCZ 

BURZA NA POMORZU 

STAROGARD. (PAT). — Wczoraj prze 
szła nad Pomorzem gwałtowna burza w 
powiecie kościerskim. Siłą wiatru była tak 
silna, że stare drzewa przydrożne zostały 
powyrywane z ziemi. W pow. tczewskim 

wichura poprzerywała przewody elektryczne 

i wywróciła kilkanaście stodół. W powie- 

cie starogardzkim spadł grad wielkości orze 
cha włoskiego, który poczynił wielkie szko- 

dy w zasiewach i pozabijał pasące się gę- 

si—- 

Ale ktoś, ten anonimowy ktoś, kogo na 
mieście reprezentuje cytra 483, zakazał 
wyjazd autobusów zamiejskich. Dla- 
czego!!! Dalekobieżny „Świr* ma do 
zrobienia przeszło 90 kilometrów, prze- 
strzeń od Placu Orzeszkowej do kate- 
dry zrobi w 1 minutę, ale tylko dlate- 
go, żeby nie spotkać w ciągu tej jednej 
minuty jednego motocykla -— musi 0- 
czekiwać % godziny!!! 

„Niemenczyn'** ma tylko ominąć dwa 
domy i zawrócić w ul. Śniadeckich, 
ale jak „władza* nie karze... „Nowa- 
Wilejka” stoi 25 minut i „ryzykuje“ 
dopiero wycofać się nieprzepisowo na 
ul. Wileńską i stamtąd Żygmuntowską 
objechać Górę Zamkową. Z własnej 
inicjatywy. Przepisowo musiałaby cze- 
kać. W ten sposób spóźniłem się na 
obiad o całej pół godziny. 

Słusznie ktoś może zauważyć: Po- 
co tyle pisaniny dla tak błahego wy- 
padku i powtórzyć to: oby nie było 
większych zmartwien!“ Ale każde du- 
że zmartwienie mierzy się ilością' ma- 
łych zmartwień, a takich niepotrzeb- 
nych zupełnie, idjotycznych, nonsen- 
sowych, a charakterystycznych — ma- 
my tysiące. 

Tu nie chodzi o ten poszczególny 
wypadek, winę za który ponosi, mojem 
zdaniem, wyłącznie policja, bo w da- 
nym wypadku raid rzeczywiście nie- 
przeszkadzał wyruszeniu zamiejskich 
maszyn. Ale na obronę tej policji ino- 
żemy powiedzieć, że zbałamucona jest 
ona i zdezorjentowana zjawiskiem о- 

tykwarz zgarnąć miał kilka tysięcy zło- 
tych m tego oszukańczego procederu. 
"Tematy były te same, egzamin dojrza- 
łości odbył się. 

, Kuratorjum , zarządziło nowy egza- 
min dojrzałości i wizytatorzy przywie- 
źli nowe tematy. Dochodzenia w Tlłu- 
maczu i w Stanisławowie trwają w dal- 
szym ciągu. 

PARK NARODOWY 

W PIENINACH 

WARSZAWA (PAT) — „Monitor Pol- 
ski" z dnia 1 czerwca zamieszcza tozporzą- 
dzenie ministra rolnictwa z dnia 23 maja 
1932 roku o utworzeniu z rezerwatu w Pie- 
ninach jednostki organizacyjnej szczególnej 
pod nazwą „Park Narodowy w Pieninach". 

TRĄBA POWIETRZNA 
NAD STRYJEM 

STRYJ (PAT) — Wczoraj w południe 
w czasie pięknej pogody, przeszła nagle 

rynkiemnad rynkiem w Stryju trąba powie- 

trzna, roztrząsając stragany i rozrzucajac 

towary na przestrzeni kilkunastu metrów. 

"Trąba powietrzna trwała około 5 minut. —- 

Szkody dość znaczne. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje. od 12 — 2 i 4—6. 
Kwlatewa 7, tel. 14 25, 

  

   
  

becnego życia w Polsce, zjawiskiem 
jakiegoś wykoszławionego „etatyzmu 
społecznego '', jakiegoś antyindywidua- 
lizmu, jakiejś prawno-publicznej non- 
szalancji, wiecznie w imieniu jakiegoś 
anonimowego ogółu, które wbrew ogó- 
łu, wbrew interesom jednostek, wbrew 
najwidoczniejszym prawom obywatel- 
skim, narzuca krzykliwie, ha- 
łaśliwie, bezpośrednio, bezpodstawnie, 
bezsensownie, bezapelacyjnie, swój 
ton, swoje zachcianki, hasła, Niezależ- 
nie od tego, czy są one polityczne, spo 
łeczne, artystyczne, sportowe. 

Mówi się „a la guerre come a la 
guerre!“ Ale podczas pokoju też istnie- 
ją wypadki, kiedy interes poszczegól- 
nych obywateli musi być podporząd- 
kowany interesowi publicznemu: roz- 
ruchy i katastrofy żywiołowe. 

Gdy w ubiegłym tygodniu paliła się 
w Wilnie olejarnia Kurlandzka i poli- 
cja wysadziła pasażerów z „arbonów*, 
niezależnie od zapłaconych biletów i 
miejsca, a wzięła te wozy na ratunek 
zagrożonego przez żywioł mienia pań- 
stwowego — to było i słuszne i go- 
dziwe i celowe i nikt, absolutnie nikt 
nie miał prawa temu oponować. Ale 
wróćmy do naszego pierwotnego przy 
kładu: 

A więc raid motocyklowy. Gdyby 
ten raid nie przez głupotę kierowników 
ruchu, a rzeczywiście uniemożliwiał wy 
jazd autobusów zamiejskich. Coby by- 
ło wtedy? — Ja osobiście spóźniłbym 

PRZY SZACHOWNICY 

Nareszcie został zakończony turniej sza- 

chowy o mistrzostwo Warszawy. 14-tu ucze- 

stników miętosiło się przez 6 tygodni — re- 

kord nieudolności organizatorskiej. Mamy 

dobrych szachistów i kpów nie kierowników, 

szachy wogóle nie są zbyt atrakcyjną impre- 

zą — przy rozwlekłości, u nas stosowanej, 

są zabójcze nudne. 

Mistrzem został ponownie Frydman, bez- 

sprzecznie najlepszy młody gracz w Polsce. 

Osiągnął on 11% punktów czyli wobec 13 
możliwych, świetny wynik. 

Drugie i trzecie miejsce exaequo; Łowcki 

i Glocer po 9 pkt. Stary mistrz, stary wy- 

jadacz, stary rutyniarz i młody, uważany 

dotychczas za przeciętnego Glocer. Obaj są 

nierówni — Łowcki w niektórych partjach 
nie ustępuje nikomu, ale w miarę przedłuża- 

nia się turnieju, zaczyna partolić, przegrywa 

do zupełnie słabych partnerów. Glocer nie 

męczy się, lecz poprostu czasem jest dobrze 

usposobiony, czasem gorzej. 

Czwarty: Kremer 8% pkt.,; piąty — Ma- 

karczyk 8 pk.; szósty — Młynek 714 pk.; sió 

dmy — Jagielski 6 pk.; ósmy — Kiper 6 pk.; 

dziewiąty i dziesiąty — Klepfisz i Najdofr 

po 5%; jedenasty — Rajzner 5 p.; dwuna- 

sty — Weingot 3% p.; trzynasty i czterna- 

sty — Szach i Walentynowicz 3 pkt. 

Porównać dziś popularność bridża i sza- 

chów nie można — bridż wyprzedził rzeźbio 

ne figurgi o kilkaset długości. Bridż jest łat- 

wiejszy, prostszy, dostępniejszy dla każdego 

matoła. Ale szachy są zawsze królewską gra, 

najlepszym sprawdzianem inteligencji. Fakt, 

że kobiety, poza paru wyjątkami, nie grają 

absolutnie w szachy, podczas gdy w bridża 

klepią bez pardonu, świadczy wyraźnie, że 

szachy wymagają naprawdę wygimnastyko- 

wanego, zdolnego do wysiłku mózgu. Karel. 

  

U malarzy wileńskich 
Reprodukowany powyżej portret Mar 

szałka Piłsudskiego jest najuowszem 
dziełem Kazimierza Kwiatkowskiego. 

Doskonale narysowany, ulrzymany 
w jasnych tonach freskowych, świetnie 
skomponowany w.swej spokojnej po- 
zie, portret ten charakterystyczny jest 

  

z tego włględu, iż — przy nawskroś no- 
woczesnem potraktowaniu formy i za- 

łożenia kompozycyjnego — zachowuje 
szlachetne tradycje dawnego malar- 
stwa, mianowicie poważny patos, 
właściwy starym portretom wielkich o- 
sobistości. Reprezentatywność portretu 
(wymiary 1.60 na 1.00), podnoszą 
czarne ramy o pięknem profilowaniu, 
skomponowane specjalnie przez artysię. 

Portret został wykonany na zamó- 
wienie Kuratorjum О. S. W., dzieki sta 
raniom i inicjatywie p. Stanisława Pa- 
włowskiego, celem przyozdobienia wie!- 
kiej sali konferencyjnej. w. 

  

się jeszcze bardziej na obiad, moja są- 
siadka oblałaby czekoladą sukienkę, 
ale ktoś inny mógł się spóźnić na po- 
grzeb, inny na podpisanie ważnej dlań 
umowy handlowej, inny do umierają- 
cej matki... To tak panowie nie można! 

Jest rzeczą zrozumiałą, że podczas 
katastrofy żywiołowej, lub rozruchów, 
pociągi mogą chodzić w innym kierun- 
ku, ruch uliczny może być wstrzyma- 
ny, telefony wyłączone, wodociągi nie- 
czynne, albo się ludziom wogóle nie 
wolno pokazać na mieście. To co in- 
nego. Ale żeby na każdym kroku, czio 
wiek nie był pewny dnia i godziny, bo 
ktoś tam, coś robi, czy pokazuje, co 
ma mieć wielkie znaczenie i pożytek, 
a poprostu dostał pozwolenie „wła- 
dzy”, która się wogóle z interesem je- 
dnostki nie liczy, tylko... „ogółu*. 

A ja... poprostu nie chcę. Miesz- 
kam przypuśćmy na Placu  Katedral- 
nym. Pewnego pięknego poranka mu- 
szę się wynosić z mieszkania, nie mo- 
gę okien otworzyć, nie mogę oddychać. 
Dlaczego? Bagatela. Istnieje organiza- 
cja L.O.P.P. Zechciało się jej puszczać 
trujące gazy na Placu Katedralnym. 
Ktoś może z tego powodu ponieść szko 
dę materjalną, albo poprostu... nie 
chce. Nikt go nie pyta. Bo to „Iopp“. 
Innym razem przyjdzie „dropp'*, albo 
„szmopp” i zrobi panu co innego. 

— |Jakiem prawem? 
Śmieliby się z takiego człowieka, 

coby tak zapytał: „Antyspołecznik*, 
„antypaństwowiec". Ale dlaczego wła-     
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Wascnód słońca g. 3 42 

Zachód słońca g. 2014 

Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 1 czerwca 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 752. 

