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Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę Ojcu i Dziadkowi naszemu

ś. p. MICHAŁOW! BOHDANOWICZOWI i
1 okazali tyle współczucia w ciężkich dla nas chwilach najserdeczniejsze

„Bóg zapłać" składa

Komplikacje w przesileniu rumuńskim.
BUKARESZT, (Pat). Próby pod-

jąte przez Titulescu wykazały nie-
możliwdść utworzenia zarówno
rządu jedności narodowej, jak i
rządu koncentracylnego. Istnieje
możliwość powierzenia przywód-

cy zaranistów siedmiogrodzkich
Vajdzie misji utworzenia rządu
przejściowego dla przeprowadze-
nia wyborów ew. powołania ga-
binetu bezpartyjnego.

 

Venizelos znów
ATENY, (Pat). Venizelos przy-

ją! misję tworzenia nowego rzą-
du, do którego mają wejść Mi-
chalakopulos jako wicepremjer i

 

na czele rządu.
minister spraw zagranicznych o-
raz Vasvarescos jako minister fi-
nansów.

 

Z Rosji sowieckiej.
Bandytyzm w Rosji Sowieckiel.

Na terenie Mińszczyzny szerzy
się od dłuższego czasu w zarwa-
żający sposób bandytyzm. Rząd
lokalny w Mińsku zmuszony był
powołać do życia specjalne ko-
misje dla walki z bandytyzmem.
Przed paru dniami odbyło się po-
siedzenie tej komisji.

Postanowiono na niej wszcząć
najostrzejsze środki przeciwko
bandytom. Na terenie Białorusi
sowieckiej w samym tylko okrę-
gu mińskim zanotowano 216 na-
padów bandyckich, 38 morderstw
i 65 wypadków sabotażowych.

 

Okradzenie zwłok Dżewad-Beya,
BUKARESZT (Pat). Podczas

przewożenia przez Rumunję zwłok
ambasadora tureckiego w War-
szawie Dżewad-Bey'a nieznani
sprawcy zerwali plomby z wago-
nu żałobnego i skradli zeń wali-

Rozoiąqzanie parlamentu Rzeszy.
Zwrot na prawo w polityce niemieckiej.

Reichstag został rozwiązany. ©
BERLIN, (Pat). Ogłoszony został dekret o rozwią-

zaniu Reichstagu.

Dekret ten ma następujące brzmienie.
Na podstawie art. 25 konstytucji Rzeszy rozwiązu-

Ję z dniem dzisiejszym Reichstag, ponieważ nie odpo-

wiada on już woli politycznej niemieckiego narodu, jak
to się okazało na podstawie wyborów do sejmów kra-
jów związkowych w ostatnich miesiącach.

Rozporządzenie prezydenta Hindenburga wchedzi
w życie z chwilą jego ogłoszenia.

Pod rozperządzeniem podpisany jest Prezydent
Hindenburg, kanclerz Rzeszy Papen i minister spraw
wewnętrznych Gayl.

DEKLARACJA NOWEGO RZĄDU.

BERLIN (Pat). Gabinet Rzeszy
zebrał się dziś o godz. 9.30 rano na
posiedzenie celem ostatecznego
zredagowania deklaracji rządowej.
W wyniku obrad ogłoszone zo-
stało przez radjo i prasę oświad-
«<zenie, poświęcone przedewszyst-
kiem zagadnieniom polityki we-
wnętrznej.

Deklaracja stwierdza, że kanc-
lerz Brueninś pierwszy miał odwa-
śę zażądać sporządzenia wyraźne-
go bilansu sytuacji, w jakie; zna-
lazły się Niemcy w związku ze
spiawą traktatu wersalskiego, kry-
zysu światowego i fałszywej go-
spodarki demokracji parlamentar-
nej. Bilans ten powinien być zna-
ny narodowi niemieckiemu. Pod-
stawy finansowe Rzeszy, Prus i
większości krajów związkowych
są zachwiane. Niezbędne zasadni-
cze reformy, będące podstawą
uzdrowienia, a mianowicie refor.
ma administracyjna i reforma fi-
nansów. Dostosowanie życia pań-
stwowego do zubożenia narodu
jest zaledwie w zalążku. Ubezpie-
czeniom społecznym grozi ban-
kructwo. Stale wzrastające bez-
robocie trawi najlepsze siły naro-
du niemieckiego. Socjalizm pań-
stwowy, stosowany częściowo
przez rządy powojenne, osłabił
tylko siły moralne narodu. Sytu-
acja ogólna zaostrzona została
jeszcze przez bolszewizm, który
jak trucizna wżera się w masy i
niweczy najcenniejsze podstawy
moralne narodu.

Deklaracja stwierdza dalej, że
w przeciwieństwie do poprzednie-
go rządu obecny gabinet nie bę-
dzie stosował tolerancji w stosun-
ku do ateistyczno-marksystyczne-
go sposobu myślenia. Nowy rząd
nie będzie zwlekał z podjęciem
walki o utrzymanie podstaw ży-
ciowych narodu. — Aby zapewnić
wypłaty, związane z normalnem

utrzymaniem aparatu państwo-
wego, rząd zmuszony jest ogłosić
projektowane przez poprzedni ga-
binet zarządzenia. Pozatem rząd
nie czyni w tej chwili żadnych
przyrzeczeń,

Najbliższe i najważniejsze zada-
nie nowego rzadu na terenie poli-
tyki zagranicznej wynika z będą-
cych w toku lub zbliżających się
międzynarodowych konferencyj w
sprawie problemu rozbrojenia, re-
paracyj i powszechnego kryzysu
gospodarczego.

Celem nowego rządu jest za-
pewnić narodowi niemieckiemu
»ełne równouprawnienie, wolność
polityczną i możność uzyskania
uzdrowienia życia gospodarczego.
Tylko równouprawnione, wolne i
zdrowe gospodarczo Niemcy mogą
przyczynić . się do uzdrowienia
świata. Wprawdzie wszystkie wy-
siłki, podejmowane dla podniesie-
nia dobrobytu narodowego, mogą
tylko wówczas liczyć na powodze-
ne, jeżeli uda się równocześnie
usunąć niepokojące obecnie świat
przeszkody gospodarcze w dzie-
dzinie obrotu pieniężnego i kapi-
tału oraz wymiany towarowej.
Rząd gotów będzie współdziałać
ze wszystkiemi dążeniami, zmie-
rzającemi do tego celu. Podstawą
i warunkiem wszelkiej skutecznej
obrony interesów narodowych w
aziedzinie polityki zagranicznej
wytworzenie jasnej sytuacji we-
wnętrznej. — Z tych wszystkich
względów prezydent Hindenburg
postanowił przychylić się do wnio-
sku rządu Rzeszy i rozwiązać
Reichstag.

Bezpośrednio po zakończeniu
obrad gabinetu minister spraw za-
granicznych Neurath wyjechał do
Londynu dla dokonania. formal-
ności oficjalnych, związanych z
ustąpieniem jego ze stanowiska
ambasadora.

BRUENING ZAPOWIADA REWELACJĘ.

BERLIN (Pat). Z kół centro-
wych donoszą, że byty kanclerz
Bruening w najbliższych dniach
wystąpi publicznie z oświadcze-
niem, w którem ujawni powody

   

   

       
  

owej dymisji. Zarząd naczelny
rartji centrowej zwołany zustał na
posiedzenie, które odbędzie się
we środę przyszłego tygodnia.
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PRAWICA SPODZIEWA SIĘ
ZWYCIĘSTWA.

BERLIN. Pat. — Zbliżone do
rządu koła prawicowe oczekują,
że nowe wybory przyniosą zde-
cydowaną większość blokowi pra-
wicy, która uzyskać ma do 300
mandatów. Rząd zwoła Reichstag
na krótką sesjęi po uzyskaniu
votum zaufania odroczy posiedze-
nia na dłuźszy czas.

ZAPOWIEDŹ SUROWEJ
CENZURY.

BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa
ogłasza komunikat, zapowiadają-
cy surowe represje rządu Rzeszy
przeciwko publikowaniu przez
prasę niemiecką wiadomości, do-
tyczących kanclerza Papena, a o-
partych na doniesieniach dzien-
ników zagranicznych. |УОМИНИТОНИЧНИУНИОВННЕННУНОЙННОНОИ|

zę, zawierającą tekę z dokumen-
tami zmarlego oraz bižuterję na
sumę około 20 tysięcy zł. Kra-
dzież została zauważona podczas
rewizji 'wagonu na stacji Med-
gidia.
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Von Papen.
W prasie zachodnio - europej-

skiej i amerykańskiej już ukazały

się szczegóły z okresu Wielkiej

Wojny, rzucające światło na osobę

"becnego kanclerza Rzeszy. Wie-

my tedy z tych informacyj, że był
on wojskowym attachć Ambasady
Niemieckiej w Waszyngtonie do
końca 1915 roku, że w tym czasie
organizował służbę szpiegowską

na rzecz Niemiec i że w związku z

ujawnieniem jego roli w całym sze-
regu zamachów States Department
zażądała jego odwołania, wskutek
czego w grudniu 1915 roku musiał
on opuścić Stany Zjednoczone.

KOMISJA SENATU.

Najciekawsze materjały, doty-

czące działalności von Papena, u-
kazały się w roku 1919 w Wa-
szyngtonie. Senat Stanów Zjedno-
czonych uchwalił w dniu 19 wrze-
śnia 1918 roku na wniosek sen.
Palmera utworzyć specjalną Ko-
znisję dla zbadania knowań nie-
mieckich i bolszewickich, Komisja
„racowała w ciągu całego roku
1919. Raport jej wydany został ja-
ko drugi Senatu Nr. 307 — 439. Są
ło trzy tomy, liczące przeszło czte-
ry tysiące slron druku. Raport ten
«trzymali senatorowie i tylko 300
egzemplarzy przeznaczone zostało
dla użytku wyższych urzędników
Stanów Zjednoczonych.

Druki te wspominają o von Pa-
penie w kilkudziesięciu miejscach.
Z zeznań, złożonych przed Komisją
Senatu, dowiadujemy się, że von
"Papen był zamieszany we wszyst-
kich próbach zakłócenia życia
publicznego w Stanach w r. 1915,

ZAMACHY.

Między innemi dostarczył on
pieniędzy i dynamitu dla zniszcze-
nia Kanału Wellandzkiego, na-
stępnie usiłował wysadzić most ko-
lejowy w Kanadzie. Jeden z jego
ugentów przyłapany został przez

władze bezpieczeństwa ze znacz-
nym ładunkiem trynitruolu, prze-
znaczonego dla wysadzenia w po-
wietrze fabryki amunicji w No-
wym Jorku.

„IDJOTYCZNI JANKESI“.

Czujność społeczeństwa ame-
rykańskiego obudził list von Pape-
na do żony, przejęty przez wywia-
dowców angielskich, gdzie krewki
kapitan pisał o Amerykanach, na-
zywając ich krótko: „ci idjotyczni
jankesi', którym radzi „trzymać
język za zębami”.

Po utworzeniu rządu Herriot'a.
NOWY GABINET FRANCUSKI.

PARYŻ. (Pat). Nowoutworzony
gabinet przedstawia się jak nastę-
puje: Herriot premjer i minister
spraw zagranicznych, Germain
Martin — finanse, Daladier — ro-
boty publiczne, Chautemps —
sprawy wewnętrzne, Paul-Boncour

Garday — rolnictwo, Berthot —
emerytury, Renne Renoult — spra-
wiedliwość, Palmade — budżet, de
Monzie — oświata publiczna, Al-
bert Sarraut — kolonje, Dalinier—
praca, Leon Meyer — marynarka
handlowa, Godart — zdrowie pu-
bliczne, Durand — handel.

STRUKTURA GABINETU HERRIOTA,

— wojna, Painleve — lotnictwo,
Leygues marynarka wojenna,

PARYŻ (Pat). Nowy gabinet
FHerriota składa się z 18 ministrów
111 podsekrelarzy stanu, czyli ra-
zem 29 czionków, w tem 6 sena-
torów i 23 deputowanych: Pod
względem _ partyjno - politycznym
nowy gabinet przedstawia się na-

stępująco: 21 radykałów społecz-
nych, 2 republikanów społecznych,
jeden z lewicy niezależnej, jeden
socjalista niezależny, 3 radykałów
lewicowych, jeden republikanin
ewicowy.

ŻYCIORYS PREMJERA HERRIOTA.

PARYŻ (Pat). Premjer Herriot
"urodził się w roku 1872 w Troyes.
Syn oficera armji czynnej, musiał
z konieczności pobierać nauki w
miastach, gdzie jego ojciec pełnił
obowiązki służbowe. Po zdaniu
konkursu i odbyciu konkursu w
Ecole Normale Supćrieure w roku
1894, mianowany został profeso-
rem retoryki w liceum w Nantes,
później w liceum w Lyonie.
Wkrótce awansuje na profesora
wyższej retoryki i profesora hi-
storji na wydziale filozoficznym
uniwersytetu w Lyonie. W tym
okresie rozpoczyna karjerę poli-
tyczną. Będąc radnym miasta
Lyonu od roku 1904, wybrany zo-
słaje na mera w 1905 r. Podczas
wyborów w roku 1912 uzyskuje
miejsce w Senacie i z tego tytułu
zajmuje podczas wojny w gabine-

cie Brianda od grudnia 1916 roku
do marca 1917 stanowisko mini-
stra robót publicznych i aprowi-
zacji. W roku 1919, nie przesta-
jąc być senatorem, Herriot stawia
swą kandydaturę przy wyborach
do Izby Deputowanych i wybrany
zostaje 16 listopada tegoż roku w
okręgu wyborczym Dolnego Ro-
danu. Od tego czasu odgrywa wy-
bitną rolę w polityce partji rady-
kalnej, Wybrany ponownie w roku
1924 do Izby Deputowanych z ra-
nienia kartelu lewicowego, miano-
wany jest prerajerem. Funkcję tę
spełnia do 1925 r., kiedy to miej-
sce jego zajmuje Painlevć. W tym
samym roku wybrany zostaje na
przewodniczącego Izby Deputowa-
ńych. Wkrótce potem przyjmuje
na siebie obowiązek tworzenia
gabinetu. Napotykane trudności

każą mu ustąpić miejsca Poinca-
rómu, w którego gabinecie pełni
obowiązki ministra oświecenia pu-
blicznego. lierriot cieszy się w
Lyonie, którego merem pozostaje
od 1905 roku, reputacją pierwszo-
rzędnego administratora i z tego
właśnie tytułu tworzy słynne Targi
Lyońskie. Herriot kilkakrotnie re-

prezentował Francję w Genewie.
Herriot, który posiada wielkie
zdołności literackie, jest autorem
wielu utworów literackich, filozo-
ficznych, jak również i poważnych
studjów.

ZBLIŻENIE ANGIEL
SKO-FRANCUSKIE.

