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Zgon ambasadora Turcji.
WARSZAWA (Patj. Dziś w

nocy zmarł w Warszawie ambasa-
dor turecki Dzewad-Bey. Amba-
sador Dżewad-Bey, pierwszy po
przerwie 15U-letniej ambasador
turecki w Polsce, rozpoczął karje-
rę dyplomatyczną w 1859 roku
i był kolejno sekretarzem ambasa-
dy w Teheranie, w Petersburgu,
Wiedniu, Aienach i Cetinje. Na-
stępnie objął stanowisko radcy
ambasady w Londynie 1 Waszyng-
tonie. Na początku wojny został
mianowany posłem 1 ministrem
pełnomocnym w Białogrodzie. Na-
stępnie piastował to stanowisko
w Stokholmie, Kopenhadze, Sofji
i Bernie. Zkolei był kierownikiem
ambasady tureckiej w Rzymie. Po
ogłoszeniu republiki w Turcji
Dżewad-Bey obejmuje stanowisko
ambasadora w Bukareszcie i Pa-

/ ryżu. Wobec ustalenia się w tym
- okresie stosunków Turcji z Grecją
 Ożewad-Bey'owi została powie-
rzona nadzwyczajna misja w Ate-
nach, skąd zostaje przeniesiony na

stanowisko ambasadora do Tokjo,
poczem przybywa do Warszawy,
jako pierwszy ambasador republi-
ki tureckiej, Ambasador Dżewad-
Bey, wytrawny dyplomata, pocho-
dził ze znakomitej rodziny turec-
kiej. Ożeniony był z panią Belkis,
córką znakomitego uczonego tu-
reckiego Halila Estem-Bey'a.

WARSZAWA. Pat.— Z powo-
du zgonu ambasadora tureckiego
przybywali w ciągu dnia do gma-
chu ambasady przedstawiciele
dyplomatyczni państw obcych,
składając kondolencje.
W godzinach południowych

przybył szef sekretarjatu prezesa
Rady Ministrów por. Szczeniow-
ski, który w imieniu p. premjera
złożył kondolencje z powodu
zgonu ambasadora Dżewad-Bey'a.

Na gmachu ambasady turec-
kiej, jak również na gmachach
innych ambasad, poselstw i kon-
sulatów państw obcych opuszczo-
no na znak żałoby flagi de poło-
wy masztu.

P. Józef Piłsudski ma przemówić.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prasa żydowska zamieszcza wiadomość,
Wychowania Fizycznego ma przybyćdzisiejsze posiedzenie Rady

że na

minister spraw wojskowych p, Józef Piłsudski. P. Piłsudski ma jako-
by na posiedzeniu tem wygłosić przemówienie.

O czem mianowicie ma mówić p. Piłsudski niewiadomo.
Pogłoska ta wywołała w Warszawie zrozumiałe zainteresowanie.

Zjazd Stow. inżynierów i techników.
WARSZAWA. (Pat). W dniu

21 bm. w gmachu politechniki
warszawskiej rozpoczął się trzy-
dniowy zjazd Stowarzyszenia |п-

żynierów-Mechaników, w którym
bierze udział około 500 inżynie-
rów=mechaników z całej Polski,

Skazanie szpiega — dezertera.
LWÓW (Pat). Wczoraj i. dziś

toczyła się przed tutejszym woj-
 skowym sądem okręgowym roz-
prawa w trybie doraźnym przeciw
szeregowcowi  Wasylowi Zapu-
chlakowi, oskarżonemu o dezercję
i szpiegostwo. Rozprawa odby-
wała się przy drzwiach zamknię-

tych. W dniu 21 b, m, zapadł wy-
rok, skazujący Zapuchlaka na karę
śmierci. Obrona zwróciła się o
łaskę do Pana Prezydenta. Pan
Prezydent Rzeczypospolitej skaza-
nego ułaskawił. Kari śmierci zo-
stała zamieniona na 10 lat wię-
zienia.
 к

Herriot stanie na czele rządu.
, PARYŻ (Pat). Już obecnie zda-
je się nie ulegać wątpliwości, że
Prezydent republiki powierzy mi-
Sję utworzenia przyszłego gabine-
tu Herriotowi, który wedlug wszel-
kiego prawdopodobieństwa obej-
mie również tekę ministra spraw
Zagranicznych. Jak podają, Her-
riot zajęty jest obecnie jedynie po-
ityką zagraniczną taką, jaka zo-
stała postawiona w Genewie i bę-
dzie prowadzona w Lozannie. O-
soby, zbliżone do Herriota, utrzy-
mują, że jest on dokładnie poin-
łormowany co do kwestyj rozbro-
Jenia i reparacyj, nad któremi pra-
cuje, ażeby móc się wywiązać z
Zadania z chwiią, kiedy oficjalnie
otrzyma polecenie utworzenia ga-
inetu. Zbrc enia, długi i repe-

Tacje stanowią w oczach Herriota
zagadnienia tak wielkiej wagi, že
Sprawa obsadzenia teki wprzy-

 Szłym gabinecie odsunięta została
na plan drugi. Sprawa ta dotych-
Czas nie posunęła się naprzód.
etriot nie uczynił jeszcze propo-

zycji żadnemu ze swych kolegów
i nie uczyni jej przed ostateczną
decyzją kongresu socjalistycznego.
Stronnictwa, które tworzyły wię-
kszość w poprzedniej Izbie, we-
dług wszelkiego prawdopodobień-
stwa zajmą postawę wyczekującą
„Echo de Paris“ podaje, że jakkol-
wiek socjaliści nie uznaliby udzia-
łu w gabinecie Herriota, to jednak
cieszyłby się on ich poparciem lub
neatralnością.

Ten sam dziennik donosi, iż
wczoraj odbyło się posiedzenie
prezydjum stronnictwa radykałów
spolecznych, na którem uznano za
nienadające się do przyjęcia żąda-
nią socjalistów daleko idącej re-
dókcji zbrojeń, jako warunek ich
udziału w gabinecie. — Stwier-
dzono, że możliwą byłaby ewen-
tualna redukcja 10% zbrojeń i to
z pewnemi zastrzeżeniami, Pre-
zydjum uznało również, iż nie na-
daje się do przyjęcia propozycja
socjalistów, dotycząca nacjonali-
zacji ubezpieczeń, kolei i kopalń.

Rozruchy bezrobotnych w Niemczech. -
й BERLIN. (Pat). Do krwawych

Starė mędzy bezrobotnymi a policją
doszło w miejscowości Walters-
hausen obok Gotha w Turyngji.
Tłum, uzbrojony w noże, zaata-
kował policję kamieniami, która
użyła broni palnej. Dwóch de-

monstrantów zostało zabitych,
12tu ciężko rannych 7-miu po-
licjantów odniosło poważne obra-
żenia od postrzałów. Starcia wy-
wołane zostały przez tlum w
związku z obniżeniem zasiłków
dla bezrobotnych o 10 proc.

Lekarz-hitlerowiec odmawia pomocy
żydowi. |

MONACHJUM. (Pat) Z Ra-
tysbony donoszą, że kierownik
tamtejszej kliniki znany ze swej
działalności w charakterze naro-
dowego  socjalisty dr. Bórfler
miał odmówić udzielenia pomocy
11-letniemu chłopcu żydowi, któ-
Ty uległ na ulicy nieszczęśliwemu

_Watęp wolny.

wypadkowi. Po przewiezieniu
chłopca do katolickiego szpitala,
okazało się, że pomoc jest już
spóźniona. Wyjaśnieniem sprawy
zajęła się izba lekarska. Wiado-
mość ta wywołała wśród ludności
silne wzburzenie.

i STRONNICTWO NARODOWE
W NIEDZIELĘ 22 MAJA w sal! własnej przy ul. Orzeszkowej 11

WIEC SPRAWOZDAWCZY
na którem Senator Prof. STANISŁAW GŁĄBIŃSKI

wygłosi przemówienie

0 SYTUACJI POLITYCZNIEJ

Początek punktualnie o g”12 m. 45.
Wstęp wolny.

1 OBRAD RADY LIGI NARODÓĆ.
Sprawa reformy rolnej w Polsce.

GENEWA (Pat). Rada Ligi
Naiodów przyjęła w dniu 21 b. m.
raport w sprawie reformy rolnej
w Polsce. Raport stwierdza, że
chodzi tu właściwie o tę samą
sprawę, która była już rozpatry-
wana przez komitet trzech w la-
tach 1930/31. To też jedynie ten
komitet, który już tą sprawą się
zajmował, złożony z przedstawi-
cieli Anglji, Włóch i Persji, mógł-
by poddać zbadaniu treść nowych
petycyj. Ponieważ jednak w mię-
dzyczasie Persja wystąpiła z Rady
Ligi Narodów, raport proponuje,
by sprawa została zbadana przez
komitet, w którego skład wcho-
dziliby przedstawiciele Anglji i
Włoch jako członkowie dawnego
komitetu oraz przedstawiciel Ja-
ponji, jako sprawozdawca. Raport
odesłano więc z powrotem do ko-
mitetu trzech, podkreślając tem
samem niewłaściwość wniesienia
tej sprawy przez Niemcy na Radę
Ligi.
W dyskusji jako pierwszy za-

brał głos delegat niemiecki hr.
Wielczek, który, choć dotąd za-
wsze przemawiał w Radzie po
francusku i świetnie włada tym
językiem, tym razem uważał za
wsxazane przemówić po niemiec-
ku. Welczek tłumaczył, dlaczego
Niemcy wniosły sprawę z art. 12
na Radę Ligi. Przemówienie jego
było w głównej mierze powtórze-
niem noty rządu niemieckiego do
przewodniczącego Rady. Dla umo-
tywowania swego wystąpienia za-
cytował Welczek między innemi
w: konkluzji poufne pismo komite-
tu trzech do sekretarza generalne-
$o, zamykające rozpatrywanie re-
formy rolnej w roku 1931. W kon-
kluzji Welczek domagał się, by
ten komitet trzech sprzeciwił się
wszelkim faktom dokonanym w
dziedzinie reiormy rolnej. Czyni
to dlatego, ponieważ raport Rze-
szy żadnego zalecenia w tej mie-
rze nie zawiera.

Minister Zaleski, zabierając
głos, oświadczył na wstępie, że
przeprasza Radę, że nie będzie
mówił po polsku, ale że czyni to,
by nie tracić czasu. Ta dyskretna
aluzja do nagłego przejścia hr.
Welczeka na język niemiecki wy-
wołała na sali powszechną weso-
łość. Dalej minister Zaleski o-
świadczył: Przyjmuję raport, któ-
ry nam jest przedłożony, jednakże
uważam za swój obowiązek uczy-
nić kilka krótkich uwag, dotyczą-
cych procedury. Raport stwierdza,
że Radzie przedłożone są trzy no-
we petycje p. Graebego. Tymcza-
sem pierwsza z tych petycyj, wraz
z uwagami rządu polskiego, zgo-
dnie z normalnem stosowaniem
procedury została już przekazana
przez komitet mniejszościowy, zło-
żony z przedstawicieli Francji,
Wielkiej Brylanji i Włoch. Jeśli
dwie późniejsze petycje uzupełnia-
jące nie były traktowane w ten
sam sposób i jeśli ponadto komi-
tet, o którym wspomniałem, prze-
stał się zajmować pierwszą pe-
tycją, jeśli wreszcie Rada ma się
zajmować dziś sprawą, któraby
mogła tylko zyskać na rozpatry-
waniu w trybie normalnym —
wszystko to ma miejsce dlatego,
że rząd niemiecki przez swą notę
z 19 lutego 1932 r. zażądał wpisa-
nia jej na porządek dzienny Rady.
Nie kwestjonuję formalnego prawa
każdego członka Rady działania
na podstawie art, 12 traktatu o
mniejszościach. Nie chciałbym tyl-
ko powracać do wątpliwości, któ-
re już niejednokrotnie miałem

okazję wypowiadać, co do korzy-
ści, których spodziewano się po
procedurze mniejszościowej, usta-
lonej przez istniejące traktaty.
Sądzę jednak, że trafnie interpre-
tuję ideę przewodnią, która przy-
świecała przy wypracowaniu tej
procedury, stwierdzając, że miała
ona na celu wykluczenie w miarę
możliwości bezpośrednich inter-
wencyj poszczególnych członków
Rady, by pozwolić w ten sposób
na badanie kwestyj mniejszościo-
wych poza wszelkiemi uwagami
politycznemi. Sprawa, która nas
dziś zajmuje, świadczy wyraźnie,
że istnieje. możliwość równoległe-
go i jednoczesnego stosowania
dwóch procedur w tej samej spra-
wie. , Możliwość ta, zdaniem mo-
jem sprzeczna z duchem rezolu-
cyj, przyjętyca w różnych cza-
sach przez Radę w dziedzinie pro-
cedury mniejszościowej, zdaje się
uwypuklać — co z ubolewaniem
muszę stwierdzić — coraz wyraź-
niej w ostatnich: czasach. W kon-
kretnym wypadku możliwość ta
spowodowała obecnie przerwanie
w sposób nieśczekiwany proce-
dury już rozpoczętej i tem samem
opóźnienie badania petycyj. Ta
strona problemu zasługuje — mo-
jem zdaniem — na największą
uwagę Rady i nie wątpię, że trze-
ba będzie powrócić do niej w od-
powiedniej chwili. Chciałbym po-
ruszyć jeszcze inny punkt odnoś-
nie procedury. Przedstawiciel
Niemiec zacytował tekst, którego
ogłoszenie — w/g rezolucji ma-
dryckiej — zależy od zgody rządu
polskiego i w ten sposób naruszył
świadomie obowiązującą proce-
durę mniejszościową. To też za-
strzegam wyraźnie prawo mego
rządu wyciągnięcia z tego wszyst-
kiego konsekwencyj, które uzna
za konieczne. Co się tyczy meri-
tum sprawy, Lo — czyniąc wszyst-
kie konieczne zastrzeżenia co do
ścisłości przedstawionych przez
reprezentanta Niemiec aktów, nie
uważam za potrzebne wchodzić w
ich rozpatrywanie, gdyż, o ile o
mnie chodzi, mam pełne zaufanie
do bezstronności oceny sprawy
przez komitet, który został nam
zaproponowany.

Do zastrzeżeń proceduralnych
ministra Zaleskiego przyłączyli się
całkowicie przedstawiciel Jugo-
sławji Foticz oraz przedstawiciel
Francji Paul-Boncour, który w
dłuższem przemówieniu podkreślił
konieczność dokonania zmian w
obecnej procedurze mniejszościo-
wej. Paul-Boncour podkreślił, że
tendencją systemu, ustalonego w
Madrycie było bezwzględne uni-
knięcie tego, aby rozpatrywanie
spraw mniejszościowych przybrało
formę sporu między dwoma człon-
kami Rady. Delegat niemiecki
Weiczek ponownie próbował bro-
nić swego stanowiska, na co od-
powiedział minister Zaleski, że
podlrzymuje w pełni swe. wszyst-
kie zastrzeżenia i ze zastrzega so-
bie prawo przedłożenia Radzie
opinji rządu polskiego w chwili
zapewne już niedalekiej, gdy Rada
zająć się będzie musiała rewizją
procedury mniejszościowej.