Temperatura średnia: +16. 

Temperatura najwyższa: +20. 

Temperatura najniższa: 12. 

Opad: 0,1. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmur- 

„no — przelotny deszcz. 

NABOŻEŃSTWA 
— W kościele S$. S. Wizytek we czwar- 

tek dnia 2-go czerwca będą odprawione 
cztery ewangelje o godz. 6-€ej wiecz. r 

W piątek dnia 3 czerwca rozpoczyna się 

czterdziestogodzinne nabożeństwo z okazji 
uroczystości Najśw. Serca Jezusowego. 

Porządek nabożeństw następujący: 

Piątek 3 czerwca: — prymarja o godz. 

T-ej, suma o godz. 10-ej, nieszpory o godz. 
5-ej. : 

Sobota 4-go czerwca: — prymarja O go 

dzinie 7-ej, wotywa o godzi. 9-ej, nieszpory 
o godz. 5-ej. : 

Niedziela 5 czerwca: — prymarja o godz. 

7-ej wotywa o godz. 9-ej, suma o godz. 
il,-ei, nieszpory o godz. 5-ej. ‹ 

Z soboty na niedzielę będzie. wystawio 
ny Przen. Sakrament przez całą noc. 

URZĘDOWA 
— Nominacje i przeniesienia starostów. 

— Wojewodzie wileńskiemu przedstawił się 

w dniu 1 bm. nowomianowany starosta w 

Mołodecznie p. Mirosław  Olszewski,* który 

w dniu 2 bm. obejmuje urzędowanie. Nowy 

starosta przybył z Dubna na Wołyniu, gdzie 

był zastępcą starosty tamtejszego. 

W dniach najbliższych dotychczasowy 

starosta dziśnieński p. Jerzy Tramecourt 0- 

bejmie urzędowanie jako starosta powiatu 

wileńsko - trockiego w Wilnie, zaś staro- 

stwo dziśnieńskiego powiatu w Głębokiem 

obejmie równocześnie p. Erazm Stefanus— 

dotychczasowy starosta w Mołodecznie. 

-— Zjazd starostów. — W dniu 30 maja 
rb. w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Wo 
jewódzkiego odbył się pod przewodnictwem 

p. wojewody Beczkowicza zjazd. starostów 

województwa wileńskiego. , 
W zjeździe prócz starostów przyjmowali 

udział: delegat Centralnego Biura przy Mini 
sterstwie Rolnictwa, przedstawiciel Główne- 
go Urzędu Statystycznego oraz niektórzy 2 
szefów miejscowych urzędów  niezespoło- 

nych. 
Prócz spraw ściśle fachowych z dziaiu 

  

administracji ogólnej były szeroko omawia- 
"ie na zjeździe sprawy góspodarczo - rolne, 
M RR 

z. : 
MOTOCYKLE 

F. N. i Royal - Enfield 

Po cenach zniżonych, 

Wyprzedaż nowych modeli 31 r. 

Przedstawicielstwo Wileńska 10. 

OD 3 DG 68 
Przed kilku) dniami nadeszła była 

wiadomość oficjalna: tajne pędzenie sa 
mogonki na Wileńszczyźnie ustaje! Śro 
gie kary, nakładane na gorzelników: i e- 

nergja władz zrobiły, swoje! Tylko trzy 
tajne gorzelnie wykryto! 

Jakież to pocieszające! Lecz jakie 

  

"marne są ludzkie nadzieje, jąk złudne 
wieści oficjalne, jak względną i kapryś- 

ną wszelka statystyka... 
Najnowsze dane mówią zupełnie co 

innego: sześćdziesiąt osiem tajnych go 
rzelni ujawniono w maju ma terenie 
wileńskiej Izby skarbowej, trzysta dzie- 
więćdziesiąt litrów samogonki skonfis- 
kowano, pieódziesiąt pięć aparatów go- 
rzelniczych poddano zniszczeniu... I to 
— mimo  srogie kary, mimo energję 
władz. 

sprawy samorządowe, sprawy statystyki rol 
nej oraz sprawy aktualnych zagadnień or- 
ganizacyjnych. 

Więcej czasu zjazd poświęcił szczegóło- 
wemu omówieniu celów i działalności Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw finansowo- 
rolnych, w omawianiu tych zagadnień przyj 
mowali udział członkowie Wojewódzkiego 
Komitetu do spraw finansowo - roinych. — 
Prócz tego na zjeździe była szerzej omawia- 
na sprawa akcji zwalczania bezrobocia w 
okresie letnim oraz sprawa popierania akcji 
lniarskiej na terenie województw. 

Po szczegółowem sprawozdaniu z tere- 
nu — złożonych przez starostów, — woje- 
woda udzielił starostom szczegółowych dy- 
rektyw co do dalszej ich pracy, kładąc szcze 
gólny nacisk na racjonalne i oszczędne pro 
wadzenie prac samorządu. 

MIEJSKA 
— Roboty miejskie. — Wojewoda wileń 

ski przyjął wczoraj przedstawicieli związ- 
ków robotniczych w sprawie wznowienia 
robót inwestycyjnych w mieście. 

Wojewoda zaznaczył, że poczyni odpo- 
wiednie starania o jak najszybsze przysia- 
nie na ten cel odpowiednich kredytów. 

— Kredyty na budownictwo drewniane. 
—W związku z posiedzeniami Komitetu 

Rozbudowy poświęconemi podziałowi kon- 

tyngentu kredytów na budowę domiów drew 

nianych, nie od rzeczy będzie zapoznać za 

interesowanych, kto udziela pożyczek i w 

jaki sposób. 

Zgodnie z przepisami z roku 1927 o roz 

budowie miast, kredyty na ten cel udzielać 

będzie BGKr. z funduszów Wilnu przyzna- 

nych (150 tys. zł.). 

Maksymalna wysokość pożyczki nie mo 

że przekraczać 4 tysięcy złotych, tj. 50 proc. 

kosztów budowy. Wysokość oprocentowa- 

nia wynosi 6 proc. w stosunku rocznym 

przy spłacie długu w ciągu lat 5. 

Ubiegać się o pożyczki mogą posiadacze 

gruntów w obrębie Wielkiego Wilna, skia- 

dając podania do Komitetu Rozbudowy. — 

Do podania należy dołączyć dowód hipo- 

tecznego tytułu własności, zatwierdzony plan 

budowy wraz z kosztorysem. Spółdzielnie 

mieszkaniowe korzystają w równym stopniu 

z kredytów na budownictwo drewniane. 

Pierwszeństwo jednak będą miały budo- 
wile, obliczone na nie więcej jak na 4 iz- 

by, stawiane na własnych działkach o po- 

wierzchni 1200 m. kwadr. 
— Wezwania na ćwiczenia wojskowe. 

— Referat wojskowy magistratu rozesłał 
już karty powołujące rezerwistów na tego- 
roczne ćwiczenia wojskowe. 

Dotyczy to pierwszego turnusu, który 
staje do szeregów już w dniu 13 bm. 

— Lombard miejski. — Wczoraj nastą- 
piło otwarcie lombardu miejskiego w- mu- 
rach po-Franciszkańskich. Już w pierwszym 
dniu przeprowadzono kilkanaście  tranzak- 
cyj. T 

ZEBRANIA I GDCZYTY 
— Posiedzenie T-wa Psychjatrycznego. 

—We czwartek dnia 2 czerwca rb. o godz. 
8-ej wiecz. w lokalu Polskiego Instytutu Ba- 
dań Mózgu przy klinice Psychjatrycznej U. 
S.B. (ul. Letnia nr. 5) odbędzie się posie- 
dzenie Wileńskiego Oddziału Polskiego To- 
warzystwa Psychjatrycznego z następują- 
cym porządkiem, dziennym: 

1) H. Jankowska —- Pokazy chorych, 2) 
M. Rose — O kształcie komórki nerwowej 

i w obrazie Niessla. 
— Walne zgromadzenie Stów. Kobiet z 

Wyższem Wykształceniem odbędzie się w 
piątek 3 bm. w lokalu Muzeum, Etnograficz 
nego (ul. Zamkowa 11) o godz. 19,30 w 
pierwszym, a godz. 20 w drugim terminie. 
Na porządku dzięnnym: sprawozdanie ustę 
pującego i wybory nowego zarządu. om 
wienie zadań Stow. na najbliższą przyszłość 
i wolne wnioski. Udział wszystkich człon- 
kiń konieczny. Nowe członkinie proszone są 
o zapisywanie się przed zebraniem. 

— ź Towarzystwa Przyjaciól Nauk. — 
Dnia 3 czerwca rb. w piątek o godz. f-ej 
wiecz. w gmachu Towarzystwa przy ul. Le 
lewela 8 odbędzie się posiedzenie miesięcz- 
ne T-wa, na którem p. rektor Alfons Par- 
czewski wygłosi odczyt p. t. „Ruch celtycki 
— wspomnienia z epoki przedwojennej”. 

Wstęp wolny dla wszystkich — goście 
mile widziani. 

AKADEMICKA 

— Próby chóru akademickiego odbędą 
się we czwartek dnia 2 czerwca i w piątek 
3 czerwca o godz. 7,30 wiecz. (godz. 20) 
w sali „Lutnia”. 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek. — 
Dnia 22 maja rb. odbyło się zebranie walne 
SMA-czek USB, na którem wybrany zarząd 
ukonstytuował się następująco: prezydetka 
— Walerja Jankiewiczówna, wice-prezydent 
ka I — Alina Kowalska, wiceprezydentka Il 
— Weronika Kubicka, sekretarka — Halina 
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śnie tak hałaśliwie, wścibsko, bezape- 

lacyjnie w środku wielkiego miasta? 
Muszę naprzykład zawrócić taksówką, 
bo się nie chcę otruć. To mnie kosztu- 
je o złotówkę więcej kurs. Mniejsza o 
złotówkę, ale ja poprostu nie chcę!... 
Dlaczego nie urządzić tego pożytecz- 
nego, tam, gdzie nikomu nie prze- 
szkodzi, a wszyscy się godzą. 

Strzelanie z karabinów  maszyno- 
wych, jest jeszcze bardziej państwu 
potrzebne, niż propagandowe pokazy, 
w których publiczność widzi tyle, że 
nic nie widzi. A przecież strzelnice 
wojskowe umieszczone są w miejscach 
izolowanych, nikomu nie zagrażając 
1 nikomu nie przeszkadzając. 

, Na każdym kroku, o każdej godzi- 
nie może spokojny obywatel Polski 
Się spodziewać, że mu coś, ktoś na- 
rzuci, zawróci z drogi, zakłóci spokój 
w imię ogółu,w imię interesu publicz- 
nego. Zjawisko takie obserwujemy w 
Bolszewji. Tam jest ono doprowadzo- 
ne do ideału, tam jest ono programem 
polityczno-społecznym. Niema jedno- 
stek, niema praw obywatelskich, indy- 
widualnych, niema własności. 