PARYŻ. (Pat). Miarodajne czyn
niki Wielkiej Brytanji dały wczoraj
do zrozumienia, iż gabinet angiel-
ski pragnie nawiązać bezpośredni
kontakt z gabinetem francuskim
możliwie jak najprędzej. Donoszą z
Londynu, iż prawdopodobnie w
czasie podróży do Lozanny Mac
Donald i sekretarz stanu spraw za-
granicznych Simon zatrzymają się
na kilka godzin w Paryżu celem
omówienia szeregu spraw z Herrio-
tem.

kaKO L SLea )

Drobne wiadomošci.
Przeszło 10 miljonów bez-
robotnych w Stanach Zjed-

noczonych.
WASZYNGTON, (Pat). Zda-

niem amerykańskiej Federacji
Pracy, w chwili obecnej znajduje
się w Stanach Zjednoczonych
10 i pół miljona bezrobotnych.

WOJNA BAKTERJOLOGICZNA.
Jak stwierdza to kilkakrotnie

raport Komisji, tylko drobna część
niszczycielskiej roboty von Pape-
na wyszła na jaw. Jakiemi posłu-
giwał się on środkami, świadczy
wymownie zeznanie, przytoczone
na str. 1605 tomu II Raportu, gdzie
przedstawiciel Ministerstwa Spra-
wiedliwości Stanów opowiada, że
niejaki kapitan Sternberś przybył
z Niemiec w roku 1915, przywożąc
z sobą zarazki tężca (tetanus),
któremi miał zatruwać konie, prze-
znaczone dla wysyłania na front
zachodni. Zarazki zginęły w dro-
dze i zamiar nie doszedł do skutku
tylko z tego powodu.

OBRONA NIEWINNOŚCI.
Wyjeżdżając z Ameryki, von

Papen skierował do dzienników
amerykańskich pismo, w którem
zapewniał o swojej niewinności.
Władze angielskie przeprowadziły
jednak ścisłą rewizję jego rzeczy
w porcie Falmouth. Wykryto przy
nim całą tajną korespondencję, a
nadto książeczkę czekową, w któ-
tej wypisane były nazwiska jego
agentów 1 tych firm, które służyły
'"nteresem niemieckim w Ameryce.

Wszystkie te materjały przy-
*zły do prasy prawie jednocześnie
z zapewnieniami von Papera o je-
śo niewinności.

UCIECZKA ż NAZARETU.
Po raz drugi osoba von Papena

„łaje się tematem publicznej dy-
skusji po upływie dwu i pół lat.
Przydzielony do sztabu gen. Lima-
na von Sanders'a, dowodzącego
wówczas w Palestynie, zostan on
zaskoczony w dniu 20 września
1918 r, przez kawalerję angielską
w Nazarecie.

Obaj z gen. Limanem ratowali
się ucieczką paniczną, pozosta-
wiając w ręku kawalerji angiel-
skiej wszystkie swe bagaże i po-
ufne papiery.

W ŚWIETLE NIEMIECKIEM,
Wśród tych papierów znalazł

się odpis raportu wysokiego urzęd-
„nika niemieckiego von Igla, który
obserwował w Stanach działal-
ność von Papena, a zwłaszcza
skutki jej po jego odwołaniu Wła-
dze angielskie dostarczyły ten ra-
port Komisji Senatu Waszyngtoń-
skiego. Znajdujemy go w tomie II
Raportu na str. 1932.
Oto tak ocenia Ekscellencja von

Igel działalność von Papena:
„Karjera von Papena w Ameryce za-

kończyła się katastrofą. Został on oskar-
żony o udział w całym szeregu zama-
chów na fabryki amunicji, o to, że dawał
pieniądze na zakupienie materjałów wy-
buchowych i zaprawiał do tego pozyska-
nych sprawców. Okazuje się nadto, że
poczynił on cały szereg przygotowań cał-
kiem dziecinnych. Każdy człowiek o zdro-
wym rozsądku mógł zawczasu przewi-
dzieć, że podobne próby nie będą miały
dla nas najmniejszej korzyści, a w razie
wydania się sprawy narazić nas mogą na
wielkie szkody.

Do ostatnich prób nalęży zniszczenie
Kanału Wollandzkiego, jakoteż zamach
na most kolejowy w Kanadzie. Gdyby
nawet obydwa te zamachy udały się, po-
zostawał cały szereg innych dróg komu-
nikacji.

Obydwa te zamachy zakończyły się
niepowodzeniem. W tych sprawach jest
to często nieuniknione i byłoby do wyba-
czenia. Dużo rzeczy pożytecznych dla
Niemiec możnaby zapisać na dobro von
Papena, gdyby nie popełnił on kapitalne-
$0 głupstwa, opuszczając Stany Zjedno-
czone.

Pomimo zakazu posła i ostrzeżeń
przyjaciół, zabrał on ze sobą całe archi-
wum i, co gorsze, książeczkę czekową z
oznaczeniem nazwisk osób, którym wy-
płacił pieniądze.

Wszystko to wpadło wręce policji
angielskiej Szereg osób zostało areszto-
wanych, firmy wpisane na czarną listę.

Co gorsze, von Papen, wyjeżdżając,
umieścił komunikat w prasie amerykań-
skiej, zapewniający o swojej niewinno-
$0l.

 

Mamy tedy obraz konipletny
cbecnego kanclerza Rzeszy, nama-
lowany przez własnych jego ziom-
ków. Jest tu wszystko: i posługi-
wanie się nietykalnością dyploma-
tyczną dla organizowania zama-
chów w kraju neutralnym, i uży-
wanie takich środków, jak zatru-
wanie zarazkami chorobotwórcze-
mi, i zapewnianie o swej niewin-
ności w tym samym czasie, kiedy
świat cały był w posiadaniu dowo-
dów jego zbrodni.

Karjera von Papena i jego agen-
tów miała ten skutek, że w znacz-
nym stopniu przyczyniła się do
wypowiedzenia wojny Niemcom
przez prezydenta Wilsona.

Jak dla dyplomaty i polityka,
jest to istotnie przygotowanie obie-
cujące.
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Odsłonione Niemcy.
Niemcy zrzuciły maskę z obli-

cza. Dotychczas, od pierwszych
chwil po zakończeniu wojny, pro-
wadziły podwójną grę. Naze-
wnątrz i podziemnie, wojskowo i
politycznie, myślały tyiko o odwe-
cie i przygotowywały się do od-
welu. Ale dla zagranicy, a zatem
wietylko w bezpośrednich z nią
stosunkach, lecz także w tem, co
wewnątrz kraju było widoczne,
utrzymywały pozory polityki, li-
czącej się z nowym ustrojem pań-
stwa i z nowem prawem między-
narodowem. Niektórzy Niemcy
sami wierzyli w ten nowy stan
rzeczy, inni tylko połowicznie,
a najliczniejsi, zarazem zaś naj-
więcej wpływu mający, zdawali
„obie doskonale sprawę z prowa-
dzonej gry. Dzisiaj niema już gry
i niema maski.

Wymowa zdarzeń stała się
mocniejszą niż wszelka gra, a
wchodzą tu w rachubę następu-
jące główne zdarzenia:

1. Niepowstrzymanie zwycięski
pochód odwetowego stronnictwa
Hitlera Gdy w wyborach do
Reichstagu w r. 1928 miało ono
tylko 800 tys. głosów i 12 posłów,
skoczyło w wyborach z września
1950, po wyjściu z Nadrenji, do
6 miljonów 300 tys. głosów i 107
posłów Reichstagu, a obecnie w
kwietniu 1932 uzyskał Hitler w
Rzeszy całej w wyborach Prezy-
denta 13 miljonów 419 tys. głosów,
zaś stronnictwo jego w wyborach
do Landtagu pruskiego w samych
Prusach przeszło 8 miljonów gło-
sów i 162 posłów zamiast 7 do-
tychczasowych. Niemcy uznali, że
mogą już nie ukrywać czego chcą.

2. Nazewnątrz zmieniono język.
Kanclerz  Bruening zawiadomił
wierzycieli już w styczniu 1932, że
Niemcy, po upływie obecnego ro-
ku zwłoki w płaceniu odszkodo-
wań dzięki t. zw. moratorjum
Hoover'a, nie mają zamiaru podjąć
na nowo płacenia odszkodowań.
W kwietniu 1932 wytoczono w
Reichstagu już jawnie wezwanie
do Rządu Rzeszy o podjęcie spra-
wy rewizji granic wschodnich,
a w komisji spraw zagranicznych
Reichstagu niedwuznacznie, pod
postacią pogróżek w stronę Pol-
ski, zapowiedziano uderzenie koło
Gdańska. Są to objawy budzące
wszędzie niepokój.

3. Nazewnątrz koła wojskowo-
polityczne położyły wyraźnie rękę
na rządach. Już 12 maja b. r.
Schleicher, fe von Hammerstein
i adm. Roeder zmusili gen. Groe-
ner'a do usląpienia ze stanowiska
ministra Reichswehry. A dnia 30
maja b. r. musiał ustąpić, nie do-
gadzając zamysłom tychsamych
kół, kanclerz Bruening. Rządy
wojskowe z prezydentem Hinden-
burgiem na czele są jawne.
Niemcy są już bez

maski.
 

Znakomitą przedmową do tych
zdarzeń i do ich zrozumienia jest
ogłoszenie w ostatnich tygodniach .
dalszych części wspomnień Strese-
manna, dotyczących tego okresu
jego działalności, od roku 1925,
niedy przeprowadzał on t. zw. po-
jednawczą politykę Locarna. Każ-
de słowo, zapisane przez Strese-
rianna, świadczy, iż ani przez
chwilę polityka jego nie była po-
lityką pojednania, lecz polityką
odwetu. Właściwie nie są to od-
krycia, gdyž trzeźwa i uważna
ocena każdego działania Strese-
manna, już w chwili gdy było ono
dokonywane, wskazywała, co się
kryje za mniej lub więcej gładką
szatą zewnętrzną.

Jest jednak w tych zapiskach
Stresemanna jedno odkrycie za-
sadnicze. Mianowicie jego list do
Kionprinza # 7 września 1925. Nie-

tylko bowiem treścią swą wska-
zuje on, jakie były ceie jego poli-
tyki, ale sam pzez się, jako spra-
wozdanie, składane J. Ces. Wyso-
kości przez ministra Rzeszy, od-
slania właściwy bieg i właściwe
przeznaczenie dziejow Niemiec
powojennych.
W liście tym'z 7 września 1925,

w przededniu Locarna, wymienia
Stresemanna jako najbiiższe zada-
uia Niemiec:
— ..Rozwiązanie sprawy od-

szkodowań w sposób dla Niemiec
znośny... Poprawienie — granic
wschodnich: odzyskanie Gdańska,
polskiego korytarza i poprawienie
śranicy na. Górnym Śląsku (die
Wiedergewinnung Danzigs, des
polnischen Korridors, und eine
Korrektur der Grenze in Ober-
schlesien)... Na dalszem tle pozo-
staje przyłączenie niemieckiej
Austrji...

Bywało nieraz, że gdy jakaś
polityka miała oczywiście ukryte
cele inne, niż te, które głoszono
nazewnątrz, pojawiały się podra-
biane listy lub dokumenty, które
mówiły to, co było ukrywane. Tu-
taj jest to zupełnie zbyteczne. List
Stresemanna do Kronprinza mówi
wszystko dokładniej, wyraźniej,
ściślej, niżby zdołał to w drodze
wyobraźni przedstawić najrozu-
mniej i najzręczniej podrobiony
dokument. Dziwić się tylko moż-
ra, iż to ogłoszono. Ale zdziwie-
nie takie byłoby zupełnie naiwne
i spóźnione. Bo właśnie znamie-
niem obecnego okresu polityki
niemieckiej jest to, że nie chce
ona ukrywać tego, do czego dąży.

Niemcy chcą być bez
maski.

 

Ostatnie zdarzenia w Niem-
czech są tem poważniejsze, że
nie są one wcale wynikiem ja-
kiegoś chwilowego nastroju, ale
poprostu miarowym pochodem
rozwoju, starannie w ciągu lat
przygotowywanego.

Skąd nagle odmowa płacenia
odszkodowań albo wyraźne za-
miary jakiejś rozprawy w Gdań-
sku i nad Dolną Wisłą? Trzeba
czytać zapiski Stresemann'a. Wła-
Śnie to, mianowicie niepłacenie
odszkodowań, było właściwym
celem, gdy ukladano się o ich
płacenie. Właśnie napad na Pol-
skę był z góry powziętym za-
mlarem, gdy Stresemann, wielki
współtwórca pojednawczej poli-
tyki, zbierał oklaski oraz brał
pokojową nagrodę Nobla. Gdzież
miały się podziać te zamiaryi
czy nie musiały się wcześniej
lub później ujawnic w sposób
jaskrawy?

Skądże znowu w  republi-
kańskich Niemczech rządy woj-
skowo-politycznych kół Reich-
swehry? Tylko bardzo naiwni się
zdziwią. Głuche wieści z tych
podziemi jen. von Seeckt'a i jen.
von Schleicher'a dochodziły od-
dawna. Wiadomo, że Reichswehra
ani liczebnie i zbrojnie nie jest
tem, co przewidują traktaty, ani
politycznie nie jest tem, na co
wskazywałaby konstytucja nie-
miecka. Czyż to gromadzenie
knowań nie musiało nabrać pręż-
ności takiej, że już w  podzie-
miach utrzymać się nie mogło?

„Swiat się łudził, złudzenia te
najlekkomyślniej podtrzymywano
w wielu krajach, które powinny
były mieć oczy otwarte, a Niem-
cy wobec świata stosowały po-
prostu zasadę:
— Mundus vult decipi, ergo

decipiatur... Chce świat być oszu-
kiwany, to niech będzie.gi

Dzisiaj Niemcy już i oszukiwać
nie raczą: wołą być bez
maski.