Ogólnem wrażeniem z prze-
biegu dyskusji było nadużycie
przez Niemcy sprawy mniejszo-
ściowej dla celów propagando-
wych i politycznych, co przyśpie-
szyło konieczność rewizji proce-
dury, zgodnie z poglądami, którym
przedstawiciel Polski niejedno-
krotnie dawał wyraz.

Pomoc finansowa dla Austrii i Grecji.
GENEWA (Pat.) Po załatwie-

niu spraw mniejszościowych Ra:
da Ligi Narodów zajęła się czę-
ścią ogólną raportu komitetu

finansowego, w związku z czem
dyskutowano nad sprawą pomocy
finansowej dla Fustrji i Grecji.

 

Gabinet austrjacki utworzony.
WIEDEŃ (Pat). Utworzony zo-

stał nowy gabinet pod przewodni-
ctwem kanclerza związkowego
Dollfussa, kiory obejniie zarazem
sprawy zagraniczne i rolnictwo.
Gabinet składa się z 6 członków
stronnictwa chrześcijańsko-socjal-
nego, 2 członków Landbundu, jed-
nego męża zaufania Heimwehry
i jednego urzędnika, Zmiany w sto-
sunku do dawnego rządu dotyczą
teki handlu, którą obejmie Jakoni-
cicz, przedstawiciel Heimwehry,

dalej teki bezpieczeństwa, po-
wierzonej radcy ministerjalnemu
Aschowi, jako urzędnikowi oraz
oświaty, która powierzona została
namiestnikowi Styrji Rintzeleno-
wi. Dotychczasowy wicekanclerz
Winkler, członek Landbundu, o-
bejmie kierownictwo handlowo-
politycznej sekcji ministerstwa
spraw zagranicznych, zaś Bachin-.
ger — ministerstwo spraw we-
wnętrznych.

GROŻBA ZAMACHU.
Korespondent paryski „„Corrie-

re della Sera' podaje dla charakte
rystyki sytuacji politycznej w Eu-
ropie głosy p. Jacques Bainville'a
na łamach „Libertė“ i „Temps'a“.

Zdaniem „Temps'a“ to, co się
dzieje obecnie w Niemczech, ma
pierwszorzędne znaczenie dla u-
trzymania pokoju w Europie i każ-
dy rząd śledzić musi przebieg wy-
padków niemieckich z najwyższą
czujnością.

Bliżej charakteryzuje sytuację
p. Bainville w „Libertė“;

„ „Kontrast pomiędzy rządem, który
się niebawem utworzy we Francji, a tym,
jak: lada chwila powstać może w Niem-
czech po dymisji Groenera — pisze p.
Bainville — będzie taki sam, jaki był
pomiędzy rządami tych krajów w roku
1914. Kontrast jest tego rodzaju, że spo-
wodować musi te same skutki, jakie już
rzeżyliśmy w roku 1914. Zamach na

Gdańsk, który naturalnie byłby nam
przedstawiony jako wywołany niezależnie
od woli rządu niemieckiego, może się
wydarzyć z dnia na dzień. Nie brak już
oznak tego niebezpieczeństwa. Mamy już
informacje dokładne, świadczące o tem,
że dymisja narzucona Groenerowi jest w
związku bezpośredniem z przygotowaniem

00 [-szej KL. GIMNAZJALNE!
Starszy oddział Pryw. Szkoły Powszechnej

p. n. „DZIECKO POLSKIE"
Mickiewicza 11-11 (gdzie kino „Lux*)
1de innych klas przyjmują się codzien-
nie zapisy | podania; godz. 1—3 p. p.

Jęz. obce nadprogramowo.
Tamże zapisy kandydatów na naucz.
wykwalif., ideowych— pożądane mu-

zykalnych.
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pewnej imprezy, skierowanej przeciwko
„korytarzowi polskiemu”.

Z zamiarami tego rodzaju nie
kryją się wcale hitlerowcy. Oto w
ostatnim numerze hitlerowskiego
„Volkischer Beobachter" czytamy:

„W kołach miarodajnych zapomnia-
no, zdaje się, że Azja zaczyna się nie na
Uralu, lecz w Wierzbołowie, a raczei w
polskim korytarzu.

Polskim i litewskim bandom zbójec-
kim nie można imponować Hagą czy Ge-
newą. Zabezpieczyć od zbójeckich band
polskich i litewskich może tylko wzmoże-
nie we Wschodnich Prusach bojowych
organizacyj hitlerowskich.

W. polityce zagranicznej niema miej-
sca dla objeklywizmu. Jak uczy doświad-
czenie, skuteczną być może tylko mocna
polityka subjektywizmu, bez Hagi, bez
Gęnewy, oparta na zasadzie: dość parad,
trzeba bić” (artykuł kpt. Hinnendahla w
n-rze z d. 16 b. m.). > : Š
W takiej chwili „Times“ lon-

dyński nie moze się zdobyć na nic
głębszego, niż te oto rady pod ad-
resem Francji:

„Tylko umiarkowanie w s rawach
wewnętrznych i szerokie poglądy mię-
dzynarodowe mogą uratować przynaj-
mniej ten stan rownowagi, jaki obecnie
istnieje w Europie. : *

Jak možna zažegnač grožbę
zamachu na całość terytorjum ziem
polskich, a co zatem idzie „na spo-
kój całego świata za pomocą sze-
rokich poglądów międzynarodo-
wych”, to już jest tajemnicą „com
mon sense', jak go rozumie „Ti-
mes . Jedno tylko jest niewątpli-
we w tych radach angielskich:
ośmielają one Niemców do rychlej-
szego wprowadzenia w życie pla-
nów zamachowych.

BRITASSSUS EISSTSSTEPAS ESSOS

Na Dalekim Wschodzie.
Spiski w państwie mandżurskiem.

MOSKWA (Pat). Donoszą z
Mukdenu, że aresztowano tam
szereg urzędników mandżurskich,
oskarżonych o udział w spisku,
zorganizowanym przez byłego
chińskiego wielkorządcę mandżur-

skiego Czang-Sue-Lianga przeciw-
ko nowemu państwu mandżurskie-
mu. Według doniesień prasy, spi-
sek ten był podtrzymywany przez
rząd nankiński.

*

Jak reagowała na zamach giełda.
PARYŻ (Pat). Donoszą z To-

kjo: W związku z możliwością po-
wstania w najbliższym czasie no-
wego gabinetu kursy na giełdzie
japońskiej, które spadły na po-

cząlku zesziego tygodnia, podnio-
sły się. Kursy niektórych papie-
rów państwowych osiągnęły wyż-
szy poziom niż przed kryzysem.

WALKI NA GRANICY CHIŃSKO-TYBETAŃSKIEJ
Sameloty angielskie wspomagają wojsko Dalaj-Lamy.

MOSKWA |Pat). Ze źródeł so-
wieckich donoszą, że w Chinach
południowo-zachodnich w okręgu
Cznanban odbyło się krwawe star-
cie pomiędzy wojskami tybetań-
skiemi i prowincjonalnemi woj-
skami chińskiemi Według tych
doniesień wojska tybetańskie są
uzbrojone rzekomo w broń angiel-
ską i wspomagane przez samoloty
angielskie. Wedlug chińskich do-

niesień oficjalnych, walki toczą się
ze wzrastającem nażężeniem. Da-
laj-Lama wysłał na pomoc walczą-
cym odziałom 5 nowych bataljo-
nów. Tybetańczycy zajęli dwa
miasta chińskie Gantsy i Czanhua.
Lokalne władze chińskie zwróciły
się o pomoc do rządu nankińskie-
$o, twierdząc, że wojska tybetań-
skie maszerują na stolicę okręgu
Czuanban.

Miss Erhadt przeleciała Atlantyk.
LONDYN (Pat). Lotniczka miss

Erhardt, ktora rozpoczęła wczoraj
sama jedna lot ponad Atlanty-
kiem, przebyła ocean i wylądo-
wała w pobliżu Londonderry w
Irlandji. W podróży swej lotniczka
musiała w ciągu kilku godzin wal-
czyć z gwałtowną burzą. W pew-
nej chwili motor uległ uszkodze-
niu. Niemniej miss Erhardt do-
tarła do Europy i wylądowała w

Irlandji, a nie, jak zamierzała, w
Paryżu, z powodu pęknięcia re-
zerwuaru, które prawdopodobnie
powstało w czasie burzy.

LONDYN (Pat). Miss Erhardt
przeleciała Atlantyk w rekordo-
wym dla lotow transatlantyckich
czasie, mianowicie w 16 godzin.
Zaznaczyć należy, že w dniu dzi-
sieiszym przypada piąta rocznica
słynnego lotu Lindbergha.

Kreuger popełniał oszustwa już od 8 lat.
LONDYN (Pat). W. Londynie

ogłoszono raport komitetu, prze-
prowadzającego inwestygacje -w
sprawach towarzystwa Kreugera.
Inwestygacja — głosi raport —
wykazała, że oszukańcze manipu-
lacje Kreugera trwały od 8 lat.
Stau książek towarzystwa Kreu-
ger i Toll jest tak zagmatwany, iż

niemożliwe jest ustalenie defini-
tywnego bilansu. W każdym razie
widoczne jest, ze dla zabezpiecze-
nia wierzycieli nie pozostało pra-
wie nic, wskutek czego komitet
proponuje uchylenie moratorjum
i ogłoszenie bankructwa. Ogólna
suma zobowiązań wynosi 60 miljo-
nów funtów szterlingów.

ZW. AK. — MŁODZIEZ WSZECHPOLSKA

zawiadamia iż w Niedzielę dn. 22 maja o godz. 18,30 (6,30 po poł.)
w Auli Śniadeckich U. $. B.

Profesor (lniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Senator Dr. Stanisław Głąbiński
wygłosi odczyt p. t.:

0 WYCHOWANIU NARODOWEM.
Wstęp wolny. — Goście ze starszego społeczeństwa mile widziani.  
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SĄSIEDZI.
Warstwa wykształcona nie-

których społeczeństw współczes-
nych przeobraża się z gruntu sa-
mego w swej istocie i w swym wy-
glądzie, a zarazem zmienia się też

jej stanowisko wśród ogółu, co z
szczególną wyrazistością, w od-
miennych zresztą postaciach, zary-
sowuje się w Niemczech i w Rosji.

Świat zachodni doznaje rów-
nież przeobrażeń dotyczących
warstwy wykształconej w społe-
czeństwie. MW niektórych krajach,
jak we Francji lub Anglji, nie ma
to „namion przewrotu. Ale nawet
w lialji, gdzie dokonywa się wiel-
ka przebudowa, stanowisko war-
stwy wykształconej w społeczeń-
stwie nietylko nie ulega uszczup-
leniu, ale raczej nawet wzmacnia
się pod hasłami elity, podnoszenia
poziomu, szacunku dlą twórczości
it. d. Na zachodzie zatem niema
w «ym względzie przeobrażeń nie-
jako zwrotnych.

Natomiast w Niemczech i w
Rosji przemiany w dziedzinie
wpływów i losów warstw wy-
kształconej należą do najdonioślej-
szych zjawisk życia współczesnego
tych krajów. Są to zaś nasi dwaj
wielcy sąsiedzi. Dlatego i pod tym
wzgiędem trzeba u nas widzieć
nie to, do czego przyzwyczaiły się
umysły, ale to, co jest naprawdę w
nowych Niemczech i w, nowej
Rosji.

 

Niemcy były od wieków, a
szczególnie w 19-tym i 20-ym wie-
ku, krajem, w którym wykształ-
cenie pociągało i popłacało. Lu-
dzie wykształeceni umysłowo sta-
nowili szeroką powłokę górną
społeczeństwa, nadającą mu
źwięk i barwę, a ludzie wyżej

wykształceni byli zastępem przo-
dującym. Uniwersytety, politech-
niki i inne wyższe szkoły, wraz z
bardzo rozległemi innemi urządze-
niami kształcenia się umysłowego,
puszczały w życie zastępy przodu:
jące. Także ludzie zajmujący się
przemysłem i handlem, wielcy rol-
nicy, wojskowi, czuli potrzebę u-
zupełnienia dobrobytu wykształ-
ceniem, aby naprawdę należeć do
górnej warstwy. Nie wszystkie
właściwości ruchu umysłowego
nieinieckiego podobały się innym
narodom, ale jego napięcie i roz-
ległość musiały budzić podziw.

Hitleryzm, który nieprawdopo-
dobnie szybkim pochodem ogarnia
dziś około połowy młodych Nie-
miec (nawet w wyborach przeciw
Hindenburgow: 13 i pół miljona
głosów z ogólnej liczby 36 i pół)
przeciw wszystkim innym kierun-
kom razem wziętym, nie jest ru-
chem wyższego poziomu umysło-
wego. Przeciwnie, znamionuje go
pewne ubóstwo treści politycznej,
społecznej i gospodarczej, a prze-
dewszystkiem uderzają w nim na-
iwae uproszczenia poglądów, po-
chwytanych z różnych i często
rozbieżnych źródeł. Możnaby się
dziwić, że taki właśnie ruch ma
tak wielkie powodzenie w Niem-
czech, (które zwykle lubowały się
raczej w czemś mocniejszem my-
ślowo i głębiej sięgającem), a w
szczególności, ze może pociągnąć
koła wykształcone lub kształcące
się.
Niewątpliwie podstawową przy-

czyną są tu zmienione waruki ży-
ciowe tej warstwy wykształconej.
W okresie inflacji
straciła ona swe oszczędności i
drobne lub srednie zasoby, a po-
wojenna doba przesilenia gospo-
darczego nie daje jej możności do-
brobytu ani widoków na przy-
szłość. Szerzy się, jak to ostatnio
zaznacza prof. M. J. Bonn (Revue
des Vivants z maja rb.), niewiara
w wartość wykształcenia w życiu.
Warstwie wykształconej niemiec-
kiej, która przez szereś pokoleń
kroczyła pewnym krokiem na
czele społeczeństwa, załamał się
kręgosłup. Przestała wierzyć w
swoje przodownictwo . wogóle w
rozstrzygającą siłę umysłu.

Z tem posunięciem i zepchnię-
ciem warstwy wykształconej na
gruncie społecznym łączą się prą-
dy i nastroje polityczne ogólne.
Wszystko tak starannie przygoto-
wywane przed wojną nie powiodło
się 1 zawiodło, Ciężary powojen-
ne dolegają. Jasna myśl, związana
z poczuciem i uznaniem odpowie-

niemieckiej .

dzialności, nie stwarza tu wiele
pociechy. Więcej mogą jej dać na-
razie, bez względu na przyszłe
złudzenia, jakieś mgliste poglądy
z gromkiemi hasłami, jak właśnie
w ruchu Hitlera.