To, co się u nas dzieje w tym kie- 
runku, jest też trochę małą bolszewją. 
— Na jesieni r. ub. jadę do Łotwy. 
Wieczór. Reprezentacyjna stacja gra- 
niczna Turmont. Kraniec państwa. W 
pociągu jest kilku zaledwie pasażerów, 

ale przypuśćmy, był tylko jeden. Ten 
wysiada podczas godzinnego postoju 
Pociągu i chce coś zakąsić w bufecie, 

chce wypić szklankę herbaty. To jest 
jego prawo. A społecznem bezprawiem 
w całem tego słowa znaczeniu, jest 
fakt, że niema herbatki, niema zakąski, 
niema bufetu i dworca. Dworzec jest 
w tej chwili zamieniony na teatr. Jakaś 
bardzo popierana organizacja społecz- 
na, robi sobie amatorskie przedstawie- 
nie na dworcu, bo to najładniejszy bu- 
dynek. Wszyscy się muszą temu pod- 
porządkować, bo cele społeczne... Kto 
chce, czy nie chce.... nawet jadący cu- 
dzoziemcy. Tego niema w całej Euro- 
pie. Sprobójno jeden z drugim poskar- 
żyć się, napisać zażalenie: Przedewszy- 
stkiem nikt tej skardze „nie nada bie- 
gu”. Ha, trudno proszę pana. Nie moż- 
na być takim antyspołecznikiem! 

A mnie co u djabła obchodzi ja- 
kieś przedstawienie, jakiegoś tam ko- 
ła kulturalnego! Ja chcę herbaty, tak, 
chce i mam na tym dworcu większe 
prawo do herbaty, niż całe społeczeń- 
stwo całego powiatu, do amatorskiego 
przedstawienia!! 

Ciągle jakaś garstka czyni sobie 

koncesje na prawach publicznych. To 

się nazywa „wychowanie społeczeń- 
stwa”. 

I rzecz charakterystyczna: czem wię- 
cej się u nas błąka i pęta przyjezdnych 
nierobów, tem więcej jest kół i kółek, 
towarzystw, organizacyj, obchodów, 
jubileuszów, uroczystości,  defilad, 

„Świąt, tamowania ruchu i narzucania 
tonu, tem więcej nieproszonych „wy- 
chowawców*. m. 
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Sprawa redukcji w Magistracie 
REDUKCJA URZĘDNIKÓW I REDUKCJA DZIAŁÓW. — KTO ZOSTANIE 

ZWOLNIONY? — JAK NASTĄPI REDUKCJA — SPRAWA ODPRAW.-— 

WIŁNO. — Projektowana reduk- 
cja personelu w magistracie omawia- 
na jest szeroko w łonie powołanej spe 
cjalnie w tym celu komisji oraz w 
prezydjum miasta. 

Ponadte poszczególne związki pra 
cownicze odbywają w tej sprawie po- 
siedzenia, naradzając się ze swej stro 
ny nad sposobami przeprowadzenia 
nieuniknionej redukcji. 

Pracownikom chodzi o to, aby ta 
bolesna operacja dokonana była, jak- 
najbardziej celowo i dotyczyła na- 
prawdę tylko tych, którzy jej zbytnio 
nie odczują. 

Komisja redukcyjna postawi swe 
wnioski dopiero po zapoznaniu się z 
listami osobowemi pracowników, za- 
trudnionych w poszczególnych  biu- 
rach magistratu. 

Wykazy te nadeślą kierownicy 
wszystkich działów, którzy otrzymali 
już odpowiednie polecenie wraz ze 
wskazówkami, jak je należy zestawić. 

Pozbawieni pracy zostaną w pier- 
wszym rzędzie ci, którzy mają jakieś 
nieruchomości, emeryci, państwowi, 
Których zaopatrzenie przekracza 200 
złotych miesięcznie „oraz mężatki — 
jeśli zarobki ich mężów są stałe i do 
statecznie wysokie, by zapewnić mini 
mum egzystencji. 

Należy jeszcze dodać, że redukcja 
dotyczyć będzie również przedsię- 
biorstw miejskich, a więc i robotni- 
ków fachowych. 

Wraz z redukcją personelu ma na- 
stąpić również reorganizacja pracy w 
magistracie. 

Pozwoli to zkolei na calkowite zwi 
nięcie niektórych działów, co jednak 
uie wpłynie na działalność samorządu 
w sensie ujemnym. 

ULE, MIODARKI 
wWęzę sztuczną, 

różne narzędzia i przybory pszczelarsk'e 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

  

  

Bogdańska,, skarbniczka — Gertruda janusz 
kiewiczówna, przewodnicząca sekcji zagad- 
nień życia węwnętrznego — Hanna Miciu- 
kiewiczówna, przewodnicząca sekcji uświa- 
domienia religijnego Marja  Kafarska, 
przewodnicząca sekcji społecznej -— Blandy 
na Bartoszewska, przewodnicząca junjoratu 
—Zoija Sudnikowiczėwna. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja gimnazjum 0. 0. Jezuitow w 

Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny do 
kl. I rozpocznie się w poniedziałek 27 czer- 
wca o godz. 9-ej rano; egzamina zaś wstęp 
ne do kl. 2 i 3 odbędą się we wtorek 28 
czerwca, początek o godz. 9-ej 

Przy Kolegium O. O. Jezuitów otwarty 
jest Internat na 60 uczniów, uczęszczają- 
cych do Gimnazjum O. O. Jezuitów. 

Dla uczniów uczących się prywatnie ist- 
nieje nadto przy Kolegium prywatny Kurs 
przygotowawczy do i klasy gimnazjalnej. 

— Dyrekcja gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 
Wilnie — Piaskowa 3, przyjmuje zapisy na 
rok szkolny 1932 — 33 codziennie od 9 —14 
godziny. 

Egzamina wstępne od klasy I do VI za- 
czynają się dnia 10 czerwca o godz. 9 rano. 

POCZTOWA 
— Nowy urząd pocztowy. — W najbliž 

szych dniach przy ulicy Zawalnej zostanie 
otwarty urząd pocztowy Wilno 10. 

RÓŻNE 
— Wizyta Lednickiego w Kownie. 

„Dzień. Kowieński" - donosi: Min. Spraw 
Zagr. udzieliło już wizy A. Lednickiemu. — 
W tych dniach Lednicki przybędzie do Lit- 
wy. Ma on zamiar bawić tu 7 dni. 

— „Automat - oszust" Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów w Wilnie komunikuje, 
—W związku z notatką dziennikarską p.t. 
„Automat - oszust”, zamieszczoną w dzien- 
niku „Express Wileński* z dnia 11 maja rb. 
komunikuje się,, że automat telefoniczny, — 
mieszczący się w gmachu Sądu Okręgowe- 
go w Wilnie był uszkodzony w dniu 10 ma 
ja rb. wskutek zatamowania kanału (otwo- 
ru) dła monet w puszce automatu, spowo- 
dowanego nieumiejętnem opuszczaniem mo- 
net przez jednego z interesantów. 

Z uwagi na to, że automaty telefoniczne 
często ulegają uszkodzeniom z winy publi- 
czności — Dyrekcja Poczt i Telegrafów — 
prosi publiczność o ścisłe przestrzeganie 
dotyczących przepisów, _ umieszczonych 
przy każdym automacie telefonicznym, a 
szczególnie następujących warunków: 

1) Monety 5-groszowe należy wrzucać 
do puszki dopiero po otrzymaniu z centrali 
wezwania: „proszę płacić". 

2) zachować niezbędne odstępy czasu 
przy wrzucaniu do puszek poszczególnych 
trzech monet, które to odstępy reguluje syg 
a dźwiękowy (szmer) w słuchawce płat- 
nika. * 

Nieprzestrzeganie podanych warunków 
powoduje natychmiastowe uszkodzenie auto 
matu telefonicznego. 

— Propaganda sadownictwa. — Komi- 
tet Opieki nad Wsią Wileńską pod przewod 
nictwem premierowej Prystorowej, realizu- 
jąc swój program propagandy  sadowni- 
ctwa na Wileńszczyźnie, zasadził przy współ 
udziale fachowych kierowników 6000 sztuk 
jabłoni, obdarowując niemi najbiedniejszych 
włościan. 
— Strajk w gminie żydowskiej. — Strajk 

żydowskich instytucyj kulturalno - oświato- 
wych i społecznych w Wilnie rozszerza się 
Onegdaj przyłączyli się do strajku pracowni 
cy biurowi, komitetów sierocińskich i kan- 
celarji naczelnego rabina. Nie strajkują je- 
dynie pracownicy cmentarza żydowskiego. 

Inspektor pracy zamierza interwenjować ce 
lem zlikwidowania zatargu— W tym celu 
zwołana została na dzień dzisiejszy o godzi 
nie 10 rano konierencja z udziałem przed- 
stawicieli zawodowego zw. pracowników 
służbowych i prezydjum gminy żydow- 

skiej. 
— Nielegalna broń. — Na terenie wo- 

jewództwa policja ujawniła 17 karabinów, 
11 rewolwerów i większą ilość amunicji. 
Broń tę chłopi przechowywali nielegalnie. 
Niektórzy z nich urządzali nocami polowa- 
nia na zwierzynę, ustawowo wzbronioną. 

Naodwrót, uprości to gospodarkę i 

przyśpieszy tok prac. 

Ogólne wydatki na utrzymanie per 

sonełu muszą być zmniejszone o 20 

proc. dotychczasowych, Więc i re- 

dukcje będą utrzymane na tym pozio- 

mie. 
Pracownicy stali otrzymają 3-mie- 

sięczne wymówienie, kontraktowi — 
2-tygodniowe, prowizoryczni — па- 

tychmiastowe. Ci, którzy mają wysiti- 
gę lat, przejdą bezzwłocznie na eme- 
ryturę. 

Do połowy czerwca komisja opra- 
cuje konkretne wnioski i przedłoży 
je magistratowi do zatwierdzenia. 

i lis tn di ez AA 
OGÓLNY OBRÓT P.K.O. 

W PIERWSZYM KWARTALE R. B. WYNIÓSŁ PRZESZŁO 

6 MILIARDÓW ZŁOTYCH 

    

ZJAZD GAZOWNIKÓW I WODO- 

CIĄGOWCÓW 

Dziś rozpoczyna swe 

Wilnie ogólnopolski zjazd 

ków i  wodociągowców. 
Po nabożeństwie w Ostrej Bramie 

i powitaniu przybyłych w sali miej- 

skiej, uczestnicy zjazdu udali się w 

południe pochodem na Górę Zamko- 

wą, celem złożenia wieńca na grobach 

powstańców. 

obrady w 
gazowni- 

GOSPODARKA NA RZEŹNI M EJSKIEJ 
WILNO. — Po ukończeniu docho- 

dzenia w sprawie kina miejskiego, 
co w konsekwencji doprowadziło do 
zawieszenia w czynnościach ławnmika 
Łokuciewskiego, policja zajęła się 
zkolei gospodarką rzeźni miejskiej, 

pozostającej — jak wiadomo — od 
lat pod kierownictwem wymienionego 
lawnika Lokuciewskiego. : 

W sprawie tej badani już są świad 
kowie, a m. in. i były jej kierownik. 