Stanisław Stroński.
—

 

Lot Hausnera nad Atlantykiem.
LONDYN (Pat). Od chwili od-

iotu Hausnera przeszło 28 godzin,
a dotąd brak o nim w Londynie

A w — przy-
puszczalnie Hausnera — widziany
był między północą a godziną 1
nad ranem naprzód nad portem
Sydney na wyspie Cap Breton,
która jest przedłużeniem _ pół-
wyspu kanadyjskiego Nowa Szko-
cja, wkrótce zaś nad  miejsco-
woscią Macoiiun, w zatoce Hermi-
tage, polozonej na poludaiowem
wybrzežu Nowej Funlandji, skąd
już wyleciał na pełny Atlantyk.
Odtąd wszeiki ślad zaginął, Po-
nieważ chmury nad zachodnią czę-
ścią Atlantyku — jak donosi bry-
tańskie ministerstwo lotnictwa —
unosiły się bardzo nisko, Hausner
zmuszony był prawdopodobnie
przelatywać ponad Atlantykiem
wysoko ponad chmurami i dlatego
mógł być niezauważony przez
okręty. Przestrzeń Atlantyku z
zatoki Hermitage do brzegów Ir-
landji wynosi około 1900 mil an-
gielskich, Gdyby lot ponad Atlan-
tykiem odbywał się bez przeszkód,
to Hausner mógł przelecieć tę
przestrzeń w 15 godzin i mógł być
widziany nad brzegami Irlandji
sg 4-ej po a jed-

że na przebycie dystansu z
New-Jersey do Nowej Funlandji,
wynoszącego niecałe 600 mil, Hau-

RE _snerzużyłaz 10 godzin— cojest

uiezrozumiałe — wskazuje na to,
że lot odbywać się musi w wyjąt-
uowo ciężkich warunkach atmo-
sierycznych i że Hausner zmuszo-
ny jest lecieć bardzo powoli.
Uwzględniając tę okoliczność, lot
Hausnera może trwać znacznie
dłużej, niż się normalnie obliczyło.
Droga, jaką obrał Hausner, wyno-
si z New-Jersey do Croydon pod
Londynem około 2800 mi. Przy
warunkach, w jakich lot się odby-
wa, może on trwać do Londynu —
wobec tego, że dopiero o 1 nad ra-
nem Hausner był nad Nową Fun-
landją — nić lej, niz 32 godziny,
a nawet do 40 godzin. Wobec te-
$o przylotu Hausnera do Londynu
nie można się spodziewać wcze-
śniej, jak około północy, a, może
dopiero nad ranem. Ponieważ za-
pasu benzyny starczy na 48 godzin
lotu, więc narazie niema jeszcze
powodu doobaw. й

Do chwili oddania niniejszego
numeru do druku, t. j. godz. 4 rano,
nie otrzymaliśmy z żadnych źródeł
dalszych wiadomości o losie lotni-
ka Hausnera.

(Byra

CZY PAMIĘTASZ 0 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

DZIENNIK MILEŃSKI

Znaczenie uroczystości moniuszkowskich.
W dniu 4 czerwca minęło lat 60

cd chwili śmierci Stanisława Mo-
niuszki.

Obchody, jakie w związku z tą
iocznicą zorganizowało Wilno
wzorem wszystkich innych więk-
szych miast polskich, nie są zdaw-
kowem zadośćuczynieniem ustalo-
nym zwyczajom urządzania co pe-
wien' czas jubileuszów i świąt na-
.Gdowych. Nie chodzi tu także o
to, że'w swoim czasie zapomniano
czy też zaniedbano zorganizować
pięćdziesięciolecia, by teraz, wy-
czekawszy dla przyzwoilošci lat
dziesiątek, w pośpiechu uchybienie
'0 naprawiać. — Nie. Chodzi tu:o
rzecz znacznie istotniejszą, o pew-
nego rodzaju kulturalną manife-
stację, o wyraz dla nowego zmie-
nionego stosunku do dzieł Mo-
niuszki.

Może nawet dobrze się stało,
że rok 1922, w którym przypadało
mięćdziesięciolecie śmierci naszego
iieśniarza, przeminął bez znacze-
nia tej daty.

Na rewizję poglądów na twór-
czość Moniuszki było wówczas
jeszcze zawcześnie. W okoliczno-
sciowych przemówieniach powta-
rzanoby do znudzenia wytarte ko-
munaly i aie umianoby wykrzesać
ani krzty prawdziwego zaintereso-
wania do dzieł mistrza.

Sześćdziesięciolecie wypadło w
porę, w okresie jakby ponownego
odkrycia Moniuszki, gdy nazwisko
jego często jest wymieniane w spo-
rach i polemikach o właściwe.
cblicze muzyki polskiej, guy dzie-
ła jego coraz częściej pojawiają się
na programach koncertowych.

- Był czas gdy z Moniuszki robio-
no artystyczny wzór do naśladowa
mia. Narzucano wówczas styl mo-
niuszkowski, w dodatku najpłyciej
ujęty, młodym kompozytorom, ja-
ko niewzruszalny kanon: narodo-
wej muzyki. Powstała zn
sza w świecie sytuacja. Wszystko
co czuło się młode i zdolne do
stworzenia nowych wartości 'mu-
siało się przeciwstawiać Moniusz-
ce i uporczywie walczyć o zasadę,
że tylko w łączności z ogólnoeu-
ropejskim ruchem muzycznym le-

zy przyszłość muzyki polskiej.
Niewątpliwie przed wojną Mo-

siuszko był bardziej spopularyzo-
wany niż obecnie. Jeżeli jednak o
ogół chodzi, to ceniono wnim wów
<żas nie istotne, nieprzemijające
wartości jego sztuki, lecz łatwość
i przystępnosć

Różni mniejszego kalibru epi-
įonowie pochwycili tę właśnie
łatwiznę i spłycając ją do reszty,
sachwaścili muzykę połską na dłu-
žie lata utworami, które wyvtawia-
ty nowej kulturze muzycznej kom-
promitujące świadectwo.

Dzisiaj nie umiemy może w
tym stopniu co dawniej rozezulać
się nad losami Halki i żalami
Jontka. Uzyskaliśmy jednak rzecz
stokroć _ ważniejszą, właściwy
gunkt widzenia do sprawiedliwej
oceny jego twórczości. Niema
jeszcze. monografji, syntetycznie
ujmującej jego dorobek twórczy, z
rzucanych jednak tu i ówdzie
vwaś i spostrzeżeń zarysowują się
już stopniwo zręby takiej syntęzy.

Znaczne psychiczne oddalenie
od epoki, w której żył i tworzył
Moniuszko, a przedewszystkiem
otwarcie muzyce polskiej okna na
Europę, dzięki czemu wyszliśmy
wreszcie z zaściankowej atmosfe-
„y, fałszywie pojętej rodzimości,
pozwoliły na historyczny pogląd
na twórczość Moniuszki.

Wiemy już dzisiaj doskonale,
re nie był to genjusz na miarę
wszechświalową, jak np. Fryderyk
Chopin, lecz zato umiemy ocenić
jego cudowny, zawsze pełen świe-
Zošci talent wypowiadania się z
; 1ostotą w sposób niezwykle cha-
"akterystyczny dla epoki i środo-
wiska, do których należał. Mo-
niuszko zasymilował wszystkie ce-
chy charakterystyczne pieśni pol-
tkiej, lecz nie ludowej, ale dwor-
skiej, tej która wyprowadza się z
niedość jeszcze zbadanego polskie-
go rococa muzycznego: Dworski
taniec, piosenka, zwyczaje i ob-
rządki znalazły w nim wiernego i
entuzjastycznego odtwórcę. Nawet
w słabszych jego utworach znajdu-
jemy ten pewien wdzięk i wytwor-
ność, tą pewną szlacheckość — nie

 

Z prasy.
„Wierzymy w młodość”.

Zbliża się do końca okres zda-
wania „matury”.

Cóż dało to „wychowanie pań-
stwowe!' najmłodszemu, wchodzą
cemu obecnie w życie pokoleniu?
—zapytuje „Gazeta Warszawska”
i tak na to pytanie odpowiada:

„Dla wielu było niewątpliwie szkołą
obłudy. Nie jest to zachętą do szcz: o,
uczciwego wypowiedzenia swychpoż -
dów, jeżeli wiadomo zgóry, że tylko za
entuzjastyczne ćwiczenia o „Czynie Oręż-
nym Wodza“, o „Komendancie, jako
Twórcy Niepodległości” i t. p. otrzymać
można dobrą ńotę, gdy tymczasem kry-
tyczny pogląd na politykę legjonową w
czasie wojny światowej, albo na system
polityczny pomajowy — grozić może
„dwójką”, „poprawką”, pozostawieniem
na drugi rok w tej samej klasie. Nic
dziwnego też, że sanacyjny system wcią-
gania młodzieży już na ławie szkolnej do
protegowanych przez władze organiza-
cyj, do różnych gimnazjalnych „kółek
pracy społeczno-oświatowei im. mar-
szałka Piłsudskiego”, do Legjonu Mło-
dych i t. d, daje w wyniku — bo dawać
musi — bardzo charakterystyczną se-
lekcję na opak.” й

Mimo to koniec artykułu na-
strojony jest słusznie na nutę
optymistyczną:

„A przecież, mimo tych metod „wy-
chowania RAD: z otuchą i pew-
nością zupełną spogląda społeczeństwo
polskie na te najmłodsze, teraz właśnie
świadectwa dojrzałości otrzymujące za-
stępy maturzystów, Wierzymy w mło-
dość, która jest synonimem zdrowia,
która nie znosi „pełzając milczkiem, łu-
dzić”, lecz pragnie najgoręcej okazać
„prawdę zawartą w uczuciach” i swój
wieczyście młody instynkt polski oddać
karnie i świadomie do służby sprawie
narodowej. Za kilka miesięcy już zoba-
czycie tegorocznych maturzystów w sze-
regach akademickich. Wówczas poznacie
lepiej ich oblicze.

Bankructwo socjalizmu.
„Схаз“ pisze na marginesie

przesilenia gabinetowego w Niem-
czech:

„Niemcy były ostatniem wielkiem
państwem, w którem. socjaliści mieli

ływy na rządy. Dziś i tam zostają
odrzuceni. Ta fala, która rosła od re-
wolucji 1918 r., załamuje się w latach
kryzysu. W: latach, w których socjalizm
mówi o upadku kapitalizmu, szerokie
masy wyborców czynią właśnie socjali-
stów odpowiedzialnymi za kryzys świa-
towy. Szerokie masy trafnie wyczuwa-
ją, gdzie jest winowajca.” :

zemu „Czas” obłudnie za-
milcza, za kim wypowiedziały się
szerokie masy niemieckie? |
Za narodowcami, tak jest,

za narodowcami, których „Czas”
tak namiętnie zwalcza... w Polsce.

Dobranoc!
W chwili, gdy opinja całego

świata zaniepokojona jest wypad-
kami w Niemczech, gdy mimo
ogromnych rozbieżności, cała, bez
wyjątku prasa polska, zarówno
opozycyjna jak i sanącyjna pod-
kreśla grożące nam niebezpieczeń-
stwo, jedyny p. Cat w „Slowie“
nawołuje do porozumienia z Niem-
cami Hitlera:

„Czemu nikogo u nas niema, ktoby
chciał działać w kierunku skontrolowa-
nia, czy niema sposobu dojścia do poro-
zumienia z Niemcami? Przecież chwila,
kiedy wśród Niemców wzrasta zaintere-
sowanie nad równością zbrojeń, An-
schłussem, zwrotem kolonij nie wyklu-
cza możliwości takiego porozumienia."

Co byśmy powiedzieli na to,

$dyby jakiś publicysta angielski
lub francuski napisał: „O zwrocie
kolonij nie może być mowy, ani
o równości zbrojeń, natomiast o
Gdańsku i „Kurytarzu”, lub o

„ Sląsku... możemy podyskutować”.
Są ludzie, którzy wyobrażają

sobie, że są „oryginalni”, sdy mó-
wią coś wręcz przeciwnego, niż
wszyscy inni. Ale stare przysłowie
poucza: „Kiedy ci dwóch powiada,
że jesteś pijany — to idź, prześpij
się”.

Dobranoc!

„Tasiemka“ jeszcze działa?
Pamiętają czytelnicy niesłycha-

ne rewelacje warszawskiej prasy
o bandzie „Tasiemki* z Kercelaka
w. Warszawie i fakt wówczas
stwierdzony, że pod tym pseudo-
nimem ukrywa się radny miasta
Warszawy z „Frakcji Rewolucyj-
nej“ (Jaworowskiego) P Siemiąt-
kowski. Sprawa ucichła. Teraz
jednak znów zaczyna byćgłośną.
Oto bowiem — co pisze ,„„Robot-
nik":

„lstnieje na Żoliborzu Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Do domu
Spółdzielni zakradli się złodzieje. Spło-
szył ich dozorca p. Zieliński. Złodzieje
ser uciec.

o paru dniach do „Zielińskiego 'zgło-
sił się mieszkaniec tegoż domu p. Gerjo-
tes. Zakomunikował mu, że „dintorjąż
wzywa Zielińskiego na „walną rozprawę”
na ulicę Smoczą. „A spróbuj — powiada
Gerjotes — nie stawić się na wezwanie,
to kości nie pozbierasz; imieniem same-
go Tasiemki cię wzywamy”,

Administracja domu zawiadomiła o
powyższem komisarjat policji państwo-
wej. Policja przesłuchała Zielińskiego
i przesłuchała Gerjotesa. Gerjotesa by-
najmniej nie aresztowała.

Od chwili przesłuchania — spokój
i milczenie. O żadnych dalszych krokach
policji nic nie' wiemy.

Nie wiemy też, czy pan radny Sie-
miątkowski upoważniał p. Gerjotesa do
używania w tym wpadka jego pseudo-
nimu. Faktem jest, że p. Gerjotes tak
właśnie, a nie inaczej, powiedział. Może
policja jaśni, jak zareagowała i czy
zareagowała? '

Kwaliiikacje polityczne.
Dwutygodnik „Jedność”, bez-

partyjne pismo pracowników umy-
słowych — jak głosi podtytuł —
poruszył w ostatnim numerze
aktualną i palącą sprawę obsadza-
nia urzędów wyłącznie na podsta-
wie kwalifikacji politycznych z zu-
pełnem pomijaniem czynnika fa-
chowości. „Jedność* pisze mię-
dzy innemi:

„Poco dziś pracować sumiennie w
biurze, poświęcać swe najlepsze.siły, kie-

za pracę nietylko, że nie spotka się
nikt z uznaniem, ale raczej z krzywdą.

Bo krzywdąi to rażącą jest obsadza-
nie urzędów przez wojskowych, którzy
najczęściej nie mają. żadnego- fachowego
przygotowania do urzędu cywilnego.

krzywdą także rażącą i wywału-
jącą najgorsze wrażenie, a demoralizu-
jącą ogół, jest mianowanie jakiegoś mło-
RE zatSina isdžiaina OKA je-
ynie ego, że przynależy do partji

rządzącej. O kwalifikacje aiski, 0
przygotowanie fachowe, nikt dziś nie
dba, zwłaszcza wśród sfer decydujących.