Dość, że współczesne Niemcy
są głęboko przeobrażone, w szcze-
gólności pod względem wpływu
warstwy wykształconej na bieg
spraw. Z wykształceniem łączy się
zwykle, obok sprawności, także
pewna rzetelność myślenia, po-
prostu płynąca z świadomości, Co-
prawda, właśnie w Niemczech
istniała w tym względzie zawsze
daleko posunięta rozbieżność w
prawdach i prawach dla siebie,
Teraz jednak, gdy nad poglądami
waistw wykształconych biorą gó-
rę mgławice nastrojów i wybuja-
łości popędów, będzie jeszcze
znacznie gorzej. Czynnik nieobli-
czalności wzrasta.

Rosja była krajem, w którym,
w ciągu 19-go i 20-go wieku,
warstwa wykształcona, stosunko-
wo nieliczna, przodowała w dąże-
niach rewolucyjnych. Przez sto
lat, od dekabrystów w początku
wieku 19-go do kadetów w po-
czątku wieku 20-go, wszelkie ru-
chy ku zmianom w Rosji podejmo-
wane były przez warstwę wy-
ksztalconą, iub przynajmniej przez
znaczną jej częsć. Wydało się też,
w pierwszym przewrocie z lutego
i marca 1917, w okresie od ks.
Lwowa do Kiereńskiego, że ta
właśnie warstwa stanie na czele
nowej Rosji.

Bolszewizm, doszedłszy do wła-
dzy od października 1917, znisz-
czył niemal bez śladu owe powoli
w ciągu stulecia urastające wpływy
waistwy wykształconej rosyjskiej.
Istnieje wobec niej bardzo posu-
niętą nieufność rządzących. Niema
zaś swobody myśli, która dla war-
stwy wykształconej jest tem, czem
powietrze dla życia. Ludzie wy-
kszlałceni mają swem wykształ-
ceniem służyć, jak robotnik ręką,
a taksamo służyć myślą, jako pra-
cą, ale w kierunku przymusowo
przez innych wyznaczonym.

Dziesiejsza Rosja Sowiecka nie
jes: niewątpliwie krajem, w. któ-
ryni stanowisko warstwy wy-
kształconej byłoby nietylko przo-
dujące, ale choćby nieupośledzone.
W tem znaczeniu słuszne może
być zdanie p. L. Bernstein'a (także
w La Revue des Vivants z maja
rb.), że dojście do władzy bolsze-
wiemu było zerwaniem dotychcza-
sowego związku między światem
wykształconym a dążnościami do
zmian w Rosji. Bolszewicy praw-
dopodobnie sądzą, że wychowują
sobie swoją warstwę wyksztalco-
ną, dostosowaną do ich pojęć spo-
łeczno-ustrojowych, bo na swój
sposób popierają kształcenie. Ale
jest to i będzie świat zupełnie in-
ny, niž ten świat, który, z warstwą
wykształconą na czele, tworzył
cywilizację europejską.

 

Sąsiedzi nasi zmieniają się w
oczach. Na tle znacznych zmian
społecznych zmienia się u nich
stanowisko warstwy wykształco-
nej i wogóle pojęcie o znaczeniu
wykształcenia w życiu. Dla sąsia-
dów to zastąpienie przodownictwa
warstwy wykształconej innemi si-
łami, w których mniej jest świado-
mości, a więcej pobudliwości, nie
przedstawia się uspokająco. Jest
to naogół, czy w hitleryźmie czy w
komuniźmie, rozbrat z dotychcza-
sowemi zasadami i szukanie no-
wych bugów.

my?
Nie byłoby dobrze, gdyby i nas

ogarnęły te prądy z krajów sąsie-
dnich, jako nowinki, któreby, jedne
lub drugie, przypadały do smaku
różnym skłonnościom i u nas. Są w
ostatnich czasach takie objawy.
Niema jednak powodów, abyśmy
zeszli z toru, klóry przez wieki łą-
czył cywilizację naszą z cywiliza-
cją tych krajów zachodnich, które
dzisiaj w tych nagłych przemia-
nach nie uczestniczą. Aby utrzy-
mać się w tym spokojnym rozwo-
ju, trzeba mieć życie państwowe
jak najbardziej prawidłowe, bez
wykolejeń, bez przymusu, bez za-
burzania pojęć.

Stanisław Stroński,

Rząd pruski podał się do dymisji.
Taktyka komunistów.

t BERLIN (Pat) Webec zakoń-
czenia się kadencji sejmu pru-
skiega w dniu 20 maja premjer
Braun zgłosił dziś oficjalnie dy-
misję całegu gabinetu. Dotych-
czasowy rząd prowadzić ;będzie
awe agendy do chwili wybrania
nowego premjera przez sejm. W
kołach parlamentarnych  utrzy-
mują, że komuniści postanowili
powstrzymać się od głosowania
nad wnioskiem narodowych so-
cjalistów o przywrócenie dawnego
regulaminu sejmu, na mocy któ-
rego wybór premjera dokonwany
jest zwykłą większością głosów.
Ta taktyka komunistów, odgry-

wających rolę języczka u wagi,
umożliwiłaby narodowym socjali;
stom przeforsowanie swego Кап-
dydata na premjera rządu prus=
kiego. Dużą wagę przypisuje się
pozatem kandydaturze na stano-
wisko przewodniczącego sejmu,
o które narodowi socjaliści ubie-
gają się jako najsilniejsza frakcja
„Premjer, przewodniczący pruskiej
Rady Państwa i prezes sejmu —
tworzą t. zw. kolegjum trzech,
któremu przysługuje prawo roz-
wiązania izby. Uzyskanie dwóch
miejsc w tem kolegjum przez na-
rodowych socjalistów oddałoby
sejm całkowicie w ich ręce.

 

Przesilenie gabinetowe w Grecji.
ATENY. (Pat.) Rząd podał się do dymisji.
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Zprasy.
Skutki systemu.

W  „Robotniku* wczorajszym
(176) czytamy.

„Mylicie się, jeżeli sądzicie, że cała
dzisiejsza „obyczajowość”* świata „sana-
cyjnego” — luksusowe samochody, sno-
bizm sportowy, „remuneracje”, rady nad-
zorcze banków i karteli, djety podróży
zagranicznych, przyjęcia i dancingi,
„Adrie“ i „Oazy“, — że to wszystko jest
wynikiem specjalnego doboru ludzi, przy-
padkowego nagromadzenia przypadko-
wych przyczyn.

Niel to skutki nieubłagane dyktator-
skiego systemu rządzenia i takich jego
konsekwencji, jak walka klik, tajemni-
czość wszelkich poczynań, niepewność
jutra, a zatem korzystanie z dnia dzisiej-
szego. Tak samo było w epoce Napoleona
III i w okresie Primo de Ra to samo
trwa w Italji Mussoliniego i w wielu re-
PCA południowo-amerykańskich, w

osji pod znakiem Stalina i na Węgrzech
pod znakiem Horlhy'ego. Ktoś powiedział
jeszcze przed laty, że rządy dyktatury
oznaczają zawsze prawie „hedonizm“
rządzących, niekiedy z wyjątkiem jedy-
nym. samych dyktatorów”.

„Okres, który nadchodzi”.

Wobec ostatnich wypadków,
jakie zaszły w Niemczech, szcze-
gólnie wobec dymisji Groenera i
rosnącego wpływu kół wojsko-
wych, pisze „Polonia“:

„Nikt chyba nie łudzi się co do tego,
że ostrze imperjalistycznej polityki nie-
mieckiej zwrócone będzie przedewszyst-
kiem przeciw Polsce, Nieustanne ataki na
Polskę, których ostatnim wyrazem był
incydent gdański, pochodzą właśnie z
tych kół, które po tamtej stronie granicy
dochodzą do władzy. Nowa sytuacja w
Niemczech stanowi dla nas zwrot tem
groźniejszy, że następuje w momencie
niesłychanego wprost obniżenia się powa-
gi polskiej w świecie, olbrzymiego osła-
bienia wewnętrznego państwa i nieko-
rzystnego dla nas położenia na gruncie
międzynarodowym.

Ciężkie te chwile zastają nas zupełnie
nieprzygotowanych. Dyplomacja polska
nie zdała egzaminu, Nie umiała i nie umie
przeciwstawić się atakom niemieckim.
Nie potrafi zdobyć się na zdecydowaną
linję postępowania. Zła polityka wewnę-
trzna, która uniemożliwia dobrą politykę
zagraniczną i system, panujący w Polsce
powoduje coraz większą naszą izolację w
świecie.

Nie wierzymy, aby rząd obecny mógł
podołać zadaniom, jakie nakłada na niego
okres, który nadchodzi. Trzeba to wy-
raźnie powiedzieć", ›

Polityka strusia,

„Nawet sanacyjny „Kurjer Pol-
ski narzeka na system przemil-
czania, praktykowany przez našžą
państwową służbę informacyjną
(w szczególności Polską Ag. Tel).

‚ мнepaństwowa służba informacyjna
cierpi niezmiernie z powodu narzucanego
jej charakteru oficjalności i związanych z
tem serwitutów, które bynajmniej nie o-
$graniczają się do podawania pewnych
wiadomości wewnętrznych, zgoła niein-
teresujących, ale znajdują swój wyraz w
przemilczaniu pewnych spraw zewnę-
trznych, właśnie bardzo interesujących,
a nierzadko nawet pikantnych.

Byłoby to zrozumiałe, gdyby się nie
podkreślało komercyjnego charakteru te-
$o rodzaju przedsiębiorstw, To jednak
obowiązuje, a zbytnia „powściągliwość
odbija się szkodliwie na klijentach, i pod-
nosi tylko znaczenie konkurencji. Czy to
jest komercyjne?

Zapytujemy jeszcze: czy jest to
celowe? Czy nie przypomina poli-
tyki strusia, który zagrzebawszy
głowę w piasku, wyobraża sobie,
że w ten sposób zažegnal niebez-
pieczeństwo.

am, HAZ-ELITE
Mae, ANNA
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BEZTŁUSZCZOWY,UDELĘKATNIA
KREM MATUJE CERĘ
HAZELINOWY
 

Drobne wiadomości.
WYCOFYWANIE BANKNOTÓW

10-CIOZŁOTOWYCH,
WARSZAWA (Pat). Bank Pol-

ski zgodnie z art. 49 statutu, przy-
stępuje z dniem 1 czerwca r. b. do
wycofania z obiegu biletów ban-
kowych 10-żłotowych Il emisji z
datą 20 lipca 1926 roku i 20 lipca
1929 roku.

Bilety te będą prawnym środ-
kiem płatniczym do dnia 31 gru-
dnia 1932 roku, a po upływie tego
terminu stracą charakter prawne-
go środka płatniczego. Od 1 sty-
cznia 1933 roku do 31 grudnia
1933 roku bilety bankowe 10-
złotowe będą wymieniane przez
wszystkie oddziały Banku Pol-
skiego oraz Polską Kasę Rządową
w Warszawie, poczynając zaś od 1
stycznia 1934 roku do 31 grudnia
1937 — jedynie przez skarbiec
emisyjny Banku Polskiego w War-
szawie. Po dniu 31 grudnia 1937
roku obowiązek wymiany tych bi-
letów ustaje.

KATASTROFA W TUNELU.
45 robotników zalanych

pod ziemią.
VALPARAISO (Pat). Tunel,

w którym znajduje się zasypanych
45 robotników, jest zalany, wodą.
Stracono wszelką nadzieję na ura-
towanie zasypanych.

VALPARAISO (Pat). «Podjęto
ostatnie wysiłki w cełu uwatowa-
nia 45 robotników, zasypanych w
tunelu, w którym woda sięga już
wysokości 8 stóp. Na miejsce ka-
tastrofy przybyli drogą lotniczą
nuskowie, przywożąc z sobą spe-
cjalne pompy. :

VALPARAISO (Pat). 45 ro-
'botników, zasypanych w tunelu
przy budowie kolei transandyj-
skiej, których już miano za stra-
conych, jak się okazuje żyje: do-
tychczas. Akcja ratunkowa trwa:
bez przerwy.

Myśli żołnierza - rolnika.
Samorząd gospodarczy.

Zjazd Samorządu gospodarcze-
go, który się odbył dn. 26 kwietnia
r. b. w Warszawie, budzi ogólne
zainteresowanie. I nietylko dlate-
go, że się zbiera w chwili powikłań
"gospodarczych, nietylko dlatego,
Że powołuje do życia najwyższą
społeczno-gospodarczą instytucję,
przewidzianą w konstytucji, lecz
szczególnie dlatego, że jest przeja-
wem energji i inicjatywy wszyst-
kich działów gospodarki narodo-
wej, która po kilkunastu latach
pracy chce poddać krytyce swoje
czyny i wytknąć drogowskazy na
przyszłość. W wyobraźni ogółu ta-
kie ciało, złożone z ludzi wolnych
od biurokraiyzmu i posiadają-
cych wielkie doświadczenie życio-
we, zdolne musiało być na szero-
kie programy i wielkie linje gospo-
darki państwowej.

Szczególnie rolnictwo mogło
się spodziewać rewizji swoich ide-
ałów. Tworzył się drugi etap na-
szego życia ekonomicznego. Przy-
pominają się czasy niedalekiej
przeszłości, kiedy tworząc funda-
menty bytu ekonomicznego, posta-
wiliśmy kartę nie na rolnictwo, a
na rozbudowę przemysłu i wolny
handel zagraniczny, Wbrew rolni-
czemu charakterowi całego narodu
wbrew niskiej kulturze technicz-
nej, która nie mogła konkurować z
przemysłem zachodu, nareszcie
wbrew duchowi chwili dziejowej,
która zapowiadała zmierzch ery
przemysłowej, nasze rolnictwo, a
szczególnie wieś, były złożone na
stos ofiarny ku chwale ideałów li-
beralizmu handlowego. Przeoczy-
liśmy, że rolnictwo staje się ko-
niecznością epokową. Że wolny
handel, egoistycznie ongiś narzu-
cany przez potężne państwa sła-
bym organizmom, staje się tenden-
cją już przeżytą, wczorajszą. Aże-
by przeciwstawić się tym błędom
przeszłości, bardzo się nadawał
moment zjazdu Samorządu gospo-
darczego. Kiikanaście ubiegłych
lat naszego niezależnego bytu dają
wielkie doświadczenie we wszyst-
kich dziedzinach gospodarki. Już
obecnie nie na oderwanych teo-
rjach i cudzych wzorach, lecz na
własnej rzeczywistości możemy i
PY, budować swoją gospodar-

ę.
Niestety spotkał nas zawód.

Zjazd odbył się pod znakiem prze-
mysłu i handlu. Przedstawiciele
organizacyj rolniczych nietylko nie
rozwinęli wielkiego programu,
lecz zgodzili się na odegrywanie
roli mniejszości w przyszłej komi-
sji, gdzie na 15 członków będą
mieć tylko 5 przedstawicieli.