Z WILEŃSKIEGO „BROADWAY'U" 

Konkurencja band przestępczych 

PRZYCZYNĄ SAMOSĄDÓW 
POŚCIG ZA SPRAWCAMI — ANONIMOWE POGRÓŻKI-POGRZEB ZA- 
BITEGO RZEZIMIESZKA — WYKONAWCĄ WYROKU UCIEKŁ ZAGRA- 

NICĘ? 
WILNO. — Ostatnie akty samosądu, ja 

kie się rozegrały na ulicach miasta, pozo- 
staja w ścisiym związku z zatargami w 
świecie przestępczym Wilna, co spowodowa 
ło, że władze bezpieczeństwa nakazały jak 
najbezwzględniejsze ściganie winnych tych 
napadów, jak i inspiratorów, będących jed 
nocześnie przywódcami konkurujących ze 
soba band. 

Jedno tylko udało się ustalić, że Jatkow 
ski otrzymywał listownie zapowiedzi, że z0- 
stanie uśmiercony, jeśli będzie nadał prze- 
ciwstawiał się Żygnolowi i jego bandzie. 

Listów tych podczas rewizji w mieszka- 
niu zabitego nie odnaleziono jednak.. 

Pogrzeb Jatkowskiego odbył się w całko 
witym spokoju, pod ścisłą obserwacją po- 
licji. 

W pogrzebie wzięło udział kilkudziesię- 
ciu jego towarzyszy, którzy przysięgii se- 
bie zemścić się na zabójcach. 

* 

Wykonawca ostatniego wyroku śmierci 

na osobie Jatkowskiego nie został dotych- 
czas ujęty i pościg trwa w dalszym ciągu. 
Gdyby w ciągu najbliższych 14 dni udało- 
by się policji go wytropić — sprawa śądzo 
na będzie w trybie doraźnym. 3 

Ta okoliczność, jak również obawa przed 
zausznikami zamordowanege rzezimieszka, 
nasuwa przypuszczenie, że zabójca będzie 
się starai uciec z Polski. W -celu zapobieże- 
nia temu wydano odpowiednie zarządzenia. 

* 

Zaraz po zranieniu Žygnola, policja poda 
ła, że sprawca, a był nim Jatkowski, został 
ujęty. 

Tymczasem już na drugi dzień znalezio 
no go nieżywego w pobliżu mieszkania. 

Stało się to z tego powodu, że Jatkow- 
skiego, który wykazał, iż działał w obronie 
własnej, zwolniono z aresztu jeszcze w tym 
samym dniu, 

Policja nie przewidywała, że szykuje się 
na niego zamach. 

  

Pierwszy proces doraźny w Wilnie ` 
DWIE SPRAWY 0 SZPIiŁGOSTWO PRZED SĄDEM 

Dziś w Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie odbędą się w trybie doraźnym 
dwa procesy o szpiegostwo. 

W jednym z nich na ławie oskar- 
żonych zasiądzie 34-letni Andrzej Mał 
ko, bogaty chłop z powiatu dziśnień- 
skiego, któremu akt oskarżenia zarzu- 
ca, iż w okresie miesiąca kwietnia r. 
b. na terenie tegoż powiatu prowa- 
dził wywiad na rzecz Rosji sowieckiej. 

Obrony Malki podjął się z umowy 
adw. Czernichow. 

W drugim procesie rozpatrywana 
będzie sprawa mieszkańców gminy о- 
rańskiej Piotra Czepulisa i Kałanty. 

    

TEATR I MUZYKA 
‚ — „Awantura w raju* — w Bernardyn- 

ce. — Dziś we czwartek 2 czerwca o godz. 
8,15 wiecz. niezrównana w swym humorze 
farsa Arnolda i Bacha „Awantura w raju 

Jutro w piątek 3 czerwca o godz. 8,i5 
wiecz. „Awantura w raju". 

— „Szczęście od jutra” — W Lutni. — 
Dziś we czwartek 2 czerwca o godz. 8,15 
wiecz. wesoła komedja St. Kiedrzyńskiego 
p.t. „Szczęście od jutra". 

Jutro w piątek 3 bm. o godz. 8,15 w. 
„Szczęście od jutra”. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. 
Czwartek 2 czerwca 1932 roku. 1) Koncert 

Wil. Orkiestry Symfonicznej. Dyryg. M. Sal 
nicki, 2) 'Po raz drugi i ostatni wystąpi 
M. Kusewicki. nadkantor głównej synagogi 
w Warszawie z nowym zupełnie repertua- 
rem. Przy fortepianie E. Sołomonówna. Po- 
czątek o godz. 8,15 wiecz. Anons: W so- 
sotę 4 czerwca wystąpi Dygas. 
TYVYYYYYYYYYYYTYPYVYYVYVYVYVYVYTYYYVYYYYVT 

— Przy bólach lub zawrotach głowy, szu 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczu 
ciu, pobudzeniu, należy natychmiast zastoso- 
wać wypróbowany przy tych  dolegliwo- 
ściach Środek — wodę gorzką „Franciszka- 
Józefa". 
AAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Pan — „U 13". 
Heljos — Ta inna. 
Casino — Monte Carlo. 
Hollywood — Kurjer carski. 
Światowid — „iGilotyna“. 
Stylowy — Trucicieł. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— PRZEJECHANA PRZEZ ROWERZY- 

STĘ. — Wczoraj w południe liczni prze- 
chodnie byli świadkami, jak na ulicy Mickie 
wicza u wylotu Tatarskiej jakiś nieostrożny . 
rowerzysta wpadi na przechodzącą przez 
jezdnię właścicielkę zakładu pogrzebowego 
p. Kaczyńską. 

Doznata ona dość "poważnego uszkodze- 
nia głowy i całego ciała. 

Obecni przy wypadku podnieśk ranną, z 
ulicy i udzielili pierwszej pomocy. 

— Kradł ogórki, — Jan Wlasow (Krzv- 
wa 29) dostał się do ogrodu Jana Bujwida 
(Sołtańska 26) i skradł ogórków na sumę 
zł. 100. Własowa ze skradzionemi ogórka- 
mi zatrzymano. 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. —. Stani- 
sław Majkowski, uczeń szkoły technicznej, 
(Bernardyńska 8) wskutek  nieostrożnego 
obchodzenia się z bronią spowodował wy- 
strzai. — Kula trafiła Majkowskiego w le- 
wy bok. Po nałożeniu opatrunku przez Po- 
gotowie Ratunkowe Majkowski udał się do 
domu w stanie niezagrażającym życiu. 
Broń, na którą uczeń zezwolenia nie posia- 
dai, zakwestjonowano. 

— NAPAD NA DRODZE. — Koło 
wsi Knistuszki pow. wileńsko - troc- 
kiego został napadnięty i obrabowa- 

Obaj prowadzili działalność szpie- 
gowską, na rzecz Litwy,  przyczem 
Czepulis a conto wynagrodzenia zdą- 
żył pobrać zaledwie 10 zł. 

Broni go- z urzędu adw.. Kulikow- 
ski, obrońcą zaś Kałanty również z u- 
rzędu będzie adw. Szaikowski. 

Wszystkim trzem oskarżonym gro- 
zi kara Śmierci. 

Rozprawy odbędą się przy drzwiaca 
zamkniętych. : 

Nadmienić również należy, że bę- 
dą to pierwsze procesy doraźne w 
Wilnie, od czasu wprowadzenia tych- 
że na terenie Polski. 

KREW NA ARENIE 
Areną — pastwisko pod Baranowi- 

czami, toreadorem — obywatel barano- 
wicki Włodzimierz Czerniak, bykiem 
spokojnie pasąca się krowa.  Szałeją- 
cym tłumem namiętnych Hiszpanów by- 
la podchmielona kompamja toreadora. 

Baranowicka krowa mie pragnęła 

walki. Przeżuwała smakowicie trawkę, 
opędzając się ogonem przed wszelkiemi 
próbami rozgrzania. jej. : 

— Ten ogon, ogon fatalny! W nim 
tkwi przyczyna šlamazarnošci i niedo- 
lęstwa krowy. 

Toreador chwycił go mocno lewą rę- 

ką, owinął parę razy dookoła kiści, 
wsparł się krzepko w ziemię. Ogon sprę 
żył się i naciągnął jak dźwięczna cięci- 
wa. W prawej ręce toreadora błysnął 
sztylet... : 

Chwila jedna... Zbroczona krwią i 
rycząca krowa wierzga z bólu po past- 
wisku, triumfujący toreador ze swem 
krwawem trofeum klapnął na ziemi. 

IKomisarjat policji. zgotował torea- 
dorowi owację: zasłużony protokół i— 
co daj Boże — parę tygodni za krat- 

EEE CZTEREJ RZYKSTOROWSZSEEE) 

ny Stanisław Karmazyn, Ponieważ Kar 
mazyn stawiał opór, napastnicy dotkli 
wie go pobili. Po obrabowaniu swej 
ofiary, rabusie zagrozili Śmiercią, je- 
żeli doniesie o wypadku policji. 

Zdołano sprawców napadu aresz- 
tować.. Są to Kazimierz Szemia, Wa- 
lenty Pietryk, Piotr Kottona, Jan Kuž- 
ko, Seweryn Szemis i Walenty Kwie 
cis. Wszystkich osadzono w areszcie. 

— UCIEKLI Z ARMJI SOWIECKIEJ. — 
Na odcinku Domaniewicze na teren polski 
zbiegło 3 strażników sowieckich w pelnem 
uzbrojeniu i umundurowaniu, Strażnicy wy 

razili chęć pozostania w Polsce, gdyż do- 

wiedzieli się, iż ich rodziny przed miesiącem 
przedostały się do Polski i tu już znałazły 
prawo azylu. 
i Z POGRANICZA 

— Spław na Dźwinie. — W ostat- 
nich trzech dniach na Dźwinie maso- 
wo spławiają tratwy z drzewem so- 
wieckiem. Do portów łotewskich przy 
było już przeszło 150 tratew, Drzewo 
to zostanie spławione do Prus Wschod 

nich. 
— Strzały z zasadzki. — Koło Michnie- 

wicz patrol KOP. został ostrzelany przez 5 
osobników, którzy nielegalnie usiłowali prze 

  

"rzędowej i 

"drodze do Jerozolimki) i 

Samowola czy kpiny? 

BEZPIECZEŃSTWO CZY NIEBEZ - 
PIECZEŃSTWO RUCHU 

Jeździmy Arbonami szybko. Jeździ 
my za szybko w stosunku do ustalo- 
nej dla ruchu miejskiego szybkości u- 

podwójnie za szybko w 
stosunku do specyficzności topografi- 
cznych Wilna. 