Tak być nie może i przeciwko temu
podnosimy publicznie głos protestu, po-
dyktowanego jedynie i wyłącznie troską
o powagę władzy. ież musimy pro-
testować, coraz silniej i corazbardziej
stanowczo, by krzywdzono przez te.me-
tody, ludzi naprawdę zasłużonych.”

hałaśliwą i rubaszną, lecz układną,
dworną. Wertując dziś ponownie,
do niedawna w znacznej części za-
pomniane, śpiewniki, widzimy, że
nie zawsze łatwość kompozycji
Moniuszki wynikała z rozmyślne-
$o dostosowywania się do pozio-
mu muzycznego ówczesnej Polski.
Bardzo często prostota ta staje się
artystycznym wykwintem, nadzwy
czaj cenną umiejętnością wyraża-
nia prostemi i odrazu do celu pro-
wadzącemi środkami rzeczy sub-
telnych i istotnych. Moniuszko
stworzył wiasny, oryginalny styl
muzyczny, posiadający świeżość i
powab wiosennego kwiecia... Co-
raz bardziej na czoło twórczości
Moniuszki wysuwają się pieśni o
bardzo rozległej skali nastroju i
bogatej charakterystyczności. Pie-
śni te, zwłaszcza napisane do do-
brych tekstów poetyckich, pomi-
mo prostej faktury, stoją na pozio-
mie najwyższym. Dziś rozumiemy,
że mało który z narodów może się
pochlubić, takim jak Moniuszko,
własnym Schubertem.

Nie myślę zapoznawać wartości
Moniuszki jako twórcy opery pol-
skiej. Wartość ta jednak z biegiem
czasu staje się coraz bardziej hi-
storyczną. Moniuszko jako malarz
obyczajowości polskiej jest nie-
porównany. Lecz najoryginalniej-
szym jest nie w przecenionej „Hal-
ce', lecz w znakomitej komedji
dworskiej, w uroczym „Strasznym
Dworze', z którego nasze teatry
operowe wciąż usiłują niepotrzeb-
mnie robić wielką operę, i w pełnej
wdzięku „Hrabinie”.

Dzisiejsze uroczystości dają
więc okazję do złożenia Moniuszce
hołdu jako naprawdę wielkiemu
„artyście. Dotychczas nieszczęsnym
naszym zwyczajem podkreślano w
nim tylko budziciela ducha narodo-
wego; konserwatora pamiątek na-
sodowych.

My, Wilnianie mamy szczegól-
ny tytuł do podtrzymywania i ma-
nilestowania kultu dla Moniuszki.
W reszcie ziem Polski zdają się
nie rozumieć, w jak znacznym stop
niu Moniuszko był tutejszym. War-
szawski jego okres życia, triumfy
operowe i wreszcie grób na Po-
wązkach przesłaniają najbardziej
twórczy i ważny okres jego życia,
te 18 lat, które spędził w Wilnie.
Tu przecież okrzepł jego talent, tu
wytknięte zostały drogi jego twór-
czości. Zapomina się poprostu, że
Moniuszko jest dzieckiem tej zie-
mi, że urodził się na Kresach, pod
Mińskiem. Moniuszko sam to do-
skonale rozumiał, ze środowiskiem
wileńskiem nigdy kontaktu nie tra-
cił, zawsze do niego tęsknił, ucie-
kając doń w marzeniach od war-
szawskich intryg i swarów. Przy-
domek „Kogut litewski”, jakim się
Moniuszko często posługiwał w li-
stach do przyjaciół wileńskich, jest
bardzo wymowny. A czyż w twór-
czości Moniuszki nie odnajdziemy
sladów duchowego związku mi-
strza z ziemią naszą? Przyszli ba-
dacze ustalą z łatwością wpływ
folkloru litewskiego na muzykę
„Mildy“, „Witolaraudy“, „Piosnek
wieśniaczych”, Pieśni z nad Niem-
na'it.d. A czyż znakomite typy
szlacheckie w „Halce'* i w „Strasz-
nym Dworze'' nie są w muzycznem
ujęciu wspomnieniem o sąsiadach
z Ubiela, o typach szlacheckich z
pod Oszmiany, Święcian lub Kow-
ma? Przecież na naszych kresach
dawne tradycje szlacheckie prze-
chowały się najdłużej, nawet wte-
dy jeszcze gdy w innych dzielni-
cach Polski były już zatarte przez
wpływy cywilizacji ogólno-euro-
pejskiej.

Moniuszko jest nasz i nikt go
nam wydrzeć nie zdoła. Jest on
jednym z najcenniejszych wkła-
dów, jakie kresy północno-wschod
nie wniosły do kultury polskiej.
Trzeba, żebyśmy to wszyscy zro-
zumieli. Wtedy niewątpliwie uro-
czystości dzisiejsze ze składaniem
wieńców u stóp pomnika i wie-
czornym obchodem w parku Żeli-
gowskiego nie będą tylko jednym
jeszcze jubileuszem i konwencjo-
nalną akademją. Winny się one
stać żywiołową manifestacją miło-
ści i hołdu dla człowieka i wielkie-
go artysty, który jest naszą chlubą
i piewcą ziemi naszej.

Stanisław Węsławski

  

Kołnierze Pósztywne
elsstyczne

( fotką |

zawsze najlepsze!
„Tognabycia w pierwszarzędnych magazynach.

SZKICE I OBRAZKI.
EGZAMIN.

Wojtek miał zdawać egzamin...

Z matematyki...

Hy! Boże jedyny... straszna rzecz...

I dlaczego ludzie wymyślili te egzami-

na akurat wczesną wiosną!...

No trudno...

Był właśnie sobie sporządził taki

wspaniały wiatrak, co machał skrzydła-

mi.. trzeba go tylko było na dachu przy-

mocować, a bytby „jak żywy”...

Ojciec chodził chmurny, bo powiadał,

že mu w biurze' znów „coś obcięli*, a

matka zapowiedziała, że jak egzaminów

nie zda — to go odda do szewca i wogóle

znać nie chce...
Arytmetyka...

Cóż to za nudy piekielne i poco to
człowiekowi i na co się zda...

Jakieś „równanie trójkątów”...

Kto to powymyślał i w jakim celu?!

Ale trudno... Ojciec powiedział, że to
do matury potrzebne, bo bez matury to

człowiek teraz w życiu nic nie znaczy...

A przeceż ten student co do Julki
przychodzi, to ma maturę, a taki jest

głupi...

Wiatraków nawet robić nie potrafi...
Na domiar złego Wojtek miał dziś

zły sen. Śniło mu się, że wiatrak połamał

mu „pan od arytmetyki"...

Boże! jakiż ten nauczyciel matema-

tyki obrzydliwy... Łysy jak indor, mówi

cicho, a żółty jest jak Chińczyk...

A jak spojrzy z nad okularów, to

człowiek wszystko zapomni, czego się

nauczył.

Ach, jakby to dobrze było, żeby się
czas mógł coinąć..,

To już jutro, — to już dziś...
Wojtek poszedł do gimnazjum...
Nie widział niczego wokół siebie, nic

nie czuł...

Przed oczami miał tylko straszną
postać matematyka z temi obrzydliwemi
okularami...

Och! jak Wojtek go nienawidził...

Gimnazjum... grupka rodziców, trochę
kolegów...

Klasa...

Załomotai dzwonek...
Więc to już...

Wojtek doświadczał wrażeń, jakich

doznaje się przed ogłoszeniem wyroku.
Miał pustkę w głowie... nic nie wie-

dział, nic nie czuł...

Wszedł nauczyciel... Е
Był dzisiaj jeszcze bardziej żółty i

cbrzydliwy...
Br. Ta» Fu.
— Siadajcie chłopcy,

wam zadanie. .
Wojtek widzi przed sobą białą kar-

tę papieru, po której skakało własne jego

pióro».

Ale co pisał?L...

Nie wiedział...

Nauczycieł skończył dyktować temat
1 zaczął przechadzać się między ławka-

idm

Wojtek obserwował go...

Nauczyciel podszedł do niego...
Wojtek scierpł...
— I cóż Wojtuś... piszesz?

— Tak jest panie profesorze.
— No to pisz z Bogiem, drogie

dziecko... Mam nadzieję, że zdasz...

Hy! jak ten profesor to łagodnie po-
wiedział...

Wojtek ochłonął i zaczął pisać...

Po godzinie oddał arkusz z zadaniem

profesorowi...

— Skończyłeś? mam nadzieję, że

dobrze...

— Nie wiem.

— No, to wyjdź na korytarz...
Wojtka pół przytomnego poniosły

nogi na sałę recepcyjną...

  
  

przeczytam

Czy wiecie, że Wojtek zdał...

Zdał naprawdę...
A.w dómu opowiadał, że ten pan od

matematyki, to taki dobry, taki kocha-

ny.. najlepszy z protesorów...

M. Junosza,

Lina E
Przy otyłości, artretyzmie i chorobie

cukrowej, naturalna woda gorzka „Fran-
ciszka-Józeia* wzmacnia czynności żo-
łądka i kiszek oraz ułatwia trawienie.

EOZRERĘWOWRAKA| OPOBECYWTOWTROSROTL

 

„Program obchodu zgonu St. Moniuszki.
Niedziela, 5-go czerwca 1932 r.

Godz. 10 r. Uroczyste nabo-
żeństwo w kościele św. Jana.
Utwory A St. Moniuszki
wykonają połączone chóry Wil.
Związku Tow. Spiewaczych i Mu-
zycznych pod dyrekcją Wł. Kali-
nowskiego.

Godz. 11 r. Pa nabożeństwie
pochód i składanie wieńców u
stóp pomnika St. Moniuszki.

Godz. 12 p. Popularne kon-
certy orkiestr wojskowych na pla-
cach miasta:

Sołtaniszki-w pobliżu kościoła,
Zakręt — park uniwersytecki,
Plac Orzeszkowej,
Plac. Łukiski,
Zarzecze — Rynek,
Popławska,
Kalwaryjska — Rynek.
Łosiówka,
Antokol — Ryneczek
Wielka — przed Ratuszem.
Godz. 8 wiecz. Park im. Ze-

ligowskiego — Wielki Koncert Ze-
społowy. dział biorą: chóry Wil.
Związku Tow. Spiewaczych i Mu-
zycznych: „Echo“, „Lutnia“, „Ha-
sto“, „Drukarzy“, Pocztowy, Aka-
demłcki, chór Konserwatorjum
Wil., Okręgowy Chór Nauczycielski
(300 osób) oraz Wileńska Orkie-
stra Symfoniczna i soliści: Wanda
Hendrich i Zofja Bortkiewicz*Wy-
leżyńska. Dyrygent Adam Wyle-
żyński.
W programie: kantata „Milda“,

wyjątki z opery „Flis“, „Halka“,
„Hrabina“, „Straszny Dwėr“ oraz
pieśni.
Ceny biletów: wejście—30 gr., ul-

gowe miejsce przed estradą-60 gr.
W razie niepogody koncerty

odkładają: się na tydzień na-
stępny.

Otwarcie wystawy pamiątek Mo-
niuszkowskich nastąpi wdniach
najbliższych.
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Sekretarjat Nar. Org. Kobiet
chcąc przyjść z pomocą bezro-
botnej inteligencji udziela porad
i pośredniczy w miarę możności

wynalezleniu dla niej odpo-
wiedniej pracy.

Liczba potrzebujących zwię-
sza się z dniem każdym. ;
W Sekretarjacie N. O. K. są

zarejestrowani = wykwalifikowani
kandydaci i kandydatki na wy-
ćhowawców i wychowawczynie,
korepetytorów i korepetytorki z
językami: francuskim, niemiec-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wizytacja kanoniczna. W

drugiej serji wiosennej wizytacji
kanonicznej J. E. ks. Arcybiskup-

etropolita odwiedził następujące
miejscowości: Roś, Wołpę, Piaski,
Zelwiany, Strubnicę, Rohoźnicę,
Krzemienicę, Zelwę, Międzyrzec,
Podorosk, Łyskow, Porozów, Ło-
pienicę,  Hniezno, Szydłowicze,
|Mścibów, Swisłocz, Jałówkę, Na-
rewkę i Białowieżę.'

URZĘDOWE.
— Ministrowie Prystor I Jó-

zef Piłsudski w Wilnie. W dniu
czorajszym do Wilna przybył

|premjer p. Al. Prystor.
Po południu premjer Prystor

Wyjechał do swojej posiadłości w
Borkach.

Dziś wieczorem spodziewany
lest przyjazd do Wilna ministra
praw wojskowych p. Piłsudskie-
о, który ma lato spędzić w Pie-
iliszkach. е

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady miej-

kiej. Na dzień 8 czerwca wy-
*пастопе zostało posiedzenie Ra-
dy Miejskiej. Porządek dzienny

Obejmuje 15 spraw, w tej liczbie
prawozdania Komisji do zbada-

Nią zarzutów przeciwko gospodar-

te kina miejskiego oraz z rewizji

dokonanej w elektrowni miejskiej

W związku z machinacjami war-
zawskiej firmy Z. T. E.
— Komisja magistracka 0-

racowała tańszy cennik auto-
dusowy. Onegdaj w lokalu Ma-

istratu odbyło się posiadzenie t.
iw. Komisji Arbonowej. Komisja

wyłoniona została w swoim
łasie przez Radę Miejską do

|łbądania i uregulowania usterek
W komunikacji miejskiej Ма о-

wianem posiedzeniu sporzą-

dzęny został protokół z szere-
giem konkretnych wniosków. Pro-
tokół ten przedłożony zostanie na

ledno z najbliższych posiedzeń
Rady Miejskiej i po jego zatwier-
dzeniu wejdzie w życie. W wyni-

prac Komisji Arbonowej opra-
owana została m. in. nowa tary-

a autobusowa, która w stosunku
do dniej jest tańsza.

PEC. MIASTA.

 

  
    

   
   

    

  

 

  

 

  

   

   

  

 

    
  
  

   
    
   

  

    

 

  

   
   

 

   
    
  

   

  

 

   

  

   

    

 

   

    

   

  
   

  
   

   

  

 

— Akademja ku czci Goe-
thego, urządzona staraniem Koła

ileńskiego Polskiego Towarzyst-
a Neofilologicznego, odbędzie

Ne w sali Kolumnowej w ponie-
Izialek o godzinie 19 (7 wieczór).
Jdczyt o Goethem wygłosi Sena-
Or Roman Skirmuntt. Słowo
Wstępne wypowie Prof. Dr. Mar-
h Zdziechowski. Wstęp wolny.
oście mile widziani.
— „Dzień Dziecka*,  Przypo-

mamy, że dzisiejsza kwestia prze-

*lączona jest na opiekuńcze Zakła
% Towarzystwa Opieki nad Dzie-
“Mi, Doroczna Zabawa dziecinna
w Ogrodzie Bernardyńskim za-
źnie się o godz. 3-ej.

OSOBISTE.
, — P. Ignacy Materski, dy-
Išktor wileńskiego oddziału Ban-
u Tow. Spółdzielczych, po dłuż-

"łej chorobie powrócił do zdro-
la i od paru dni objął kiero-
'nictwo Banku.

listy z, podróży.
REHABILITUJEMY!...
Nie lubiąc słyszeć o swych ska-

zach, brudzie...
Zawsze się na mnie obrażali iu

dzie,
A widząc, że cięć pióra żadne

z was mi tu nie popamięta...
O was dziś piszę zwierzęta...