Zachodzi pytanie dlaczego tak
się dzieje? Dlaczego nasze rolni-
ctwo nie wystąpi z wielkim pro-
gramem i nie przekona całej Pol-
ski. że jest rolniczą, że tylko na
tym fundamencie może być zbudo-
wany mocny gmach naszej pań-
stwowości, że w tem jest nietylko
największa siła polityczna i eko-
nomiczna, lecz i największe piękno
duchowe. Że inne dziedziny gospo-
darki państwowej, jak przemysł i
handel tylko wtedy odegrają swo-
ją rolę, jeżeli będą dostosowane do
potrzeb własnego kraju, a nie ryn-
ków obcych.

Że dotychczas to się nie stało,
winne są jak zwykle wypadki i lu-
dzie. Wtedy, kiedy przemysł i han-
del nęcąc wielkiemi zyskami, wiel-
kim dobrobytem materjalnym, sku-
piał dookoła siebie najbardziej
zdolnych ludzi, którzy gonili u-
mysłem za wzorami cywilizacji
zachodniej, wtedy sfery rolnicze
aczkolwiek reprezentowane przez
najuczciwszych ludzi, nie docenia-
ły swojej roli w życiu Polski. Po-
suwając się biernie za prądem ży-
cia, zadowoliły się rolą, którą im
wyznaczyły ruchliwe przemysł i
handel.

Zjezd 26 kwietnia zaakceptował
ten nienormalny stan rzeczy. Naj-
silniejsze tezy racji Państwowej
wypowiedział nie — jak się nale-
żało spodziewać w rolniczem pań-
stwie — prezes organizacyj rolni-
czych, a prezes izb przemysłowo-
handlowych. Przedstawiciel tego
kierunku ekonomicznego, który
zdaniem mojem, nie rozpoczyna, a
kończy swoją rolę historyczną oraz
prezes instytucji, która reprezen-
tuje zaledwie kiłkanaście proc.
ludności. Jakżeby inaczej brzmia-
ły te słuszne tezy o własności, o
dewaluacji i ubezpieczeniach spo-
łecznych w ustach przedstawiciela

rolników — przedstawiciela 70

proc. ludności,
W tych warunkach byłoby

szkodliwą utopją marzyć, by sa-
morząd gospodarczy, w obecnym

swym składzie, mógł wpłynąć na

bieg życia ekonomicznego w kie-
runku jego uzdrowienia. Stać się
może odwrotnie. Przemysł i han-
del, które tam zajmują kierowni-
czą rolę, a dążąc w tym samym kie
runku, w jakim szły dotychczas,
poglębiają jeszcze i tak ciężką sy-
tuację ekonomiczną kraju.

Oto dlaczego, wedle mojego
zdania, idea samorządu może zdro-

wa w zasadzie, u nas nie może dać
pozytywnych rezultatów, gdyż nie
mamy jeszcze wytkniętych wiel-
kich linji polityki ekonomicznej i
ciało o tak sprzecznych dążeniach
nie może być powołane do wytknię
cia tej linji. Ono dobrze może wie-
dzieć jak trzeba robić, natomiast
nie będzie kompetentnem co trze-
ba robić. Cały przebieg zjazdu, je-
go uchwały, przyszły skład komi-
sji, wskazują na to, że przemy-
słowcy chcą w dalszym ciągu kie-
rować życiem gospodarczem Pań-
stwa, korzystając z tradycyjnej
bierności sfer rolniczych. Ich zdaje
się mało obchodzić, że nasza wieś
zubożała, że niepomiernie wielkie
środki pochłonęła rozbudowa na-
szego przemysłu, że handel stał
się zbyt kosztownym środkiem dla
uzyskania obcej waluty, że obce
surowce opanowały rynek własny,
że zmniejsza się nawet produkcja
zboża, kiedy nasze bogate fabryki
nawozów sztucznych stoją prawie
bezczynnie. Pod hasłem, że „ludz-
kość cierpi na skutek naruszania
zasad obrotu międzynarodowego”,
samorząd chce ulegalizować mar-
noirawną przeszłość i prowadzić
gospodarkę państwową, drogą
skompromitowanego, nawet w
Anglji, wolnego handlu. Jesteśmy
natomiast zdania, że nie cierpienie
ludzkości, a cierpienie własnego
narodu musmy mieć na względzie.
I jeżeli staniemy na tym punkcie
widzenia, to nie przemysł i handel,
a rolnictwo stanie się osią naszej
polityki ekonomicznej.

Z pośród uchwał zjazdu jest
jedna, która dotyczy rolnictwa.
Jest to uchwała o surowcach rolni-
czych. Z tej uchwały dowiadujemy
się, że te surowce, które dotych-
czas nawet nie korzystały z upraw

nień, przysługujących innym wy-
tworom produkcji krajowej, mają
otrzymać te uprawnienia, jeżeli
systematyczne badania naukowo-
techniczne dowiodą, że one mogą
zastąpić surowce obce, i jeżeli ta
sprawa będzie uzgodniona z prze-
mysłem i handlem.

Jakąż nienaturalną i beznadziej-
ną perspektywę otwiera im zjazd
samorządowy! Zdawałoby się, że
odwrotnie, obce surowce muszą
ubiegać się o to, ażeby uzyskać u
nas prawo obywatelstwa, a nie my
musimy udowadniać, że jesteśmy
gospodarzami u siebie w domu.

Czy trzeba wątpić, że wszech-
stronna „preferencja'* przemysłu i
handlu w komisji samorządowej,
albo zatamuje jej pracę, albo te
prace uczyni szkodliwemi, Ażeby
odźwierciadlić strukturę gospo-
darczą, należałoby do komisji zło-
żonej z 10 osób powołać 7 rolni-
ków, 1 przemysłowca, 1 kupca i
1 rzemieślnika. Taki skład komisji
będzie rzeczywiście reprezento-
wac gospodarstwo Polski i nosić
miano samorządu. I taki samorząd
może bardzo zaważyć na losach
naszej polityki ekonomicznej, Lecz
nie inny.

Generał Lucjan Żeligowski,
.. .

Przyp. Rea. Zamieszczając afiy-
kuł powyższy, najzupełniej rozumiemy

intencje „Žoinierza-rolnika“ i niewątpli-

wie szczerego patrjoty, który dla stanu

rolniczego praśnąłby wywalczyć przy-

należne mu w ustroju gospodarczym

Polski stanowisko, Niestety, nie możemy
podzielić wiary jego w skuteczność ta-
kich poczynań, jak omawianego w piśmie
naszem kilkakrotnie Zjazdu Samorządu

Gospodarczego, Był to jeden z półśrod-
ków, jakiemi prawica sanacyjna pragnie
uratować nie tyle gospodarkę polską, ile
własny swój prestiż, a które tyle jej po-
mogą, ile umarlemu kadzidło,

Dziś sprawy, niestety, tak daleko za-
szły, że — aby ratować nietylko stan

gospodarczy, ale już sam byt Polski —

trzeba innych środków i innych ludzi.
Niechaj umarli swych umarłych grzebią.
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Złoto całego świata do Francji.
PARYŻ (Pat.) Okręty „Prezy-

dent Harding" i „Aguitania“. ktė-
re przybyły wczoraj z Nowego
Yorku przywiozły 220 beczek zło-
ta amerykańskiego, z czego 100
miljonów dla Francji, reszta—dla

Szwajcarji. Również okręt „Paris*
przywióżł wczorajj do Cherbourga
147 beczek złota i 64 sztaby sre-
bra, przeznaczone dla Banku
Francuskiego.

4 miljony franków złotych poszło na dno.
PARYZ (Pat.) Według niektó-

rych informacyj, na pokładzie
„Georges Phillippart* miał się
znajdować znaczny ładunek złota

w postaci sztab złota wartości
4 milj. fr., które wyslane były z
Cajgonu do Paryża do siedziby
Banku Indo-Chińskiego.

SZKICE I OBRAZKI.
SKARB.

Achilles, Marja, Napoleon Pieczarka
był człowiekiem zamożnym...

Miał kamieniczkę, emeryturkę oraz

żonę... nie, nie żonę... to było wcielenie

wszystkich cnót niewieścich...
Pieczarka był człowiekiem szczęśli-

wym... Е
Co rana, po šniadaniu, chadzał na

spacer, oglądał barometry na wystawie
optyka, a ponieważ te od lat niepamięt-
nych wskazywały zawsze orkan i burze
gradowe... szedł spokojny dalej...

Nabywał na rogu gazetę, a w ogród-

ku wypijał szklankę wody sodowej za
pięć groszy...

Potem siadał na ławce i czytał ga-
zetę...

Tak bywało omalże co dnia do pew-
nego czasu...

A właściwie do chwili strasznej, w

której jakaś zła parka przecięta nić ży-
woła szczęśliwego Achillesa...

Achilles znalazł skarb... Kaiel.. głaz
średniowieczny... czy inne wykopalisko...

Na śmietniku nad Wilją.

I napis był na nim cudacznie wyryty,
jak gdyby patykiem.„ Słowa koszmarne i
mało zrozumiałe...

Tylko pierwsze litery...
Pierwszą literę odczytać można było

wyraźnie.,
Ale co dalej?
Tajemnica... ;

Na wielkich zboczach rzeki moglyby
się dalsze części cegiełek znajdować, a

zebsanie i odczytanie ich...
Nie, o tem Pieczarka myśleć nie

mógł...

Sławal.. sławat.. wprost, można po-
wiedzieć, nowe pizyczynki do historji.
ne * majątek...

Skarb...
Cegiełkę ułożył pod kamizelką na

pierst i przez kuchenne drzwi wrócił do
domu...

Nikt o odkryciu naturalnie wiedzieć

nie mógł...
Nawet żona...

Wiadomo bowiem — niewiasta...

Achilles zamknął się w swym pokoji _
:zaryglował drzwi i okna i badał kaiel.. |

Jak długo tam siedział, nie wiadomo.
Nad wieczorem zapukała doń żona»
— Marjo, Napoleonie... kolacja...

Achilles zbladł..,
Gdzie skarb swój ukryć?!

W łóżku — znajdzie służąca, która

słać będzie pościel. W szafie — żona

składzjąca ubranie.. na piecu, nie... to

profanacja... w nocnym stoliku br... fe

bardzo niebezpiecznie.
Najlepiej mieć kafel przy sobie...

Wszedł do pokoju jadalnego z wypie*

kami na twarzy, z dziwnie wypchaną kie”
szenią od marynarki...

Żona popatrzyła nań dziwnym ja”
kimś wzrokiem.

Pieczarka nienawistnyfćspojrzał
1 wzrokiem na wzorową żonę,

ы
— №е! 4

Po kołacji, w czasie której żonie W
oczy nie spoglądał, uciekł do komórki
gdzie zamknął się szukając łopaty... :

Gdy wychodził z narzędziem przył! й

pała go żona. 1

—Człowieku, co ty wyrabiasz... spać. р
pora, jedenasta już biła, a ty z łopatą 8%
miasto idziesz... 4

Niewiasta popatrzyła mu w oczy i

*cofuęła się...
W oczach jej męża zabłyskały żądze

:zbrodni...
Achilles pobiegł nad rzekę... я

Odszukał miejsce, gdzie znalazł kó*
Jielex i zaczął kopać.

W. mózgu, gdzie mu płynęła wartki|
:Steumieniem krew, jasno rysowało się 510°
"wo:śxarb,

Po godzinie odpoczął zmęczony.

©dgalazł drugi kafel...

Usiadł zmęczony...

— Ludzie pomyślą, żem zwarjował:
kopiąc tu po nocy... 3

Glupcy nie wiedzą, žem odkryl skarb“

Na drugim ułamku kaila widnialė
druga litera, jak poprzednia krzywa i

niewyraźna...

Wtem Achiiles zadrżat.
Ktoś nad nim zawołał...
— Achillesie, wracaj do domu.

— Nie pójdę...

— Nie buntuj się, bo zawołam służą
cą i policjanta, odprowadzą cię siłą do

domu...
Wrócił do domu, snując w sercuwro” | К

gie zamiary wobec żony...

Następnego Jnia.. wyprzedał wszyst”|
'kie meble, dom, żcnę odesłał na wieś, do
krewnych, a za dwa dni kopał nad rzeką
szukając dałszych kafli...

Tegoż dnia zaaresztowano go, ponie”
waż wyniosły brzeg rzeki począł osypy”
wać się podkopany przez Achillesa.

Odprowadzono go do komisarjatu 7
kaflami ukrytemi po kieszeniach. R

— Cėžeš pan nad urwiskiem wyra”
biał, panie Pieczarka?
— Nicl :

—Jakto nic. Czy pan wie, že ulica jest
zagrożona, osunięciem się.

Milczenie...
— No niechce pan odpowiadać,„ td

nie, ale uprzedzam pana, że to wszystko
bardzo jest podejrzane...

Odprowadzono Achillesa do celi.
—Boże jedyny, co począć z cegieł

kami...
ы Odkryją skarb i wszystko pójdzie ns
A

Pieczarka sięgnąl do kieszeni. Leža“
ły w niej okruchy kaila:.. z napisami... i

Połknie.„, połknie wszystkie, a potem
jakeć to będzie... 4

W nocy musiano go odwieźć z aresz*
tu do szpitala i poddać operacji...

Z żołądka wydobyto mu szesnaście|

kawałków kafli...
Gdy je ułożono i skompletowano, za”

jaśniał na nich napis... napis firmowy:
„Szloma Pomeranc i Syn, fabryke

kafli Lida”.

M. Junosza. į
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ności Pa
_ centego, największego dziś sto-
_ warzyszenia

Na posiedzeniu Komitetu Wy-
konawczego Ratowania Bazyliki

Wileńskiej w dniu 21 maja r. b.

rozważano spiawy, związane z po-

bytem w Wilnie Komisji Między-

miaisterjąlnej, która stwierdziła,

że dokonane dotychczas prace ba-

dawczo-archilektoniczne i pomia-

rowe prowadzone były celowoi

pozwoliły zgromadzić wystarcza-

jące materjały do opracowania

projektu zabezpieczenia Bazyliki.