W. ciągu 5-ciu miesięcy prospero- 
wania po-spółdzielnianej komunikacji, 
mieliśmy szereg wypadków, tak się 
jakoś złożyło, że wszystkie one, za- 
cząwszy od frzech rozbitych w stycz- 
niu pod Ratuszem _ dorożek, miały 
wspólną cechę charakterystyczną. O- 
to pisało się w gazetach, że szoferzy 
tracili panowanie nad maszyną. W 
ich rękach pozostające kierownice nie 
mogły skierować maszynę w inną od 
katastrof stronę. Nie jesteśmy specjali 
stami - technikami, czy jednak fakt 
analogji w katastrofach arbonowych 
nie budzi podejrzeń, że w. naszycli au- 
tobusach są jakieś niedomagania tech 
niczne — to duże pytanie. 

Jesteśmy w posiadaniu dwóch przy 
padkowych dokumentów, mówiących, 
niemal w identycznych słowach o pęk 
pięciu jakiegoś drążka kicrowmiczego 
skutkiem czego dwa autobusy (dzień 
po dniu) zostały unieruchomione. Czy 
aby te „drążki kierownicze“ i ich 
wadliwe funkcjonowanie nie mają ja- 
kiegoś związku z autobusowemi wy- 
padkami? 

Chcielibyśmy wiedzieć, (może nam 
to ktoś wyjaśni), jakie byłyby skutki 
takiego pęknięcia „drążka kierowni- 
czego“ (czy nie nazywa się on poto- 
cznie aby „sztangą*?) w chwili zjeż- 
dżania autobusu. z którejś z górzy- 
stych ulic (np. W. Pohulanki lub w 

wśród Oży- 
wionego ruchu ulicznego. 

W styczniu rb. komunikacja auto- 
busowa któregoś dnia utknęła. Wyjaś 
niono wtedy Wilnu, że wobec brakur 
łańcuchów na oponach (łańcuchy mia 
ły wtedy jeszcze podobno nie na- 
dejść) i w związku ze ślizgawicą u- 
liczną, ruch został, ze względu na 
bezpieczeństwo, wstrzymany. Tak wy. 
glądały wyjaśnienia _ „miarodajne”. 
Wyjaśnienia „niemiarodajne* mówią 
o tem inaczej. W grę podobno ma 
wchodzić niedostosowany do wileń- 
skich warunków klimatycznych  sy- 
stem hamulców nożnych, które odma- 
wiają posłuszeństwa przy 12 (!) stop 
niach mrozu. ; 

Byłoby nadwyraz pożyteczne, gdy 
by i tę wątpliwość techniczną ktoś 
fachowo potrafił objaśnić. 

GDZIE ASEKURACJA? 

Jasnem jest, że przy takich wa- 
runkach bezpieczeństwa komunikacji 
arbonowej, koniecznem jest zabezpie- 
czenie, jeżeli już nie faktycznie, te 
przynajmniej materjalnie wszystkich 
mających z autobusami do czynienia. 

Trzeba oddać sprawiedliwość Ma- 
gistratowi, że zawierając umowę z 
Arbonem, potrafił on i sprawę 
przewidzieć. i 

W paragr. 13 umowy jest taki u- 
stęp: 3 

„Za wszelkie wypadki, powstałe 
przy eksploatacji autobusów, całkowi- 
tą odpowiedzialność wobec władz '0- 
raz osób trzecich ponosi przedsiębior- 
ca. Dla zabezpieczenia tych  preten- 
syj przedsiębiorca obowiązany jest a- 
sekurować pasażeiów. personel oraz 
osoby trzecie od wypadków, dowody 
zaś asekuracji składać cc roku Magi- 
stratowi“. 

Chodzi tu więc o t. zw. Autocasco 
istniejące na całym świecie, tam, gdzie 
sprawa komunikacji ujęta została w 
system i uregulowana (tak miało być 
i w Wilnie). 

jesteśmy w możass* stwierdzić, 
że dowody asekuracji „podróżnych, 
personelu t osób trzecich * nie zosta- 
ły przez Arbon  Magistratowi dotąd 
złożone i, co wiece; sj» awa ta wo- 
gėle nie ruszyła z nu:jsca. Mamy 
więc do czynienia z zupełnie jawnem 
Jekceważeniem umowy i jej warun- 
ków, które chybaż nie poto były usta- 
lane, aby ich z miejsca miano nie ho 
rorować. Dziwny się też może wy- 
dzė stoicyzm „odieszych*  czynni- 
ków, obojętnie p 4 1aiacych się te 
mu stanowi rzeczy vie mogących 
rań odpowiedax zarczgewac, choć- 
by co do tego jednego tylko priietu 
umowy. Kim. 

tę 

    

kroczyć granicę. jeden z żołnierzy został pu 
strzelony w rękę. Dwóch sprawców ujęto. 
Podczas rewizji znałeziono u nich broń pal- 
ną rosyjskiego pochodzenia. 

— POBITY W BÓJCE. — Na drodze w 
pobliżu wsi Nilcze gminy brasławskiej mię 
dzy powracającymi z odpustu Z Belmoztu 
wynikła kłótnia, a następnie bójka. Kilku 
chłopów doznało lekkich poranień, zaś Wik- 

tor. Oichówko otrzymał trzy ciężkie rany w 

plecy bągnetem. Olchówkę w stanie groż- 

"nym przewieziono do szpitała w Brasławiu. 

=— Przemyt. — Na odcinku  Rudziszi:i 

zatrzymano dwóch przemytników z tyt 

niem pochodzenia litewskiego. Odesłano icu 

do dyspozycji władz śledczych. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-eį)



Letni rozktadjazdy autobusów i parostatków 
BUTOBUSY: 

Na okres letni w zamiejsziej komunikacji autobusowej ustalono następujący rozkład 

odejścia autobusów: do N.-Wiłejki od 8 rano do 20 co godzinę; 
do Oszmiany o 7, 11, 15, 16, 18, 19; 

łwieńca o 16 
Hoiszan o 17; 
Mejszagoły o 9, 12, 16, 16; 

Jaszun i Turgiel o 19; 
RakzAc o 7 m. 15, 16; 

W 

Podbrzezia o 9 m 30, 16 m. 30; 
Niemanczyna o 7,9, 11, 13, 15, 17, 
Landwarowa i Trok o 7, 8 m. 30, 

19; 
10, 12, 14. m. 15, 17, 18 m. 30. 20 m. 15; 

Qikienik i Połukni o 19, 20 m. 10, 20 m 35; 
szystkie autobusy odchodzą z placu Orzeszkowej. 

PAROSTATKI: 
W czasie do 24 czerwca statki na Wilji karsują tylko w dnie Świąteczne i nie- 

dziele. 
Pierwszy statek do Werek odchodzi o 7 rano, następne 

Werek odjeżdza z wilna o godz. 19 
w godzinę. Ostatni do 

Z Werek do Wilna cdjeżdża pierwszy statek o 8 m, 30 (asstępne co godzinę). 

Ostatni z W rek o godz. 20. 
W dzie powszednie przewidziane są jedynie kursy grupowe na specjalne 

zamówi nie. 

  

BURZA GRADOWA 
WILNO. —: Onegdaj nad powiatem wi- 

leńsko - trockim przeszła niebywałych roz- 
miarów burza gradowa. Grad wielkości ku- 
rzego jaja, zniszczył zasiewy w miejscowo 
ściach: Dorciany, Dowcianiki, Poszarnie, Kor 

donki, Szurpie, Majanówka,  Justynówka, 
Kramiszki, Piotrówka, Rotaliszki, Lubkisz- 
ki, Szarkiszki, Bołkuny oraz inne miejscowo 
ści w gminie mejszagolskiej. Straty są znacz 
ne, lecz narazie nieustalone. 

Zabity przez gajowego 
WILNO. — Nocy wczorajszej w odleg- 

łości 5 km. od Krewa na trakcie Krewo — 
Smorgonie, zabity został wystrzałem z rewol 
weru Głowiński Jan, mieszkaniec m. Krewa, 
Sprawcą jest Czońko Wawrzyniec, gajowy 

  

— Katastrofa dwu samolotów li- 
tewskich. — Nocy onegdajszej w cza 
sie manewrów nocnych nad Niemnem 
w rejonie Druskienik dwa samoloty li- 
tewskie zderzyły się w powietrzu na 
wysokości paruset metrów. Jeden z sa 
molotów spadł na pola wsi litewskiej 
Kozierany, drugi zaś, którego lotnicy 
przy pomocy spadochronów uniknęli 
niechybnej śmierci, wpadł do Niemna 
w pobliżu granicznej wsi Smorgeliny. 

Pogotowie saperskie na łodziach 
pontonowych przy pomocy specjalne- 
go nurka po 4-godzinnej pracy wydo 
stało uszkodzony samolot. W manew- 
rach na granicy polskiej brała udział 
cała kowieńska eskadra. 

— AKESZTOWANY NA GRANICY. 
Straż litewska aresztowała koło Trok oby- 
watela polskiego Kazimierza Obrąpalskiego, 
który na podstawie przepustki granicznej, 
udawał się do powiatu koszedarskiego. 

Litwini oskarżają go o szpiegostwo. 

z SĄDÓW 
SENSACYJNY PROCES 

O MAJĄTEK DĘBÓWKA 
Z pośród całego cyklu procesów ma- 

jątkowych, jakie  ostatniemi czasy 
przesunęły się przez wokandy sądów 
wileńskich, jedmą najciekawszą jest 
sprawa majątku „Dębówka',  dzierża- 
wionego obecnie przez Zygmunta Bere- 

zowskiego, oraz jego żonę Irenę. 
Sprawa przedstawia się  następu- 

jąco: 
Przed siedmiu laty, wi wagonie po- 

ciągu sowieckiego, zdążającego w kie- 
runku Stołpców, znaleźli się powraca- 
jący do kraju 72-letnia staruszka Julja 

' Brzozowska, oraz małżeństwo Berezow 
scy. Wspólna podróż, wyczerpująca wy 
miana zdań na temat długoletniego po- 
bytu w: Rosji, oraz doznanych tam cier- 
pień, wszystko to razem złożyło się na 
zawarcie pomiędzy staruszką a jej 
współuczestnikami podróży serdecznej 
zmajomości. 

Po przyjeździe do Polski, Berezow- 
scy zatrzymali się w Wilnie, Brzozow- 

ska zaś udała się do swego majątku w 
gm. worniańskiej „Dębówki*. Nieza- 
długo jednak zaprasza do siebie Bere- 
zowskich, którzy skwapliwie korzystają 
z okazji i przyjmują zaproszenie. Po 
niedługim pobycie w; „Dębówce* Bere- 
zowscy całkowicie zdobywają zaufanie 
osamotnionej, a zarazem ulegającej ich 
wpływom kobiety i stają się faktycz- 
nymi rządcami jej majątku. 

'Po pewnym czasie skłaniają Brzo- 
zowską do notarjalnego obligu pozycz- 
kowego na sumę 30.000 złotych, a je- 
dnocześnie wydzierżawienia im na o- 
kres 36-cioletni „Dębówki”. Tytułem 
tenuty dzierżawnej mieli wpłacić jej 
35.000 złotych. Sumy tej jednak Brzo- 
zowska nigdy nie otrzymała. Pomimo 
to ulegając dalszym wpływom Berezow 
skiego udaje się z nim do notarjusza 
Klotta i wystawia pokwitowanie z od- 

. bioru tych pieniędzy. 
Od tej chwili majątek przechodzi 

niepodzielnie w ręce Berezowskich, ja- 
ko prawnych dzierżawców, właścicielka 
zaś jego zdana im zostaje na łaskę i 
niełaskę. Stosunki w. pożyciu pomiędzy 

Brzozowską i jej przygodnymi opieku- 
nami ulegają radykalnej zmianie. 