Rehabilitujemy Warszawę!!!

„Zwarjował” zawoła zdjęty
urzeniem czytelnik...
Wiele razy bowiem pisałem o

em mieście, co w herbie posiada

Ibrl... r.. r...) półkobiety, a pół

tzczupaka po żydowsku... tyle ra-

ky twarz moja, już i tak z przyro-
lzenia nie piękna, stawała się żół-

0- cytrynową, a serce wzbieralo

£oryczą, którą pisałem swoje „Szki
te”

A dziś?! Dziś jest inaczej... Pi-
lać będę o Warszawie perfumą na
|wstążce jedwabnej...

Ha! gdybym mógł haftowałbym
ażde słowo na słuckim pasie, a
botem podarowałbym go Komisa-
tzowi Rządu m. st. Warszawy; ta-

ką we mnie zebrała się miłość...

|. Co prawda, to nie o samej War-

kawie pisać będę, ale o tej części

lej ciała, która jest najpiękniejszą...
Tak się mówi o starej babie,

liórą nam przyjaciel przedstawia,

Jako swoją żonę. Mówi się wtedy
„E... co chcesz, ona ma wcale pię-
śne nogi..." O twarzy się nie wspo

(Mina, albowiem każdy komple-
|wment powiedziany pod adresem ta

. |kiego cyferblatu, byłby jak chichot

  

 

  
  

   
  

KRONIKA.
Apel o pracę dla bezrobotnej inteligencji.

kim i matematyką, ' nauczycielki-
seminarzystki, rządców,  pielę-
gniarki, techników, krawcowe itp.

Ludzie ci stawiają najskrom-
niejsze wymagania, niektórzy
zgodzą się nawet tylko za utrzy-
manie.

Podając powyższe do wiado-
mości, prosimy tych, którzy po-
trzebują odpowiednich pracowni:
ków o zgłaszanie się do Sekre
tarjatu N. O. K. w godz. od 11
do 1-ej (codziennie) przy ulicy
Orzeszkowej 11.

POCZTA I TELEGRAF.
— Rozmowy telefoniczne

między Po!ską a Włochami.
Od 1 czerwca b. r. wprowadzono
ogólny ruch telefoniczny między
Polską a Włochami, oraz Polską
i Państwem Watykanu (Citta del
Vaticano).

Dopuszczone są rozmowy Pań-
stwowe, prywatne pilne, prywatne
zwykłe i abonowane.

Opłata za trzyminutową roz-
mowę zwykłą wynosi np. z Wilna
—do Rzymu 13 fr. 50 <., do Pań:
stwa Watykanu 14 fr. 50 c.
W okresie słabego ruchu, t. j.

od godz. 19 do godz. 8-ej opłata
za prywatną lub państwową roz-
mowę zwykłą wynosi */, normal-
nej opłaty.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Sekcja Uświadomienia

Religijnego Akademickich So-
dalicyj Marjańskich w Wilnie
podaje do wiadomości, że zebra-
nie Sekcji odbędzie się w dniu
5.go czerwca r. b. o godz 16-ej
w lokalu Sodalicyj przy ul. Wiel-
kiej 64.

Ze względu na bardzo intere-
sujący referat" obecnośc człon-
ków obowiązkowa — goście mile
widziani.

SPRAWY SZKOLNE.
— Egzaminy wstępne do kl.

IV w Gimnazjum im. Kr. Zygmun-
ta Augusta rozpoczną się dn. 20
czerwca, do klas zaś Il, III, V, VI,
VII — dnia 23 czerwca r. b.
— Dyrekcja Gimnazjum 0.0.

Jezuitów w Wilnie powiadamia,
że egzamin wstępny do kl.1 roz-
pocznie się w poniadzialek 27
czerwca o godz. 9-tej rano; egaa-
mina zaś wstępne do kl. 2 i 3 od-
będą się we wtorek 28 czerwca,
początek o g. 9-tej

Przy Kolegjum O.O. Jezuitów
otwarty jest Internat na 60 ucz-
niów, uczęszczających do Glmna-
zjum O. O. Jezuitów.

Dla uczniów uczących się pry-
watnie istnieje nadto przy Ko-
legjum prywatny Kurs przygoto-
wawczy do | klasy gimnazjalnej.
— Dyrekcja Gimnazjum Zgro-

madzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu w Wilnie—
Piaskowa 3 przyjmuje zapisy na
rok szkolny 1932/33 codziennie
od 9—14 godz. Egzamina wstęp-
ne od klasy I do VI zaczynają
się dnia 10 czerwca o godz. 9-ej
rano.

SPRAWY SZKOLNE.
— Liceum Filomatów w Wilnie

(z prawami szkół państwowyck) przyj-
muje zapisy codziennie od 10—2-ej (Želi-
gowskiego 1—2). Egzamina do kl. wstęp-

nej i 1-szej można składać od 1-go czer-

wca, do wszystkich klas od 21—25-go

czerwca. W kl. I, II, III program gimna-
zjalny. Opłata w kl. wstępnej i 1-ej —
20 zł. miesięcznie. z

—Liceum Handlowe żeńskie 2-letnie,
przyjmuje zapisy kandydatek, mogących

się wykazać świadectwem ukończenia

6 klas 3 02 I: Żeligowskiego

— jodz. a й х

2 © ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Reorganizacja Koła im.

E. Dmochowskiej P. M. Sz. Z. W.
Wobec rezygnacji z przewodnic-

twa Koła, Pani Heleny Sokołow-

skiej, założycielki i tdługoletniej

Prezeski Koła im. E. Dmochow-

 

puszczyka w czasie uczty wesel-
rej... j

A więc zaczynamy, jak zawsze

zresztą, trochę od rzeczy...

Z tamtej strony Wisły...
Albo nie tak... inaczej.

Była godzina siódma rano, $dy
do spoczywającego przed namio-
tem we wsi Brudno teldmarszałka
Suworowa doskoczył na spoconym
koniu generał adjutant grał Bestu-
żew... :

— Ekscelenojo!... mówił adju-
tant, ciężko od zmęczenia oddycha

jąc potem z pod pudrowanej peru-

ki...
— Ekscelencjo, ludnośćPragi,

chroni sęi w łasku miejskim... Ko-

biety, dzieci, starcy, mężczyźni

dziś w nocy łodziami piaskarzy po-

płynęli na przeciwny brzeg.

Feldmarszałek odalił trefiących

mu siwe włosy włoskich tryzjerów
i spojrzał na mapę, która leżała o-

podal na składanym polowym sto-

liku... Pozatykane w nią szpilecz-
ki określały rozlokowanie poszcze
gólnych bataljonów, dywizyj i szwa
dronów rosyjskiej armii...
— Masz więc, hrabio, do dyspo

zycji  Orenburski  grenadjerski
ułk... no;i jakiś szwadron lub dwa

Kurskich dragonów śwardji...
Bestużew stał zdezorjentowa-

ny...
> — Nie rozumiem Ekscelencjo...
— Mówię panu wyraźnie... na-

cieraj pan...
— Na Warszawę?
— Nie, na lasek, gdzie się

schroniła ludność,,.

DZIENNIKWIEENSKI

Jak to było w Tow. Przyjaciół Nauk?
W ubiegłą sobotę odbyło się

uroczyste posiedzenie Tow, Przy-
iaciół Nauk w-Wilnie z powodu
25-lecia tej zasłużonej instytucji.
Zamieściliśmy o tej części posie-
dzenia w swoim czasie sprawozda-
me.

Ale po części uroczystej nastą-
ГНа druga — zwyczajne posiedze-
nie członków Towarzystwa, na któ
,em dokonano wyboru jednego
<złonka zarządu na miejsce ustę-
pującego sędziego A. Jodziewicza,
długoletniego sekretarza Towarzy-
stwa, pełniącego tet obowiązek z
wielką umiejętnością i oddaniem.
„Już przedtem obiegały pogłoski,
że w przeddzień na specjalnej na-
radzie głośna sanacyjna organi-
zacja prolesorska „Zrąb“ postano-
wiła wprowadzić kogoś ze swych
członków do zarządu T. P..N. Czyż
mogła być lepsza sposobność?

I kiedy przewodniczący ks, wi-
cerektor Falkowski zaproponował
ponowny wybór p. A. Jodziewicza,
mówiąc mniej więcej temi słowy:
— Proponuję wybór ponowny

zasłużonego naszego sekretarza i
L d. — po chwilowem ogólnem
milezeniu potwał się z miejsca, ku
powszechnemu zdumieniu, prof.
Rydzewski i wykrztusił:
— A ja proponuję wybór prof,

Witolda Staniewicza...
Konsternacja... W dodatku pro-

ponowanego kandydata niema na
posiedzeniu i niewiadomo, czy wy-
bór przyjmie.

Mimo to wybory muszą się —
wobec nowej propozycji — odbyć
według przepisów statutu.

Oczywiście, znaczną większo-
ścią głosów zgromadzeni wybierają
p. A. Jodziewicza, dając tem wyraz
słusznego uznania dla jego pracy i
zasług w Tow. Przyjaciół Nauk.

Drobny ten w gruncie rzeczy
fragment w życiu Towarzystwa
minął bez głośniejszego echa, po-
winienby wszakże zreflektować
trochę „zrębowećów”, Warto się
nad tem zastanowić na jednem z
najbliższych konwentykłów!

n. n.

skiej P. M. S$. wybraną została na
posiedzeniu d. 12.V.32 r. jedno-
głośnie Prezeską tegoż Koła P.
Julja Dmochowske. Skarbniczką
P. Walerja Jachimowicz i sekre-
tarką P. Marja Reuttówna.

Koło im. E. Dmochowskiej
mieści się w lokału C. Z. P. M.
Sz. Z. W. przy ul. Wileńskiej 23/9.
Tam przyjmują się zapisy człon-
ków Koła i opłaty członkowskie
codziennie od 10—3 ciej po poł.
W święta Koło nieczynne.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— 2 Polskiego Towarzystwa

Chemicznego, Oddział w Wilnie.
Dnia 8 czerwca r. b. (środa) o
godz. 19-ej w sali wykładowej
Inst. im. J. Śniadeckiego przy ul.
Nowogrodzkiej 22 odbędzie się
posiedzenie naukowe Towarzyst-
wa, na którem p. Prof. Dr. Mar-
jan Hłasko wygłosi referat p. t.:
Fizyczne i chemiczne teorje elek-
trolitów w śwletle bądań doświad-
czalnych. Wstęp wolny.
— Odczyt P. Prof. M. Ejgie-

ra. Zapowiedziany na dziś odczyt
P. Prof. M. Ejgiera p.t. „Rak do-
świadczalny: stan obecny nauki
o raku, jej drogi, zadania i przysz-
łość* odbędzie się dopiero w je-
sieni. O dniu odczytu będzie po-
dano w dziennikach.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S. P.
— W Bernardynce. Dziś i jutro —

„ Awantura w raju”.
— W Lutni. Dziś ostatnie przedsta-

wienie — „Szczęście od jutra”,
Jutro jedyny raz ukaże się wesoła

rewja wileńska p. t. „20 tysięcy dolarów”.
— Jedyny koncert Wandy Wermiń-

skiej w Wilnie. Wanda Wermińska, słyn-
na śpiewaczka dramatyczna, która cza-
ruje swym cudownym sopranem, pełnym
soczystego brzmienia, władając nim w
sposób wirtuozowski — wystąpi jedyny
raz w Wilnie we wtorek w Teatrze Lu-
tnia. Program wileński jest powtórzeniem
programu koncertu wiedeńskiego, na któ-
rym artystka była entuzjastycznie przy-
jęta „44

— Koncert. Dziś w Parku im. Želi-
gowskiego odbędzie się wielki koncert
zespołowy, poświęcony utworom St, Mo-
niuszki.

Przed koncertem słowo wstepne wy-
głosi Witold Hulewicz. Udział w koncer-
cie biorą soliści: Wanda Hendrich i Zo-
fja Bortkiewicz-Wyleżyńska, chóry Wil.
Źwiązku Tow. Śpiewaczych i Muzycz-
nych: „Echo”, „Hasło”, Pocztowy, Dru-
karzy, Tow. Muz. „Lutnia”, Akademicki,
Konserwatorjum Muzycznego, Nauczy-
cielstwa Okręgowego i in. oraz Wileń-
ska Orkiestra Symfoniczna.

W. programie: pieśni: solowe, wyjątki
z oper „Halki”, „Hrabina  „Flis“,
„Straszny Dwór', oraz kantata mitolo-
giczna „Milda”.

Przy fórtepjanie: Walentyna Czu-
chowska i Halina Wisłocka,

Chóry „Lulnia” i Akademicki śpie-
wają pod dyr. Wacława Kasztelana.

Ogólna dyrekcja koncertu spoczywa

w rękach Adama Wyleżyńskiego.
Wejście do ogrodu 30 gr. Początek

o godz. 8 wiecz.

Bastużew zasalutował, skinął
na luzaka, by mu podał konia: kłu-

sa odjechał w kierunku Pragi...
A potem...
Wiemy aż nadto dobrze, co da-

lej było... :
Orenburscy grenadjerzy. nie

chcieli  atakowač  bezbronnego
tłumu kobiet, dragoni gwardji na
daną komendę nie dobyli szabel z
pochew.. dopóki grał Bestużew,
znalazłszy się w obliczu buntu, nie
zażądał od sędziwego feldmarszał-
ka dymisji kozaków... Lasek miej-
ski spłynął krwią...

I dziś tak samo, jak przed dwu
stu laty, cicho;szemrzą drzewa, a
opodal tak, jak ongiś, szarą wstę-
gą płynie Wisła...

Ale lasek miejski na Pradze,
który do niedawna był tylko pamią
tką okropnych chwil rzezi... mądre
głowy i zacne serca zużytkowały
wspaniale...

Część parkową otoczono opie-
ką, przecięto labiryntem aleji i u-
barwiono klombami.

A tam dalej, hen, poza ogrodem
stworzono rzecz wspaniałą... og-
;ód zoologiczny...

Ale jakiż wspaniały...
Dobrzy jacyś ludzie musieli być

Inicjatorami tej wspaniałej-i mądrej
p Jacówki...

Zwierząt nie pozamykano w cia
snych kleciach, jak to było w zwy-
czaju dawniej... dano im maksimum»
možliwej swobody i dano warunki,
do jakich były przyzwyczajone na
swobodzie...

Orzeł ma skały i drzewa wy-
sokie... niedźwiedzie baseny,.. mał-

WYPADKI
— Pożar. W dnia wczoraj-

szym w- godzinach popoludnio-
wych, w domu przy ul. Antokel-
skiej 44 wybuch pożar. Ogień
powstał w kominie z powodu
zanieczyszczenia przewodów dy-
mewych. Dzięki szybkiej inter-
wencji zawezwanej straży ognio-
wej pożar zdołano ugasić w za-
rodku. Straty nieznaczne.

 

OFIARY,

złożone w Administracji„Dziennika Wi-
lefiskiego“.

Zamiast wieńca dla uczczenia ś. p.
Józefa Lewkowicza — żona, dzieci i bra*
EO złożyłi zł. 40.— na nasłępające
cele:

Na herbaciarnię dla inteligencji N.
O. K. zł. 10.—; dla VI Konf Tow. Pań
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
zł. 10-—; na Komitet Chleb Dzieciom
zł 5—; na Schronisko dla dzieci gruźli-
czych zł. 5—; na Żłobek im. Maryi zł.
5.—; na Żłobek im. Jezus zł. 5—.

 
Zamknięcie wystawy Niezależnych.

Dziś o i pp 19 nastąpi
zamknięcieIl wystawy obrazów
i rzeźb „T-wa Niezależnych Arty-
stów Sztuk Plastycznych”.

Zwiedzającym w dniu dzisiej-
szym wystawę, zostanie wydana
III premja -— obraz olejny artystki
K. Sienkiewicz - Przyałgowskiej,
rozlosowanie której wśród zwie-
łzających, jak również i premij
z dm poprzednich — zostanie do-
konane dziśw $. 19—20.

Przy tej sposobności Zarząd
Т-ма „Niezaležnych“ Artystów
wyraża serdeczne podziękowanie
b. prezydentowi miasta p Fole-
jewskiemu, wiceprezyd. p. Czy-
żowi, prezydentowi p. Maleszew-

skiemu, kuratorowi szkół p. Sze-
lągowskiemu, wydziałowi podatko-
wemu Magisiratu, placówce. „Ba-
zar Ludowy* za uprzejme udziele-
nie kilimów, oraz innym insty-
tucjom i osobom, które w ten lub
icny sposób przyczyniły się do zre-
alizowania wystawy.

Następna wystawa T-wa odbę-
dzie się we wrześniu w gmachu
Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie.

Zarząd prosi Pp. wystawców o
zabranie swych prac jutro do godz.
19, po tym terminie Zarząd nie
ponosi odpowiedzialności za ca-
Iošė eksponatów.

 

Lngrożona kaplica św. Kazimierza.
To, o czem się mówi półsłów-

kami w Wilnie, w związku z pra*
cami w Bazylice wileńskiej, po-
winno nareszcie być powiedziane
otwarcie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 5 czerwca. |

10.00: Tr. nabożeństwa 11.58: Sy=
nał czasw.- 12.10: Kom. meteor. 12.15:
oranek z Filharm. 14.00; Przemówienie

z okazji tygodnia L. O. P. P. 14.15: Pieśni
Moniuszki. 14.30: „Jak sprzedawać świ-
nie“ — odczyt wygł. insp. Rudoli Mro-
szczyk. 15.50: Pieśni Moniuszki. 15.05:
Odczyt roln. 15.25: Pieśni Moniuszki.
15,40: Audycja dla dzieci. 16.05: Rezer-
wa. 16.15: Aud. dla wszystkich Nr. 10
(przeznaczona dla dzieci wiejskich) —
„Jak mały Józiuk po Polsce wędrował”.
17.10: Koncert. 18.00: „Rozwój radjo-
fonji" — odczyt. 18.20: Koncert; 18.30:
Pieśni Moniuszki w konaniu chóru
„Echo“ pod dyr. prof. . Kalinowskie-
go. 18.50: Koncert. 19.15: Pieśni lit.
w wyk. Ireny Billinisówny. Przy fortej
W Czachowika. 19.30; Progr. na o
niedziałek. 19.35: Skrzynka techn. 19:50:
CE z Teatru Wielkiego w Watsz,
(„Halka” Moniuszki). 23.20: Wiad. spor-
towe.

Poniedziałek, dnia 6 czerwca 1932r.

11.58: Sygnał czasu. 12.106: Aud/ dla
pobor. 12.40: Kom. met. 15.35: Program
dzienny. 15.40: Aud. dla dzieci: „Przygody
małego Jurka", 16.00: Muzyka z płyt.
16.40: Pogad. w jęz. franc. 17.00: Koncert.
18.00: „Garibaldia Polska” odczyt. 18,20:
Muzyka lekka. 19.15: „Kto to był Sta-
nisław Moniuszko?" odczyt litewski.
19.30: Progr. na wtorek i rozm. 19.35:
Pras. dzien. radj. 19.45: Wil kom. sport.
20.00: Koncert. 20.55: „Arabeski palestyd-
skie” — felj. 21.15: Koncert. 21.50: Komu-
nikaly. 22.00: Muzyka taneczna. 22.30:
Koncert solistów. 23.20: Wiad sportowe.

ry... no, ale o tem, potem...
Twórcy ogrodu muszą być to

bardzo dobrzy jacyś ludzie, do-
Ьга i kochaną jest dzieciarnia, co
ogród odwiedzia i zwierzaki karmi,
ba! nawet dorośli ludzie (komniba-
le zazwyczaj okrutne) mają uśmie-
chy greuzowskich aniołków, gdy.o-
ślądają swe podobizny w dziale
„simiae“.

Možnaby drugiego Brehma na-
pisać, opisując ogród zoologiczny
w Stolicy, a miejsca przecieżna to
krak... : ‹

Czegož tam niema?
Są: labędzie czarnoszyje, me-

vy, czaple, pelikany, žėrawie ste:
powe, foki, bąki, kurki- wodne, o-
sły, sępy i sępy „mnichy*.

pawilonie papug całe dorze-
cze Missisipi i Missuori: ary hiacen
towe, arakanga, ararauna, kakadń,
łukany, likmetis, tkacze, gołębie:
nikobarskie ze wspaniałemi kryza-
mi ianakondą... jednem słowem
cała barwna paleta lasów egzoty-
<znych...
A tam dalej...
Ha! Na wspaniałą brodę stare-

go lwa z Somalilandu... całe pano-
pticum okropności...

Tygrysy, pantery, pumy, ocelo-
ty i serwale...

Powiedziała sobie dyrekcja o-
grodu... „Za dobrze jest Iwusa-
memu w niewoli, dodamymuto-
warzyszkę;.''

O nieszozęsnyl... o biedny! ле`
2 Somalilandud:..

Przydzielono mu bowiem až
trzy niewiasty, piękne złotowłose
zalotnice; '

Kaplica sw. Kazimierza we-
wnąatrz ulegla powaznemi zni-
szczeniu! oda, jaka utworzyla
się na dnie, na glębokošci 4 me-
trów pod posadzką, utworzyła

k sadzawkę, z ktėrej idąca
wiłgoć  oddziałała niszcząco na
posągikrólów polskich. Posągi te,
pokryte. srebrem, pobielały, śryn-
szpan osiadł na częściach metalo-
wych wrót. Uległa lo rów-
niez uszkodzeniu $ a wnę-
trza. Nie: wiadomo tylko, jak się
przedstawiają freski ścienne, gdyż
zasłaniająjepłótna.

Stwierdzamy iakty bardzo przy-
kre. Kto ponosi winę częściowego
zniszczenia perły Katedry wileń-
skiej, kaplicy św. Kazimierza?

Rządwyeliminowałsprawę bu-
dowy mauzoleum z całokształtu
prac restauracyjnych, prowadzo-
nych przezs jy Komitet rato-
wania iki, pod przewodni-
ctwem ks. Michalkiewicza
f-wziąt w*całości na siebie odpo-
 

Z ZA KOTAR STUDJO.
Utwory Moniuszki w radjo.

W programie niedzielnym i ponie-
działkowym znajdą radjosłuchacze mo-
menty, poświęcone w dalszym ciągu rocz-
nicy móniuszkowskiej. W niedzielę nada-
ne zostaną w różnych odstępach czasu
ieśni Móniuszki w południe o godz. 12.15
ncert z Filharmonji warszawskiej, po-

święcofńy jego twórczości, wieczorem zaś
o godz. 19.50 z Teatru Wielkiego w War-
szawie „Halka” ze Žmigrod-Fedyczkow-

*ske i A. Gołębiowskim w rolach głów-
nych.

Lew zgłupiał do reszty, siedzi
z obałwanionym wzrokiem na ska-
le i nie zwraca uwagi na otoczenie.

Przypomina mi jednego z moich
znajomych, co był trzykrotnie żo-
natym, zwatjował i powiesił się na
własnych szelkach.

Alelew szełek'nie nosi i nie ma
zemiarów samobójczych. Tylko
czasami, gdy go odwiedzi jakaś mi-
ła panienka, albo zażywna mamu-
sia, lew zaryczy, tak żałośnie, że
potem: przez trzy godziny płaczą
wszystkie papugi w ogrodzie...

łaśnie lew zobaczył moją to-
warzyszkę i zastękał przeraźli-
wie... idziemy więc szybko dalej...

Al... witaj mi, witaj kochana
rodzinko.,. liczna i radosna... Ho!
ho! sto sztuk szanownych familjan-
tów, a wszystko to bardzo do sie-
bie podobne...

o siebie i do nas zwiedzają-
cych Rezusy...

Malutkie wspaniałe społeczeń-
stwo małpek milutkich — rezu-
sów, które przed paru dniami za-
Ivedwie przyjechało od Karola Ha-
$enbecka ze Stellingen...

Najpierw człowiek się uśmie-
cha i mówi: „jakież one do nas
podobne”, po kwadransie jest już
ianiej wesoły, a po dwudziestu mi-
nutach obserwacji przekonawszy
się; że właśnie on sam jest bajecz-
nie do rezusa podobny, odchodzi
przykro dotknięty w swej ambicji...

A tam dalej...
To mama Kapucynka pieści się

ze swym / który: spaceruje
po jej grzbiecie, a ogona matki u-
zywa jako trapezu.,.

wiedzialność za budowę mauzo-
leum, które miało być skończone
w lutym. Tymczasem oprócz beto-
nowej posadzki, dotychczas, dla
braku kredytów, literalnie nic
nie zrobiono. Posadzka zalana zo-
stała wodą podskórną, ktora, wy-
pompowywana, niezwłocznie zno-
wu zalewa otwór, tworząc głęboką
studnię. Ustawiczne wypompo-
wywanie wody groziloby podmy-
ciem iundamentów Bazyliki, Je-
dynie szczelne i dostatecznie od-
porne na napływ wody ocembro-
wanie, umożliwiłoby osuszenie
podziemi kaplicy, na co jednak
rząd, mimosolennej obietnicy, do-
tychczas nie wy: środ-
ków. Jak az. J. Ei ks.
biskup Michalkiewicz interwenjo-
wal w tej sprawie u p. wojewody
Beczkowicza i, mimo ciężkiej nie-
dyspozycji, wyjechał wczoraj do
Warszawy, celem poczynienia od-
powiednich kroków u władz cen-
tralnych.

W poniedziałek o godz. 19,15 wygło-
szony zostanie odczyt litewski o naszym
znakomitym kompozytorze.

Wielki bohater Italji.

ltalja święci obecnie 50-tą rocznicę
zgonu wielkiego partjoty i bojownika
o jej zjednoczenie. Garibaldi — to sym-
bol wolności. O jego bohaterskiem życiu
i sympatjach polskich w okresie powsta-
nia styczniowego opowie radjosłuchaczom
dr. Antoni Lewak w poniedziałek o go-
dzinie 18.00.

irr iii iiCEED ZEE ZO

Kiep: Kusociūski, Nurmi4 Ko-
nopacka...

Niech to który z nich potrafi.
Mając dwa tygodnie, trzymać się
lewą nogą za ogon matki, prawą
łapać podawane jabłka, a rączkami
łapać pchełki...

To mi sztuka!
W Warszawskim zoologu jest

wielkie świeto.. Bo oto przed
uzema dniami urodziła się maleń-
ka lama...

Bielutka i miła, jak porcelano-
wa figurka... spaceruje z panią ma-
t«ą i dobrze jej na świecie...

A w drugiej cieniutkiej aleji...
„Nie wódź mnie na pokuszenie
Ojców moich Wielki Boże..."

Dziki, jelenie, sarny, bażanty,
daniele, wilki i lisy... całe Eldora-
do myśliwego...

Trochę się robi człowiekowi
niesamowicie i odruchowo szuka
się dubeltówki.. Ale wnet przy-
chodzi reakcja...

Złota jakaś główeńka woła da
cjca na widok rysia „Biruty”.
— Tatku, tatku, jaka ona pię-

kna!

Jakąby była piękna Warszawa,
gdyby ją zamieszkiwały same dzie-
ci i.. zwierzęta...

Ale ich jest niestety w tym mil-
jonowem mieście tak mało...
A starsi ludzie wymyślili jakieś

vrzędy, izby skarbowe i... Boże u-
chowaj, ministerstwa.

Junosza.

(d. c. n.)

 



Z KRAJU.
Napad na koszarkę kolejową pod Oszmianą.

Z Oszmiany donoszą, iž w dniu
wczorajszym do koszarki kolejo-
wej położonej o 4 klm. od stacji
Ozmiany wtargnęło kilku osobni-
ków, którzy po steroryzowaniu
jej właściciela Dawidowicza i do-
mowników splądrowali mieszka-
nie, zabierając wartościowe rze-
czy. Po dokonaniu rabunku na-
pastnicy zbiegli.

Powiadomione o napadzie wła-
dze policyjne niezwłocznie zarzą-

dziły dochodzenie. Na miejsce
wypadku przybyli funkcjonarju-
sze wydziału śledczego z psem
policyjnym.
W pierwiastkowem dochodze-

niu zdołano ustalić, iż napastni-
ków było trzech, którzy zbiegli w
okoliczne lasy.

Zarządzona obława dała dość
pomyślny .wynik, gdyż jednego
ze sprawców napadu ujęto. Za
pozostałymi trwa pościg.
—

Z pogranicza.
Okrwawiona łódź na Dźwinie.

W dniu wczorajszym na po-
graniczu polsko-sowieckiem w re-
jonie Dzisny na rzece Dźwinie
zatrzymano łódź rybacką, w któ-
rej znaleziono nieprzytomnego

18-letniego chłopca oraz starsze-

go osobnika z przestrzeloną gło-

wą. Zabitym osobnikiem okazał
się ojciec chłopca Włodzimierz
Koźlakow, z okręgu drujskiego,
zaś rannym w bok jego syn Pa-
weł. Zbiegli oni przed aresztowa-
niem władz sowieckich.

Pościg i ujęcie przemytników na granicy litewskiej.

Na odcinku granicznym Fili-
powo, patrol KOP zauważył trzech
podejrzanych osobników, którzy

z przemytem przeprawiali się na

teren polski. Na wezwanie pa-
trolu KOP. osobnicy rzucili się
do ucieczki. Oddano za niemi
strzały. Jednego z uciekających
przemytników niejakiego Wł. Ku-
leca raniono, drugiego Feliksa

Drożdza ujęto z przemytem war-
tości 6.500 złotych.

toli jai|
dinignią hard.

DZIENNIK MILEŃSKI

SPORT.
Dziś gra ligowa drużyna.

Do rzadkości należy w Wilnie
występ graczy ligowych, którzy
cd czasu do czasu przyjeżdżają do
nas, by nieco ożywić nasz mono-
tonny sezon.

Drużyna 22 pułku gra na dwa
fronty. Część jej rozegra mecz w
Grodnie, a druga część stoczy bój
w Wilnie. Która z tych części bę-
dzie silniejsza 1 w którym zespole
więcej znajdzie się prawdziwych
graczy ligowych, jest jeszcze dzi-
siaj zagadką.
W każdym bądź razie przy-

puszczać należy, że Wilno z meczu
iego wyjdzie zwycięsko. Nadzieją
naszą są: Pawłowski, Zbroja i Na-
czulski.

Reprezentacja Wilna na mecz
2 22 pułkiem z Siedlec wygląda
ostatecznie następująco: Zienkie-
wicz (1 p. p. leg.), Chowaniec (1 p.
p. leg.), Lepiarski (Ogn.), Wysocki
(1 p. p. leg.), Birnbach (Mak.), Wa-
silewski II (Ogn.), Naczulski (1 p.
p. leg.), Zbroja (1 p. p. leg.), Ko-
złowski (Ogn.), Pawłowski (1 p. p.
leg.) i Szwarc (Makabi).

Będzie to zapewne dosyć cie-
kawy mecz.

Boisko 6 p. p. leg. Początek
o godz. 17.

Ognisko zwycięża Ż. A. К. 5. 4:0.

Mecz piłkarski o mistrzostwo
okręgu wygrało zdecydowanie,
choć po ostrej walce w pierwszej
połowie, Ognisko z Ż. A. K. S$.

Akademicy żydowscy do prze-
rwy trzymali się dzielnie i jedynie
Kozłowski Stanisł. potrafił strze-
lić ładną bramkę.

Po przerwie Ognisko gra nieco
lepiej i Janikowski strzela dalsze
dwie bramki, a Godlewski Józef
strzela czwartą bramkę dnia.

Mecz sędziował Bajgel.

Drukarz pokonał Tur 5:0.
Mecz piłkarski dwóch B-klaso-

wych drużyn zakończył się zwy-
cięstwem Drukarza, gracze które-
go lepszą wykazali formę i potra-
fili wyraźną mieć przewagę nad
osłabionym i niekompletnym ze-
społem Turu.

Bramki strzelili: Fr. Bartosze-
wicz 2, Drozdowski, Pawluć i
Gładysz.

Sędziował Gąsiorek.

Dzisiejsze składy
reprezentacji piłkarskich.

W meczu reprezentacji drużyn chrze-

ścijańskich i żydowskich grać będą na-

stępujący zawodnicy: у

Chrześcijańska reprezentacja: Bartosze-
wicz (Drukarzj, Jass (1 p. p. leg.), Alber-

towicz (Ognisko), Drozdowicz (Dr.), Pu-

zyno (1 p. p. leg.), Lachowicz II (1 p. p.

leg., Lachowicz I (1 p. p. leg.), Wasi-

iewski I (Ogn.), Bartoszewicz (Dr.), Połu-

biūski (1 p. p. leg.), Gasztowt (Ognisko).

Żydowska reprezentacja gra w skła-

dzie: Rudsztejn (M.), Lewin (Ż. А. К. 5.),

Szwarc II (M.), Blumental (Ż. A. K. S.),

Rywkind (M.), Krakanowski (M.), Anto-

kolec II (M.), Rogow (Ž. A. K. S.), Rej-

zin (Ž. A. K. S), Antokolec I, Icko-

wicz (M.).
Mecz odbędzie się na boisku 6 p. p.

leg. (Antokol). Początek o godz. 15.

Dziś turniej tenisowy.

Przyjechali do Wilna tenisiści z
| odchorążówki z Zambrowa, któ-
rzy rozegrają mecz z graczami
AZ

Turniej rozpoczyna się o godz.
8.30. Spotkania są następujące:
Matuszewski (A.,Z. 5. Poznań) —
Grabowiecki, Burzymski — Tur-
czyński, Moszner — Weyssenhoff,
Zygmunowski —  Pimonow L.,
Herhold — Piotrowicz i Herhold
— Wenk.

W grach podwójnych grają:
Matuszewski, Burzymski — Weys-
senhoff, Grabowiecki;
Zygmunowski — Turczyūski, Pi-
monow; Zygmunowski, Matuszew-
ski — Grabowiecki, Pimonow.

Pierwsze wyniki zawodów strzeleckich.

Mistrzostwa Wilna z broni wojsko-
wej i małokalibrowej już się rozpoczęły.

Z broni małokalibrowej z odległości
50 metr. zespołowo zwyciężyła drużyna
Policyjnego K. S. 1346 pkt; 2) 5 p. p.
leg. 1342 pkt; 3) 1 p. p. leg 1336 pkt.,
1) 5 B. Saperów 1323 pkt.; 5) P. W. 1 p.
p. leg. 1315 pkt.; 6) Ś. M.P. 1301 pkt.
Punktowano 10 zespołów.

Indywidualnie mistrzem został znany
już dobrze strzelec z P. K. S. Derecki —
287 pkt.

Wyniki z broni wojskowej na dy-
stansie 100 metr. są następujące: Zespo-
łowo — 1 p. p. leg. 471 pkt.; 2) 5 p. p.
leg. 471 pkt.; 3) Policyjny K S. 471 pkt.;
4) P. W. miasto I 429 pkt.; 5) 1 p. p. leg.
(2 zespół) 426 pkt.; 6) P. W. miasto II
113 pkt.

Zawody strzeleckie o mistrzostwo
Wilna zgromadziły wszystkich najlep-
szych strzelców, których staje około 400
zawodników. Konkurencja jest więc bar-
dzo silna, a tem samem i wyniki są dobre.

Zakończenie mistrzostw i rozdanie
nagród nastąpi dopiero 12 b. m.

Moszner, |

 

Zbiėrki ofiar w košciotach
w „Dniu Mitosierdzia Chrze-

ścijańskiego.
Dziś we wszystkich kościołach

m. Wilna i archidiecezji wileń-
skiej odbędą się zbiórki ofiar na
rzecz wszystkich potrzebujących
zgodnie z zarządzeniem przez
J. E. Ks. Arcybiskupa Metropo-
litę Wileńskiego „Dnia Miłosier:
dzia Chrześcijańskiego” z powodu
Encykliki Papieskiej „Miłością
Chrystusa Poruszeni*.

ЗЫНЕВОДИНИVBZTZEZDRSEECZPCEH
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 4. VI 1832 r.
Waluty i dewizy;

Holandja 36!,50—5362,40—360,60.
Londyn 30,95—32,11—32,79.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Nowy York kabeł 8,904—8,924—8,884.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Szwajcarja 174,45 —174,88—174,02.
włochy 45,73—45,96 —45,50
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,30;
Tendencja przeważnie u'rzymana.

Papiery procentowe:
3%, pożyczka budowlana 34. 4% po+|

życzka inwestycyjna 88,50. 47;, dolarowa
47,50—47,75. 7%, Stabilizacyjna 45,75—

46,75—45,75. 107, kolejowa 100. 8“|, L-
Z. B. G. K. I B.R., obligacje B. G. K. 94.
Te same 7'|, 83,25 8/, ziemskie dol. 43.
8”, warszawskie 55,25—59—57,25., Ten*
dencja utrzymana.

'
Bank Polski 70. Tendencja utrzy*

mana.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku.

Dolarowa 46. Dillonowska 46. Stabiliza“
sgins 43. Warszawska 29,12'/,. Sląsk!

A ы t sło,”

2 letniska umeblowane

 

 

 

У ZIŚ! Wiedeński Przebój! W. Wszystkie dja-

KIRO- <HELI 0 $ | Polska! Opojda aa wsie DWA SERCA BIJĄ w WALCA TAKT ISi losanki 0 S T R Z E Ž E N lEl w majątku, las, rzeka,

TEATR « » w polskim języku, wykonane przez polskich artystów. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10,15 w dnie świąt myk klm. od st. Podbrodzie,

ulica Wileńska 28, tel. 925. og.2ej Na l-szy seans ceny zniżone Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-| Dziedzielówka. 9111—0

łowartościowe piwo w używane butelki į———
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARUĄ | SPRAWY 4

MAŁŻEŃSTWO Kobieta doby dzisiejszej. Wielki dramat przeżyć, wrażeń i
miłości. W rol. gł. nejbardziej wyrafinowana artystka świata

ida Helm Clou sezonu wszystkich czasów. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15,
g w dnie świąt. o godz. 2:ej. Na 1-szy seans ceny zniżone.

TAN ISASUS TIT TDasis - SBA IIAILEBneissNAa S STATION ROCZEK

DŹWIĘKO- c Ą s l k 0 Dziś premjera! Ratunku!!! Ratunku!!! Ratunkull! &а Wletora Mac Laglena I Edmunda Lowe ujętych w haremie
WE KINO “ 1001 przygód i awant ił h wii й šei i przygodą. By pojąč

Wieika 47. tel. 15-14. „faworyty Mabaradiy trzeba Ujzzdčli By Eini.ias pojściii Dziś do dźwiękowego Kina „Cesino”. Nad

Bry- W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego

|| MAJĄTKOWE /
Do sprzedania drewnia*
ny dom z ogrcdem owo”
cowym przy ul. Legjonoį
wej 66. 9124—0

 

HOLLY KINO-TEATR | Dziś! Super film

HOLLYWOOD»; "©"
MICKIEWICZA 36 22.

  

PLAC przy ul. Kalwa“

    
program: Zachwycające dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. ryjskiej 132. Całość lub

Na 1-szy seans ceny znižone. rarcele, Warunki do”

T aaili i aaaai ai ADSDARTS RL na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą i SA gy

 

` i V rolach głównych genjalny BELA LUGONI „raz piękna HELENA CHANDLER. Najbardziej nie-

«PAN»| Dziś! książę Dracula samowity osobliwy i dziwaczny fllm, jaki Gótychetio stworzyła kinematografija. Film, który wy-

wałał wielką sensację na całym Świecie. UWAGA! Osobom nerwowym nie zaleca się oglądanle tego filmu. Reprsze ы , ZARZEC 19. 18—582.
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godzinie 2-ej. Na 1-szy aPRZEJ zer zaloz nia. Dow.: ul. Stara 43]

‚ ооа ауе AA етешннио КОМОУСЛ na lsto po PRAKTYCZNA ККАМ. ХЕНЕЖЕПИЦНОЛИНЬЕИН powiecie оОНО
% szukuje rutynowana nau- w starszym wie- L

czycielka języków: fran- ku szuka pracy w domu LETNISKA. i posesię 3 domyR

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42.

DOM nowy z placem niARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Zwierzyńcu do sprzeda)

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DZWIĘK |] Dziśl Dwa 100 proc. in] Wielki dramat obyczajowy erotyczny. Niezwykłe napięcie. Genjalna gra. W »

KINO-TEATR «STYLOWY» j| dźwiękowe arcydzieła: Trucicjel rel. gł: Conrad Veldt I Mzry Philbin. Nad program: Zupełnie nowe wyda- cyhipo tcją ! 5;‘:‘*’“2‘1’;‘;‘;]‘ 52’:;31. e. Krakowska 350 91571
WIELKA 36. i nie powieść Henry- Janko Mizykant epokowy dramat w rol. gł: M. Malicka, W. Contl, A. Dymsza п в ес ы ao. że RE: ug Ž a E żę ARIE:RZARDETEDCH ЭЯ

ka Sienkiewicza I K. Krukowski (Lopek). Najnowsze polskie arcydzieło. RE > B. pe, Dasalai ® AJ Tanis inas

K. Kozaklewiczowa —r - K — - W wd Ziomal! Do sprzedaniaи
" | miejscowošei do w

NIGDY NIE ZAPÓŹNO Pa Ga Eika Eras Saias, 1-3 POKOJE | UNRRA S kojasiz PRO ajdeie wa iutojgo. | NA RATY
BR. BUTKOWSCY, PO das OW LEKARZE Р N poszukuje się kil- $ Sprzedaž je z pełnem utrzyma.| deiałeczki ziemi pod let]

pomyśleć o swem zdrowiu, Wilno, ui. Ad. Mickiewicza ge, | —7 90 | korga dzieci do komple- meanmms| niem. Od stacji kole-| niska po 10 gr. kw me
tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek. Zasaonpės uznan. Ich Šwiątobl. Papieżów| Jeden lub 2 pokoje przyRO tu pierwszej klasy gim- SKŁAD je Tatkim. opat Srejoiaóde Wi

pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej lusów X i XI Wykon. pocztówek, legi-| chrześcijańskiej rodzinie nazjalnej. Uniwersytecka Fortepiaców ога оБ je awa. Mielai

przemiany materji, na bóle artretyczne czy tymacji, portretów, grup etc.—Misterne| do wynajęcia. ТгосКа 9, bokiėi i. SZYRKIŃDI Nr. 7, m. 6 od 9 r. do lodaiie babć i suchas adis wydaj

CZ= valg a as A upozow, wsz. nowości. 886| m. 11. 9166—1 Choroby is 2PP. —г Fis 1| ©“У'йпЯ':‘У!ЁГ;::'. ko położona, ołczosż
lub skłonności do obstrukcji. taj, i & 4 ‚ & .'1.“] i . |sosnowemi la: i. Dot

mie jest zapóźmo, gdy używać będziesz Mieszkanie  dwupokojo- SŚrić, jo, u?PA K. DĄBROWSKA NCR A "03 |-hazd”dwikiejsce: autobój
zioła moczopędne 588—1 o Rolni we z kuchnią do wynaję- 4251—0 LOKALE (F-ma istnieje od r. 1874| osoby _ miesięcznie. |sem © 45 minut prawić

DIUROL“ Gąseckiego 1Cy; cia. Sosnowa 16. Sia kaz Wilno,ul. Niemiecka3m.1! | Adres: fclw. Pankszte” = Pa: Kościół świa”

э , Dr. Sz. Bernsztejn RESTAURACJA w pel- 102—-2%| liszki, poczta | Tur-| Ue, elektrycene, teleioi
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-
kie bóle ustąpią, gy wytrwałe używać będziesz
tiół „DIUROL” Gąseckiego. Osłodzony odwar
+ ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL' Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
sób cia na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apieki i składy aptęczne. Reg. M. S, W. 1486

15r0
 

 

"Po cenach konkurencyjnych
SKŁADNICA SPORTOWA

Wileńska nr. 10
poleca

Rakiety, siatki i piłki tenisowe, piłki siatkówki,
koszykowe, nożne, przybory do rybołówstwa,
plecaki, menażki harcerskie, pantofle i koszulki
gimnastyczne, trykoty kąpielowe, pantofle spor-
towe, żetony na nagrody, oszczepy, tyki i dyski.   

 

chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, męczącego kaszlu 1 & p. stosują

p. Lekarze:Р

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

Używa się za poradą lekarza
Wydz.Z.P.Nr.15Sprzedają apteki.

GRUŹLICA PŁUC jest nieubiaganą! corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu

  
W.Z.P.Nr.11

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Właściciel ów!aściciele domów!
==: Do krycia dachów nowych do-

mów, will, używajcie ognio-
trwałej specjainej bezsmołow-
cowe| papy białej bitumicznej
marki „KOLIBIT” lub czerwo-
nej „CŁERWOLIT" z Górno:
śląskiej fabryki papy dacho=
wej KÓSZYCKI I LIBER, No-

WY BIERUŃ, G. ŚL.
Jedyne trwałe, este-
tyczne pokrycie da-

chów.
Żądajcie we wszystkich więk-
S szych składach.

Żądajcie prospektów i ofert
wprost z fabryki w Newym

larunlu lub filji w Warsza-
wie ul. Ząbkowska 50.   

 

 

Ei PLA Do, 7”
EWY)Z ROCZCZĄ)

  

% BÓLGŁÓWY
OSTRZEŻENIE. P<zy
AMCENTOWAĆ |poeciePizać Paz

ORYGINALNYCH PROSZ. Z.KOGUTKIEM"JĄSECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU1 WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UDQ:CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DONASZEGO OPAKOWANIU, +

 

WZP Nr. 16.

parterowy murowany o 3-ch src pokolach kg
da- o lać od godz.

Pa NA TOZDIÓrKĘ je7is_ codzien:
nie Mieklewicza 32. Wiadomość u dozorcy.  26lr

 

Nu——————— Bokoje dwa lub Jeden,

t Mieszkania z niekrępującem wej-
į i kole ściem elegancko ume-
? —_д___ф„г_„ blowane, ze wszelkiemi

» („ __ wygodami, ewentualnie z
Mieszkanie 3 pokojowe używalnością pianina do
do wynajęcia z wygoda- wynajęcia od zaraz, Ja-
mi, centralne dobre 0- kóba Jasińskiego 15—1.
grzewanie, parter Gdań- 2 9151—0m
ska 6 spytač u dozorcy. p
SBA

z Do wynajęcia
MS213 poko- 2 pokoje cie |-sze

jowe z wygodami do piętro  St-Jerski  zauł.
wynajęcia. Wiłkomierska Nr. 3 m. 3. Widzieć od

5-8. 9134—0m 1 do Gej 9143—1

 

SZUKAM MIESZKANIA /

D. wynajęcia 2 pokoje w sródmieściu 2-ch, 3-ch
na piętrze, słoneczne pokojowego z wszelkiemi

ze wszelkiemi wygodami. wygodami, parter, 1 pię-

Bankowa róg Makowej, tro, Adres: Zawalna 22,
d 1 m.4. 9148—0m m, 14, od 9—1-ej.

9165—1

 

2 pokoje umeblowane
z wygodami do wynaję-
cia ul Portowa 23721
oglądać od 4—6 po poł.

Choroby skórne, wene- nym ruchu, z wyszynkiem
tyczne i moczopłciowe wódek, w dobrym punk-

d i od 4—8 pp. cie przy rynku, egzystuje
Mickiewicza 28, m. 5. od lat 30, sprzedam z po-
 

5, 4, 3, 1 POKOJOWE
mieszkania do wynajęcia.
Ul Lwowska d. Nr. 11,
u właściciela. 9179—0

Do wynajęcia mieszkanie
4-pokojowe ze wszelkie-
mi wygodami. Zwierzy-
niec, Sosnowa 9-a, m. 2.

9173—0

 

W nowoczesnym domu
przy ul. Mostowej 3-a,
m. 30 pokój ładnie ume-
blowany z balkonem do
wynajęcia. 9184—0
WAw оннн

DO WYNAJĘCIA
2 pokoje wielkie, sło-
neczne, ciepłe, Wielka
56—3, 9183—0

Do wynajęcia 5-pok, mie-
szkanie z wygodami, od-
remontowane, na parte-
rze. Ul. Góra Boufało-
wa 19—3, 9185—0

DO WYNAJĘCIA pokój
solidnemu-ej. Skopówka
9, m. 8, od 1—5 pe,

 

NOAMAŁA?BA00

POETAi

Rzecz to jest powszechnie
znana

Dobre piwo u Dormana

Fir-m <Dorman»
Tatarska 1

Lokal świeżo odnowiony
hygieniczne mycie szkla-
nek. Piwo zawsze Świe-
że. Do piwa -— solanki!

109—5

 

MLEKA300litrów dzien-
nie potrzebuję do mle-
czarni. Ul. Tatarska 14.
oże być koleją.

ZARZĄD DOMAMI
przyjmę od zaraz, 15-
letnia praktyka admini-

stracyjno - gospodarcza.
Referencje poważne. Ła-
skawe zgłosz. pod GeJot
do Adm. Dz. Wil.

9161—1

CETAUDKO OCE EAS

| ZGUBY

 

 

оОТИЩИЕЛЕДОЕЛРЕВЕНИМУИАЗАЧЦИСТО

Zgub. ksiąžkę tytuniową (technicznej). Naucza su-
Grymaszew- miennie i

zam. przy Warunki przystępne. A-
za Nr. 576
skiego Jana,

. Wielkiej 33 — un. się.
» ‚ 9171

$ pnych do szkół wyższych my niedrogo.

wodu rodzinnych spraw.
Wilno, ul. Zawalna Nr. 23

Dr.Zeldowicz Restauracja. Osobiście
lub piśmiennie.CHOR. WENERYCZNE

MOCZOPŁ. | SKÓRNE | A
9—11 i 5—8 w. tel. 2-77

 

SKLEP TANIO od zaraz
z powodu wyjazdu od-

D-ę Zeldowiczowa stąpię. Kalwaryjska 36-1.

kobiece, wener. chor.dróg ZY
mocz. prz. 12—2 i 4—6

ul. Mickiewicza 24. SKLEP do wynajęcia du-

104—0 ży ładny (może być z
jednym pokojem na mie-

——————————— šrkanie)pr>y UI. DOMANI-
kańskiej 14. Dowiedzieć

Dr. Bilumowicz się tamże u dozorcy do-

Choroby weneryczne, mu. 9174—0
skórne i moczoplciowe EO VTATTRIO,

tel: 921, od 9—1 i 3-7. PRACA |
Niedziela 9—1.

KAEASAI

AKUSZERKI inteligentna panienka z
ukończ. szkołą powszech-

“ BREDAIGANIKROZTWIna pozene posady do
ziecl. ętnie wyjedzie

AKUSZERKA na wieś. Bardzo lubi
MARJA

Młoda

dzieci. POEZJA
znanych osób. „Zródło

A r Trocka 19, m. 4

7 w. Kasztanowa 7 m. 5. SR: s
WZP69 

——= na Rie korespon-
AKUSZERKA dentka-maszynistka
ŚMIAŁOWSKA polsko-niemiecka z bar-

rzeprowadziła się, dzo dobrą znajomością
Carbon 1, m. 16, róg buchalterji poszukuje po-
ul, Mickiewicza, — Tam- Sady chociażby czasowej.

że gabinet kosmetyczny Obejmie również posadę
oprawia cerę, usuwa nauczycielki-wychowaw-

rodawki, kurzajki i wą- oryg o

; 702—00 SIĘ wyjazd.
śry 9 Laskawe oferty dla „Sa-

у тэйиеіпке]“…?о кнат.
4 „Dziennika eńskiego"
$ NAUKA lub poczta Żuprany, folw.
" Narbutowszczyzna.

 EGREMENEOSREE 3 9153r0
Dyplomowana w Paryżu
nauczycielka wyjedzie na
wieś do starszych dzieci Starsza osoba zgodzi
lub dorosłych. Montwił- 516 pilnować mieszkania
łowski zauł. 21—3, od g. nA skromnych warunkach
1-4 0181—2 Referenoje solidne. Za-

teieAS
MATEMATYK 9113—0

ABSOLWENT U. S. B.
z długoletnią praktyką KRAWCOWA z parys-
korepetytorską, udziela kim dyplomem i długo-

lekcji z matematyki i fi- jetnią praktyką w Pary-
zyki, przygotowuje do ży, przyjmuje do roboty
matury, egzaminów wstę- suknie, płaszcze, kostju-

Zarzecze
9169—0

KUCHARKA
restauracyjna potrzebna

m. 5. natychmiast. Zgłos Ć się:
164—4 Wileńska 9 — Kawiarnia.

  

i średnich, ogólnokształ- ję m. 6,
cących i zawodowych
 

gruntownie.

dres: Wileńska b

Drukarnia A. Zwięrzyśckiego: Mostows 1.
— `

 37

4* a Wilnie.
оу

av Od

mont A. Jodko,
 

Sprzedam b. tanio olta-
rzyki kościelne ul. Ad
Mickiewicza 47—1.

9114-0

PIANINA
zupełnie

" nowe
(wielo-
letnia
gwaran-
cja) zł.

— 1.200 Ki-
jowska 4. H. Abelow.

OKAZYJNIE!
różne pozostałe z licy-
tacji rzeczy oraz samo-
chody sprzedaje tanio
Lombard, ul. Biskupia,
9—2 i od 5—7 popoł.

263—0

 

 

| DOSPRZEDANIA pra-
wie nowa mala pokojo-
wa LODOWNIA. Od 3—5,
Trocka 11, m.9. 9147—2

DO SPRZEDANIA forni-
rowane czeczotką staro-
żytne biurko w dobrym
stanie z 2 _ szufladami
dużemi, 6 małemi, 3 szu-
fladkami-skrytkami, szaf-
ką i skrytką w ozdobie,
za cenę 1200 zł. Dowie-
dzieć się: Zawalna 11,

  

bibliotekarz Dilis.
914—2

 

pomeaa krzyżowy
i umeblowanie, 4

pokoi, z powodu wyjazdu
do sprzedania, pośre-
dnietwo wykluczone. Do-
broczynny Nr 4 m. 2 od
10—12 r. | 3—5 w. —г
AR:DARPAOST

{
+ Zdrojowiska
-——1
ORLOWO — MORSKIE
nGryf' pierwszorzędny
pensjonat blisko plaży,
higjena, komfori, ceny u-
miarkowane. Informacje:
właścicielka Dr-owa Be-

" — пгосга

TANIE LETNISKO na wsi
miejscowość

leśna—obfltość wszelkich
jagód. Komunikacja z
Wilnem autobusowa. —
Adres w  edmlnistracji
„Dziennika Wil.* 9150r0
 

Letnisko pensjonat rze-
ka, las sosnowy, poczta
i majątek Daniuszew
stacja Smorgonie, Kier-
snowska. 8938—2

PRZYJMUJĘ LETNI-
KÓW Z UTRZYMANIEM
Urocza miejscowość nad
jez. Miadzioł, 3 kl. od jez.
Narocz. Na miejscu las,
jezioro, rybołóstwo, polo-
wanie, grzybobranie. Od-
żywianie zdrowotne i ob-
fite. Cena _ dostępna.
Szczegóły: Portowa 8—2.

 

9176—2 |

-Letnisko
w willi „Uroczej'* w lesie
sosnowym, do wynajęcia
pokoje. Można z cało-
dziennem utrzymaniem,
od 5 zł. dziennie. Tenis,
krokiet, radjo. Komuni-
kscja statkiem lub auto-
busem co /: godziny. Je-
rozolimka, Kolonja „Zgo-
da”, Zajączkowska.

9146—3

LETNISKO - PENSJO-
NAT w suchej miejsco-
wości, las, rzeka, 5 kilm.
od st. Jaszuny. Dowie-
dzieć się Mickiewicza
15—16, od 2—5. 9149—0

LETNISKO (dojazd auto-
busem do Oszmiany) —
konwersacja francuska,
rzeka, las, konie, 4 zł.
od osoby. Porozumieć się
Dąbrowskiego 10/1.

9144—0

 

LETNISKO do wynajęcia
koło „Zielonych Jezior”,
Nowo - Werki.  Miejsco-
wość malownicza, las so-
snowy, rzeka, ze wszyst-
kiemi wygodami Dowie-
dzieć się cukiernia „Leo-
narda', Mickiewicza 27.

9180—0

W UROCZEJ i zdrowej
leśnej miejscowości do
wynajęcia pokoje z utrzy-
maniem. Od przystanku
Dworzec — 9 klm. Adres
m. Rohotenka, p. Rohot-
na, Protassewiczowa.

9182—1

policja na miejscu. Maia'
tek Pełuknia, właściciel”
ka Różańska lub Wilno
Bakszta 10, m. 4 od 4—

po poł.

PLAC przy ul. Tartak
Nr. 23 (koło ul. Mickie“
wicza) wysoki, słonecz”
ny, do sprzedania. Całoś
lub parcele małe. Ws”
runki bardzo dogodne
dowiedzeć się tamże od
2—6 pop. 8960

S nasaaaохоо

Kupię dom nieduży
w centrum miesta, be?
pošrednikėw. Wi. RO“
mankliewicz, ofer. nadsy”
łać: ul. A. Mickiewicza 2%
róg Dąbrowskiego d?
"ukierni „Leonarda“.

9163:0

 

Poszukujemy mnie|- '
szychdomów w wil-
nia Mamy poważnych
nabywców Szczegóły | :
«w Dziale Pośrednie*||
twa handl Garbarska ||

r 14
260|

DO SPRZEDANIA DOM,
murowany, osobniak n0“
wowybudowany,  niedė“
kretowy, w dobrym pun“
kcie, tamże ogród owo”
cowo-warzywny. Dowie*
dzieć się w Redakcj!
„Dziennika Wileńskiego;

9154—

DOM przy ul. Konarskie“
go o dwóch mieszkaniac
100 sąż. kw. ziemi, dó
sprzedania. AdreswAdm
„Dz. Wil.” 9160—4

DOM na palac przebu“
duję amatorsko za waka“
cje i 300 do 100 zł. Wil
no, Słucka 11, Mik. Piet*
kiewicz. 9125—0

TANIO do sprzedani:
plac 678 sąż. kw. przy uk
Żelazna Chatka 27, Do“
wiedzieć się w sklepie)
Markuna, Zawalna 16.

9162—)

Dziecko wspėlezesne.

— Mamusiu, czy Jai
Adam i Ewa zjedli jabłk
to zaraz musieli wypró|
wadzić się z raju?
— Zaraz, moje dziecko
— Tak. bez wypowie”

dzenia?

lejewska, Toruń.
|

A

Redaktor odpowiedzialny: JAROSLAM NIECIECKL

 