Komisja powyższa stwierdziła,

że pierwszy okres prac nad rato-

waniem Bazyliki został już obec-
nie zamknięty.
W związku z zakończeniem ba-

dań nad stanem murów i funda-

mentów Bazyliki dotychczasowy

kierownik robót prof. J. Kłos zło-

żył Komitetowi Wykonawczemu

pismo, w którem prosi o zwolnie-

nie go z obowiązków kierownika

robót konserwacyjnych w Bazyli-

ce, motywując swą prośbę tem, że

prace naukowo-badawcze już zo-

stały dokonane oraz że w najbliż-

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa osławionych „pio-

nów” nie znalazła zrozumienia w

Magistracie. Na wczorajszem po-

siedzeniu Magistratu znalazło się

na porządku dziennym m. in. spra-

wozdanie Komisji Rewizyjnej z re-

wizji gospodarki elektrowni miej-

skiej, Komisja dokonała rewizji,

badając w pierwszym rzędzie

sprawę instalacji pionów przez

warszawską firmę Z. T. E. Komi-

/sja nie stwierdziła nadużyć, ujaw-

'niono natomiast przy tej sposobno-

ści cały szereg usterek wadliwej

organizacji pracy. W związku z

tem odbyła się przed kilku dniami
zaproszonych

fachowców, która opracowała pe-

wne wytyczne reorganizacji g0-

spodarki elektrowni miejskiej, Re-

ferat sprawozdawczy Komisji Re-

wizyjnej znajdzie się na porządku
dziennym najbliższego posiedzenia

Rady Miejskiej.

SPRAWY SANITARNE.

„ — Szczepienie ospy. W dniu
wczorajszym _ Miejski Ośrodek
Zdrowia przystąpił do szczepie-

nia ospy. Śzczepione są dzieci,

które w ciągu ostatnich paru lat

nie były szczepione. Szczepienie

odbywa się przez cały dzień w
lokalu Pogotowia Ratunkowego.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje do poboru.

W dniu 23 b. m. przed Komisją

Poborową winni są stawić się

wszyscy mężczyźni urodzeni w

roku 1911-ym z nazwiskami na
literę M, zamieszkali na terenie

2, 4 i 6 komisarjatów P. P. oraz

z nazwiskami na literę N z obrę-

bu komisarjatów 2 i 3.
Komisja urzęduje w lokalu

przy ul. Bazyljańskiej 2 od godz.
8 rano. Obowiązuje punktualne

_ stawiennictwo.
SPRAWY SZKOLNE.

— Dyrekcja Państwowego
Seminarjum Nauczycielskiego
Męskiego im. T. Zana w Wilnie
zawiadamia, że egzamina wstępne

“ na kurs II, III, IV oraz do Szkołe
Cwiczeń do kl. I, II, III, IV, V, VI

"odbędą się dnia 22-czerwca ib.
© godz. Bej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Związek Cechów wzywa

wszystkich Rzemieślników do

gremjalnego stawienia się w dniu

Bożego Ciała do lokalu Związku

Cech. Bakszta 1 o godz. 9 rano

оее wzięcia udziału w uro-

czystej procesji pod sztandarami
„swoich Cechów. 3 r
— Nadzwyczejne zebranie

<techów Piekarskich odbędzie
się we wtorek 24 bm. o godz.

4 pp. przy ul. Wileńskiej 8. Na

porządku dziennym sprawa ure-
sdulowania płac robotniczych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Towarzystwa Przyja-

— 161 Nauk w Wilnie. Walne do-
roczne zgromadzenie Towarzy-
stwa, przypadające w 25 tą rocz-
nicę założenia tegoż, odbędzie
głę w przyszłą sobotę dn. 28

. -0 "godz. 6 wiecz.w
T.P. N. przy ul. Lele-

— Rada ToWarzystwa Praw-
Г niczego Im. „tgnacego Danito-

wieza komunik.'l“: že dnia 24
godzinie 20-ej
*kackiej Mic-

4ów odbę-
"go D-ra
* temat

ości

maja 1932 roku o
w lokalu Rady Adwo
kiewicza 36 gmach Są.
dzie się referat Sędzie
Henryka. Zahorskiego na
„Zasady badania konstytucyjn.
ustaw przez Sądy*.

Goście mile widziani.
— Walne zebranie Stowa-

rzyszenia Pań Miłosierdzia od-
będzie się dnia 29 maja w sali
Śniadeckich (ISB o godz. 6 i pół.
W programie przewidziano

_ krótki wykład pod tytułem „Wal-
ka z żebractwem w dawnem Wil-
mie”, oparty na archiwalnych po-
szukiwaniach p. Stefana Rosiaka.
Szkic ten będzie obejmował u-

 stawę żebracką, zatwierdzoną dla
Wilna. przez króla Władysława IV
z r. 1636 tudzież deputację szpi-
talną z r. 1792. Potem złożone
będzie sprawozdanie z dzialal-

Pań Miłosierdzia św. Win-

charytatywnego w
Archidiecezji Wileńskiej.

Z Komitetu Ratowania Bazyliki.
szym czasie zmuszony będzie cał-
kowicie poświęcić się budowie
mauzoleum królewskiego pod ka-
plicą św. Kazimierza, które to
prace winny rozpocząć się nie-
zwłocznie i będą wymagały wiel-
kiego nakładu czasu i pracy. Ko-
miiet Wykonawczy, uwzględniając
motywy, podane przez prof. Kłosa,
przychylił się do jego prośby,
uchwalając jednocześnie wyrazić
mu podziękowanie za dotychcza-
sową pracę. Na prośbę Komisji
Technicznej prot Kłos wyraził
zgodę na dalszą współpracę w
dziele ratowania Bazyliki w cha-
rakterze członka Komisji Tech-
nicznej,
W ciągu dni najbliższych Komi-

tet Wykonawczy poweźmie de-
cyzję w sprawie osoby nowego
kierownika robót, który  nie-
zwłocznie obejmie swe obowiązki.
Prof, Kłos w ciągu miesiąca czer-
wca wykończy opracowanie rezul-
tatów badań.

 

— Posiedzenie Wil Oddz, Pol.
T-wa Pedjatrycznego odbędzie się
dn. 23 b. m. o godz. 8-mej w lokalu
Ośrodka Zdrowia (Wielka 46). Na
porządku dziennym: dr. Makower-
Szadowska: Przyczynek do badań
nad eozynofilją u dzieci. Dr. W.
Prażmowski: Szczepienia prze-
ciwbłonicze w Wiłnie. Dr. M. Le-
win: Wrażenia z pobytu w klini-
kach i zakładach dziecięcych w
Berlinie,
— Z T-wa Eugenicznego (walki

ze zwyrodnieniem rasy). Dn. 29 b.
m. o godz. 10 i pół rano w sali Wi-
leńskiego T-wa Lekarskiego (ul.
Zamkowa 24) ma się odbyć Zjazd
Deiegatów T-wa Eugenicznego.
— Wileński komunikat harcer-

ski, Dnia 20 b. m. nowoobrany Za-
rząd Oddziału Wil. Związku Har-
cerstwa Polsk. na pierwszem swem
zebraniu ukonstytuował się w spo-
sób następujący: prezydjum: prze-
wodniczący — p. gen. Lucjan Że-
ligowski, wiceprzewodniczący —

p. prof. Wacław Dziewulski, p. płk.

Emil Fieldorf 1 p. Marja Hillerowa,
skarbnik — p. radca Cywiński i
sekietarz — p. Antoni Wasilewski.

Wydział Kół Przyjaciół Harcer-
stwa: p. Marja Hillerowa, p. Jad-
wiga Szelągowska, p. prof. Pat-
kowski i hm. Puciata. Referat
Szkolny: p. nacz. Głuchowski. Ref. -
obozów i Kursėw p. major Pieiffer,
Sekcja Finansowa: p. Stulgińska i
p. Cywiński. Stały delegat do Na-
czelnej Rady Harcerskiej — d-hna
Wanda Maleszewska.

Na porządku dziennym były
żywo omawiane sprawy związane
z budową stanicy harcerskiej im.
ks. biskupa Wł. Bandurskiego i
zlotu harcerskiego, który się od-
będzie od 23 do 30 czerwca b. r.

ZEBRANIA I ODCZYTY.

— Odwołanie odczytu.  Zapo-
wiedziany na dzień 22 maja r. b.
odczyt p. prof. S. Schilling-Sien-
galewicza p. t. „Uraz a rak' z po-
wodu wyjazdu prelegenta nie od-
będzie się.
— Powszechne wykłady u-

niwersyteckie. Jutro o godz.
7 wiecz. w sali Śniadeckich od-
będzie się wykład p. Eugenjusza
Dziewulskiego p. t. „Muzyka w
teatrze”.
— Miesięczne Zebranie To-

warzystwa Ogrodniczego od-
będzie się w nowym lokalu T-wa
przy Związku Ziemian (ul. Zawal-
na 9) we wtorek dn. 24 maja o
godz. 7-ej wieczorem. Na po-
rządku dziennym referat p. Se-
weryna Monkiewicza „Przyšpie-
szona Hodowla Pomidorów*. Dla
członków*. Dla członków T-wa
wstęp wolny, goście płacą 50
groszy.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Herbatka Koła Dziśnian

odbędzie się dziś w lokalu O. R.
K. przy ul. Zygmuntowskiej 22.
Stroje dowolne. Wstęp 1 zł. 50
gr. Początek g. 7 wiecz.
— Próby Chóru Akademic-

kiego, jak również i herbatka
mająca się odbyć dnia 22 bm.
odwołane zostaje z powodu cho-
roby p. dyrygenta Wł. Szczepan-
skiego. Żarząd przeprasza wszyst:
kich gości zaproszonych na her-
batkę za zawód im. sprawiony.

O czasie rozpoczęcia prób zo-
staną członkowie zawiadomieni.

ч RÓŻNE.
— strzymanie płaty

dodatku 10'/, nakolejach. Mi-
nisterstwo Komunikacji poleciło
Dyrekcji Kolejowej zawiesić wy-
płatę 10 proc. dodatek wypłacany
urzędnikom kolejowym.
. аиии

OFIARY,
złoż, Ue w Administracji „Dziennika Wi-

ж leńskiego'',
Hel, Pa Sienkiewiczowa zamiast przy-

"ień swoich Imienin zł. 20,— na
* dla inteligencji.

WER
KEzg,WOÓONKIEWOCZABO

RU

CZY PAMIĘ.TASZ O HERBA-

CIARNI DLA „SEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

PNuiardė

Przy licznychdolegliwoŚciach kobie-

cych, naturalna woda gorzka „„Franciszka-

jęcia w dz
herbaciarnię

i i „ Żądać
Józcia” sprawia znakomitą ul.$€:

w aplekach i drogerjach. 14432

TP“
MU

DZIENNIK MIDEŃSKI

Nowe nabytki
w Muzeum Tow.

Zbiór pamiątek mickiewiczow-
skich w Muzeum T. P. N. świeżo
wzbogacony został dwoma klejno-

tami, budzącemi szczere wzrusze-

nie zwiedzających osób.
Są to dwa autografy Adama:

1) „Oda do Młodości” w pierwszej

redakcji, nadesłanej przez poetę z

Kowna do Wilna w liście do Fran-
ciszka Malewskiego dn. 7/19. XII.

1820 r. Tekst jej różni się zna-

cznie od późniejszego ogłoszonego

drukiem. 2) „Romantyczność”, ró-

wnież przez Mickiewicza przysła-

na z Kowna do Wilna w liście do
Tomasza Zana dn. 13/25 VI. 1821 r.

Autograt pierwszy Towarzy-
stwo zawdzięcza swemu niezawod-

nemu protektorowi Panu Stanisła-

wowi Michalskiemu, dyrektorowi

Funduszu Kultury Narodowej,

sumptem którego to Funduszu zo-

stał zakupiony. Drugi — złożyła
w hojnym darze Pani Stanisława

Pietraszkiewiczówna z Wilna.
Szczęśliwym zbiegiem okolicz-

ności oba autografy znalazły się w
gablotce umieszczonej na pamiąt-
kowym stole, używanym przez Mi-
ckiewicza, gdy był w Kownie nau-
czycielem szkoły powiatowej i mie
szkał u jej prełekta, Stanisława
Dobrowolskiego, a później przez

mickiewiczowskie
Przyjaciół Nauk.
rodzinę tegoż wraz z fotelem po-
ety został oliarowany Towarzy-
stwu Przyjaciół Nauk w Wilnie.

Obok wymienionych autogra-
fów w tejże gablocie złożone są in-
ne cenne przedmioty, z osobą po-
ety związane, jak: pierwsze wy-
danie jego Poezyj z r. 1822; sztam
buch Marji Siwickiej z wierszem,
wpisanym prze niego w Kownie w
1824 r.; listy do brata Franciszka
Mickiewicza, Heleny Szymanow-
skiej i Tomasza Zana; bilet wizy-
towy z tytułem bibljotekarza arse-
nału paryskiego; portrecik malowa
ny tuszem na skórze przez Walen
tego Wańkowicza i inne.

Jeżeli do powyższego dodamy
bogatą ikonografję i inne zabytki,
mające jakąbądź łączność z samym
Mickiewiczem lub bliskiemi mu o-
sobami, to Wilno naprawdę może
się poszczycić wielkiej miary zbio-
rem mickiewiczowskich pamiątek.

Muzeum Towarzystwa otwarte
jest dla zwiedzających w niedziele
w godz, 12 — 2 oraz w inne dni za
uprzedniem porozumieniem się z

biurem T. P. N. — Lelewela 8, tel.
14-79,

Wstęp dla osób pojedyńczych
50 gr., wycieczki grupowe — po
20 gr. od osoby. :

 

Wystawa idoenm „iezależny(i.
Oprócz członków zwyczajnych

„Wileńskiego Tow. Niezależnych

Artystów Sztuk plastycznych” bie-

rze udział w obecnej wystawie li-

czny zastęp członków nadzwyczaj-

nych, jako też gości, zarównomiej-

scowych jako też pozamiejsco-

wych,. którym kilka słów poświę-

cić pragniemy.

Borowski Ludwik szereg wido-

czkow Wilna. Bardzo sumiennie

piórkiem wykonana brama klasz-

toru Bazyljanów (176).
Hawryłkiewicz Jan, niezrówna-

ny 1 bogaty w pomysłach nasz ar-

tysla dekorator teatralny (obecnie

w Grodnie) dał szereg prześli-

cznych szkiców z wystawy pary-

skiej, z kiermaszu św. Piotra oraz

kilka widoczków Wilna. Żywe to

w ruchu, zgiełkliwe, pełne barw,

słońca, kipiącego życia, porywy

o bujnym temperamencie artysty i

wpi a dochodzącej niekiedy do

"TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P,

— W Bernardynce. Dziś o godz. 8

m. 15 wiecz. przedostatnie przedstawie-

nie arcywesołej krotochwili „Pan naczel-

nik to ja”. ы

Jutro po raz ostatni „Pan naczelnik

to ja” po cenach zniżonych.
— Lutni. Dziś i w poniedziałek

o godz. 8 m. 15 wiecz. dwa ostatnie wi-

dowiska świetnej, pełnej humoru ko-

medji Verneuil'a „Bank Nemo”.
— Popołudniowka niedzielna w Te-

atrze w. Dziś o e: 4 pp.mię:
odwolalnie po raz ostatni w sezoni

ukaże się sztuka Istvana Mihały „Mam

lat 26”. Ceny miejsc popołudniowe.
PREMJERY

W TEATRACH MIEJSKICH.
—'W Bernardynce. We wtorek pre-

mjera arcywesołej farsy Arnolda i Ba-
cha p. t. „Awantura w raju”, którą reży-

seruje e: M. Szpakiewicz.
— Lutni. e środę odbędzie się

premjera wesołej komedji Stefana Kie-
drzyńskiego p. t. „Szczęście od jutra” w
reżyserji KarolaWyrwicz-Wichrowskiego.
— Dziś w Parku Sportowym koncert

Wil Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent:
Adam Wyleżyński. W programie: Grieg,
Wazner, Moniuszko, Rubinsztejn, Gounod
iinar Początek o godz. 8 m. 15 wiecz.