Berezowscy czekają, już tylko chwili 
śmierci staruszki, w międzyczasie zaś, 

chcąc uniemożliwić jej widywanie się z 
ludźmi, zamykają ją w dusznym poko- 
ju, gdzie Brzozowska przebywa do sa- 

mej śmierci. W pogrzebie nieboszezki 
brał również udział przybyły w. między- 

czasie do „Dębówki* jej syn Włodzi- 
mierz Brzozowski, któremu sąsiedzi o- 
powiedzieli, w jakich to warunkach spę 
dzała ostatnie dni swego życia jego mat 
ka i jakiemi drogami kroczyli Bere- 
zowscy do zagarnięcia mająaku. 

iPosłużyło mu to do wytocztnia Be- 

  

   
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

lasów państwowych, który miał przyłapać 
Glowiūskiego na kradzieży żelaza z okopów 
powojennych. Czońkę aresztowano, aż do 
wyświetlenia sprawy. 

ay 

  

POSTAWY 
— Przedstawienie amatorskie. — Stara- 

niem kierownika szkoły powszechnej W. 
Kurty odbyło się przedstawienie amatorskie, 
odegrane z zapałem przez członków Związ- 
ku Strzeleckiego i Związku Rezerwistów. — 
Na program złożyła się sztuka p.t. „Serce 
Komendanta", która zjednała dużo publiczno 
Ści nietylko miejscowej, a nawet z teryto- 
rjum powiatu święciańskiego. Przedstawie- 
nie zaszczycili swą obecnością przedstawi- 
ciele Koła Postawskiego Zw. Rezerwistów p. 
Jan Sokół — wiceprezes oraz p. Z. Rzeczy- 
cki — sekretarz gminy. Nadmienić należy, 
że p. Kierownik szkoły Anatol Klancewicz 
sporo poświęca czasu dla dobra miejscowej 
ludności —organizując ją w Związek Strze- 
lecki i Zw. Rezerwistów, prowadząc šwiet- 
licę, zasilaną czasopismami i audycjami ra- 
djowemi. 

ZAKUP KONI W OSZMIANIE 
W Oszmianie odbył się zakup koni przez 

Wojskową Komisję Remontową od członków 
Koła Hodwcoów Koni w Oszmianie. 

Na spęd doprowadzono 205 koni zakwali- 

fikowanych przez Komisję Koła, z których 

zostało zakupione 124 konie na sumę 91.900 

złotych. 
Wpływ tak dużej gotówki do kieszeni 

rolników naszego powiatu, w okresie wiosen 

nych zasiewów, znacznie złagodzi skutki go- 

spodarczego kryzysu, da możność chociaż w 

pewnej mierze, rolnikom zaspokoić wiosenne 

potrzeby, tembardziej u nas, gdzie wskutek 

nieurodzaju zbóż ozimych i gradobicia, zaglą 

dała na nasze podwórka wprost nędza. 

Należy przyznać, iż inicjatywa i zreali- 

zowanie zakupu koni przez Szefa Remontu 

Koni p. pułkownika Rozwadowskiego wprost 

od hodowców, usunęła całkowicie wyzysk 

handlarzy i zasługuje na wdzięczność rolni- 

ków pow. Oszmiańskiego. 
Podczas ostatniego zakupu koni p. pułk. 

Rozwadowski zapewnił rolników, iż dzięki 

sprężystej organizacji i wykonaniu prac Za- 

rządu Kola Hodowców w Oszmianie w dzie 

„е podniesienia i utrzymania na wyso- 

poziomie hodowli konia typu oszmiań- 

, całkowicie zadawalniającego wyma- 

wojskowe, da możność utrzymywania 

stałego kontaktu z Kołem i wyznaczania za- 

kupów w. Oszmianie.. , 
lagradzając drugim z kołei złotym me- 

dalem Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ko- 

19 Hodowców Koni w Oszmianie i srebrnym 

medałem prezesa Zarządu tegoż Koła p. Er 

hr. Czapskiego, złożył dowód, iż prace Za- 

rządu Koła pod kierownictwem prezesa, idą 

po linji potrzeb Ministerstwa, przyczyniając 

się w ten sposób do wzmocnienia gotowości 

bojowej naszego Państwa. : A 

Ostatnio dowiadujemy się, iż Zarząd Ko- 

ła Hodowców Koni w Oszmianie, rozpoczął 

prace przygotowawcze do nowego zakupu 

koni remontowych, który ma się odbyć w 

dniu 20 września r.b. w Oszmianie. 
Hodowca z Oszmiany. 

UA Ni M UML 
OGŁOSZENIE 

Komoraik Sądu Grcedzhiego w Wilnie, 

IX rewiru, K. Karmelitow zam. w Wilnie 

przy ul. Gimnazjslej 6—14, na zasadzie art. 

1030 U. P. C, ogłasza, że w dnin 9. VI. 1932 

r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Mo- 

stowej Nr. 2. odbędzie się sprzedaż z prze- 

targu publicznego ruchomości, należących do 

Lei Margolis-Bergmanowej, na zaspokojenie 

pretensji Bolesława Bądzyńskiego i innych 

wierzycieli i składających się z 4 Szał, 2 bu- 

łetów, kasy, stołu, półek i szaty ' oszklonej, 

oszacowanych na sumę zł 1.390 — 

Komornik K. Karmelitow 
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Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
IX rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie, przy 

ul. Gimnazjalnej 6—14, na zasadzie art. 1030 
U. P. C. ogłasza, ze w dniu 9. VI. 1932 r. 
od godz, 10 rano w Wiłnis, przy Zul. Wiłeń- 

skiej Nr. 23, odbędzie się sprzedaż z prze- 
targa publicznego ruchomości, należących 
dof my D-P-H „%. Malinowski* na rzecz 
Augusta Botzka i składających się z kssy 
ogniotrwałsi, oszacowanych na sumę zł. 1000 

Komornik K. Karmelitow 
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Bezimiennie Chleb Dzieciom zł. 5. żłobek 
im. Maryi zł. 5. Remont Bazyliki zł. 5. 

W. $. dla najbiedniejszych zł. 10. 
Na Polską Macierz Szkolną zamiast ho- 

norarjum dła Pana Proiesora Orłowskiego 
za bezinteresowną poradę lekarską składa 
p. W. — 40 zł. 

Uzbierane z programów na przedstawie- 
niu u Wojtusia i Julka N. zł. 5 na dom Dzie- 
ciątka Jezus. - 

BEES WZŃODSZY DRIU DECKER 
rezowskim procesu o oszustwo. Po raz 
pierwszy cała ta sprawa była rozpatry 
wana w dniu 20go kwietnia ub. r. 
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Zdziałalności Komitetu 
DO SPRAW FINANSOWO-RO! NYCH. 

W dniu 30 maja r.b. odbyło się w 

Urzędzie Wojewódzkim posiedzenie 
Komisji Kredytowej Wojewódzkiego 

Komitetu do Spraw Finansowo-roinych 

przy udziale delegata Centralnego Biu 
ra przy Ministerstwie Rolnictwa. Dy- 
rektora Fjałkowskiego. Przedmiotem 

obrad było zadłużenie drobnego i śred 

niego rolnictwa w instytucjach drobne 

go kredytu, jak również zadłużenia 

tych instytucyj w bankach  paūstwo- 

wych. 
W toku dyskusji stwierdzono, że 

rolnicy rozważanych kategoryj abso- 
lutnie nie są w stanie w chwili obec- 

nej regulować jakichkolwiek bądź zo- 

bowiązań dłużnych. W wyniku powyż 

szego nastąpiło porozumienie, że ban- 

ki państwowe do nowych zbiorów nie 

będą żądały od instytucyj drobnego kre 

dytu żadnych spłat. Pozatem Komisja 

wysunęła datę l-go grudnia jako ter- 

min, od którego dopiero poczynając, 
może nastąpić ściąganie części należ- 

ności, a nie l-go października, jak 

projektowały banki,- — z zastrzeże- 
niem, że należności mogą być ściąga- 

ne tylko ratami, przytem w okresie 
niekrótszym niż 5 lat, a na terenach 
klęskowych — 10 lat. 

Sprawy te będą przedłożone czya 

nikom miarodajnym. Dyrektor Fjał- 

kowski obiecał w imieniu Centralnego 

Biura przychylne poparcie wspomnia- 
nych postulatów. 

Następnie p. dyrektor Fjałkowski, 
oraz członkowie Komisji zostali zapro 
szeni przez p. wojewodę do wzięcia 
udziału w odbywającym się tegoż dnia 
zjeździe starostów, na którem spra- 
wy finansowo - rolne wpłynęły na po 
rządek dzienny w płaszczyźnie spra- 
wozdania z dotychczasowej działalno- 
ści Wojewódzkiego Komitetu do 
spraw finansowo - rolnych, projekto- 
wanego powołania do życia Komite- 
tów powiatowych oraz / postulatów,, 

wysuniętych z terenu w związku z 
zadaniami komitetów. Zwłaszcza oży- 
wioną wymianą zdań wywołana spra 
wa zadłużenia większej własności w 
Wileńskim Banku Ziemskim, oraz za- 

ległości w Powszechnym Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajemnych. 

WALKI O PUHAR DAVISA. 
W okresie 10 — 12 b.m. odbędzie się w 

Warszawie, budzące ogromne zainteresowa- 
nie, spotkanie reprezentacyj tenisowych, An- 
glji i Polski o puhar Davisa. 

Dotychczas wygrywali zawsze Anglicy. 
5:0 było wynikiem przesądzonym zgóry, mu- 
rowanym. 

Czy się coś zmieniło na naszą korzyść? 
Wygraliśmy wprawdzie z Holendrami, Tło- 
czyński wykazał poprawę formy, ale Angli- 
cy, to mistrze. Czy da im radę naśz utaler- 
towany reprezentant, którego mieliśmy moż- 
ność podziwiać w Wilnie? 

Jakoby Tłoczyński nie wezmie udziału w 
grze podwójnej na meczu Anglja — Polska 
o puhar Davisa. Double nasz przedstawia się 
tak beznadziejnie, że Tłoczyński woli zare- 
zerwować siły na gry pojedyńcze, gdzie bę- 
dzie miał niezwykle trudne zadanie — po- 
konanie czołowych rakiet świata. Austin prze 
był niedawno, chorobę i podobno nie wez- 
mie udziału w walkach. Perry coś partoli w 
tym roku. Przegrał z Borotrą i Boussusem. 