Ceny: wejściowe 30 gr. ulgowe 20 gr.
— Nowe eksponaty. a wystawę

rzeźby Leony SzežapeBociosonjų), mie-
szczącej się w ogrodzie Bernardyńskim
w pawilonie Poczt iBA przybyły
dziś nowe eksponaty. jystawa trwać
będzie do 15 czerwca b. r., otwarta co-

dziennie od godz. 9 do 18. Poleca się
obejrzeniu.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 22 maja.

9,00: Transm. z koszar 21 p. p. z
Warszawy. Uroczyste zaprzysiężenie re-
krutów, 10.00: Nabożeństwo z Krakowa.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor.
12.15: Porańek symf. z Filharm. Warsz.
14,00: Aud. rolnicze i muzyka. 15.55: Au-
dycja dla dzieci. 16.20: Audycja dla
wszystkich Nr. 8. 17.15: „Co lekarz wi-
dzi przez szybę okieńną?" — odczyt.
17,50: „Higjena serca" — pogad. z cyklu
„Kobieta ma głos”, 17.45: Koncert z
Waiszawy. 19.00: „Dzwonnik“ — H. Sien-
kiewicza w języku litewskim. 19.20: „Co
się dzieje w Wilnie?” -— pogad. 19.40:
Progr. na poniedziałek. 19.45: Słucho-
wisko z Krakowa. 20.15: Koncert z Po-
znania. 22.30: Kom. i muzyka tan. z War-
szawy.

Poniedziałek, dnia 23 maja 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. 13.20: Kom. meteor.
14.30: Program dzienny. 14.35: Muzyka
popularna (płyty). 15.05: Kem. z Warsz.
15.25: „Samoloty komunikacyjne i komu-
nikacja lotnicza” — odczyt. 15.45: Aud.
dla dzieci, 16.20: Lekcja R”:
16.40: Audycja muzyczna. 17.10: „Syn
poleona" — odczyt. 17.35: Muzyka lekka.
18.50: Wil kom sport. 19.00: „Stosunki
narodowościowe na Litwie w w. XIX"—
odczyt. 19.20: „Rozwój telegrafu drutowe-
420 — RB 19.45: Pras. dzien. radj.

00: „Aida“ opera w 4 aktach Verdiego
(płyty „Columbia”). 22/30: Kom, i muz. ta-
neczna z Warszawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Przez szybę okienną.

Dn. 22 maja o godz. 17.15 dr. Jerzy
Szpakowski wygłosi odczyt, w którym
opowie owrażeniach lekarza, obserwu-
jącego przez z okienną ulicę wiel-
kiego miasta. Ulica tętni życiem, okna
są wielkie i dają dużo światła — a prze-
cie: sto lat temu pobierano we Francji
podatek od liczby okien włościańskich.
Chłopi radzili sobie, budując chaty bez
okien... Refleksje lekarza mogą być, jak
widzimy, interesujące.

yn Napoleona,
Dn. 23 maja o godz. 17.10 p. Miłosz

Gębarzewski przypomni radjosłuchaczom
dzieje miłości pięknej pani Walewskiej
do Napoleona i losy jej syna hr. Ale-

ksandra Walewskiego, ministra z czasów
Napoleona III.

a-

wirtuozostwa. Szkoda, wielka szko
da, że Wilno utraciło tak pożyte-
czną siłę.

Korsak Włodzimierz, wielki
miłośnik przyrody, przesubtelnem

piórkiem kolorowem czaruje nam

urok naszej rodzimej kniei, na-
szych moczarów, jezior leśnych,
puszczy sosnowej. Artysta ten po-
winienby sił swych spróbować na
polu grafiki.

Klebanowa Lidja ma szczegól-
ny talent wyszukiwania najmniej
malowniczych zakątków Wilna,
obfitującego przecie w tak piękne
widoki.

Kiełbiński Czesław — no men
omen, mimowoli przypomina
znane powszechnie przysłowie. U-
ważał za konieczne ogłosić w je-
dnem z pism wileńskich sążnisty
komentarz polityczny do swych o-
brazów. Wolno każdemu mieć o-
czywiście jakie chce poglądy po-
lityczne, ale na wystawie szuka-
my przedewszystkiem i wyłącznie

walorów artystycznych i cóż znaj-
dujemy? Zupełny analfabetyzm w

rysunku, brak kompozycji i kolo-
ryt nurząco jednostajny, żółtawo-
zielonkawo zśniły.

Dwie sale zajęły eksponaty go-
ści warszawskich. Są tu rzeczy
istotnie wartościowe: Prześliczny
w kolorach portret kobiecy Zyg-
munta Badowskiego, subtelny w u-
jęciu, pełen uroku portret kobiecy
orzyma Kazimierza, dwa prześli-

czne, pełne nastroju krajobrazy
Krzyżanowskiej Michaliny i wiele
innych, z których wymieniamy je-
szcze Bagieńskiego „Wojsko pol-
skie na ulicach Wilna w r. 1920."
Ariysta liczył widocznie na senty-
ment wilnian, gdyż pod względem

artystycznym obraz przedstawia
się miernie,

Prócz obrazów olejnych wysta-
wiła Warszawa bogaty zbiór prac
graficznych. Przeważają akwafor-

ty, chociaż nie brak litografij. Są
tam modne obecnie prymitywy, są
dziwactwa, ale większość stanowią
dzieła nieprzeciętnej artystycznej
wastości. Żałuję że brak miejsca
nie pozwala mi dłużej zatrzy-
mać się na tym dziale, zasługują-
ga na pilną uwagę.

areszcie z rzeźb wymieniamy Ja-
chimowicza Rafała ,„Mater Miseri-
cordiae“, rzecz to pomyślana ra-
czej architektonicznie, nadawała-
by się doskonale na szczyt wieży-
czki kościelnej, kolumny i t. pod.
Zbliska oglądana, razi pewnemi błę
dami anatomicznemi, jak np. nie-
naturalnie wygięte dłonie.

O p. Hermanowiczu, jego „Im-
prowizacji” i „Witoldzie” jak o o-
wym przysłowiowym „Ryczywole
—milczeć wolę".

Na zakończenie jeszcze jedna
uwaga: jeżeli w artykułach moich
o wystawie zmuszony byłem tu i
ówdzie wypowiedzieć krytyczną
uwagę, wiem dobrze, że więk-
szość zarzutów moich dotyczy nie
tyle artystów, ile — publiczności,
która, nieposiadając dostatecznej
kultury artystycznej, zmusza arty-
stę stosować się do swych gustów,
swego poziomu artystycznego. By
podnieść sztukę wileńską, musimy
kształcić nie tylko artystów, lecz
przedewszystkiem publiczność. Żą
dając od artysty, by był... kapła-
nem, trzeba mu zapewnić chociaż-
by najskromniejsze minimum bytu
materjalnego. Uczynimy zaś to,
nie tylko zwiedzając wystawę, ale
czyniąc tam zakupy, zwłaszcza że
ceny są istotnie „kryzysowe”, za-
stosowane do obecnych, ciężkich
czasów. Większość publiczności
nie zdaje sobie sprawy z tego, że
może tu nabyć na własność rzecz
prawdziwie wartościową,.stanowią
cą ozdobę każdego kulturalnego
mieszkania, po cenie, jaką zwykli-
śmy płacić za liche reprodukcje
wyrobu niemieckiego. J. O.

Zz KRAJU.
Wykrycie iabryczki 50-groszówek.

We wsi Franiowo gm. piotrow-
skiej w domu mieszkańca Wacła-

wa Mańkiewicza wykryto fabrycz-

kę 50 groszowych monet. Podczas

rewizji znaleziono u niego 380
sztuk monet, 3 klg. ołowiu, nieco
cyny oraz przyrządy do fabryko-
wania monet. Mańkiewicza wraz
z jego dwoma synami Michałem
i Kazimierzem aresztowano, W

czasie dochodzenia przyznali się
oni do winy, tłumacząc się, iż
wobec ciężkich czasów oraz braku
pracy zmuszeni byli uciec się do
fałszerstwa monet, Wacław Mań-
kiewicz posiada rodzinę złożoną
z 5 córek nieletnich, 2 synów nie-
letnich i 2 dorosłych, którzy po-
magali ojcu w fałszowaniu monet

Rozpędzone auto tratuje pątników.

Na szosie Żórowicze—Słonim w

dniu wczorajszym pędzące auto

wpadło na tłum -pątników, udają-

cych się na odpust do Żórowicz.

Pod kołami samochodu zmiażdżo-
ne zostały A. Hunger z pow. sło-

nimskiego i O. Łagoszyn z pow.

baranowickiego. Nieszczęśliwe

kobiety z pod auta wydobyto z po-

łamanemi nogami i rękami, przy-
czem u Hungerowej stwierdzono
złamanie kręgosłupa i zmiażdżenie
klatki piersiowej. Obie kobiety
natychmiast przewieziono do szpi-
tala, gdzie mimo zabiegów lekar-
skich nie udało się uratować.

Kierowcę samochodu Grynciu-
ka W. aresztowano.

z pogranicza.
Gdzie ognisko epidemji tyfusu?

Z pogranicza donoszą, iż w ca-

łym okręgu zasławskim, położo-

nym na pograniczu polskiem, a

graniczącym z powiatem mołodec-

kim i wołożyńskim, panuje stra-
szna epidemja tyfusu plamistego.

Setki włościan i dzieci oraz żoł-
nierzy straży sowieckiej granicz-

nej choruje na tyfus. Choroba ta

szybko rozszerza się wobec braku

odpowiednich sił lekarskich i środ-

ków zaradczych. W przeszło 20

wsiach tego okręgu choruje około

750 osób, z czego już 115 zmarło.
Władze sowieckie początkowo

ukrywały tę straszliwą epidemię
i nie podawały do wiadomości, za-
nim epidemja nie przerzuciła się
na terytorjum polskie, przyniesio-
na przez zbiegów sowieckich i
włoczęgów.

Obecnie do okręgu zasławskie-

go przybyło 10 kolumn przeciw-
tyfusowych z Mińska, Połocka i

Witebska.

 

Znalezienie kości mamuta w Niemnie.
W kwietniu r. b. rybak Serafin

Lebiedź, ławiąc ryby siecią w Nie-

mnie koło wsi Hożej, wyciągnął ol-

brzymią kość, która po zbadaniu

okazała się kością udową mamu-

ta. Kość ma 120 cm. długości, 38
c. objętości trzonu i około 26 kg.
wagi. Według zeznań miejscowej
ludności wsi Hożej jeszcze przed
wojną w tem samem miejscu został

znaleziony kieł mamuta wagi 3 pu-

dy, który został zbadany przez spe

cjalną komisję z Petersburga i za-

brany do petersburgskich zbiorów.

Wówczas przyjeżdżała specjal-
na delegacja z Petersburga i prze-
prowadziła poszukiwania w okoli-
cy Hożej, lecz poszukiwania te po-
zostały bez pomyślnych wyników.

Znalezienie ponowne kości mamu-
ta w tem samem miejscu wywołu-
je zagadnienie, czy w tem miejscu
niema jeszcze szczątków mamuta,
czy też te kości zostały przynie-

sione wodą z góry Niemna.
Dowiedziawszy się o znalezie-

niu kości mamuta, dyrektor Muze-
um Państwowego w Grodnie p. Jó-
zef Jodkowski wystąpił do staro-
stwa z wnioskiem zabezpieczenia
cennego zabytku przyrodniczego
od zniszczenia lub zaginięcia wsku
tek przejścia w prywatne ręce. P.

starosta Robakiewicz zaintereso-
wał się tą sprawą i polecił znale-
zioną kość dostarczyć do Grodna.
Kosć złożona została 'w Muzeum
Przyrodniczem, a Komitet. muze-
um wydał szczęśliwemu znalazcy
25 zł. nagrody.

Znalezienie kości mamuta w do
rzeczu Niemna ma ogromne nau-
kowe znaczenie dla przyrodników
i jest ważnym przyczynkiem do hi-
storjij przewrotów geologicznych
w  grodzieńszczyźnie w epoce
przedhistorycznej.

KEZZYZOO WCT]

Nieudany zamach na kasę magistratu
w N. Wilejce.

Sąd skazał kasiarzy na więzienie.

Na ławie podsądnych przed
lll-im wydziałem karnym sądu o-
kręgowego znaleźli się Paweł

Cierpigorew, znany dobrze wła-

dzom śledczym, karany już dwu-

krotnie przez sądy za włamania i

z. oraz Edward Sławiń-

ski.
Obaj oskarżeni odpowiadali za

włamanie się w nocy z 17 na 18

grudnia -ubieglego roku do loka-
lu magistratu w Nowej Wilejce
celem rozbiciai obrabowania ka-
sy ogniotrwałej, w której w tym
czasie było około tysiąca zł. w
gotówce i 17,500 zł. wekslami.

Manewry złoczyńców, którzy
już zdążyli wyłamać drzwi wej-
ściowe do magistratu, posłyszał
posiadający -tu mieszkanie, woż-
ny instytucji p. Ignacy Mocojė,
który wszczął alarm zmuszając
nieznajomych do rejterady.

Za uciekającymi rozwinęła się
pogań, do której przyłączył się
posterunkowy p. Kozia. On to,
bojąc się by złoczyńcy nie uszli
bezkarnie, oddał dwa strzały re-
wolwerowe, q4czem zmusił włamy-
waczy do zaniechania ucieczki.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

W drugim dniu ciągnienia 1-ej

klasy 25-tej polskie loterji pań-
stwowej, większe wygrane padły
na numery następujące:

Zł. 30.000 na Nr. 106156.
ZŁ. 15.000 na Nr. 69061.
ZŁ 1.000 na N-ry: 66943 159489.

Zi. 500 na N-ry: 11407 64077.
Zł 400 na N-ry: 19520 53972

94052 111302 142768.
Zi. 250 na N-ry: 627 958 4415

18759 27839 29993 37445 42949
72931 15725 93721 107634 118883
138733 147565.

Zi. 200 na N-ry: 19477 35293
58798 69231 77738 97714 98929
107111 123432 139948 153592.

ZŁ 150 na N-ry: 70 374 5486
6946 9459 13405 16104 16173
16500 25572 29456 31494 34368
50285 62299 65164 73308 74422
75013 77414 77676 79465 80651
82314 82841 84451 84789 86626
87928 91021 93656 94098 94266
101298 110807 119376 121184
126381 127850 128254 133502
134239 134269 134494 139544

Premja 1.000 zł, + 500 zł. na
Nr. 40781.

Premja 1.000 zł, + 150 zł. na
Nr. 141651.

Premje 1,000 zł, + 100 zł. na
N-ry: 35804 14355 51805 88847
82332 54989 12847 87852 68927
27931 76649 14099 39107. 77179

Na drodze odnaleziono porzu-
coną torbę, naładowaną komple-
tem narzędzi do włamań i pre-
cyzyjne instrumenty do operowa-
nia kas pancernych.

Po ustaleniu osobistości nie-
fortunnych „krawców” i przepro-
wadzeniu śledztwa, przekazano
ich do rozporządzenia sądu.

Rozprawie przewodniczył wi-

ceprezes, p. W. Brzozowski przy

udziale pp. sędziów J. Zaniew
skiego i M. Szpakowskiego.

Podsądni przyznali się do
przestępczego czynu i usilowa-
nia rozbicia kasy, a wobec tego
sąd zrezygnował z badania świad-
ków.

Podprokurator, p. Dowbėr,
domagał się surowej kary dla
podsądnych, wskazując na zu:
chwałość ich czynu.

Sąd, uznając winę oskaržo-
nych za dowiedzioną, lecz biorąc
pod uwagę okoliczności łago-
dzące (przyznanie się) skazał na
osadzenie w więzieniu Cierpigó-
rewa przez 4, a Sławińskiego
przez 3 lata. Kos.

ROZMAITOŚCI.
ZGON PREZYDENTA DOUMER'A
spowodował odłożenie egzekucji.
Tej samej nocy, śdy prezydent Dou-

mer wydał ostatnie tchnienie w lecznicy
Beaujon, ustawiono giljotynę pod bramą
więzienia Santć, w celu wykonania wy-
roku śmierci na skazanym za zbrodnię
zabójstwa apaszu Eugenjuszu Bover. Kat
Deibler przybył wraz z pomocnikiem, zja-
wił się też prokurator. Głowa skazańca
miała za chwilę spaść pod nożem giloty-
ny. Gdy w tem wpadł w pełnym pędzie
na podwórzec więzienny kurjer na mo-
tocyklu, przywożąc z sobą rozkaz mi-
nistra sprawiedliwości aby wstrzymać eg-
zekucję. х

Stalo się to za sprawą interwencji,
adwokata broniącego Boyer'a, ktėry udal
się, natychmiast na wiešč o zamachu na
prezydenta do kliniki Beaujon i przedsta-
wił ministrowi sprawiedliwości prośbę o
wstrzymanie egzekucji Boyer'a, dowodząc
iż prezydentowi republiki przysługuje do
ostatniej chwili prawo dalalsśia łaski
skazańcowi. Ponieważ prezydent leży na
łożu śmierci i zgon może nastąpić ka
chwila, przeto adwokat prosił, aby egze-
kucję odłożyć aż do chwili obioru nowe-
o prezydenta, który zadecyduje o losie
oyer'a.

Minister uznal slusznošė wywodėw
adwokata, porozumiał się z czekającym
w klinice ministrem spraw wewnętrznych
i podpisał natychmiast odnośny rozkaz,
który kurjer zawiózł do więzienia.

EEST IKT

33842 41936 73861 81524 76601
59003 42698 35823 69568 157523
127863 157940 150061 126974
103617 127607 96816 155693
128876 123531 110561 95289
150232 93939,  
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sport.
Pierwsze zgłoszenia do raidu
„Dziennika Wileńskiego.

Chociaż jeszcze cały tydzień
dzieli nas od raidu motocyklowego
„Dziennika Wileńskiego", to jed-
nak zgłoszenia już napływają. Nie
ulega wątpliwości, że na starcie
nie zabraknie nikogo z naszych
dzielnych motocyklistów.

Na trasie więc Wilno—Ejszysz-
ki—Wilno w niedzielę 29 maja bę-
dzie pędzić motocykl za motocy-
klem, a na mecie zbierze się gęsto
ustawiony tłum widzów, który po-
wita naszych raidzistów:

Pierwszym zawodnikiem, który
zgłosił się do naszego raidu, jest

Antoni Hermanowicz, na motocy-
klu F. N. 350.

Hermanowicz jest zawodnikiem
Wii. T. C. i M,, jeździ on na moto-
cyslu od trzech już lat, biorąc
udział w licznych raidach na szo-
sach wileńskich. Zaliczyć go na-
leży do grupy jeźdźców brawuro-
wych.

Drugim zawodnikiem jest Bro-
nisiaw Moroz — jeden z pierw-
szych sportowych ' motocyklistów
wileńskich.

B. Moroz jeździ na F. N. 350
i do maszyny tej od kilku już lat
przyzwyczaił się, jeżdżąc na wy-
cieczkę do Gdańska i startując do
wszystkich raidów wileńskich.

Moroz jeździ elegancko, brawu-
rowo i wybitnie sportowo.

DZIEN

Trzecim zgłoszonym motocy-
klistą jest Edward Urniaż na B.
S. A. 500.

Urniaż jeździ przytomnie i na
zakrętach zwalnia, a na prostych
odcinkach szosy puszcza wszyst-
kie „manetki“. Urniaž byt kiedyś
doskonalym lyžwiarzem i wiošla-
rzem, a teraz z zamiłowaniem
jeździ na B. S. A.

Oczekujemy dalszych zgłoszeń,
które przyjmuje p. W. Andruko-
wicz, Zamkowa 10. Wpisowe wy-
nosi 5 zł.

W raidzie brać
każdy motocyklista.

Regulamin raidu podamy nie-
bawem.

Wszyscy zawodnicy otrzymają

udział musi

IK MIEENSKI
pamiątkowe plakiety, a zwycięzcy
nagrody.
Zawody strzeieckie na Pióromoncie.

Wczoraj na strzelnicy małokalibro-
wej broni na Fioromoncie odbyły się za-
wody strzeleckie v mistrzostwo Hutców
Szkolnych.

Wyniki były następujące: 1) Gimn.
J. Lelewela, 364 pkt. na 540 możliwych;
2) Legja Akademicka 355 pkt.; 3) Gimn.
A. Mickiewicza 353 pkt. ь

Indywidualnie zwyciężył Kruczyński
(Gimn. J. Lelewela) 133 pkt. na 150 pkt.
możliwych; 2) Burzyński (Gimn. J. Sło-
wackiego); 3) Kozielł-Poklewski (Gimn.
A. Mickiewicza).

Zawody przeprowadzała kadra W. F.
przy 1 p. p. leg. z majorem Zauchą i por.
Lipczyńskim na czele.

Dzisiejsze imprezy sportowe.
O godz. 8 odjazd wycieczki sa-

mochodowej do puszczy Rudnic-
kiej.

 

Godz. 9: Zbiórka kolarzy na
placyku E. Orzeszkowej przed
wyjazdem na szosę.

Godz. 12: Bieg ogrodowy „Sło-
wa“. Start na mostku przy Wilen-
ce. Meta w Cielętniku.

Godz. 12: Start zawodów ko-
larskich na szosie Wilno—Grodno.
Startuje około 15 zawodników.

Godz. 16.30: Mecz piłki nożnej
o mistrzostwo Wilna między O-
gniskiem, a 1 p. p. leg. Boisko przy
ul. Wiwulskiego.

Od samego rana na Pióromon-
cie trwać będą zawody strzelec-
kie.

Na kortach A. Z. S., ul. Zakre-
towa — turniej tenisowy.

Ja. Nie.
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AKUSZERKI '
TWEN
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AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do

WZP69

AKUSZERKA
šMIALOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
že gabinet kosmetyczny
poprawia cerę, usuwa
brodawki, kurzajki i wą-
Śry. 702—00

Reżys. twórcy f. „TRABER HORN" Van Dyke'a.
W rol. gł. egzotyczna kochanka LUPE VELEZ

 

Nejpiękn. Rumby. Melodyjne pieśni kub: ie.
program: „Piknik z Fllpem I Flapem. Ceny miejsc na 1-szy seans: balkon 58 gr.pa 30 gr. na ic

balkon 70 gr. Parter od 1 zł. Pocz. seans. o g. 4, 6,8 1 10,15 w dnie świąt. o godz. 2.

 

Dziś! Dawno niewidziany ulubleniec publiczności
ROD LA ROCQUE w emocjonującem arcycziele

HOLLY KINO-TEATR

program: Dodatki dźwiękowe«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 36 22.

 

DŹWIĘKO- Dziš!!

WE Wielka CASIN 0 i fasym dramacie „ajdany przeszłości”

 

BZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42.
Drisprsinjecai wdika wwoćLzy ||| |||
lekkiej rytmiki akcji, olśniewającej wystawy i zet.
komik, partner Chevallera w „Paradzie miłości" Lupino

||

treści.

 

Dziś|Monumentalny film Polski Pierwszy raz w Wilnie w wer-
sji dżwiękowej osnuty na tle powieści J. |. Kraszewskiego«deŚWIATOWID

 

W rol. gł. mistrz maski Warwick W;
ane i prześliczna Dorothy Seacombe.

Na 1-szy seans ceny zniżone. Seanse 4, 6, 8 i 10.15.
L a ik aiS a

«Chata za Wsią» (lyauka la).

Współczesny Korsarz aridinio]
Początek seansów o godzinie 2, 4, 6, 8 1 10,15.

Na |1-szy seans ceny znižone.

BEDE iia i i iRACZETETAERENE EZR ZOEACEOECEO OZÓĄ

Młodym dziewczętom na przestrogę !!! Piekło przeżyć usidiorej przez złoczyńce ujrzycie na naszym ekra-
z uroczą JOAN BENNET w rcli głównej. Nad piana: Rajecze do-

datki dźwiękowe. Ceny na l-szy
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10, w dnie świąt. o godz. 2-ej. — Wkrótce: „Pod kuratelą“

RTL DI TATTOTAMMST RON TNTIEA OSA R 1ZOT STS

w-g fascynującej powieści Edgara Wallacea. Upajający kokteil
czarującej muzyki, pieśni, tai, kawe

seans zniżone.
z udziałem Viasta Burjana.

nadzwyczaj komicznych sytuacji,
ard. — Znany

Dodatki dźwiękowe.

Bracki.—Dla młodzieży dozwolone.
ik ai APCZTATYCODZTEN

Plerwsze polskie 100 proc. džwiękowe, mówione | śpiewne arcydzieło w-g scenarjusza gen. B. Wlenia-

KINO Mickiewicza 9. Wspaniałe efekty dżwiękowo-śpiewne. Przepiękne romanse w wykonaniu autentyc h chóróTańcel W rel. gł. Skalska. J. Jedyńska i znak. śpiewak Wł. Ddsodino, Aaaa 17

DZWIĘK. Dziśl
kino-rearR C$TYLOWY» || wy Długosze-

WIELKA 36. wsklego Ułani, Ułani Chłopcy NaloWani.. zimierz Krukowski” ZumPogocejowa: аОаеа..
1 Władysław Walter.

 ABA TISTTITND ASSNES

Dziš wielki skla-
dany program!Kino <MIMOZA»

Ulica Wielka Ne 25. | dramat sensacyjny 3)
z Eddle Polem.policjant"

 

1) aa dolez dramat polski„PIREDBACIEBIE” miekrali=" dlanką Bodo | aiasię:Bojejoc nei Aujezde
„Bobiś się uczy”

  

iazda- 2 i islanką  „IajemiCZy
arcywesoła komedja

z Big Boyem. :

 

7 w. Kasztanowa 7 m, 5,

" Francuzka rodowita po-

ir. Blumowicz
Choroby weneryczne,
skórne i moczopłciowe

   
ul. WIELKA 21,

tel. 921, od 9—1 i 3—8.
„PATENT“

  Zdrojowiska į sumentėw
fikatami i

prawdziwego ws

  

Rabka Pensjonat
„Helios* komfortowy, Ce-
ny przystępne. Oktawja

Piechocka. Telefon 70.
12392—4o

ORŁOWO — MORSKIE
nGryf* pierwszorzędny
pensjonat blisko plaży,
higjena, komfori, ceny u-
miarkowane. Informacje:
właścicielka Dr-owa Be-
tlejewska, Toruń.

64115 — (4)

L)
| NAUKA |
rT

 

  

>——577 77
MOTORY d

szukuje kondycji na lato
W. Pohulanka 9, m. 5.

 

    

8997—0o
RE Z TTT

в Don
| PORADE Handlowy

 

Do wynajęcia
lokal frontowy, świeżo
odremontowany 2-ch po-
kojowy z kuchnią z wo-
dą, elektrycznością i z
dwoma wejściami Róg
Ludwisarskiej i Jezuic-
kiej Nr. 11. Nadaje się
na mieszkanie, sklep lub

W Pensjona-
cie Werki 5

położonym w prześlicz- Wielka 33,
nych okolicach w 5 klm.
od Wilna nad brzegiem

die ką potoFrdzi Wilji, spędzisz lato, tanio PIANINA į lpokoje
—_g zdrowo I wesoło. Osoby zupełnie

zajęte sprawami w Wil- ” nowe Mieszkanie odremonto-
————————-+ Nie, wskutek zabezpie- (wielo- wane 4 pokojowezkucli*

‚ <zonej komunikacji auto- letnia nią | przedpokojem do
PRACA j busowej i statkami, mo- gwaran- wynajęcia. Elektryczność

| gą korzystać z mieszka- > Cena przystępna. Witol-|
NAA „tl < poza miaštem -b6ž 1.200. KI- dowa 49 u właściciela.
|Tepwadnego | w zajęciach, Jowska 4. H. Abelow. 9010—0

przedsiębiorstwa pos| nelizacja, wanny. Otwar- OKAZYJNIE Odnajmę od 1 czerwca
cie sezonu 1 Czerwca.
Poczta I telefon Wilno 12

9035—1

trzebna kasjerka z
kaucją 1,500 zł. Zgło-
szenia do Biura Re-
klamowego St. Gra-
bowskiego Garbarska

Jerozolimka.
 

d. 8,
Letnisko 25 min. drogi aaa:

OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W _ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWARw ŻYWCU
Reprezentacja: Q, A 19. 18—62.

„EVINRUDE“ oraz łodzie motorowe kompletne zarobkowe

MOTORY do rowerów

MOTORY „Puch“
dostarcza ze składu

z. Rudomifsk
Żądajcie oferty.

PLAC przy ul. Kalwa- DOM nowy z placem na
ryjskiej 132. Całość lub Zwierzyńcu do sprzeda-

Dowiedzieć się: u właściciela.

 

 

z powodu wyjazdu meble
salonowe i ładny dywan
sprzedam b. tanio. Zauł.

GIEŁDA,
WARSZAWA (Pat.) 21. V. 1932 r.