Przestał być oszałamiająco agresywnym. 
Anglję reprezentować będą: Perry iLel w 

grach pojedyńczych, oraz Perry i Hughes w 
podwójnej. 
Kto wie, może nie przegramy w: tym roku 

0:5, jak zawsze dotychczas, jednak dla ni- 
kogo niema wątpliwości, że Anglja przejdzie 
do półfinału po wizycie w Warszawie. An- 

Anglja, Ameryka, Francja — oto trzy pań 
stwa, których reprezentację zwyciężą w fii- 
nale. Ale która? (t) 

WILEŃSKI TEATR KOLEJOWY 
NA PROWINCJI 

Zespół Wil. Teatru Kolejowego udaje 
się na trzytygodniony objazd Kresów Wscho 

dnich. 
Szczytne to zadanie, dążące do populary 

zacji teatru polskiego wśród  najszerszych 
warstw, spotkało się z ogólnem uznaniem. 
Dyr. Kolei p. inż. K. Falkowski przyjął pro 

tektorat nad objazdem, który zorganizowa 
ny został dużym wysiłkiem pracy i kosz- 
tów. 

Sztuki planowane do wystawienia na pro 
winicji: „Dożywocie* A. Fredry ; (dla mło- 
dzieży) i „Azja Tuhajbejowicz* z trylo- 
gji H. Sienkiewicza — przygotowane są 
nadwyraz starannie i wyposażone zostały 
w nowe kostjumy i dekoracje. Do wyko- 
nania ról głównych zaproszony został zna- 
ny i ceniony art. dram. Leon Wołłejko. 

. Trasa objazdu obejmuje następujące mia 
Sta: 

5-6 — Stołpce, 6-6 — Horodziej, 7-6 8-6 
Baranowicze, 9-6 — Łumniniec, 10-6 — Pińsk 
11.6 Brześć n. B., 126 Czeremcha, 13 i 
14-6— Kobryń, 15-6— Łapy, 16-6 — So- 
kółka, 17-6 — Grajewo, 18 i 19-6 — Woł 
kowysk, 20-6 — Lida, 21-6 — Nowojelnia, 
22-6 Mołodeczno, 23-6 Wilejka Powiatowa. 
24-6 Głębokie, 25-6 — Postawy, 26-6 Nowo 
Święciany. 

Kierownictwo artystyczne i administra- 
cvjne objazdu spoczywa w rękach p. Zbię 
niewa Śmiałowskiego. 

Co zdarzyło się wczo- 
raj wieczorem? 

№ pobliżu Ostrej Bramy znaleziono za- 
trutego sublimatem Średnich lat mężczyznę 
nieznanego nazwiska. .W stanie b. ciężkim 
przewieziono go do szpitala żydowskiego. 

Z nieznanych bliżej przyczyn wypiła e- 
sencji octowej Marja Daukszto (Gedyminow 
ska 26) lat 24, mężatka. Szpital Sawicz. 

Właściciel domu przy ulicy Belwederskiej 
5. Aleks. Wołodkowicz został poraniony sie 
kierą przez lokatora Winc. Pławgo. —Pod- 
czas zajścia Pławgo również został pobity. 
Zajście wynikło na ale nieregulowania ko- 
mornego. 

W czasie gaszenia pożaru taksówki U- 
legł poparzeniu kierowca Władysław Limi- 
nowicz (Żubrowa 12). 
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Dżwiękowy 

KINO TEATR 

„AHELIOS" 

oszałamia żywiołowem 
tempem akcji 

Dźwiękowe kino 

ROLLYWCOD 
Mickiewicza522 

tel. 15-28. 

Dziś! Najnowsza Sensacja Paryża, Śpiew! Tańce! Humor! Arcydzieło, które porywa werwą i humorem ; 

i bohater lilmu „Miłość i łzy Szopena" Pierra Blanchar. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

MARLŽENSTYO 
BRYGIDA HELM 

WA BNEA-++ "7 Madeleine Renaud 
Seanse od godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

D.iśł Super tilm erotyczny, 

Kobieta doby dzisiejszej. Wielki dramat przeżyć, wrażeń i miłości, 
W rol. gł. najbardziej wyrałfinowana artystka Świata 

Clou sezonu wszystkich czasów! Nad prcgraim dodatki dźwiękowe. 
Seause od godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. o godz, 2ej. 

Na pierwszy Sears ceny Zniżone, 

  

DZWIĘKOWE KINO 

селме 
ml. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Dżiś! Niezapomniana behaterka filmów „Parada 
miłości* i „Król Żebraków*, niezrównana 

w słynnym na całym 
świecie filmie dźwi kowym 

grą i przepięknym śpiewem. Nad program: Imponujące dodatki dźwiękowe. 

Jeannette Mac Donald 

MONTE CARLO czarować będzie wi- 
dzów swą artystyczną 

Na 1-szy seans zniżcne. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dź siękowe kino 

„PAN“ 
" Książe Dracula 

W rolach głównych genjalny BELA LUSONI oraz piękna HELENA CHANDLER. 
Najbardziej niesamowity osobliwy i dziwaczny film, jaki dotychczas stworzyła kinematcgrafja. Film, który wywoła 

wieltą senszcję na całym świecie. UWAGA! Oscbom nerwowym nie zaleca się egiądanie tego filmu. 
Nad program; Mecz o mistrzostwo Świata z udziałem wszechświatowej 

tyg dnik Pata Prczątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz, 2 ej. Na l szy Seans ceny zniżcne 

' 
sławy boksera Maxa Szmelinga orzz 

  

Dziś! Dwa 100 pri A dżwiękowe arcydzieła 

STYLOWY: HENRYKA 
12 Sa SIEN < IE ICZA   rol. Gł CONRAD VEIDT i MARY PHiILBIN Nad program: Zupełnie nowe wydanie powieści 

oc. „dramat erotyczny. Niezwykłe 
napięcie, Genjalna gra. TRUCICIEL"" 

epokowy dramat w roi. gł. M. Malicka, 
JANKO MUZYKANT W. Conti, A. Dymsza i K. ; Krukowski 

(Lopek) Najnowsze polskie srcydzieło, 
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

MAŁŻEŃSTWO — HOLLYWOOD. 

Poeta powie: kobieta nienasycona, 
kobieta nieodgadnięta. 

Reklama kinowa określi: wyrafino- 
wany wamp. 

Przeciętny człowiek, wzruszając ra- 
mionami, orzeknie: ihisteryczka. 

Zresztą, jak kto woli. 
Brygida Helm odtworzyła wiłaśnie 

postać takiej nienasyconej, nieopano- 
wanej kobiety w. „Małżeństwie". Boha- 
terka sama nie wie, czego chce. Mąż, 

kochaneki jeden, drugi, malarz, bokser 
i wreszcie znowu mąż, który przecież o- 

kazuje się najlepszy. Ё 
Caly problem zdrady rozpatrzony tu 

jest na podłożu nerwówi kobiety, którą 
kochający mąż traktuje jako chorą— 
Brygida Helm weszła w swoją rolę nie- 
podzielnie. — Chwilami aż drażni ta 
jej Ibezpošredniošė używania. Miejsca- 
mi jednaki przesadziła, jakby chciała. do 
reszty napiąć rozhisteryzowane nerwy. 
Obraz jest stary, z dorobioną muzyką, 
ale na sezon ogórkowy można sobie 
przypomnieć coś z lat dawnych. 

W rolach męskich występują: Gu- 
staw Diessel (ostatnio grał w „Najeźdź 
cach*) i sympatyczny, choć nieco mię- 
czakowaty Jack Trevor. TG. 

"DROGA DO RAJU — „LUX“ 

"Trzech gentlemenów ma stację iben- 
zynową, ale interesy ich lepiej idą na 
terenie flirtu, miż przemysłu samocho- 
dowego. — Szczególnie jeden z nich, 
(Henry Garat), szczęśliwie pozyskuje 
serduszko pięknej damy (Liljan Har- 
vey), a potem i miljony się znajdują. 

"Treść jak: zwykle w: operetkach mi- 
kła, ale nastrój przemiły. Para: Garat- 

Harvey umie bawić publiczność. Obok 
wytworności i wdzięku. 

Chociaż więc film ten jest! powtó- 
rzony i w dodatku na startej nieco taś- 
mie, to jednak patrzy się nań z przy- 

jemnością. Daje towar dziś rzadki — 

humor i radość. Bez ambicyj awangar- 

dowych, bez nowej sztukii filmowej — 

ale zato z beztroskim humorem jest on 
zarówno pożądany, jaki kryzysowa zło- 
tówka. Tad. C. 

  

  

„Tygodnik Ilustrowany“ Artyku! wstęep- 
ny Pielgrzyma „Nie znamy Francji“, wymow 
nie uzasadnia tytuł licznemi argumentami. 
Pozatem na łamach pisma zeszła się elita na 
zwisk: Wacław Berent, Aleksander Briickner, 
Juljusz Kaden-Bandrowski, Jan Parandowski 
występują też na tle bogatego materjału lite 
rackiego, politycznego i aktualjów, bogatoi 
oryginalnie ilustrowanych. 

Radijo wilefiskie 
CZWARTEK, DNIA 2 CZERWCA 1932 R. 

11.58. Sygnał czasu, 12.10: Komun. mete 

orologiczny, 12,15: Odczyt rolniczy, 12,35: 

Poranek szkolny, 15.20: Program dzienny, 

15.25: Wśród książek, 15.50: Audycja dla 
dzieci, 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: O- 
statnie przeboje (płyty). 17.10: „Pod Ostrą 

Bramą“ — odczyt wygł. prof. Mieczysław Li 

manowski. 17.35: Koncert symfoniczny (pły 
ty). Słowo wstępne prof. M. Józefowicza. 
18.50: „Skrzynka pocztowa Nr. 203% — #- 
sty radj. omówi Witold Hulewicz. 19.10: Pro 

gram na piątek 19.15: Transm. obchodu Lai- 

konika. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „Za murami więzienia" — feljeton. 

20.15: Muzyka lekka. 21.25: „Słuchowisko 

„Faust“ — Jana Wolfganga Goethe (cz. I) 

22.35: Komunikaty i muzyka taneczna. 

YTYVYYYYVYYYTYYYYYWYYVYYYYTYTYYTYTYYYVYYYVY 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowo* 
gródku I rewirn, zamieszkały w Nowogródku 
przy ul. 3-go Maja Nr. 7, na zasadzie art, 
1030 U. P. C. ogłasza, iż w dniu 21 czerw- 

ca 1932 r o godz. 10 rano w Lubczy na 
miejscu odbędzie się sprzedaż przez licytację 

ruchomości, należących do Chony Bołdo i 

Arona Dzięciolskiego, składsjących się z 
perlska ż człem urządzeniem i pasa  OsZaco- 

wanych na sumę zł 2000. Spis rzeczy i ich 

szacunek można przejrzeć w dnin licytacji, 

Komornik St. Hładki * 

Zamkowa 2. 

ZBUIOTE js 

    

AAAA 

QGgłoszenie 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 

dostawę kostek kamiennych wyrobionych z 

kamieni narzutowych w ilości ca 2000 m2. 