Dolary8,86'|,—8,86—8,88'/, —8,84!/,
Belgja 124,65—125,26—124,64.
Holandja 361,50—362,40—360,6u.
Londyn 32,60—32,96—32,60.
Nowy York kabe! 8,904 —8,924—8,884.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Szwajcarja 174,55—174,98—174,12.
Włochy 45,95—46,18—-45,72.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,70.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe;
5; konwersyjna 37,50. 6'|, dolarowa

51,75. 4%;, dolarowa 46. 7*/, Stabilizecyjna
44,25—47—44,38. 89), L. Z. B. G. K. I B.
R., obligacje B. G. K. 94. Te same 7'|,
83,25. Te same 7”/, 83,25. 8%, L Z. war-
szawskie 56 (drobne) 54,75 - 55,13. 10%),
Lublina 52. Tendencja słabsza.

jes
Bank Polski 71.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku

Diilonowska 47,75. Stebilizacyjna 45,50.
Warszawska 31,50. S'ąska 32.  

  

 

  
     

Przeto ostrzegamy przed falsy-
prosimy uważać przy kupnie

zechświatowej sławy

      

   

 

AGA

o ŁODZI

 

amerykań-
skie

   

  
    

  WILNO,
Tawalna 26 tel. 732.  

  

Warunki Dow.: ul. Stara 43,
8865—2

|

do- nia.

m. 1. 8240—5

  
m. 14.  9055-0

 1 w godz. tylko 11—12,| aulobusem od Wilna na f
 

Wytwórnia Sztucznych Wód
Zdrojewisko nad Niemnem |

Mineralnych i Napojów
DROSKIENIKI I Iešna stacja kilmatyczna
Sezon letni od 15 maja do 30 września.,
5',-owa solanka do kąpieli z nowego żródła Chłodzących E

I niskoprocentowa „Solanka Druskienicka“ do pod firmą: 4 A
picia oraz znakomita borowina Bruskienicka. E. TROMSZCZYHSKI“ Właściciele domów!
Leczą: gościec, choroby przemiany materji, EO W WILNIE =

choroby nerwėw, choroby serca, choroby žo- dki t ółwłaścicieli Rz Do krycia dachów nowych do-
łądkai jelit, choroby kobiece i dzieci, choroby pod kierownictwem współwłaściciela ) mów, will, używajcie ognio-

prowizora W. WRZEŚNIOWSKIEGOórnych dróg oddechowych.
sr ® й Poleca: sztuczne wedy mi-Nowoczesne urżądzenia lecznicze.—Zakład

leczniczego stosowania słońca, powietrza neralne (Vichy, Ems, Karlsbad i in-

i ruchu, pływalnie, kaskadówki, plaża nad ne) i napoje chłodzące, przyrządza- I

Niemnem. — Ceny bardzo zniżone! ne wyłącznie na cukrze.  200—30
Zakład: Piwna 7Informacyj udzielaw Druskienikach— Komisja
Magazyn: Wielka 50.Zdrejowa, w Warszawie — Związek Uzdrowisk

Polskich, Ś-to Krzyska 17, tel. 434—38. 16506-0

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek,
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
edagryczae, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
ub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźmo, gdy używać będziesz

zioła moczopędne
„DIUROL“.Gąseckiego,

które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm, Wszel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz
sio! „DIUROL“ Gąseckiego. Oslodzony odwar
z rio! „DIUROL“ jest smaczny, zupełnie nie-

 

 

 

   

588—2 o Rolnicy,

trwałej specjalnej bezsmołow-
cowe| papy białej bitumicznej
marki „KOLIBIT” lub czerwo-
nej „CZERWOLIT” z Górno
śląskiej fabryki papy dacho-
wej KOSZYCKI I LIBER, NO-

WY BIERUŃ, G. SL.

Jedyne trwałe, este-
tyczne pokrycie da-
; chów.
Żądajcie we wszystkich więk-
Е szych skladach.
Żądajcie prospektów i ofert
wprost z fabryki w Newym

jerunlu lub filjj w Warsza-
wie ul. Ząbkowska 50.  

 

 

Jedynie w Wilnie i na kresach konsy-
gnacyjny Dom Towarowy najpoważniej-
szych w kraju fabryk włókienniczych

Z. KAZASKI
WILNO, WIELKA 36.

przerwy
| swiatło elektryczne, ka-

1
dogodnych warunkach do
wynajęcia Informacje ui.
V Pohulanka 14—55.

9047— 0

299—

Bezrobotnym praca
wiedza,— duże zarobki
w każdej miejscowoś-
ei! inteligenci — Panie

Panowie piszcie:
„Kieszonkowa Ency-
klopedja Popularna*
Kraków, Józefitów 10.

Poszukuję POSADY do
dziecka lub  gospodar- (aras› ESET

stwa domowego do 1 lub Kupno

i Sprzedaż |

 

PENSJONAT w pięknym
dworze, miejscowość su-
cha, las, Wilja, wykwint-
ne utrzymanie. Szczegóły
Jagiellońska 7 — 5.

8966
 
2 osób. Mogę na wyjazd.
Adres w Administracji,    

 

DO WYNAJĘCIA solid“
nej osobie lub pod biuro
pokój z wygodami, £
meblami lub bez.
ka 11 m. 9.

Troc-
8924—1

 

Pokój ze wszelkiemi wy*
godami do wynajęcia.

jj Wileńska 32, m. 5.
9029—0

 

у SKŁAD z >
9 TT Do wynajgcia 4 pokoje

aaa LĄ "a RE 150 litrów z„Kuchniaz elekir ać
> r о iennie. „Mle- nošei kzarządzający domem, in- Fisbarmonji | Siekiai EMS н wlerzynm

kasent i t. pod. za skro-
mnem wynagrodzeniem.
Posiadam doskonałe świa
dectwa. Zawalna 43, m.
30, dla Kiewieszana. gr.

SPÓLNIKA lub spólnicz-
kę poszukuję do przed-
siębiorstwa kawiarniano-
restauracyjnego, dobrze
prosperującego, celem
rozszerzenia. Punkt świe-
tny, Oferty składać do

dmin. „Dz. Wil" pod TANIO do sprzedania o-
й 9059—0 gród owocowy i warzy-

ilno, ul.Niemiecka3 m.1i

5 powozik na gumach. wicza) wy:
dr

9037—0 lub parcel
runki
dowiedzeć
2—6 pop.

 

  
wny o powierzchni 678

K. DĄBROWSKA Mickiewicza 31—1, 9048

Ee Istnieje od r. 1874) kavos 0200550000EU 7
SPRAWY

702—20 |„MAJĄTKOWE į

Kupię okazyjnie mało PLAC przy ul. Tartaki
używany jednokonny kry- Nr. 23 (koło ul. Mickie-

es w Adm. „Dz. WIj.* ny, do sprzedania. Całość

bardzo

 

MIESZKANIA poszukuję
3 pokojowego z kuchnią
na parterze, najchętniej
z ogródkiem. Konieczna
elektryczność i ewentu“
alne inne wygody. Może
być dalej od centrum

byle w pobliżu
rzystanku au“
fertę z poda”

niem ceny i krótkim
opisem nadsyłać na
Montwiłłowski zaułek 4%
m. 1 do p. Podoskiej. 818

miasta,
košciola i
tobusėw.

soki, slonecz-

e małe. Wa-
dogodne.

się tamże od
8967
 

OSOBA inteligentna, lat sążn. kw., równy i sło-
siednich, szuka posady neęczny, bez zabudowań, Do sprzedania

szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
sób ROSE na opakowaniu. Oryginalne rioła
„DIURÓL* Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i składy apteczne. Reg. M. S. W. 1486

15r0

 

Polska palarnia kawy SAWICZA
By zwalczyć kryzys rady użycza:
Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną
Kupując Kaw

„EXCELSIOR SMACZNĄ”. +,  
 

w.Z.P.Nr.11

 

PROS.

 

OCZNA

CZ BÓL GŁOWY

W.Z.P Nr. 164

е DLA DOROSeVGN

 

ZEK

CARTE

Zawiadamia, iż nadeszły

OSTATNIE SZLAGIERY
na sezon LETNI.
—— CENY FABRYCZNE. ——

  

IAI

do szycia i gospodarstwa.
Może na wieś. Posiada
świadectwa. Zarzecze 16
m. 6. 9053—1

TATIRR S APA M

| LETNISKA.

Letnisko w majątku
pz okol. dogodna
omunik. autobus.1 godz.

od Wilna. Dow. .się Mic-
kliewicza 46—2 w godz.
4—6. 9006—0-0

 

Letnisko-pensjonat
w ładnej i suchej miej-
scowości 14 klm. od Wil-
na, amda autobu-
sowa. Przyjmuje się I na
kilkudniowy wypoczynek.
Szczególy dowiedzieć się:
Kasztanowa 3—10 adw.
Turski od 6—7 po po-

W. Z. P. Nr. 12,

przy ul. Żelązna Chatka
27. O warunkach dowie-
dzieć się w sklepie spo-
żywczym  H. arkuna
przy ul. Zawalnej Nr. 16.

174—1

OKAZYJNIEIJ! różne po-
zostałe z licytacji rzeczy
oraz samochody sprzeda-
je tanio Lombard ul. Bi-
skupia 4, tel, 14-10 od
9 — 2 1 ой 5 — 7ро-

południu, 220

Sprzedaję

Fiat
torpedo

509 w dobrym stanie
K, Gorzuchowski ul.
Zamkowa 9. 219—0
 

o sa-
dzenia „INDUSTRIA*

POKÓJ do wynajęcia ze
wszelkiemi wygodami

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska pe 10 gr. kw metr,
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko połeżona, otuczona
sosnowemi lasami, Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
co godzina. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Pełuknia, właściciel-
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

PLAC niezabudowany z

DO WYNAJĘCIA
pokój umeblowany.
giellońska 5, m. 7.

godami. ul.
ska 5-a.

do
m. 1

pokoje z wygodami,
możliwe z używalnością
kuchni. Oglądać cd g.
10-e| do 3-ej ul. Dąbrow*
skiego 10 m. 5. 9045—1

Do wynajęcia 2 pokeje
kuchnia | ane st. sa
ski zauł. Nr. 3 m. 5.
Oglądać od 1 do 6.

8993—0

Mickiewicza 24—11. 2
Lu iA

Ja”
9030

MIESZKANIE do wyna”
jęcia. 4 pokoje i kuchnia:
W. Pohulanka 25, 9034-1|

DO WYNAJĘCIA 4, 5 i
6 pokojowe mieszkania|
suche, jasne i ze wszel-
kiemi nowoczesnemi wy*

Wiłkomier”
9050

   

2 POKOJE z wygodami
wynajęcia. Portowa 84

. 9021

   
  Przetarg publizny

FT Dyrekcją Wodociągów | Kanalizacji m.
st. Warszawy zawiadamia, i£ ma do sprzedania

 

    

 

    

  

GRUŹLICA PŁUC jest nieubiaganąIcorocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, jimęczącego kasziu | t. p. stosują

. Lekarze:

„BalsamThiocolan—Age",
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm | samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała I usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.1

niewielkiej miejskiej
prąd stały.

Szczegółowych objaśnień odnośnie sprze-
daży udziela w godz. 9 — 12 Dzieł Zaopatrywania
Dyrekcji w Warszawie, ul. Starynkiewicza Nr. 5,
i piętro, pokój Nr. 27, gdzie można otrzymać wy*
kaszy przedmiotów przeznaczonych na sprzedaż
i warunki sprzedaży do dnia 26 czerwca r. b.

Instalacji elektrycznej na

  

 

14750

[=
Doktór B. SZYRWINOT

różne używane maszyny i różne przyrządy: loko- Choroby
motywki, lokomobile, kotły, płuczkę do żwiru, zło- skórne 1 meczopłciowe. kobiece, wener. chor.dró
żenia osiowe wąskotorowe, oraz urządzenie dla Wielka 19, od 9—1 i 3—7 mocz.

Mickiewicza 12,

Dr.Zeldowicz
CHOR. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. I SKÓRNE
9—11 i 5—8 w. tel. 2-77.

weneryczne, D-Fr Zeldowiczowa

rz. 12—2 i
ickiewicza 24,

704—0

4251—0 ul.

li.

 

A. Cymbler Dr. WOLFSON
Cher. (YCZNE£ Choroby skórne wane-
SKÓRNE. Tel. 15-64. ryczne

róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—8.,

moczopiclowe
ul. Wilefiska 7,

tel. 10,67 9—1 I 4—8 w.

  
  

fudniu, 8998—0 o

LETNISKO przy szosie
Niemenczyńskiej. 2 po-
koje, kuchnia i weranda.
Dowiedzieć się: Mickie-
wicza 15—16 od 3—5,

(šredniowczešne)
bardzo plenne i trwa-
łe poleca ZYGMUNT

NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

DO SPRZEDANIA sło

  drewniany

 

CARE Rabe 1271 POKÓJ
m. kw., przy ul, Legjo- ach = 4
nów, róg Mysiej Nr. 97-a, U: + xa
sprzedam za 450 dol. Po- 1 a G
siadam hipotekę. Zwra- Mieszkanie

= 195 ul. Konarskiego > 2—3 į 6 pokoi przy ul.
A. Małunowicz.

DO SPRZEDANIA DOM 9'9dzka 6, m. 10. |||

dużym ogrodem owoco-
wym w mieście.

Subocz 85 de wynalę“
8991—2 eja zwrócić się: Nowo”|

parterowy Z Mieszkanie de wyna”
Dod: Jęcia 4 pokoje z egro*  9041 miane ule Dadana. Anto- dzieć się Sierakowskiego dem Nowoświecka 15. /

мана ои ооОЛ OL BE -Polowa 51 ЗЫ 28 В,
PENSJONAT-LETNISKO Sawicki. ‹ 9044 17 KOJ do wynajęcia w”
kolo Podbrodzia. Słów; x:nawuwienskieRa meblowany słoneczny:
Urzędn. P. Miójscówość MASZYNĘ DO PISANIA sprzedam dom osobniak Tamże pokój z używał”
zdrowotna, las, rzeką. walizkową sprzedam b. z 1—2 hekt. Garbai

tanio, Wilno I, skrytka
Nr. 64. 9052—0

WÓZEK DO WOŻENIA
CHOREGO w dobrym
słanie, używany, kupię.
Jagiellońska 6-20. 228-0

Inform. w poniedz., czw., ziemi lub
sob. godz. 19—20 Wileń-
ska 33 w Wilnie.

9054—1

 

wentualnie

a nošcią kuchni.
dom dochodo- ska 5, dowiedzieć się

wy do 7 tys. zł. rocznie, dozorcy.
z ogromnym sadem. E-

 

wezmę po- MIESZKANIE 3 pokojo”
życzkę 1 hipoteki 2500 we przy ogródku do wy”
dolarów. Antokolska 115. najęcia ul. Krakowska 25

9051—0 903
 

—

 
Radukio sūgvwiedriniay: JABOSUAMМТЕСТЕОНЬ

 