Ilość ta może być powiększona w miarę ро- 

siadanych funduszów. Cena winna być po- 

dana za I m2 kostki złożonej w pryzmy na 

placu składowym Wydz. Komunik. w Wilnie 

przy ul. Łukiskiej 3. Termin składania ofert 

do dnia 15 czerwca 1932 r. godz. 12. — Do 

ofert winno być dołączone .wadjum w „wy- 

sokości 3 proc. sumy oferowanej, oraz о- 

Świadczenie, że oferent znane mu warunki 

przetargu i dostawy za obowiązujące go 

uznaje. 

Warunki techniczne dostawy i przetargu, 

oraz wzór oferty, są do nabycia w Kancela- 

rji Sekcji Technicznej pokój Nr. 52. 

Magistrat m. Wilna. 

  

Em. zdolny, — Pensjanat 
pracowity poleca (i kim. od Wilna, ko- 

się. Bakszta 14. Janu- mynikacja astebusowa) 
szkiewicz Witold. w ładnej, zdrowej 

2 ——“ mieįsccwošci, sosnow! 
(O 2rsdnik kweliiko- 1ą5, rzeczka. W abki 

wany, z praktyką Mickiewicza 62-a m.5, 
Legionowa 43. Chle- Godz, 9 — 11 rano i 
bowski Antoni. 3—5 popoł. 

  

  

  

okarz, gruntownie L, 
T obeznany ze KL LL 
zawodem, zdolny ta- 
chowiec. — pi szukuje Lokaie | 

pracy. Konowski Jan, YE PTTRSTTYY 
Bystrzycka 11 m. 5. 

poszukuję pracy 
biurowej, mam 

poważne referencje. — 
Fabryczna 3 m. 14. 
Jan Wierciūski. 

iešia, wiewaliliko” 
wany, z polecenia- 

mi podejmie AR pracy Solidnym 
w swojej specjalności, lokatorom, wydaje się 
tanio. Robotę wykona dwa ładne pokoje г 
solidnie. Tartaki 27 — balkonem ze wszyst- 
Rajchinbach Józef. kiemi wygodami i nie- 

krępującem wejściem. 

  

  

Potrzebne 

2 pokoje sło::eczne „E 
na piętrze przy rodzi 
nie, która mało korzy- 
sta z kuchni Adreso- 
wać pod F B. do Re: 
dakcji. 
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AAAAAAAAAAAAAAAABA A 
: К A rzylmie pracę na Adres w Redakcji. 

sė 7 POSSE INS ke TRS Lekarze PoSZUKUJĄ warunkach w zakładzie DO WYNAJĘCIA 
PRACY piekarskim wykwaliłi- 5 pokojowe mieszka- 

: __Коияпу łachowiec-pie- nie z wygodsmi na 
sewyy' YWYYYYYYYYYYYYYYYYY* karz. Lipowa 26 — parterze. — А., Góra 

zet. . Panienka Liksza Jan. Boułtałowa 19—3 

skromnych wymagań LA > 
Zeldowicz Pope pace m ei iD Duży ai ! 

edje! r z pr 
chor. skórne, wene-T3kterze eksp jen cy przyjmie posadę na zelówa miód 2 aid w sklepie, — Posiada 
Ivo asaros os dobre Świadectwa i 

skromnych warunkach. 

POWY 90 S polecenia. Subocz 90 
— Pracowity, sol dny, doktora lub adwckata 

do wynsjęcia, Wielka 

  

5—8 wiecz. uczciwy. Dobry robot- 
E m, 2 — Klimaszewska 36, m 11. 

DOKTÓR Józeta. nik. Tokarska 6 m. 6,“ 7 
Zaulewicz Władysław. Szukam 

ZELDOWICZOWA Siostra pielęgniarka owal, dobry robot- Mieszkania 5 pok. na 

KOBIECE, = WENE- poszukuje posady przy K nik, pracowity, su.! piętrze, z wygodami, | 
RYCZNE NARZĄDÓW chorych, może na Wy- mienny, — w ciężkich niedaleko Katedry. 

MOCZOWYCH jazd posiada dobre re- warunkach znajdujący Wiadomość proszę zło- 5. 

оаЕа -а 4-р łerencje. Zgłoszenia do się, szuka pracy odżyć w sklepie Węce- 

ŚL Mickławieze 24 Administracji pod W.H. zaraz, Zgadza się nayicza Mickiewicza 7, 
© tel 277 5 de warunki. Żórą- dla Solidnego Lokatcra 

. Įpžraiigaios poszuku- wia 9 m. 1. Żyźniew- A 

DOKTOR 
je pracy, Wielka 28 ski Jan, 

Blumowicz 
m. „6. Zubaczyk Wło- 

choroby weneryczne, ZWEI 3 znający gruntownie na miejscu do wy* 

    

  

  

Mieszkanią 
„2 8 1 4 pokoi zę 

tolarz 'podejmujący wszelkiemi wygodami 
się każdej roboty uowoczesnemi, wanna 

  

dzimierz. 

skórne i moczopłciowe B cy przy warsztacie swój iai : T 4 ich, trzeźwy, — najęcia. Wil . 
WSCH RAAL czy też samodzielnie. uczciwy, prosi o jakie. anei IT * 
M Može wyjechač nakolwiek zajęcie. LYOW- mAdankżAAŁsAAAŁaAŁA! 5 

NW, ZOP 23 prowincję, Sokola 16, ska 30 m. 3. Zarakow- GMB! 
+. %. Hurczyn Stanisław. ski Rajmnnd, Kupno 

Я— —— Ч 
ukiernik specjalista i i Dr.Ginsberg С EP 3h I Robotnik tartaczny SPRZEDAŻ 

Choroby skórne, WE- pracowity. Z Bad o raniszczyk) EEEE wysyc s 
neryczne i moczopłcio- al u dobry fachowiec, ze 

. kryzysu chwilowo bez świadectwami. poszu- Za pół cen 
a Pal LE zajęci». Śniegowy 4,kuje pracy, najlepiej w Jlustr. asas 

» * Kisilewski Stanisław. swej specjalności. -— Trzaski etc., półskórek, 
Wincenty Stankiewicz5 tomów, eg:emplarz 

Er w L cegieini pod Wil- Mejszagolska 26 m. 3, zupelnie nowy. Wizdo- 
Kosmetyka leūszczyžnie pr:yjmię 

nem lub na Wi- mość „Bibljoteka No- | 
wości* ul. Orzeszko- 

PES BASE Po” c< 1 sezon Kalwa- 
WYTYTYYWYTYWYWYYYTYW! Tyjska 135. Wodejko 

Blk, 
Letniska ves ш. 15. i 

GABINET mano Sienniki LETNISKO я ! : 
Racjonalne! ardzo tanio peleca 

      

VKAŻAŁAŁ 

    

chwilowo 
bez pracy, przyj* 

mie posadę Wymaga- 
—
 p

o 

  

  

  

na are SEA 

LETNISK 
Kovai znający swóją i 3 pokojowe 

Sn w c W. Małodscki 
worze wiedzieć si ° 1 

kosmetyki ul. Dabrowskiegoj3-6 _ Wileńska 26. 
leczniczej nia skromse. Szeptyc- (i 3__5 ой 
WILNO. kiego 10. Szyszkiewicz DOPCŻ « DO SPRZEDANIA 

Mickiewicza po U Letnisko a aa biu- | 

kobiecą gmiaśla prosi o udzie- pensjonat PEP I) 
Urade cz: c lenie jskiejkolwiek rzeka, las sosnowy, R = 4 ia | 

le, dotka- pracy, Może wyjechać poczta i majątek Da- 1) sa ё E 
uaji, odświeża, M30WA ga prowincję. Kijow-niszew stacja Smorgo- oprócz świą | 

jej skszy i braki. Mazaź są 4, Kowalewski Ja-nie, Kiersnowska. н : 
Козте!устиу twarzy. kób, R 

Masaž cisla, elek!rycz- Okazyjnielil 
ny, wyszczuplający (pa- 
miej. Natrysk! „Horme- 

różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 

  

we 

    

fach — poszukuje dworze Dziegieniew ! 
Ё + at. Spale > 

B gaisro Šia Pracy najchętniej do położonym o dwierć|  syęzędąje tanio : 
apież  Iudywidzalae maląlku, spokojay. pra kilom od przystanku| "LOMBARD dobleriniė kasinėti k6S 2 Ai l ER A kol. Kamionka linji —| „p Biskupia 4, tel. 

do każdejicecy Oś Alio Osgmiena, GS eo ad 9 = 28 
nie zdsbycie kosmetys | wynajęcia — Miejsco- 5—7 ppol. 

ki racjemalnei. bark dob wość borowa — sucha, 
Csddiseaie od g. [0—8 Kur arka z dobremi las sosnowy na miej- ——- — : 

` NS о a BEUY Sprzedam * czysta. Nowogródzka 8, 
Kopciuch Darja. 

    

LETNISKO = A dalis Ig 

A psa—wyżła długosier: | 
- dzienuem utrzy- z 31 

zeladnik szawcki, z, cało trzy: sinego. Królewska 

Lekcie dobry fachowiec, AA ZI LK m. 13, Od godz. 2—3. 

HESENWEIAKA WERRSSZĄ € Skromnemi WYMAa- Zz  gzjannie. Wiado- о о—-— T 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ganiami szuka zajęcia mozę W. Pohslanka 

od zaraz, solidny, nie +. Qlsianka jo sprzedania z dużym | 

MAAŻA AAA ŁAARAŁAAAAK 

      

Institutrice pije. Żórawia 6 m. 3— 27 — 3 od 3—5. ogrodem przy ul. An* 

н Aleksandrowicz  Kazi« 3 tokolskiej 796. Tamžė 

francaise mierz, LETNISKO mieszkanie do wyua* 
cherche condition pour —-————- WMA). Cerkliszkach jęcia, Wiadcmość wl. | 

Petć. Possėde de Боп- smyję domów buduje Dogodna komunikacja, [)ąbrowskiego, @. 10 
nes reccmmandations. 4 się w Wilnie, czyż sucha ładna miejsco: m. 1. | 
Oferty w Redakcji. M.S. przy žadnym z nich wošė, park, las SOSO- „AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

m —————— nie znajdzie się praca WY, konie, auto, auto- 

Wychowanka dla wykwalilikowanego bus. Dużo owoców i Z uby 

francuskiej pensji w cieśli, solidnego czło-jarzyn, Cena pokój z a * 

Paryżu wyjedzie chęt- wieka pozostającego utrzymaniem 5 zł. ' od OWIES SERA 

nie” na lato do star- bez pracy? — Łaskawe osoby, Kuchnia zdro- " г 
szych dzieci lub osób zaofisrowania . proszę wa, urozmaicous, Od Zgubioną 

dorosłych. Oferty w kierować ul. Św. Igna- miasta Święcian i pod- legitymacię Nr. 2745 
1i pół klm,U. S. B, Henryka Mor- 

Cerkliszki mana unieważnia się. Redakcji pod Wycho- cego 12 — 27, Balińsk! jazdówki 

—— ———— m Šyieciany Wil, tel. 56, —00—— 

  
      

  
  

wanka. Michał. Intormacje 

        
    

  

Redaktor w z.: Witold Tatarzy:


