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Przed uroczystościami na Siąsku.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

KATOWICE. Do Katowic zapowiedzieli swój przyjazd na dzi-
siejsze uroczystości 10 lecia przyłączenia Sląska do Polski marszełek
Wojciech Trąmpczyński i pos. ks. Seweryn Czetwertyński z ramienia
Klubu narodowego, wiceprezes poseł Jasiukowicz i sekretarz jene-
ralny poseł Karol Wierczak z ramienia zarządu Stronnictwa naro-
„dowego.

Pozatem przyjadą do Kstowic poseł Kornecki, sekretarz jene-
ralny P. M. S. sen. Siciński, prezes chrześcijańskiego Związku na-
uczycieli, poseł Tadeusz Rymar,
strzycki z Poznania i

poseł Tadeusz Bielecki, poseł Pie-
wielu innych posłów, polityków i działaczów.

Roman Dmowski, wskutek choroby, na uroczystości nie przybędzie,
wysyła jednak przez posła Bieleckiego obszerny: list na ręce komi-
tetu organizacyjnego uroczystości.

Dziesięciolecie przyłączenia Sląska
do Poiski.

KATOWICE. Pat.—W dniu 18
czerwca rozpoczęły się uroczy-
stości, związane z obchodem 10-
lecia przyłączenia Sląska do Pol-
ski. Wszystkie gmachy rządowe,

jak równieź i domy prywatne u-
dekorowano flagami o barwach
państwowych. Dzień dzisiejszy
zamienił się w imponującą mani-
festację narodową.

Prof. Kutrzeba rektorem Uniwersytetu
krakowskiegs.

Р (Telefonem od własnego korespondenta.)

KRAKÓW. R.ktorem uniwćisytelu па iok bież. wybrany został
prof. dr. Stan'sław Kutrzeba,
dawnego prawa polskiego.

znany historyk ustroju Polski, prof.

 

Deklaracja dyrektorjatu kłajpedzkiego.
RYGA (Pat). Donoszą z Kłaj-

pedy, że na posiedzeniu sejmiku
prezes dyrektorjatu Szreider od-
czytał deklarację dyrektorjatu, W
części politycznej deklaracji,”mó-
wiącej o autonomii kraju kłajpedz-
kiego, Szreider zaznaczył, że spra-
wa ła wymaga pewnych wyjaśnień.
Obecny dyrekiorjat wyraża opinię
„większości sejmiku. Pozatem oby-

watele Kłajpedy znaleźli bardzo
silne poparcie ze strony państw-
sygnatarjuszy, dzięki czemu obec-
nie nie badą mosiy być stawiane
zarzuty nielojalnego i wrogiego
ustosunkowania się dyrektorjatu
do rządu centralnego. Po odczy-
taniu deklaracji sejmik większo-
ścią 19 głosów wyraził dyrektorja-
towi votum zaufania.

inauguracyjne posiedzenie nowego
parlamentu łotewskiego.

TALLIN (Pat). Zebranie no-
wego parlamentu zostało wyzna-
czone na dzień 26 czerwca r. b.
Porządek dzienny pierwszej sesji

zawiera tylko jeden punkt: wy-
bory prezydjum parlamentu. Prze-
widywane jest jednak, że rząd
poda się w tym dniu do dymisji.

KONFERENCJA w LOZANNIE.
Chwiiowy zastój. —Stanowisko delegacji niemieckiej.

GENEWA (Pat). Po dwudnio-
wem ożywieniu w Lozannie pa-
nówał w dn. 18 bm. spokój. Nie
odbyło się żadne posiedzenie,
z wyjątkiem zebrań poszczegól-
nych delegacyj. Szereg głów-

z Lo-
zanny do Genewy.

Charakterystyczne jest, że pod-
czas gdy szefowie rządów, względ-
nie ministrowie spraw zagranicz-
nych Francji, Wielkiej Brytanii,
Włoch, Polski itd. stale jeżdżą z
z Genewy do Lozanny i z Lo-
zanny do Genewy, to kanclerz
von Papen i minister spraw za-

granicznych von Neurath unikają
wszelkiego kontaktu z Genewą.

Niemieccy mężowie stanu chcą
przez to niewątpliwie wykazać,
że między konferencją w Gene-
wie a konferencją w Lozannie
niema żadnego związku. Jest to
sprzeczne z poglądem ogółu de-
legacyj, które jak to podkreślił
w swem przemówieniu Mac Donald
w czasie otwarcia konferencji.
są przekonane o ścisłej łączności
między pracami konferencji roz-
brojeniowej a konferencji lozań-
skiej.

Rozłam między Anglią a Iriandją.
Zapowiedź wojny celnej i bojkotu ekonomicznego.

LONDYN. (Pat). Cała prasa
londyńska ujawnia dziś wielkie
wzburzenie z powodu wczorajsze-
go wystąpienia de Valery. W zgod
ny sposób wyrażana jest opinja, że
de Valera zerwał za sobą wszel-
kie mosty i że obecnie Anglji nie

pozostaje nic innego, .jak rozpo-
cząć dnia 15 listopada po wy-
gaśnięciu obecnych  preierencyj
celnych wojnę celną przeciwko Ir-
landji, aby zmusić do ustępliwości
drogą bojkotu ekonomicznego.

Prasa niemiecka o nowym dekrecie
prezydenta.

BERLIN (Pat), Wszystkie
dzienniki ogłaszają dekret  poli-
tyczny prezydenta Rzeszy, opatru-
jąc go obszernemi komentarzami.

rasa republikańska przywią-
zuje oczywiście największą wagę
do uchylenia zakazu szturmówek
hitlerowskich, zgodnie stwierdza-
jąc, że rząd Rzeszy przyjął tem sa-
mem formalną odpowiedzialność
za następstwa legalizacji bojówek
narodowo - socjalistycznych. Roz-
porządzenie o uchyleniu zakazu
jest, według „Berliner Tageblatt",
tranzakcją polityczną, dokonaną
kosztem autorytetu państwa, Ta-
kiej ceny żądały czynniki, popie-
rające rząd von Papena. Nowy ga-
binet, za tolerowanie go przez
Hitlera, zapłacił narodowym socja-

listom najpierw rozwiązaniem
Reichstagu, obecnie zaś — zalega-
lizowaniem oddziałów  szturmo-
wych. Rząd, który idzie takiemi
drogami dla utrzymania się u wła-
dzy, nie może liczyć na zaufanie
zwolenników wolności i ładu.

„Vossische Zeitung” wskazuje,
że hitlerowcom głównie zależało
na stabilizacji swojej przewagi
partyjnej w państwie. Z tego po-
wodu w pertraktacjach z von Pa-
penem i gen. Schleicherem Hitler
żądał przedewszystkiem przywile-
jów dla swych szturmówek. Nic w
większym stopniu nie ujawniło
zależności rządu von Papena od
narodowych socjalistów fak resty-
tuowanie  szturmówek, Dobrze
jest, że w obliczu całego świata

Hausner o swoim locie.
LONDYN. (Pat). Korespondent

P. A. T. w Londynie otrzymał dziś
rano depeszę iskrową od Hausne-
ra ze statku „Circeshell', która
przetłumaczona na język polski
brzmi:

Dziękuję za pamięć. Proszę
oznajmić Polsce, że zmuszony by-
łem opuścić się na wodę w sobotę
czwartego czerwca przed wieczo-
rem po dwudziestu ośmiu godzi-
nach lotu i że najbardziej cierpię z
powodu utraty mego aparatu.
Mam jednak nadzieję, że polecę do

 

Warszawy jeszcze w tym roku.
Czy byłoby możliwe, aby rząd po-
słał statek szkolny dla wyratowa-
nia mego jednopłatowca, który bę-
dzie jeszcze płynął przez tydzień
lub więcej? Proszę podziękować
wszystkim Polakom za okazane
zainteresowanie. Nie jestem ranny
i obecnie doszedłem do równowagi
po moich przejściach. Więcej
szczegółów podam, gdy dotrę do
Nowego Orleanu. (—) Stanisław
Hausner.

„Do ostatniego tchu, do ostatniego
żołnierza!"

W opinji naszej niejednokrotnie
daje się odczuć przeświadczenie,
że polityka niemiecka jest wyni-
kiem ścisłej rachuby i opiera się
na sprawdzonych dokładnie prze-
słankach. Innego zdania są ci Niem
sy, którzy mają dość odwagi cy-
wilnej, aby się zdobyć na sąd nie
zależny.

Oto opinja gen. von Schó-
neich'a w ostatnim numerze „Die
Zeit”, Zwraca się on do kamarylli
wojskowej, a przedewszystkiem do

 

Niemcy © przededniu wojny domowej.
Stronnictwa leQicowe niemieckie przeciwko hitlerowcom.

Krwawe starcia w
BERLIN (Pat). Ostatnie dekre-

ty wywołały wśród mas robotni-
czych wielkie rozgoryczenie, które
znajduje wyraz w licznych prote-
stach i maniłesiacjach, W zagle-
biu Ruhry ukazały się prokla-
macje, zwracające się do robotni-
ków komunistycznych i socjal-
demokratycznych, nawołujące do
masowych  demonstracyj oraz
strajku generalnego dla zaprote-
stowania przeciwko ostatnim de-
kretom prezydenta Rzeszy. Wy-
dana przez komunistów odezwa
nawołuje przytem do utworzenia
wraz z socjal-demokratami wspėl-
nego frontu antyfaszystowskiego.
WI sprawie zorganizowaniawspól-
nych wystąpień komunistów z so-
cjal-demokratami i innemi ugrupo-»*
powaniami lewicowemi, skupione-
mi w t. zw. Żelaznym Froncie
przeprowadzona została już ko-
respondencja między  kierowni-
ctwami berlińskiemi tych organi-
zacyj. Na propozycję komunistów
urządzenia wspólnej demonstracji
pod hasłem: „Precz z reakcją fa-
szystawską, precz z rządem Pape-
na, precz z wcjną imperjalistycz-
ną”, kierownictwo Żelaznego Fron
tu odpowiedziało zasadniczą zgo-
dą pod warunkiem zaprzestania
przez komunisiów wystąpień prze-
ciwko partji socjal-demokratycz-
nej i związkom zawodowym, W/g
ostatnio nadeszłych informacyj,
do krwawych strać doszło ubiegłej
doby nietylko w Nadrenji i Ham-
burgu, lecz również w Lipsku,
Sziutgarcie, Darmsztacie itd. W
miejscowości Gerinsheim grupa
reichsbannerowców została na-

cąłych Niemczech.
padnięta przez uzbrojonych w ko-
sy, siekiery i pałki gumowe hitle-
rowców. Kilkanaście osób odnio-
sło rany, w tem dwie zostały cięż-
ko poranione. Dopiero przybyłe z
Darmsztatu oddziały policji zdo-
łały przywrócić porządek. Ciężko
ranni wczoraj w Hamburgu w cza-
sie zajść dwaj policjanci zmarli
ubiegłej nocy w szpitalu. Do no-
wych zaburzeń doszło pozatem
w Essen i Duesseldoriie.

LIPSK (Pat). Lipsk był wczo-
raj widownią burzliwych awantur
przeciwników politycznych. W
różnych częściach miasta doszło
kilkakrotnie do krwawych poty-
czek ulicznych między demon-
strującymi w liczbie 20 tysięcy
osób a bojówkkami hitlerowskiemi,
które swem zachowaniem się pro-
wokowały maniiestantów. Kilka-
dziesiąt osób odniosło cięższe lub
Iżejsze rany. Policja interwenjo-
wała przy użyciu pałek gumo-
wych, dokonując licznych areszto-
wań.

BERLIN (Pat). Kierownictwo
Reichsbaaneru ogłosiło rozkaz do
swych organizacyj okręgowych,
zarządzający mobilizację t zw.
organizacyj ochronnych na dzień
25 b. m. W odezwie do społeczeń-
stwa kierownictwo Reichsbanneru
oświadcza, że Reichsbanner bro-
nić będzie praw obywatelskich
swych członków przed zorganizo-
wanym terorem narodowych so-
cjalistów. Odezwa niezwykle ostro
alakuje rząd Papena, czyniąc go
odpowiedzialnym za wszelkie na-
stępstwa uchylenia zakazu istnie-
nia szturmówek.

Walki uliczne między hitlerowcami
a komunistami.

BERLIN. (Pat). W Hamburgu
doszło do krwawych starć między
komunistami a policją. Policja,
ostrzeliwana przez demonstrantów
dała do tłumu salwę karabinową,
raniąc 3 osoby. Dwóch policjantów
odniosło ciężkie rany, W czasie
zajść dokouano licznych areszto-
wań. Z Zagłębia Ruhry nadchodzą
wiadomości o zaostrzającem się z
każdym dniem wśród mas napięciu
politycznem. W całym szeregu
miejscowości, jak Wannebohum,
Langendorer, Wattenscheid i Her-
ne miały miejsce walki uliczne
między komunistami a szturmow-

cami hitlerowskimi. W czasie
strzelaniny szereg osób odniósł
rany. W Budsławiu szturmowcy
urządzili pochód demonstracyjny z
orkiestrą. Przed gmachem rządo-
wyim przywódca szturmówek slą-
skich przyjął deliladę bojówek,
prowadzoną przez osławionego
Heynesa. Policja zachowywała się
biernie. |

W/ godzinach wieczornych bo-
jowcy hitlerowscy zastakowali w
pobliżu gmachu prezydjum policji
żydowski kondukt pogrzebowy. Po
licja i w tym wypadku zachowała
się obojętnie.

Szwajcarja przeciwko hitlerowcom.
„BERLIN. (Pat). Rząd szwajcar--

ski wydał zakaz noszenia brunat-
nych koszul hitlerowskich przez

sympatyków i członków tego stron
nictwa.

hitlerowcy stają się tym sposobem
protektorami obecnego systemu
rządowego — konkluduje  dzien-
nik.

Socjalistyczny „Abend* ostro
komentuje zniesienie zakazu sztur
mówek, uważając ten akt za sza-
leństwo. Nowe rozporządzenie
podporządkowuje w ten sposób
organizacje polityczne
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, .staje się ono ich faktycz-
nym przełożonym i przyjmuje
pełną odpowiedzialność za działa-
nie formacyj hitlerowskich.

Dzienniki nacjonalistyczne z
uznaniem i radością witają nowe
rozporządzenie, jako zwycięstwo
autorytetu państwa nad partyj-
nictwem.

kontroli _

Drobne wiadomości.
Otwarcie Targów Wschod-

nich.

LWÓW. W sobotę 18 b. m.
o godz. 2 otwarte zostały w obec-
ności wicem. Doleżala XII Mie-
dzynarodowe Targi Wschodnie.

Międzynarodowe zawody
lotnicze.

WARSZAWA, Pat. W sobotę
18 b. m. o godz. 14 min. 30 na-
stąpiło otwarcie międzynarodo-
wych zawodów lotniczych, zorga-
nizowanych po raz pierwszy w
w Polsce przez Aeroklub War-
szawski.
 

Rusini a Hitier.
Pismo „Nowy Czas” (z 15-g0

czerwca b. m.), którego kierowni-
kiem jest pos. Palijiw, należący do
bardziej stanowczego odłamu U.
N.D.O., zamieszcza wiadomość
tej treści:

„Jeden z najbliższych współpracow-
ników Hitlera i kierownik wydziału
wschodniego partji socjalistów narodo-
wych, Rosenberg, wygłosił w Monachjum
referat o polityce, jaką prowadzić mają
hitlerowcy w momencie, gdy zwyciężą,
w sprawach wewnętrzo-politycznych Nie-
miec. Rosenberg oświadczył, że dotych-
czasowa polityka Niemiec na wschodzie
była mylna wobec Rosji, ponieważ nie
uwzględniała niebezpieczeństwa, wypły-
wającego z polilyki frankofilskiej przy-
szłej Rosji. Niemcy winny dążyć do
stworzenia na wschodzie nowego państwa
federacyjnego  litewsko-białorusko-ukra-
ińskiego, które miałoby około 50 mili.
ludności i byłoby przeciwwagą zarówno
wobec Rosji jak i wobec Polski, W ten
sposób dopiero Niemcy odgrywałyby na
wschodzie rolę decydującą. Odczyt Ro-
senberga wywołał sensację w kołach po-
litycznych i komentowano go w ten spo-
sób, że hitlerowcy będą zwalczać do-
tychczasową politykę rządu niemieckie-
$o, pozytywną wobec Rosji, opartą na
traktacie w Rapallo w roku 1921".

To, że Niemcy dla swoich ce-
lów wysuwały sprawę Ukrainy,
było wiadome i przed wojną i w
czasie wojny. Nic dziwnego, że
skrajny kierunek Hitlera znowu
to wysuwa, tembardziej, że hitle-
ryzm jest w walce z komunizmem
w Niemczech, a przez to z Sowie-
tami. Ale dziwne jest to, że poli-
tycy rusko-ukraińscy, mimo tyle
doświadczeń, nie nauczyli się je-
szcze, iż gra Niemiec, wyłącznie
własne cele mająca na oku, nie
jest niczem innem jak grą,
GEDTACAZEOee a a
FORTEPIAN krzyżowy okazyjnie 1300 zł. 'splac lnie: muchy, komary,
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Schleicher'a 1 Hamerstein'a, jako
sprawców ostatniego posunięcia
prezydenta, z takiem pyianiem:

„Czy nie zgodzą się panowie z tem,
że od czasów Bismarcka niemieckie koła
wojskowe i polityczne łudziły się w spo-
sób wprost groteskowy w ocenie sił, prze
ciwstawiających się dążeniom niemiec-
kim, że ta fałszywa ocena spowodowała
niepowodzenie całej akcji niemieckiej w
tej wielkiej sprawie, jaką była wojna
1914 roku?

Czy panowie uważacie za zupełnie
wykluczone, że obecnie żyjecie złudze-
niami co do istotnych widoków tej poli-
tyki, którą obecnie prowadzicie? W
ps rzeczy dążycie do przywrócenia
iemiec z przed roku 1914,

Ależ Europa współczesna nie opiera
się bynajmniej na „papierze, Papier ten
jest tylko 'wyrazem niesłychanie potęż-
nej dynamiki najbardziej życiowych inte-
resów narodowych. Nie jesteśmy sami
w Europie, nasza historja nie jest pun-
ktem centralnym historji świata, są jesz-
cze inni, a ich wola do życia znajduje na
Zachodzie Europy takie same poparcie
jak w roku 1914.

Panowie nacjonaliści i wojskowi w
Niemczech mogą być zupełnie pewni je-
dnej rzeczy: z chwiłą, kiedy zachciecie
targnąč się na na nowy układ stosunków
w Europie,. bezpośrednio zainteresowani
walczyć będą w obronie swej państwo-
wości do ostatniego tchu, do ostatniego
żołnierza i konia.”

Głos to Niemca, 1 to generała
niemieckiego, odważny, mądry, do
brze rozumiejący interes narodu
niemieckiego i Rzeszy Niemieckiej
Tamci zakrzyczą oczywiście gen.
Schóneicha, może  ogłoszą go
„zdrajcą”; a w rzeczywistości wy-
stąpił on pod adresem kamarylli
wojskowej, poprzez nią zaś pod ad
resem całego narodu niemieckiego
z rzetelnym apelem, by wrócono
do — przytomności politycznej, Ta
sama bezprzytomna zachłanność,
która jest natchnieniem dzisiej-
szych szaleństw hitlerowskich,
pchnęła Niemcy w roku 1914 do
wojny, która zakończyła się ich
klęską. Historja powtarza się cza
sami, ;

Ježeli w každym razie chodzi
o narėd polski, to tak, jak on ca-
ly jest szczerze i stanowczo uspo-
sobiony pokojowo, tak w razie za-
czepienia przez Niemców, w ja-
kichkolwiek byliby mundurach i
formacjach, rzuci się do obrony
swych granic zacięcie i zwarcie, o
żywiony myślą: do ostatniego tchu
do ostatniego żołnierza i konia!

ATOLuina
OD PLAGI letniej,
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Robota sanacyjna na Gychodztoje.
Wśród wychodźtwa polskiego

we Francji, liczącego przeszło pół
miljona osób, ogromne oburzenie
wywołała niesłychana napaść ty-
godnika „Prawa Ludu”, będącego
organem sanacyjnej organizacji ro-
botników t. zw. Konfederacji Pra-
cy.

Tygodnik redagowany jest
przez p. Stefana Jasionowskiego,
członka zarządu Rady Organizacyj
nej Polaków z zagranicy. Napaść
„Prawa Ludu“ skierowana jest
przeciwko Związkowi Robotników
Polskich we Francji, w którym zor
ganizowanych jest kilkadziesiąt ty
sięcy Polaków. Przytaczamy po-
niżej kilka wyjątków prowokacyj-
nego artykułu:

„Wśród wychodźtwa polskiego
we Francji rola siania nienawiści
narodowej i separowiania Polaków
od ludności miejscowej (!) przypa-
da Związkowi Robotników Pol-
skich, Wszak Związek nie bez ce-
lu obrzydza polskiemu wychodź-
twu wszystko, co francuskie (!!),
lak jak to w Niemczech obrzydzo-
no Polakom. |

Na zebraniach Związku sieje
się nienawiść do otoczenia fran-
cuskiego i innych narodowości...

„Zarząd Związku wytwarza at-
mosferę, która może się stać wy-
lęgarnią typów o pokroju takiego
Gorgułowa (sic!). Wystarczy ich
odpowiednio nastawić, podszepłać
im to i owo 1 będą rozbijali cza-
szki każdemu merowi lub posłowi,
który krytykuje „Silę“ (pismo
Związku Robotników Polskich).
Niech wobec tego kierują się ostro

żnością towarzysze Leveau, Codat,
Maes, Salengros i inni, żeby nie
wpadli w ręce jakiegoś Gorgułowa
ze strony szkoły Związku Robot-
ników Polskich'.

Denuncjacja ta oburzyła nawet
„Kurjerek Krakowski”, który na-
zywa ją „potworną', zaś „zesta-
wienie Gorgułowa z polskim emi-
grantem jest obelgą, rzuconą w
twarz całej emigracji polskiej.”

Perfidja pisma sanacyjnego jest
tem jaskrawsza, gdy się zważy, że
artykuł umieszczono właśnie te-
raz, kiedy w związku z zabój-
stwem prez. Doumera, rząd francu-
ski ogłosił dekret zaostrzający kon
trolę nad cudzoziemcami. 3

Wychodzący w Lens „Narodo-
wiec' zaznacza, że taką samą na-
paść. opublikowano w roku 1927 w
książce o „Emigracji polskiej we
Francji', wydaną nakładem Pol-
skiego Uniwersytetu w Lille pod
kierownictwem p. Wiącka. Ksią-
żka wyszła zatem kosztem pań-
stwowych pieniędzy polskich, zło-
żonych na utrzymanie ówczesnego
Uniwersytetu. Zaś p. Wiącek, nie
śdyś „wyzwoleniec' został „sana-
torem" i awansował ku zdumieniu
wychodźtwa na członka biura e-
migracyjnego w Paryżu.

„Narodowiec” zaznacza:
„Trzeba więc jasno i otwarcie u-
stalić odpowiedzialność za tę ro-
botę antypaństwową i antynarodo-
wą!"

Przerażająco ohydne jest zde-
maskowane oblicze „sanacji mo-
ralnej“.
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Kilkakrotnie na tem miejscu
wspominaliśmy o pewnej organi-

zacji, która nosi nazwę „Pan-

europy”.
Siedzibę swoją ma w Wiedniu,

gdyż — w Berlinie byłoby zbyt...
cynicznie.

Prezesem jej i wośóle duszą
całej sprawy jest p. hr. Couden-
hove-Kalergi. Osobistość istotnie
„międzynarodowa”, z ojca Greka
i matki Japonki, posiada pozatem
w swych żyłach krew wszystkich
prawie narodów Europy i po
części Azji. Z kultury — Niemiec.
Z przekonań — mason (podobno
wysokiego stopnia).

Zresztą doskonały dyplomata,
niezmiernie gładki w obejściu,
władający świetnie językami.

Idea „Paneuropy“, czyli stwo-
rzenia „Stanów Zjednoczonych
Europy” — na wzór amerykań-
skich (gdzie jednak niema różnic
narodowościowych), była zawsze
tylko szyldem — w istocie am-
bicje p. Kalergisa nie sięgały tak
daleko i ograniczały się do spraw
bardziej realnych... dziwnym zbie-
giem okoliczności, zawsze — w
obronie interesów niemieckich.

Filarem „Paneuropy”, jej człon-
kiem honorowym, był do niedaw-
na Briand, który jednak na krótko
przed śmiercią wycofał się z tego
interesu, zrozumiawszy, iż jest to
robota „pour le roi de Prusse“.

Nawiasem dodać .można, że
w „Paneuropie' zasiada również
p. Aleksander Robertowicz Le-
dnickij, rzekomo z ramienia Pol-
ski, tylko niewiadomo przez kogo
wybrany czy naznaczony. Jedno
tylko wiadomo, że nic dla Polski
tam nie zdziałał, i że go służba
„dla króla pruskiego" bynajmniej
nie przeraża.

Niejednokrotnie już „Paneuro-
pa“ wyslugiwaia się rządowi ber-
lińskiemu, ile razy chodziło o to,
by wypuścić jakiś nowy „balonik
próbny”. Przyznać trzeba, że czy-
niła to zawsze niezmiernie zręcz-
nie, gładko, chociaż, przeważnie,
bez skutku.

Dziś, w chwili pod każdym
względem przełomowej, po zmia-
nie rządu w Niemczech, jedno-
cześnie z otwarciem konierencji
międzynarodowej w Lozannie, p.
hr. Coudenhove-Kalergi wystąpił
v enuncjacją, która o tyle zasłu-
guje na uwagę, iż jest ona nie-
wątpliwie inspirowana, jest no-
wym, bardzo ostrożnym „baloni-
kiem próbnym”.

Tytuł tej enuncjacji brzmi:
„Memorandum sur la Revision
par R. N. Coudenhove-Kalergi".
Charakterystycznem jest, że p. Ka-
lergi w tym wypadku (wyjątkowo)
występuje nie jako prezes „Pan-
europy”, tylko wyłącznie we włas-
nem imieniu, z czego wnosić na-
leży, że odpowiedzialność, w razie
niepowodzenia, na własne wy-
łącznie przyjmuje konto.

Nie potrzeba dodawać, że sko-
ro w memorjale mowa o „rewizji”,
to chodzi o rewizję traktatu wer-
salskiego.

Oto w. krótkich słowach stre-
szczenie dość obszernego me-
morjału, który przez autora wy-
słany został do rządów Francji
i Niemiec:

Całe Nicmcy, bez różnicy partyj, do-
magaią się rewizji trakiatu wersalskiego,

ponieważ: в

1) traktat ten jest twardy i poni-

żający;

2) został podpisany przez Niemców

pod największym naciskiem;

3) sprzeczny jest z 14 punktami Wil-

sona, które przyjęte zostały przez strony

wojujące jako podstawa pokoju.

Z powyższych trzech argumentów

tylko trzeci posiada znaczenie paktycz-
ne, gdyż pozatem wszystkie prawie trak-

taty, zawarte pomiędzy zwyciężonymi

i zwycięzcami, były twarde, poniżające

i dlatego docnodziły do skutku pod
grozą przemocy wojskowej.

Tylko rozbieżności pomiędzy nie-

któremi punktami Wilsona a traktatem

- wersalskim dają Niemcom prawo mo-

ralne domagania się częściowej

rewizji traktatu.

Następuje wyliczenie 14-tu punktów
Wilsona, które opuszczamy,  poczem

 

p. Kalergi przytacza sześć punktów, któ-
re jego (lub jego mocodawców) zdaniem,

rzekomo sprzeczne są z traktatem wer-
salskim.

Punkt Wilsona

o zniesieniu — o ile można — granic

celnych. Tymczasem — zdaniem p. Ka-
lergisa — traktat wersalski obostrzył

dawne i stworzyl nowe granice.

Punkt czwarty Wilsona prze-
widuje rozbrojenie, oparte na wzajem-

nych gwarancjach. Tymczasem — zda-
niem Kalergisa — rozbrojenie przepro-

wadzone zostało jednostronnie.

Punkt piąty Wilsona dotyczy

spraw kolonjalnych — p. Kalergi žali

się na całkowite wykreślenie Niemiec

z szeregu państw kolonjalnych.
Punkt siódmy i ósmy Wil-

sona przewiduje ewakuację terenów za-

jętych, zwrot Alzacji i Lotaryngji oraz

„rekonstrukcję terenów zniszczonych

przez działania wojenne — zdaniem p.

Kalergisa reparacje, płacone przez Niem-

ców przewyższają istotne szkody, poczy-

uione przez wojnę.

Punkt trzynasty Wilsona o-
piewa: Niepodległe państwo polskie,
jednoczące wszystkie ziemie, zamieszkałe

przez ludność polską i posiadające za-

$warantowany, wolny i bezpieczny do-
stęp do morza, którego polityczna i go-

spodarcza niezależność oraz terytorjalna

nietykalność musi być zagwarantowana

przez umowę międzynarodową, winno

być stworzone. — Zdaniem p. Kalergisa

stworzenie wolnego miasta Gdańska jest

niezgodne z powyższym punktem.

Czegóż więc żąda p. Kalergi
i jego mocodawcy berlińscy?

Co do puaktu 3-go: Redukcji

granic celnych w możliwych rozmiarach

i handlu wolnego.
Ad p. 4: Rozbrojenie ogólne na

zasadach protokułów genewskich i umię-

dzynarodowienie floty powietrznej.
Ad p. 5: Zwrot Niemcom kolonij

strykańskich: Kamerunu i Togo.
Ad p. 8: Ograniczenie reparacyj do

faktycznych szkód. jakie poniosła Fran-

cja.

trzeci mówi

Ad p. 13: Doprowadzenie do poro-

zumienia niemiecko-polskiego na gruncie

współpracy ekonomiczneji kompromisu

terytorjalnego. Wolny przystęp Polski

do morza (Gdynia). Zwrot Niemcom

Gdańska. Bezpośrednia komunikacja Nie-

miec z Prusami wschodniemi. Gwaran-
cja francusko-niemiecka niepodległości

Polski i nienaruszalności jej granic.

Tak się przedstawiają „punkty
Wilsona” w interpretacji p. Kaler-
gisa.

Przedewszystkiem pytanie: Czy
Niemcy, w których imieniu przecie
przemawia p. Kalergi, mają prawo
powoływać się na propozycje Wil-
sona jako na „przyjętą ogólnie
podstawę układów pokojowych''?

Wilson ogłosił swe 14 punktów
dnia 8 stycznia 1918 r., t. j. wtedy,
kiedy Niemcy pożornie przynaj-
mniej stały jeszcze u szczytu swej
potęgi.

Propozycja Wilsona została w
sposób niesłychanie butny odrzu-
cona przez Niemców ustami ów-
czesnego kanclerza Herllinga, któ-
ry w obszernej mowie, wygłoszo-

DZIENNIK WILERSAKI

nej dn. 24 slycznia 1918 r., po-
wiedział między innemi, że

zanim Niemcy wyrzekną się
swych koloni, niech to uczyni
Anglja;

co do Alzacji i Lotaryngji
„mogę raz jeszcze dobitnie stwier-
dzić, že o žadnem ustępstwie tery-
torjum Rzeszy (a więc i ziem pol-
skich zaboru niemieckiego —
przyp. Red. Dz. Wil) nigdy i prze-
nigdy mowy być nie może;

co do punktu 13-go, sprawy
polskiej, oświadcza p. Hertling,
że „nie koalicja, ale cesarstwo
Niemieckie i Austro-Węgry uwol-
niły Polskę z ucisku carskiego,
a więc należy też Niemcom pozo-
stawić przyszłe ukształtowanie
tego kraju”.

Pomijamy dalsze wywody Hert-
linga, utrzymane w podobnym to-
nie, zaznaczamy tylko, że po pół
„roku tenże kanclerz Hertling w
dużej mowie swej, wygłoszonej
dn. 11 lipca 1918 w Reichstagu,
w zupełności potwierdził swe po-
przednie stanowisko.

Dopiero po decydującej klęsce
Niemiec, w październiku tegoż
roku, nowy kanclerz ks. Maks
Badeński, w swej propozycji po-
kojowej powołuje się na punkty
Wilsona — zapóźno. Zwycięska
Ententa miała zupełne prawo po-
dyktować własne warunki i tak
też uczyniła.

Dzisiejsze więc powoływanie
się p. Kalergi na Wilsona jest
anachronizmem, który nikogo nie
obowiązuje.

Co do poszczególnych jego pro-
pozycyj, zaznaczyć jedynie pra-
śniemy to, co bezpośrednio do-
tyczy bezpieczeństwa Polski.
A więc zniesienie granic cel-

nych oznaczałoby  zaprzedanie
Polski w niewolę gospodarczą
Niemiec.

Co się tyczy rozbrojenia po-
wszechnego, jest ono najmniej
chyba aktualne w dobie formo-
wania bojówek hitlerowskich i
forsownego zbrojenia Rosji so-
wieckiej przez Niemców.

Nareszcie, co się tyczy sprawy
polskiej, to Wilson, mówiąc o
„wolnym i bezpiecznym dostępie
do morza“, niewątpliwie miał na
myśli Gdańsk (gdyż Gdynia pod-
onczas nie istniała jeszcze), tak,
że traktat wersalski zśwałcił wolę
Wilsona raczej na szkodę Polski.
Pozatem p. Kalergi nie wyjaśnia,
co rozumie pod „wolnym przystę-
pem Polski do morza (Gdynia)“
oraz „bezpośrednią komunikacją
Niemiec z Prusami”.

Komunikację
Niemcy, jeżeli zaś jest to zamas-
kowany zamach na nasze Pomo-
rze, to oświadczamy, że jest to
ziemia, w ogromnej większości
zamieszkała przez ludność polską,
która, według zasad Wilsona, musi
należeć do Polski. O żadnym
„kompromisie teryto-
rjalnym“ wobec tego mowy”
być nie może. J. O.

Męczeńska śmierć kapłana polskiego
w bolszewickiej kaźni.

Niemiecki inżynier Wilhelm
Melchert, któremu udało się uciec

z obozu koncentracyjnego z Czi-

czowka pod Archangielskiem,

dzięki wdaniu się w sprawę kon-

sulatu niemieckiego, powrócił do

Berlina.
Melchert opowiada w przeraża-

jący sposób o potwornem męcze-

niu przez bolszewickich katów

księdza Ścieklińskiego, którego w
marcu 1929 roku aresztowano pod

zarzutem rzekomego szpiegostwa.

Nieszczęśliwy kapłan, skazany
na 10-letni pobyt w Cziczówce,

zmuszony był do wyrębu drzewa,
które następnie skazańcy z odle-

głych lasów wlec muszą do Ar-

changielska. :
W mieście tem ulitował się nad

sędziwym kapłanem włoski kapi-

tan statku i ukrył go między drze-

Dziesięciolecie.
Walka na gruncie międzynarodowym o Sląsk.

Powrót części Górnego Śląska
do Polski będzie po wsze czasy je-
dnem z najbardziej poruszających
umysły i serca ludzkie zdarzeń w
dziejach wszystkich narodów. Czy
będzie się liczyło od śmierci Bole-
sława Krzywoustego w r. 1137 i po
działów, które odbiły Śląsk na tory
życia odrębnego od innych ziem
państwa Piastów i poddały go sil-
nym wpływom niemczyzny, czy
dopiero od zrzeczenia się przez Ka
zimierza Wielkiego w r. 1335
zwierzchnictwa nad Śląskiem na

rzecz Luksemburczyków, będzie
to raczej 8 niż 6 stuleci oderwania
1 coraz większego niemczenia
szczególnie od przejścia w r. 1742
pod pruskie w całem tego słowa
znaczeniu panowanie Fryderyka
Wielkiego i dalszych Hohenzoller-

nów. Gdy w latach 1772 do 1815
zagarniały Prusy w podziałach Pol
ski ziemie Wielkopolski i Pomo-

rza, nie myślano nawet o tem, aby
miała się wytworzyć w niewoli
łączność z niemi Śląska. A jed-
nak gdy w r. 1902 znalazł się Woj-
ciech Korfanty jako poseł Reich-
stagu w Kole Polskiem w Berlinie,
a następnie ze wszystkich niemal

okręgów wyborczych  górnoślą-
skich zjawili się posłowie polscy,
w świadomość polską, a niebawem
i szerzej, weszło cudowne zdarze-
nie narodowego odrodzenia przy-
najmniej najbardziej na wschód
wysuniętego z dawnej śląskiej
dzielnicy Górnego Śląska.

Nawet w takiem trzęsieniu zie-
mi europejskiej, jakiem była wiel-
ka wojna lat 1914 do 1918, sięgnię-
cie sprawiedliwości dziejowej o
800 czy 600 lat wstecz było czemś
niezwykłem i trudnem. Pokolenie
nasze, któremu w oczach wzrasta-
ło wskrzeszone wielkie państwo
polskie, niedość dobrze zna i oce-

wem, chcąc go wyratować z piekła

bołszewickiego.

Na skutek denuncjacji władze

sowieckie zabrały nieszczęśnika z

włoskiego slatku i stawiły go

przed sądem doraźnym. Sędzia

Bałkanow do naga rozebranego
księdza rozkazał biczować w nie-
ludzki sposób wykrzykując: „Ty

rzymsko-katolicki psi synu, módl
się teraz do swoich psich bogów*.

Całe ciało kapłana ociekało

krwią, z ust cienka nić krwi płynę-

ła po siwej brodzie. Twarz mę-

czonego księdza przedstawiała
krwawiącą masę. Sędzia Bałka-

now przystąpił do słaniającego się

starca i dwoma strzałami z rewol-
weru zakończył jego męczarnie.
„Wyrzućcie tę świnię na dwór*

—oto ostatni wyrok „sędziego* i
kata w jednej osobie.

nia te trudności. Możnaby rzec, że
przywykliśmy do cudów, bo jak
cuda niemal szły po sobie zdarze-
nia nieogarnionej wielkości dzie-
jowej.

Być może, że przypomnienie
wielkich trudności, .które stawały
na drodze powrotu Górnego Śląska
do Polski na gruncie międzynarodo
wym, przyczyni się do uprzytom-
nienia sobie, jak wielka to była
rzecz i jak trudne dzieło.

 

Listopad 1918 do stycznia 1919
Wielkopolska i w znacznej części
Pomorze same, po klęsce niemiec
kiej, zrzucają z siebie stuletnie jarz
mo niewoli, nie czekając na ukła-
dy pokojowe. Zrzucenie kilkuset
letniego jarzma z Śląska nie było
równie możliwe nawet w takiej
chwili. Trzeba będzie niemal jesz
cze trzech lat nieustannego wy-
siłku.

Marzec 1919. Komisja spraw
polskich na Konferencji Pokojowej
e przewodnictwem p. Jules Cam
on'a, przedstawia swe wnioski, o-

pracowane od 1-go do 17-g0 mar-
ca, na posiedzeniu Rady Najwyż-

taką posiadają +

* obszaru Polski.

Warszawa, 18 czerwca.
Atmosferycznie niema jeszcze

lata, bo właśnie mamy i deszcze i
zimna, a politycznie żyjemy rów-
nież w nijakim okresie: niby wa-
kacje, a niby nie!. A tymczasem
niewiele się można dowiedzieć o
pracach rządu, o sytuacji we-
wnętrznej, o poglądach na sytua-
cję zagraniczną.

Nie można powiedzieć, żeby
okres, który przeżywamy, był po-
zbawiony emocji i skazany na brak
życia. Tymczasem, gdy spójrzymy
na wyraz życia, jakim bezsprzecz-
nie jest prasa, uderza nas dziwna
pustka.

Czemuż to przypisać? Czy ży-
cie zamarło? Czy niema tematów?

Ani jedno ani drugie. Copraw-
da, warunki cenzuralne nie bar-
dzo sprzyjają omawianiu zagad-
nień politycznych i gospodarczych,
a są dziedziny, na które cenzura
warszawska jest specjalnie wrażli-
wa. Jest faktem niezaprzeczonym,
że panujący regime nie odnosi się
zbyt łaskawie do prasy. Klasycz-
nym tego wyrazem jest i prasa
prorządowa, która przedstawia się
zresztą o wiele bladziej i beztre-
ściwiej, aniżeli opozycyjna. Nie-
które organy, par excellence sa-
nacyjne, starają się nawet o tony
opozycyjne, o podkreślenie niekie-
dy krytycyzmu, żeby omamić
czytelnika i pozyskać jego większe
zaufanie.

Dawnemi iaty urządzano czę-
sto konferencje prasowe, na któ-
rych informowano prasę o biegu
spraw państwowych, 0 ważnych
zagadnieniach aktualnych; odby-
wały się dawniej konferencje pra-
sowe, urządzane przez ministrów

spraw zagranicznych, stale przed
wydarzeniami ogólnego znaczenia,
przed zjazdami międzynarodowemi
informowano opinję publiczną o
poglądach sfer kierujących, a prze-
dewszystkiem o faktycznym stanie
rzeczy. Teraz to wszystko zanikło.
Konierencje prasowe odbywają się
zrzadka, bardzo rzadko, a już kon-
ferencje na tematy polityki zagra-
nicznej wyszły całkowicie z uży-
cia. Podobno p. Zaleski na terenie
międzynarodowym lubi z dzienni-
karzami rozmawiać, inspirować
ich i informować, ałe na terenie
krajowym jest przedziwnie za-
mknięty i niedostępny. A może
przyczyny owej zmiany nastawie-
nia należy szukać gdzieindziej: w
fakcie, że właściwe kierownictwo
polityką zagraniczną spoczęło te-
raz w ręku wićeministra płk.
Becka, a sam minister jest tylko
delegatem rządu na teren między-
parodowy, delegatem, który о-

Nowy balonik próbny. Na kanwie dnia.
trzymuje instrukcje od innych.
Dawniej przed wyjazdem zagrani-
cę i po powrocie z zagranicy p.
Zaleski bywał gościem w Belwe-
derze i pojawiały się komunikaty
o przyjęciach 1 dłuższej konieren-
cji... Dzisiaj i o tem nie słychać.
Kto wie, czy obecnie nie otrzy-
muje on inspiracji od swego wice-
ministra, który był przecie prawą
ręką p. ministra spraw wojsko-
wych?...

Teraz np. w sferach rządowych
odpowiadają na pytania o prace, o
sytuację, o perspektywy:
— Trzeba wyczekać wyników

konferencji lozańskiej!
Bogu dzięki, że mają nowy te-

mat i nowy pozór do odwlekania.
Przynajmniej tem można wymknąć
się od odpowiedzi na jasne pyta-
nie. Taka odpowiedź jest pytyjska,
bo konferencja może coś przynieść
elbo też, co jesl prawdopodobniej-
sze: nic.

Łączy się z nią jakieś uzasad-
nione czy nieuzasadnione nadzie-
je, doprawdy jakby istotnie mogło
w Lozannie załamać się przesile-
nie finansowo-gospodarcze. Pod-
ciąga się do niej rzekome prace i
pozorne nadzieje, A w gruncie
rzeczy wszystko się streszcza dzi-
siaj do jednego:
— Pieniędzy!

niędzy!...
Tworzy się rady, narady, zjaz-

dy, rezolucje, komisje, podkomisje,
debaty — szuka się różnych no-
wych pomysłów, żeby się ludziom
zdawało, ze się coś zmienia, coś
poprawia, coś przeistacza, a w
rzeczywistości myśli się tylko o
jednem: jak i skąd wziąć grosze...
Wyniki prac komisji i ankiet stają
się platoniczne, bo niepodobna
tjzsaaz 'piujsimAzoazin MojsAurez

tak często koncepcje wszelkie są
bardzo hazardowne i niewykoń-
czone, jak wszystko, co się podej-
muje w momencie ostatecznego
ryzyka. :

Właściwie możnaby silnie
wstrząsnąć opinją społeczeństwa i
wciągnąć je w bieg spraw pań-
stwowych, gdyby np. zwołano par-
lament. Lecz pocóż to czynić? Na-
wet ten sejm i ten senat o tak zde-
cydowanej większości jest dzisiaj
dla kół rządzących bardzo niewy-
godny. Mogłby wykazać słabość
wewnętrzną. Mógłby wykazać
faktyczną rzeczywistość.
A przecie o to dzisiaj kierow-

nikom chodzi, żeby operować mi-
rażami i nadzieją, a być najdalej
od rzeczywistości, Ta jest zbyt
ponura i zbyt realna,

H. W.

Pieniędzy! Pie-

WYSTAWA SOKOLSKA W PRADZE.
Bogactwo ekspozycji polskiej.

Praga (Centropress). W rą-
mach uroczystości sokolskich w
Pradze, urządzanych dla uczcze-
nia setnej rocznicy urodzin zało-
życiela Sokoła Dra Mirosława
Tyrsza otwarta została dn. 18
bm. wielka wystawa sokolska,
która trwać będzie do
Wystawa ma dać obraz znaczenia
Sokolstwa i zlotu w życiu gospo-
darczem a pozatem ma zobrazo-
wać działalność wychowawczą i
oświatową Sokoła. W jej ramach
też urządzona będzie wystawa
pamiątek po Tyrszu i wszystkie-
$o, co przypomina jego dzialal-
ność.  Osią wystawy będzie
Pantheon Tyrsza, w którem pa-
miątkowe przedmioty będą zgro-
madzone W lewem skrzydle pa-
iacu przemysłowego, w  którem
wystawa mieścić się będzie
wystawione będą eksponaty przed
stawiające wyniki pracy Sokoła
czechosłowackiego jak również
organizacyj, sokolich innych naro-
dów słowiańskich. W pobliżu
Pantheonu Tyrsza umieszczona
będzie wystawa Sokoła polskiego,
organizowana obecnie przez ba-
wiącą od dłuższego czasu w Pra-
dze hr. Jadwigę Zamojską, naczel-
niczkę sokolic polskich. Wysta-
wa polska obejmować będzie o-
kazy folkloru polskiego jak rów-
nież wyniki pracy wychowawczej

szej 19-go marca 1919. Cały Gór-
ny Śląsk, po obu stronach Odry,
a także Gdańsk, wcielony jest do

Lloyd Gerge wy-
„stępuje przeciw wnioskom, ale na
pór jego idzie na Gdańsk, a nie na
Górny Śląsk.

Maj 1919. W przedstawionych
Niemcom 7-go maja 1919 warun-
kach pokoju jest już Gdańsk wol-
nem miastem, ale Górny Śląsk, ca-
ły i bez zastrzeżeń, przyznany jest
Polsce.

Czerwiec 1419. Między wręcze-
niem warunków pokoju Niemcom
7-g0 maja 1919 a podpisaniem Tra-
ktatu Wersalskiego 28-40 czerwca
1919 główną sprawą dla Niemiec
staje się zmiana postanowienia o
przyznaniu Poisce wprost G. Ślą-
ska. P. Lloyd George 5-go czerw-

ca 1919 żąda tej zmiany na rzecz
Niemiec. I w ostatecznych warun
kach pokoju z 16-go czerwca 1919
już  uzależniono przynależność
ziem G. Śląska od głosowaria lud-
ności. W traktacie wersalskim z
28-go czerwca 1919 artykuł 88-my
wraz z obszernym załącznikiem za
rządza głosowanie ludności i usta-

10 lipca.

Sokoła w Polsce. Wielkiem zainte
resowanie niewątpliwie cieszyć
się będzie wystawa prac Sokoła
polskiego na polu obrony przeciw-
gazowej państwa. Obok polskiej
wystawy mieścić się będzie wy-
stawa jugosiowiańska i wystawa
emigracji rosyjskej.
W specjalnym oddziale wysta-

wione będą eksponaty Związku
Sokolstwa Słowiańskiego jako ca-
łości. W oddziale Związku Sokoła
Czechosłowackiego, którego osob-
liwością będzie wielka mapa pla-
styczna Czechosłowacji, wysta-
wiać będzie swe eksponaty Sokół
czechosłowacki, ilustrujący swą
pracę na polu gospodarczem. Na
mapie plastycznej oznaczone będą
siedziby żup sokolich. Z miejsc o-
znaczonych na mapie prowadzić
będą wstążki do oddziałów po-
szczególnych żup, w których żupy
te wystawiać będą swe eksponaty.
Przedstawiona będzie również
prasa sokolska, zaś specjalne dja-
gramy dają obraz rozwoju sokole-
go jak w Czechosłowacji, tak i w
innych państwach.
W prawem skrzydle Pałacu

przemysłowego mieścić się będzie
oddział wychowania fizycznego w
wojsku. Specjalny oddział obrazo-
wać będzie pracę sokołów w ży-
ciu gospodarczem,

nawia Komisję Międzysojuszniczą
dla przygotowania go i przeprowa-
dzenia.

Listopad 1920. W podziemiach
dyplomatycznych przygotowywało
się dalsze działanie przeciw powro
towi G. Śląska do Polski. Żjawia
się podstępny pomysł uzależniania
odszkodowań należnych od Nie-
miec od tego, czy będą one miały
G. Śląsk czy nie, chociaż Traktat
Wersalski nie dopuszcza takiego

łączenia. W, naradach i porozu-
mieniu Anglji z Francją z 10-go li-
stopada 1920 wprowadza Anglja
wyraźnie ten czynnik przez odło-
żenie oznaczenia wysokości od-
szkodowań na czas po głosowaniu
na G. Śląsku.. i 1338. *

Listopad i grudzień 1920. Za-
biegi niemieckie docierają na
grunt Kościoła. Arcyb. wrocław-
ski kard. Bertram wydaje 21-go li-
stopada 1920 zakaz uczestnicze-
nia duchownych w przygotowywa-
niu głosowania bez zezwolenia pro
boszczów, t. j. w 75 proc. Niem-
ców. Dnia 1-go grudnia 1920 og-
łaszają wszyscy ks. Biskupi Polscy
list do Ojca Św, w tej sprawie, a

„ wie
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        Do nabycia w pierwszorzędnych magażygach.

SZKICE I OBRAZKI.
DUSZE ORLICH NOSÓW.

Jedno z pism wileńskich, czytane

gremjalnie przez zecerów, korektora i

naczelnego redaktora (włącznie) znane
jest z propagowania nowych ideałów,

niekiedy nieco śliskich ale wybitnie
„pionierskich“, *

W jednym z ostatnich numerėw za-

świergotała nowa jaskółeczka.

Ha! to mi się podoba, propaguje się:
tam ni mniej ni więcej tylko nową litera-

turę — hebrajską w polskim przekła-

dzie...

Głoweńki redsktorskie już nic z sie-

bie wyciągnąć nie mogły, paszkwile u-
cichły, żydy nie wylatują przez okna,

hejże więc pojedziem na kwietne łono

Hebronu i polskim czytelnikom damy

czosnkiem pachnącą literaturę żydow-

ską...

Uwagall

Bo to na widownię wchodzą poeci...

młode duszyczki o orlich nosach nastę-
puje prezentacja.

PP. Abraham Brande „opiewa prace

młodych  pionierów*, Jehudy  Karui,
Abraham Szolioński „pała gniewem na
tych co mając władzę w

kłamstwem  poiwornem nas oszukali

(uwaga: oj czy to tylko nie nazbyt nie-
lojalnie, jak na owo pisemko?) Estera

Raw, Szaja Agon, Jehuda Grynberg, Ch.

Hazasz „społecznik”, Icek Manger balła- Е

dysta, Sznajdermen, dzieło jego „Zecer

Grysza“ coš zapewne z walki towarzy-

sza Gryszy, Lejeles, Rachela Kom

„Kwitną me wargi jest perłą liryki mi-

losnej“ (co to ma znaczyć?!)

A na zakończenie as

Kałmen Lis
Wolyniu“.

Czego tam niema? Jest i uszulka,

i miezabudka, wierzby, sny, mała jodła,

duża jodła (26 icstmetrów cena hur-

towa), a kończy się to wszystko wy-

krzyknikiem „a ja kocham Wołyń mój(?!)

całem światłem oczu moich”.

Ach jak poetycznie!
Kolega pana Lisa Icek Kiinis udaje

Tetmajera i kocha się w chlopce (uj!
prawdżywy panicz), a miłość ta jest
„przelewająca się (oj to nie dobrze)

bujnem gorącem życiem.

A teraz jeszcze o panie Lisie piszą
w tej „pionierskiej* gazetce” tak o nim:

uten żydowski regjonalista z Wo-

lynia“, :

O, to coś nowego!

Dotąd bowiem pod skrzydełkami
tej gdzetki miały schronienie wybitne
regjonalisty, trochę narwane ale przynaj-
mniej ochrzczone, teraz zaś poetyzować

zaczynają żydowskie wołyniaki.
Nu brawo! brawo!

M. Junosza,

poezji pan

„jest rozkochany w swoim

 

Cudzoziemcy kupują domy.

Od pewnego czasu zauważono
na terenie Polski ciekawe zjawi-
sko.

Oto w Warszawie, Łodzi, Po-
znaniu, Krakowie, Lublinie i Lwo-

zawatto szereg tranzakcyj
sprzedaży domów, przyczem kupu-
jącymi byli cudzoziemcy.

Ma się w danym wypadku do
czynienia ze zjawiskiem, przypomi
nającem okres z przed kilku lat,
kiedy kupowano domy zagranicą
w liczbie wyjątkowo wielkiej.

Kupowanie domów odbywa się
za pośrednictwem kilku agentów,
którzy pośredniczą w tych spra-
wach.

Dodać należy, że kupowane są
tylko domy wielkie, rentowne w
dzielnicach bogatszych.

Domy, posiadające drobne
mieszkania, z których eksmito-
wanie mieszkańców nie jest możli-
we, nie znajdują chętnych nabyw-
ców.

Zjawisko kupowania domów w
Polsce tłumaczy się tem, że kapi-
tał obcy szuka tą drogą rentownej
lokaty, co przy obecnie rażąco
niskich cenach realności przycho-
dzi szczególnie łatwo.

8-go grudnia 1920 wyjeżdżają ks,
arc. Teodorowicz i ks. biskup Sa-
pieha do Rzymu, celem przedsta-
wienia sprawy. Dnia 6-go stycz*
mia 1921 zawiadamia ks. Prymas
kard. Dalbor marszałka Sejmu
Trąmpczyńskiego, że Stolica Apo-
stolska wzięła pod uwagę podnie-
sione zarzuty 1 wysyła na G. Śląsk
osobnego delegata msgr. Ogno.

Styczeń i łuty 1921. Ambasa-
dor brytyjski Lord d'Abernon (jak
ujawniło się po wydaniu w r. 1928
pamiętników) zawiadamia Londyn
o uzależnianiu przez Niemcy, imie

niem których oświadczył mu to
4-go lutego 1921 min. spr. zagr. dr.
Simons, płacenie odszkodowań od
zatrzymanią G. Śląska.

Luty 1921. Rada Najwyższa
21-go lutego 1921 naznacza głoso-
wanie na 20-ty marca 1921, ale
równocześnie p. Lloyd George prze
prowadza (wbrew uchwale Rady
Ambasadorów z 27-go grudnia
1920 zgodnej z traktatem) przyzna
nie prawa giosu zamiejscowym,
którzy dawniej byli na G. Śląsku,
czyli w wyniku podziemnych ro-
bót dyplomatycznych daje Niem-

swem ręku,

  



 

KRONIKA.
SPRAWY KOŚCIELNE.

—Rekolekcje kapłańskie, W
niach od 4 do 7 lipca roku bieżą-

ego, odbędą się rekolekcje kap-

łańskie.
Rekolekcje rozpoczną się wie-

zorem 4 lipca.
W związku ze zbliżającym się

terminem rekolekcyj w najbliž-

zych już dniach Kurja zamierza

poczynić odpowiednie przygotowa
nia.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Porządek dzienny posiedze-
Rady Miejskiej. Na dzień 23

b. m. wyznaczone zostało posie-

dzenie Rady Miejskiej. Będzie to

jedno z ostatnich przedwakacyj-
nych posiedzeń Rady. Porządek
dzienny obejmuje 15 punktów, w

em sprawozdanie z rewizji go-

podarki kina miejskiego, sprawa

zniżenia taryfy autobusowej, spra-

ozdanie komisji, powołanej do

ustalenia braków i usterek komu-

nikacji autobusowej, sprawa no-

ch uposażeń członków Prezy-

djum Magistratu i t. p.

’ — Zyski i straty przedsię-
biorstw miejskich, W roku budże-

towym 1931—32 z liczby przed-

siębiorstw miejskich dały dochód:

elektrownia — 1.513.334 zł;

wodociągi i kanalizacja —

886.870 zł.;
rzeźnia — 268.679 zł.;
apteka — 26.592 zł.;

'_ tanie jatki — 8.624 zł;

Ponieważ pozostałe przedsię-
biorstwa, jak betoniarnia, folwark

w Leoniszkach i t. p. dały deficyt
na łączną sumę 73.384 zł., przeto

czysty zysk z przedsiębiorstw
miejskich oblicza się w okrągłych

cyfrach na 2.600.000 zł. :

— Sprawa przebrukowywania
jezdni. Już od dłuższego czasu

|słyszymy zapowiedzi budowy je-

zdni z kostki kamiennej i klin-

Чеги.
Po wielokrotnych naradachi
znaczaniu przybližonych termi-

hów rozpoczęcia robót, dziś znów
słyszymy o rozpoczęciu pertrakta-

Cyj z wórcami klinkieru w

lzbicy. Ma ponoć w tej sprawie
przybyć doWilna przedstawiciel
inisterstwa Przemysłu i Handlu,

inż. Marynowski, a roboty roz-
poczną się jakoby w połowie przy-
Szłego miesiąca.
— Kioski gazetowe już wy-

stawieno. Zgodnie z naszą za-

powiedzią Magistrat ustawił w

dniu wczorajszym dwa kioski do
sprzedaży gazet i papierosów. Je-
den ustawiony został na ul. Wiel-

kiej drugi przy zbiegu ul. Mickie-
icza i placu Katedralnego. Są

to wzory kioskow gazetowych, ja-

le zostaną w niedługim czasie

Wprowadzone na ulicach Wilna.
Projektodawcą nowych  kio-

Sków jest architekt „p. Borowski.

* Z MIASTA.
— Wilao w hołdzie wielkiemu

Pieśniarzowi polskiemu Moniusz-
. Wystawa Moniuszkowska, za-

ierająca kilkaset przedmiotów
związanych z twórczością i poby-

m Moniuszki w Wilnie, mieści
Się w głównym pawilonie wysta-

| wowym w ogrodzie po-Bernardyń-
| skim i otwarta jest codziennie od

11 rano do 8 wieczór.
1 Wejście na wystawę 45 gr.,

1 R owe 20 gr., zbiorowo (od 10 o-

sb) 10 gr.
В — Kwesta na herbaciarnię dla
bezrobotnej inteligencji. W ponie-

| działek dnia '20 b. m. na ulicach
m. Wilna oraz w zamkniętych lo-

kalach, odbędzie się kwesta na

| hberbacianię dla inteligencji. Od

Wyniku tej kwesty, zależy niemal
_| istnienie pożytecznej herbaciarni.

| Pamiętajmy o tem i by nie pozba-
wić pokrzywdzonych przez los lu-

dzi szklanki herbaty, składajmy
ofiarne datki,

_ — Oficyna szpitala Sawicz
rozi zawaleniem się. W związku

£ opłakanym stanem oficyny szpi-
lala Sawicz (ul. Sofjaniki), która
ladą moment grozi runięciem, Ma-
Kistrat postanowił budynek ten
olować. Wszyscy zaś mieszkań-
y oficyny mają być przymusowo
'wakuowani.

om możność wpływania na wynik
głosami zwożonych zewsząd z Nie

| miec ludzi-nic nie mających wspól-
hego z G. Śląskiem.

Marzec 1921. Głosowanie na
| tałym obszarze G. Śląska daje wy-
Nik ok. 740 tys. głosów za Niem-

| tami (w tem przeszło 180 tys. za-
miejscowych) a ok. 470 tys. gło-

|sów za Polską. Ale we wschod-
|him obszarze (Pszczyna, Rybnik,

| Katowice, Królewska Huta, By-
lom, Zabrze, Tarnowskie Góry,
liwice — Toszek, Strzelec (jest

tys. głosów polskich przeciw
360 tys. niemieckich, lecz przede-
szystkiem jest większość polska.

ВУ 462 gminach przeciw 94 z wię-
kszością niemiecką, lub w szer-
zem ujęciu t. zw. linji Korfantego
V 660 gminach polskich przeciw
230 niemieckich. A wedle par. 4

|15 załącznika do art. 88 Traktatu
Wersalskiego ustala się wynik gło
Sowania właśnie śminami i to jest
Podstawą przyznania obszarów

| Polsce lub Niemcom. Niemcy od-
Tazu starają się obejść to postano-

| wienie traktatowe, grają zagrani-
tą liczbami większości niemiec-

| kiej na całym obszarze, rzucają ha
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SPRAWY SANITARNE
— Choroby zakaźne. Na tere-

nie województwa wileńskiego w

ciągu ubiegłego tygodnia zanoto-

wano następujące choroby zakaź-

ne: tyfus brzuszny 3 (1 zgon), pla

misty 14, płonica 13, błonica 3, od-

ra 15, róża 4, krztusiec 7, zakaże-

nie połogowe 4, gruźlica 15 (3 zgo-
ny) jaglica 158.

Epidemję tyfusu plamistego zli

kwidowano na terenie całej Wi-

leńszczyzny z wyjątkiem powiatów

dziśnieńskiego, gdzie zanotowano

7 wypadków i wilejskiego 5 wy-

padków.
SPRAWY SZKOLNE.

— Wystawa propagandy szkol-
nictwa zawodowego w Wilnie zo-

staje otwarta w dniu dzisiejszym.
W czasie wystawy wygłoszone bę-

dą specjalne cdczyty propagan-
dowe.
— Koło im. Emy Dmochow-

skiej Polskiej Macierzy Szkolnej
Z. W. otwiera w Wilnie z dn. 1-ym
września 1932 r. VIl-mio klasową
prywatną męską Szkołę Powszech
ną, przy ul. Dąbrowskiego nr. 1.

apisy uczniów rozpoczynają
się z dn. 1-ym lipca b. r. w sekre-
tarjacie Szkoły Handlowej im. St.
Staszica przy ul. Dąbrowskiego 1.
— Dyrekcja państwowego gi-

mnazjum męskiego im. Ad. Mickie
wicza komunikuje, że egzamina
wstępne odbędą się dn. 27 i 28
czerwca b. r. o godz. B-ej. Podania
będą przyjmowane do 25 czerwca
b. r.

— Liceum Filomatów w Wilnie
(z prawami szkoł państwowych) przyj-
muje zapisy codziennie od 10—2-ej (Żeli-
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. L II, III program gimne-
zjalny. Opłata w kl. wsiępnej i 1-ej —
20 zł. miesięcznie.
— Liceum handlowe żeńskie 2-letnie,

przyjmuje zapisy kandydatek, mogących
się wykazać świadectwem ukończenia
6 klas szkoły średniej. (U. Żeligowskiego
1—2, od godz. 10 do 2-ej).

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zjazd koleżeński. Trzeci

zjazd koleżeński absolwentek Se-
minarjum Nauczycielskiego im.
Kr. Jadwigi w Wilnie, odbędzie
się 30 czerwca i 1 lipca r. b w lo-
kalu seminaryjnym. Zjazd rozpocz-
nie się o g. 10 uroczystą Mszą, któ-
rą odprawi ks. Kanonik Sanisław
Miłkowski w kościele św. Jana.

Na zjeździe zostaną wygłoszo-
ne aktualne referaty z dziedziny
pedagogicznej i socjologicznej.

Po informacje należy się zgła-
szać pod adresem — Wilno, ulica
św. Filipa 3, Seminarjum im. Kr.
Jadwigi — „Komitet Zjazdu”.

— Walne Zebranie Związku
Wtašcicieli Srednich i Drobnych
Nieruchomości Dzielnicy Kal-
waryjskłej odbędzie się dziś o
g. lej po połud. w sali domu
Nr. 1 przy ul. Wiłkomierskiej.

ODCZYTY i ZEBRANIA.
— Walne zebranie Poiskie-

go Katolickiego T-wa Opieki
nad Dziewczętami (dawniej O:
chrona Kobiet) odbędzie się jutro
o g. 6 po południu w małej sali
Konferencyjnej województwa (Ma-
gdaleny 2).

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Koła Akademi-

ków Dziśnian przy U. $. B. w
Wilnie podaje do wiadomości
członkom, że dziś w lokalu Opie-
kuńczej Rady Kresowej (ul. Zy-
gmuntowska 22) odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zebranie z

następującym porządkiem dzien:
nym: 1) Zegajenie; 2) Wybór
przewodniczącego; 3) Zatwierdze-
nie regulaminów Komisji Rewi-

zyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 4)

Program pracy wakacyjnej; 5)

Wolne wnioski. Termin pierwszy
zebrania o godz. 14.30, termin

drugi o godz. 15.30.
Obecność członków obowiąz-

kowa, Po zebraniu wspólna fo:

tografja.

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawie-

nia, zgadze, uderzeniach do głowy, bó-

lach głowy i ogólnem niedomaganiu, za-

żywa się rano naczczo szklankę natural-

nej wody gorzkiej „Franciszka-Józeła",
Żądać w aptekach. 14436

_ DŁIENNIK BIEERSKI

Wybory władz uniwersyteckich.
Wczoraj odbyły się wybory no-

wych władz Uniwersytetu Stefana
Batorego na rok 1932/33.

Rektorem został prołesor Ka-
zimierz Opoczyński z wydziału
lekarskiego.

Na dziekanów poszczególnych
wydziałów powołano:

prawnego — prof. Panejko,
teologji — ks. prot. Świrski,
lekarskiego — prof. Sienga-

lewicz,
humanistyki — prof. Otrębski,
sztuk pięknych — prof. Ślen-

dziński.
Wybory dziekana wydziału ma-

tematyczno - przyrodniczego zo-
stały odroczone.

Prof. dr. Kazimierz Opoczyński
urodził się 14. III. 1877 r. Szkoły
średnie ukończył w r. 1896 w War-
szawie i Niemirowie na Podolu.
Studja wyższe odbył w Kijowie,
dyplom lekarski uzyskał w r. 1902,
dyplom dr. medycyny w Odessie
w r. 1915.

Od r. 1908 do 1914 był asysten-
tem przy katedrze histologii w
uniwersytecie odeskim.
W r. 1922 zostaje powołany do

Wilna w charakterze proł. nad-
zwyczajnego, a w r. 1930 prof.
sp anatomji patologicz-
nej U. 5. В.

Ogłosił szereg prac z dziedziny
histologji i anatomii patologicznej.

SPRAWY PRAWOSŁAWNE.
— Prawosławny Komitet Bia-

łoruski, który domaga się prze-
prowadzenia białorutenizacji ko-
ścioła prawosławnego na terenie
Archidiecezji Wleńskiej, postano-
wił zwrócić się do władz prawo-
sławnych z prośbą o zwolnienie
członka konstystorza duchownego
Kuszniewa i rektora seminarjum
Tuczewskiego.

RÓŻNE.
— Wobec wygaśnięcia Kkon-

cesji Z. A. $. P-u. Z dniem 1
września wygasa koncesja Z. A.
S$. P-u na prowadzenie teatrów
w Wilnie. W związku z tem spra-
wa ta była omawiana na posie-
dzeniu Magistratu, który powziął
decyzję przedłużenia umowy jesz-
cze na jeden rok. Z. A. 9. Р.,
koncepcję Magistratu zaakcepto-
wał, proponując dalsze prowa-
dzenie teatrów dyr. $pakiewiczo-
wi, który jednak podobno zastrze-
ga sobie czas do namysłu.
— Dziś w kinie helios go-

ścinny występ znanego jasnowi-
dza-telepaty Wiadzia Zwirlicza.
Na ekranie sensacja ekranów
światowych „Purpurowa Gondola”.
Od jutra Doktor Jekyll i Mister
Hyde, dramat rozdwojonej oso-
bowości na tle noweli Stevensona.
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TEATR, MUZYKA.I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 8

m. 15 wesoła melodyjna operetka p. t.
„Polacy w Ameryce".

Jutro po raz 17-ty „Awantura w
raju' po cenach zniżonych.
— W Lutni, Dziś o

  РЕМ
 

lodz. 8 m. 15
wiecz. fascynująca sztuka Wallace'a p. t.
„Nieuchwytny”.

Jutro świetna komedja Kiedrzyń-
skiego p. t. „Szczęście od jutra”, po ce-
nach propagandowych od 20 gr. do 2 zł.

— Poranek dla dzieci. Dziś o godz.
12 m. 30 pp. — po raz ostatni ukaże się
wesoła rewja p. t. „Wielka rewja dla
dzieci”. Ceny miejsc od 30 gr. do 2 zł.
80 gr.

— Dziś w niedzielę w Bernardynce o go
dzinie 4 pp. po cenach zniżonych ode-
grana zostanie farsa Arnolda i Bacha
p. t. „Awantura w raju”, Ceny miejsc
popołudniowe.

— Park Sportowy. Dziś koncert Wil.
Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mi-
chała Małachowskiego, oraz 2-gi i ostat-
ni występ primabaleriny Anny Zabojki-
nej i tancerek solistek baletu warszaw-
skiego Haliny Gorgi i Wiery Surinej.

programie: Straus, Saint - Saens,
Grieg, Rachmaninow, Ogiński, tańce pol-
skie, słowiańskie oraz tańce ekscentrycz-
ne kompozyt. Petersburskiego, Golda,
Warsa, Kataszka, Karasińskiego i Biało-
stockiego. Początek o godz. 8.15 wiecz.
Ceny: wejście 30 gr., ulg. 20 gr. i krze-
sła 60 gr.

Wystawa Propaganiowa Szkolnictwa
LaWodowego.

W niedziele dn. 19 bm. o godz.
1l-ej nastąpi otwarcie Wystawy
Propagandowej Szkolnictwa Za-
wodowego, aaaon pod
protektoraiem Kuratora Okręgu
Szkolnego

Impreza ta będzie z jednej stro
ny publicznem sprawozdaniem z
dotychczasowego dorobku na tym
odcinku szkolnictwa, tak Państwa
wego, jak i prywatnego z drugiej
zaś — materjałem informacyjnym,
dotyczącym zadań, organizacji i
strony naukowej poszczególnych
typów szkół zawodowych.

Chwila urządzenia wystawy jak
najbardziej odpowiada celowi, al-
bowiem w tym właśnie okresie mło
dzież i rodzice muszą się zastano-
wić i zdecydować jaką drogą by-
łoby najracjonalniej zdobyć kapitał
umysłowy, niezbędny do zabezpie-
czenia sobie przyszłości, dając spo
leczeństwu jednostki pożyteczne
któreby nie były dla niego bala-
stem, lecz, wręcz przeciwnie, sta-
łyby się czynnikiem twórczym w
budowie życia społecznego. Wy-
stawa spełni pod tym względem
doniosłą rolę, tembardziej, że ko-
mitet wystawowy powziął dobrą
myśl zorganizowania całego sze-
regu odczytów i referatów, w któ-
rych przedstawiciele szkół omówią

i scharakteryzują bądź to ogólne
podstawy organizacyjne szkół za-
wodowych, bądź cele i środki nau
kowe poszczególnych zakładów,
bądź też ostatecznie znaczenie spo
łeczne tego lub innego zawodu.
Odczyty będą wygłaszane w spec
jalnej sali, urządzonej w głównym
pawilonie Targów Północnych w
Ogrodzie Po-Bernardyńskim we-
dług rozkładu, który zostanie po-
dany do wiadomości ogółu za po-
mocą specjalnych ogłoszeń.

Wobec tego, że wystawa trwać
będzie w ciągu całego tygodnia
od 19-go do 26-go b. m., wszyscy
przeto zainteresowani będą mieli
możność zwiedzenia i nie wątpimy
że skwapliwie z tego skorzystają.

Atrakcją wystawy będzie sprze
daż wyrobów Spółdzielni Tkac-
kiej (zrzeszenie absowelntek Pań-
stwowej żeńskiej szkoły Przemysło
wo - handlowej), która zaprezentu-
ie wyroby własne, jak pledy, obru
sy, tkaniny brawne i t. p.

Pozatem Państwowa Szkoła
Ogrodnicza organizuje sprzedaż
żywych kwiatów Szkoła zaś Go-
spodarstwa domowego — kawiar-
nię, w której zwiedzający będą mo
śli się zapoznać z wyrobami kuli-
narnemi tej pożytecznej i cieszącej
się zasłużonem uznaniem szkoły.

Sala do wynajęcia
na odczyty i. zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3iod6—8wi

   
      

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Z powodu wyjazdu wysoce zasłużo-

nej na polu pracy charytatywnej prezeski
Hr. Kossakowskiej Marji —XX Oddział
Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo złożył do Jej uznania zł. 27—.

Dla reemigr. Fr. Naruszewicza N. N.
zł. 2 gr. 50 i Emigja Buczyńska żł. 5—.

Zamiast kwiatów na grób ś. p. dr.
Henryka Wrześniowskiego — Konstanty
Zajkowski zł. 10.— dla biednych do
uznania Redakcji.

 

tha wycieczki górnośląskiej.
W związku z podaną w Nr. 136

„Dziennika Wil.” wzmianką o po-
bycie Wycięczki Górnośląskiej w

Wilnie zamieszczamy następujące
sprostowanie.

Wycieczka składała się wy-
łącznie z pań z inteligencji, oprócz
jednej kobiety z ludu; niektóre
panie były tylko ubrane w ludowe
stroje górnośląskie. Nieprawidło-
wo podano nazwisko księdza Mo-
deratora Sodalicji Katowickiej, —
powinno być: «s. prałat dr. Brom-
boszcz.

Ponadto dodać pragniemy, że
panie śląskie były niezmiernie go-
ścinnie przyjęte przez J. E, ks.
Arcybiskupa w Jego rezydencji w
Trynopolu, gdzie między innemi
miała miejsce wspólna fotografja
w parku. Punktem kulminacyjnym
programu wycieczki było uroczy-
ste sodalicyjne zebranie, zaszczy-
cone również obecnością J, E. ks.
Arcybiskupa. Podczas zebrania
członkinie Sodalicyj W:leńskich i
Katowickiej informowały się wza-
jemnie co do pracy sodalicyjrfej,
która się prowadzi na dwóch prze-
ciwiegłych krańcach Rzeczypospo-
aPolskiej.

astrój był ogromnie miły i ser-
deczny. Panie z Katowic obdarzy-
ły nas pięknemi pamiątkami, wy-
robionemi artystycznie z węgla.
Wreszcie udano się pieszo do O-
strej Bramy. Po odśpiewaniu hym-
nu Sodalicyjnego i otrzymaniu bło-
gosławieństwa z rąk Arcypasterza
w nastroju uroczystym odprowa-
dziliśmy drogich gości na dworzec
kolei o godz. 11 m. 30 wiecz.

Wycieczka ta zapisała się głę-
boko w naszej pamięci i sercu.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy

załegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie«

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

   

 

    

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dn. 19 czerwca 1932 r.

10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 11.58:
Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.15:
Koncert. 12.35: „Regjonalne a tanie spo-
żytkowanie A odczyt. 14,00: „Ży-
wot chłopa-działacza” — odczyt. 14.15:
Koncert. 14.30: „Porady weterynaryjne'.
14,50: Koncert. 15.05: „Do lasu po grzyby
i jagody” odczyt. 15.25: Koncert. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Audycja dla
wszystkich: (Muzyka polska. Pieśni ślą-
skie). 17.00: Koncert. 18.00: „Co się dzie-
je w Wilnie?" pogad. wygł. prof. M. Li-
manowski. 18.20: Muzyka taneczna. 19.15:
Litewska audycja. 19.35: Skrzynka tech-
niczna. 19.50: Pogadanka z cyklu „Kobie-
ta ma głos”. 20.00: Koncert. 20.35: Kwadr.
liter. 21.10: Koncert, kom i muzyka tan.
22.45: Wil. kom. sportowy. 22,48: Muzyka
tan.

Poniedziałek, dnia 20 czerwca 1932 r.
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Aud. dla

poborowych pogad. i myzyka) 12.40: Kom.
meteor. 15.40: Audycjadla dzieci. 16.10:
Muzyka 2 płyt. 16.40: Pogad. francuska.
17.00: Koncert. 18.00: „Szkolnictwo za-
wodowe w świetle naszej ustawy ustro-
jowej”. 18.20: Muzyka lekka. 19.15:
„Sprawa klajpedzka“ odczyt litewski.
19.45: WiL kom. sportowy. 20.15: Transm.
operetki z teatru „Nowości” w Warsza-
wie („Kwiat z Hawai' — Abrahama).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wyrąbany chodnik.

W niedzielę dn. 19 czerwca o godz.
20.55 transmitowany będzie z Katowic
kwadrans literacki w interpretacji Ta-
deusza Bocheńskiego, który  odozyta
fragment z powieści nagrodzonej na kon
kursie katowickim p. t. „Wyrąbany cho-
dnik“ pióra Gustawa Morcinka. Jest to
opowieść osnuta na tle życia kopalni
śląskiej, napisana charakterystycznym ję-
zykiem naszych górników.

Zagrożone a
Międzynarodowe Biuro Pracy podaje,

iż w obecnej chwili czterdzieści miljonów
dzieci na świecie niedojada i nie uczę-
szcza do szkół z braku odzieży. Pewien
procent z tej potwornej liczby przypada
na Polskę. O niem wiałóie: o tem za-
grożonem w swym rozwoju fizycznym,
moralnym i umysłowym pokoleniu opo-
wie Paweł Hulka-Laskowski w ponie-
działek dn. 20 czerwca o godz. 20.00.

Kwiat Hawai.
Dn. 20 czerwca o godz. 20.15 transmi-

tują rozgłośnie polskie operetkę Pawła
Abrahama p. t. „Kwiat Hawai', graną
obecnie na licznych scenach Europy.
Muzyka Abrahama przedstawia świetne
zespolenie węgierszczyzny z jazzem, a
libretto przenosi nas do stolicy archi-
pelagu avaikiego Honolulu, gdzie
piękna księżniczka Laja, którą racja sta-
nu zmusza do poślubienia Yankesa, ko-
cha przecie i szuka swego wybrańca,
młodego Lilo Taro.

ŚTRENCZYŃSKIE CJEPLICE
LECZĄ RADYKALNIE

REUMATYZM 'DNĘ-ISCHIAS
iaioemitiiero Ireo. Cieplio, Ksaków,Śoowska 6.

    
  

Że świata.
Dobry „lubczyk“ znachorski,
Nie jest banialuką catą ta hi-

storja, aczkolwiek zdarzyła się
właśnie w Banialuce na Węgrzech.

Dwie córki robotnika Marcina
Gajbe, powyrzucawszy w nocy
przez okno wszystkie meble, w
przystępie szału wyskoczyły nastę
pnie same przez okno, położone
na półpiętrzu. Powstawszy z zie-
mi, zgromadziły cały dobytek na
kupę, przyniosły ze stajni słomy,
obłożyty nią meble i cały dom do-
koła, poczem podpaliły. Gdy ogień
ogarnął budynek, rodzice córek
pogrążeni byli we śnie. Zanim
straż zdążyła przybyć, cały dom
stał już w płomieniach. Straży u-
dało się uratować całą rodzinę, ale
przekonano się wtedy, że wszyscy
dostali nagłego obłędu.

Śledztwo w tej sprawie dopro-
wadziło do sensacyjnych wyników.
Obie panny kochały się na zabój w
dwóch urodziwych młodzieńcach,
ale ci nie odpowiadali im wzajem-
nością. Wobec czego panny udały
się do znachorki, Steficy Longrsek
ita dała im jakiś tajemniczy „lub-
czyk“. Płyn składał się z wywa-
rów różnych ziół, w większości, o
ile się zdaje, trujących. Dziewczęta
przed snem wypiły tajemniczego
płynu, aby się „odkochać”. Idąc
spać, oboje rodzice też wypili ta-
jemniczego płynu, nie wiedząc, że
to jest „lubczyk”. Płyn zrobił swo
je: dziewczęta zwarjowały, a do ob
łędu rodziców przyczynił się je-
szcze i pożar.

Policja aresztowała znachorkę,
a lekarze nie dają jej spokoju, pra-
śnąc dowiedzieć się, jaka była „re
cepta” na niesamowity płyn.

Szalona Esmeraida.
Dziennik węgierski „Magyardrszag”

zamieścił wywiad ze sławną „spadochro-
udstką”, która zawodowo wypróbowuje
sprawność nowych spadochronów. Panna
Esmeralda Braescu, z pochodzenia Ru-
munka, zatrudniona jest w warsztacie
lotniczym w Bukareszcie, i podobnie jak
manekiny krawieckie przymierzają nowe
suknie, tak ona sprawdza czy nowy spa-
dochron funkcjonuje dobrze. Trzy, cza-
sem cztery razy dziennie młoda ryzy-
kantka rzuca się z samolotu w błękitną
przepaść, zbrojna w aparacik, który na
przestrzeni sześciuset metrów w  nieo-
czekiwanej chwili rozwija się i zamieni w
parasol.

Szałona Esmeralda poświęciła się
dziwnemu zawodowi powodowana mi-
łością ku lotnikowi Popescu. Por. Po-
pescu poznał na balu ładną pannę Esme-
raldę, zaczął u niej bywać, a pewnego
razu zaproponował jej wycieczkę samo-
lotem Takie podniebne spacery powtó-
rzyły się kilkakrotnie. Ponieważ jednak
lotnicy są stworzeniami niestałymi, o
kapryśnem usposobieniu, więc p. Popescu
rychło znudził się flirtem zEscada,
Tymczasem ognista Rumunka zupełnie
poważnie się zakochała w poruczniku, a
chcąc zwrócić jego uwagę na siebie i
zainteresować go, postanowiła uczynić
coś „niezwykłego'. Śkorzystała z okazji
i zaproponowała dyrekcji warsztatu lot-
niczego, że skoczy ze spadochronem no-
wego typu, z samolotu kierowanego
przez porucznika. Skok z wysokości
sześciu tysięcy metrów skończył się
szczęśliwie. Esmeralda w oczach tłumu
zgromadzonego na lotnisku spadła na
ziemię, jak niebiańska zjawa, poczem
wydobyła z*kieszeni pomadkę do usti
puderniczkę.

— Czy pani się nie bała śmierci? —
zapytali ją dziennikarze.

Panna Esmeralda odpowiedziała, iż
podczas spadania z wielkiej wysokaści
odnosi się wrażenie, że się jest umocowa*
nym do żelaznego drąga. Zapomocą lu-
sterka można dostrzec cyfry, na aparacie
mierzącym stopień wysokości. Przykro
jest uświadomić sobie, że od ziemi dzieli
nas jeszcze pięć tysięcy metrów. Z ta-
kiej odległości ziemia wydaje się czemś
nierealnem, sennym majakiem. W głębi
błękitnej srebrzą się nici rzek, ciemnieją
zarysy osiedli ludzkich.

Odwažna „spadochronistka“ spadła
na pole kukurydzy. Jak przez mglę do-
strzegła ludzi biegnących ku niej. Nie
chciała jednak powstać z ziemi, gdyż о-
garnęło ją radosne uczucie „powrotu do
życia”, Zetknięcie się z twardym grun-
tem napełniało ją radością.

W tych dniach ma się odbyć ślub
Esmeraldy Braescu z porucznikiem Po-
pescu, asem lotnictwa rumuńskiego. Gdy
się o tem dowiedziały jej przyjaciółki,
wszystkie lapoEs poświęcić się ta-
kiej samej karjerze.

sło niedzielenia G. Śląska, co znaj-

duje urzędowy wydaz w nocie Rze

szy, ogłoszonej 8-$go kwietnia 1921.
Maj 1921. Dowiedziawszy się,

że w Komisji Międzysojuszniczej

przeciw wnioskowi francuskiemu

członka jen. Lerond'a członkowie

brytyjski i włoski, płk. Percival i

jen, de Marinis, przedstawili wnio-

sek podziału nie liczący się wyni-

kiem gminami 1 przyznający Polsce
tylko pow. Pszczyński i pow. Ryb-

nicki wraz ze skrawkiem pow. Ka

towickiego, rozpoczął Woiciech
Korłanty dnia 1-go maja 1921 po-

wstanie zbrojne. Dnia 9-go maja

1921 jest u Lorda d'Abernon'a w

Berlinie p. Streseman, celem po-

parcia wniosku Percival - Marinis,

przyrzekając wzamian przyjęcie
przez Niemcy warunków w spra-
wie odszkodowań. Dnia 10-go ma-
ja 1921 otrzymuje Lord dAbernon
z Londynu zapewnienie poparcia
żądania Niemiec. Dnia 13-go maja
1921 wygłasza Lloyd George w
Izbie Gmin mowę w sprawie Ślą-
ska, pełną błędów i napaści na
Polskę, a popierające wniosek Per
cival - Marinis. Tak robota pod-
ziemna, wówczas nieznana, mie+

sza się z jawną przeciw Polsce.
We Francji 14-go maja 1921 p.
Briand sklada oświadczenia, wy-
kazujące błędy traktatowe i inne
p. Lloyd George'a, a 24-go maja
1921 mówi o tem w Izbie Deputo-
wanych. Dnia 28-go maja 1921 usi-
łuje Anglja przeprowadzić na po-
siedzeniu Rady Ambasadorów tym
czasowy podzia! G. Śląska na trzy
części zarządu, polską z dwu po-
wiatów, niemiecką z sześciu, a mię
dzysojuszniczą z ośmiu górniczo-
przemysłowych, co znowu podsu-
nęli pp. Perciva) i de Marinis, cze-
mu sprzeciwiła się Francja tegoż
dnia w nocie Kządu Francuskiego,
wręczonej przez p. Borthelot'a
ambasadorowi brytyjskiemu p. Har
dinge.

Czerwiec 1921.  Zarysowują
się trzy wnioski w sprawie podzia-
łu G. Śląska na podstawie głoso-
wania. Wniosek francuski Lerond-
Briand, przyznający Polsce pow.
Pszczyński, Rybnicki, Katowicki,
Królewską Huię, Zabrskie, Bytom
skie, Tarnowskie Góry i część
przyległych powiatów. Wniosek
angielski Percival — (Marinis) —
Lloyd George, dający Polsce tylko

Pszczynę i Rybnik. Wniosek hr.
Słorzy, włoskiego ministra spr. za-
granicznych, pozostawiający na
wschód od linji kolejowej Bogu-
min - Rybnik- Gliwice po stronie
RE połowę pow. Rybnickiego,
szczyński,. Katowicki z Królew-

ską Hutą, Bytomski, Tarnowskie
8 część Lublinieckiego.

ierpień 1921. Od 8-go do 12-
go sierpnia 1921 w Paryżu zała-
twia sprawę Górnośląską Rada
Najwyższa. P. Lloyd George usi-
łował dać Polsce poza pow.
Pszczyńskim i Rybnickim z okręgu
przemysłowego tyłko t. zw. grupy
Bielszowice - Kozłowice -Mysło.
wice - Brzezinę, czyli skrawek po-
wiatu Katowickiego przylegające-
go do Pszczyńskiego. Rażącej tej
niesprawiedliwości sprzeciwiła się
stanowczo Francja, a nie poparły
jej także Włochy. Dnia 12-go sier
pnia 1921 zgodzono się na przeka-
zanie sprawy Radzie Ligi Naro-
dów, w sposób doradczy, bo posta-
nowienie wedle traktatu zastrze-
żono głównym mocarstwom. Dnia
16 - go sierpnia 1921 jeszcze p.
Lloyd George usiłował uzasadniać
swe stanowisko w Izbie Gmin,

Październik 1921. Po przyję-
ciu prze Radę Ligi sprawy G. Ślą-
ska 29-go sierpnia 1921 w ciągu
września i pażdziernika zaczęły się
prace nad podziałem i przygotowa
niem konwencji! górnośląskiej, któ
rych wyniki uchwałą Rady Amba-
sadorów 20-go października 1921
zostały przyjęle jako postanowie-
nie w sprawie G. Śląska.

Maj 1922. Dnia 15-go maja
1922 została podpisana w Genewie
w ostatecznem obszernem sprawo-
zdaniu konwercja górnośląska mię
dzy Polską i Niemcami.

Czerwiec 1922. Po wymianie
w Opolu dnia 3-go czerwca 1922
dokumentów ratyfikacyjnych mię-
dzy Polską i Niemcami nastąpiło
dnia 20-go czerwca 1922 objęcie
polskiej części Górnego Śląska
przez władze Rzplitej.

 

Ten przebieg spra Górnego
Śląska na gruncie między:arodo-
wym w ciągu trzech lat z górą, od
r. 1919 do 1922, daje w pewnej mie
rze wyobrażenie o trudności po-
wrotu przynajmniej części ziemi
śląskiej po 800 latach do łączności
z Polską.

Jest to zaś tylko oddźwięk nie-
jako wysiłku polskiego, który oka-
zał się tak krzepki i świadomy, że
nie zdołały go przełamać zabiegi,
podstępy i próby gwałtów na grun
cie międzynarodowym. należące
do najjaskrawszych w powojennej
dyplomacji.

Zaważyło _ przedewszystkiem
potężne odrodzenie Górnego Ślą-
ska koło r. 1916 w ruchu narodo-
wym pod przewodem Wojciecha
Korfantego. Zaważyła wytrwała
praca obozu narodowego w czasie
wojny i stanowcze oraz umiejętne
ze strony Polskiego Komitetu Na-
rodowego w Paryżu pod przewod-
nictwem Romana Dmowskiego
wciągnięcie Górnego Śląska w od-
budowanie Państwa Polskiego. Za
ważyła praca i zbrojna obrona
praw naszych do Górnego Śłąska
pod przewodnictwem Wojciecha
Korlantego w okresie przed głoso
waniemi po głosowaniu.
A zwyciężyła, w tej wielkiej na

przestrzeni wieków sprawie, nie-
złomna polskość ludu górnoślą-
skiego.

Stanisław Strośski, |
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Z KRAJU.
Wymiana więźniów politycznych z Litwą.

Z Kowna donoszą, iż w dniu
wczorajszym była rozpatrywana
sprawa wymiany więźniów poli-
tycznych między Polską a Litwą.

W konferencji w sprawie wymia-
ny więźniow politycznych po-
średniczą Zarządy Czerwonego

Wybuch granatu w

W dniu wczoraiszym we wsi
Wiślonki gm. przewłockiej w ku-
žni Jana Bolesławowicza zdarzył
się nieszczęśliwy wypadek. Mia-
nowicie podczas pracy gdy w
kuźni znajdowało się trzech ro-
botników, 7 letni syn Bolesławo-
wicza Piotr wrzucił do rozpalo-
nego pieca kowalskiego stary

Krzyża Polskiego i Litewskiego
oraz międzynarodowa organizacja
tejże instytucji. Według obiega-
jących pogłosek rząd litewski ma
się zgodźić na wymianę więźniów

politycznych.

plecu kowaiskim. .

granat Skutki tego nierozważ-

nego kroku były fatalne. Od wy-

buchu granatu ulegli ciężkim ra-

nom: (Štanislaw Hrubiej, Maciej

Zabroniok, Jan Bolesławowicz i

jego syn Piotr, sprawca wypadku.

Wszystkich w stanie ciężkim .prze-
wieziono do szpitala,

 

300 milj. zł zaległości z tytułu opłat socjalnych.

Nieuniknioną konsekwencją wy-

stępujących w ostatnich latach

trudności gospodarczych, musiał

być wzrost zaległości z tytułu o-

płat socjalnych, same tylko Kasy

Chorych miały z końcem r. 1930—
100 milj. zł. zaległości, których
ściągnięcie było bądź to niemożli-

we, wobec likwidacji wielu zakła-

dów prący, bądź równałoby się

zniszczeniu odnośnych zakładów

piAcy. Z końcem roku ubiegłego
łączna suma wszystkich zaległych

opłat z tytułu ubezpieczeń spo-

łecznych wynosiła 300 milj, zł., wy

kazując tendencję do coraz więk-

szego wzrostu.

"DZIENNIK MILENSEI

SPORT.
Pierwszy dzień wyścigów konnych.

Wczoraj rozpoczęło sezon wyścigów
konnych na Pośpieszce.

Trybuna pusta zupełnie, Nastroje
słabe. Zawodników bardzo mało, Tak
mało, że do każdej gonitwy na 6—7 zgło-
szonych staje tylko dwóch.

Wypłaty totalizatora śmieszne. Trzy-
naście złotych jest rekordem (bilet Ко-
sztuje 10 zł.).

Gonitwa pierwsza płaska. Dystans
1600 metr. Nagroda | 500 zł. Zgłoszo-
nych 5 koni, startuje trzech. Wygrywa
„Juljusz“ — jeździec Józefiak; 2) „Ire-
na' — jeździec Konczal; 3) „Wielmoż-
na“ — por. Maluski.

Gonitwa druga z płotami, Dystans
2400 metr. Nagroda 600 zł. Zgłoszonych
9 koni, startuje 2. Bieg wygrywa po dość
ostrej walce „Cherie* — rtm. Bobiński.

Gonitwa trzecia z płotami, Dystans
2800 metr. Nagroda 700 zł. Na starcie
dwa konie, Jeden zostaje na starcie,
a idżie i zwycięża tylko „Hariman* —
rtm. Bobiński.

Gonitwa czwarta z przeszkodami.
Dystans 3200 metr. Nagroda 800 zł. Star-
tuje trzech jeźdzców. Zwycięża „Dziw”
— jeździec Chomowicz; 2) „Utracjusz” —
por. Bohdanowicz.

Gonitwa piąta płaska (dżentelmeń-
ska). Dystans 2100 metr. Nagroda 500 zł.
Na trzech starlujących zwycięża „Sou-

breite“ — jeźdz. Pieczyński, przed „Ge-
razem” i „Sierotą”.

Pierwszy więc dzień minął dość bla-
do. Czuć było kryzys.

Organizacja techniczna bardzo dobra

i szkoda właśnie, że tak mało jest zain-

teresowania wśród zawodników i wśród
publiczności.

Dziś dalszy ciąg wyścigów,
będą chyba nieco ciekawsze.

które

Awjonetka Aeroklubu
poleciała do Warszawy.

Wczoraj o godz. 13 wystartował
z lotniska na Porubanku por. Bronisław
Zakrzewski, który na awjonetce „M. N.*
poleciał do Warszawy na międzynarodo-
wy zlot awjonetek.

Por. B. Zakrzewski wylądować mu-
siał wczoraj między godz. 16 a 18 na
lotnisku Mokotowskim.

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Od godziny 9.30 w N. Wilejce star-
tować będą pływacy wileńscy. Na pierw-
szy ogień pójdą konkurencje klubowe.
a od godz. 12 rozpoczną się pływackie
mistrzostwa szkół średnich, które trwać
będą chyba do jakiejś godziny 16-ej.
Zgłoszonych jest przeszło 100 zawodni-
ków. Basen liczy 25 metr. długości.

Od godziny 15 na Pośpieszce bę-
dziemy mieli drugi dzień wyścigów kon-
nych.

Piłkarze będą zaś mieli również
uciechę, bo mecz Makabi — Ž. A. K, S.
zakończy dziś pierwszą turę rozgrywek
o mistrzostwo okręgu.

Sidorowicz w Amsterdamie.

W Amsterdamie Sidorowicz walczy
dzisiaj w biegu na 1500 metr. Na wyniki
z Amsterdamu czeka cała Polska,
zwłaszcza na wynik Kusocińskiego.

p

  

 

Policyjny Klub Sportowy trenuje.
Po zeszłorocznych jesiennych

sukcesach wioślarskich na Wilji,
P. K. S. wziął się w tym roku do
roboty i od wczesnej wiosny roz-
począł intensywny i sumienny tre-
ning.

Dziś P. K. S. jest bodaj jedy-
nym klubem wioślarskim, który
najwięcej trenuje.

Przed paru dniami nadeszła
do P. K. S. czwórka wyścigowa,
zakupiona w Poznaniu u Urba-
niaka.

Wioślarze Policyjnego Klubu
mieli nawet swoje małe regaty
wioślarskie.

Zwyciężyła, jak było do prze-
widzenia, doskonała osada pod
sterem ). Skoruka z wioślarzami:
Syrewiczem, Mienichem, Tatolem
i Wołodźką.

Osada pizegrana jechała w
składzie: Zgrzędek, Wasiak, Kru-
powies, Kolendo. Sternikiem osa-
= był Ziemiec.

eklama jet
Uni ADU.
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INTROLIGATORNIA
AL. ZW I ERZYNSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr.1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-6] DO 4-ej POP. —
RAKS iais r OCE

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 18, VI 1932 r

Belgja 124,25—124,56 —123,94.
Hołandja 360,65 —361,55—359,75.
Londyn 32,50—32,45-- 32,64 —32,32.
Mowy York ksbel 8,923—8,943 - 8,903.
Paryż 36.05—35,14—24 96.
Praga 26,40—26,46—26,34.
Szwajcarja 173,90—174,33 —173,47',+
Włochy 45,65—45,88—45,42
Berlin w obr. nieofic. 211,75. Terdencja
niejędnolita. w

Papiery procentowe! 3
5%, pożyczka konwersyjna 35,25—

34,25. 4%, dolarowa 47,25. ,7 :. pożyczka
stabilizecyjna 45,13—44,63—44,75. 10%
kolejowa 97,50. 8%, L. Z. B. K. G. I
B.R., obligacje B.K.G 94.Te same 7'4
83,25 8% L. Z. warszawskie 45. 874
warsz. 53,50—52,75—53,25—54,50—4,25.
Pożyczki nie,ednolite, listy mocniejsze.

Bank Polski 70. Tendencja utrzymana
Pożyczki polskie w Nowym Yorksi

Dolarowa 47,50. Dlilcnowska 46,75 Sta-
bilizacyjna 44,12'|,, Warszawska 31,25
—

DZIŚ NIEBYWAŁA SENSACJA!
Występ fenomenalnego jasnowidza telepaty

NA SCENIE: Władzia
Daj eBAIEWEZUREACUYZWKAmyśli.Odgadywanie

na pytania.trafne odpowiedziZwirlicza
Wyczuwanie faktów życia i śmierci. Odszukiwanie zaginionych etc.

Porywający romans miłosny. W rol. gł, Koncer- „

SPRAWY i |
MAJĄTKOWEDŹWIĘKOWY

m ||TEATR «H LI0S»
ulica Wileńska 93, tal. 225.

 

NA EKRANIE! Najwspanialsze
arcydzielo doby obecnej

Schiidkraut, Dorothy Bouc

ta, ulubieniec publiczności

Purpurowa Gondola
hler i orkiestra Alfreda Rodeqo.

zniżone Dziś początek o godzinie 2-ej. JUTRO: Fim, o którym m

Jan Kiepura „ог Brygida Helm * wozśpiewnym

towy zespół „Cygańskich Romansów Józef

Ceny miejsc nie podwyższone. Na 1-szy seans ceny
ówi cały świat DOKTOR JEKYLL I

„Aleapol Śpiewające Miasto

Da sprzedania

_ NA RATY
«« driałeczki ziemi pod let-

niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-

„MR. HYDE".

«HOLLY WOOD»
HOLLY KINO-TEATR | Dziś! Największy śpiewak świa-

Koncert wokalny w wykonaniu Jana Kiepury. Najlepsze szlagiery jego repertuaru. Nad program: Dodatki dźwię-

MICKIEWICZAM 22.

DŹWIĘKO- Dziś premjera! Wieiki poemat fllmowy w reali-

WE KINO c A s i N 0 | zacji ailąga reżysera Alessandro Blasetti IEWLIENI
wiem jest ów nieodparty ciąg
nieśmiertelnego Reymonta. W rol, gł:
we Foxa i inne. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10,15, w dnie świą

Wiaika 47. tal. 15-14.

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

 

Dziś ostatni dzień! Po krótkiej przerw
liśmy się w szereg szlagierów filmowych z których pierwszy wyświe

du — 100 proc. film <« (Egzotyczny romans mórz po

Spiewno dźwiękowy „królowa Południa wyspach koralowych na Rivierze | w Par

ROBBA w rol. tytuł. Wschodnie melodje! Nad
seans ceny zniżone. Jutro największą emocję

kose. Początek o godz. 4-ej w dnie Świąt. o godz. żej

do ziemi, który leży we krwi każdego Polaka.

Leda Glorja, Sandro Salvini I In.

ie znowu przystąpiliśmy do pierwszorzędnego re

program: Aktuslne dodatki dźwiękowe.

da wszystkim TAJNY DETEKTYW film, który

NET STT BTKSENT EST EENEENVAS р
 

To wlašnie
Nad program:

 

tlamy już dziś.

 

588—0o Rolnicy,

  
mów, will,

wej KOSZY

Bieruniu lub filji 

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganąi corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu,
czywego, |imęczącego kaszlu |

p. Lekarze:

„Baisam“ Thiocołan—Age"
który ułatwiając wydzielanie się plwociny

Właściciele domów!aściciele domów!
SAS Do krycia dachėw nowych do-

: ) używajcie ognio-
trwałej specjalnej bezsmołow-
cowe| papy białej bitumicznej
marki „KOLIBIT” lub czerwo-
nej „CZERWOLIT" z Górno
śląskie LT papy dacho=

I! LIBER, NO-
WY BIERUŃ, G. ŚL.

Jedyne trwałe, este-
tyczne pokrycie da-

Żądajcie we wszystkich więk-
szych składach.

Żądajcie prospektów i ofert
wprost z fabryki w Nowym

w Warsza-
wie ul. Ząbkowska 50.

rypy upor-
p. stosują

  
Kupno

! Sprzedai

|"BEZPLATNIE
żądajcie prospektów,
okazcwych ° stronic
czasupism rozrywko-
wo - językowych „Łe
Fetit Journal Franco-
Polonais“ i „Deutsch-

 

Polnische Kleine Zei-
tung" (d. „Tłumacz
Języków _ Obcych").
Adres: Warszawa,

Waliców 3/4,

SKŁAD
fortepianów

janin,
W.Z.P Nr.1l Fistarmonfi

K. DĄBROWSKA
  
stała posada zapewniona.

Na poszczególne powiaty wojew.

Wileńskiego i Nowogródzkiego ener-

giczni przedstawiciele natychmiast po-
szukiwani z powodu powiększenia organizacji

w rozpowszechnieniu nowego bezkonkurencyj-

j nego artykułu. Po udowodnieniu zdolności,

Warunek: dobra

wymowa solidność i odpowiednia prezentacja.

Tylko osobiste zgłoszenia Mickiewicza 28 — 3

od g. 10 — 13 w dniach 29 I 21 bm. 807—k

F-ma istnieje od r. 1874)
lino, ul. Niemiecka 3m.11

702-—25

OKAZYJNIE!

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

263—0

SPRZEDAM tanio męski
1aało używany rower an-

 

з

   
wzmacnia organ!zm | samopoczucie chorego
oraz powiększa wagą ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą !ekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.15,

 

 

  

 

 

BR. BUTKOWSCY,

upozow, wsz. nowości.

DO POMNIKUW WIECZNE FOTOGR.

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 28.
Zaszczye. uznan. Ich Świątobl. Papieżów
Piusów X i XI Wykon. pocztówek, legl-
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne

   

  

836    ąsaczemcQ 2: 7

 

Mazowiecka 10.

WYWIADY wszelkiego rodzaju przeprowadza
szybko i dokładnie Międzynarodowe Biuro
Informacyj Handlowych „Referentia*, Warszawa,

BOL.
MA.  

 

 

pęcherza, wątroby, kamieni

fabialub.

mie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

wiu, substancji, zatruwających organizm.

| ziół „DIUROI ąseckiego.

baty. Dziś
ziół „DIURO!

sób użycianao 
NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek.
żółciowych,

przemiany materji, na bóle artretyczne czy
czne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
onnošci do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących AE

szel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będriesz

OK ć Osłodzony odwar
z riół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-

jeszcze kup pudełko oryginalnych
"* Gąseckiege (z kogutkiem), a gdy

rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
ania, zalecać je będziesz swym znajomym.

akowaniu.. Oryginalne zioła

„DIUROL“ Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
!apteki i składy apteczne, Reg. M._S._W.‚ 1486

1570
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KIEBETWOSKICz DOKTOR
. HAURYEKIEWICZOWA

| LEKARZE przyjmuje od 11—12 i
4 ы od 5—%6.

złej

BTEESRISTTASSIE

doktór R. SZYRWINDI

9—1 i ой 4—8 рр.

 

Spo-|MICKIEWICZA 12, rėg — 1

Mlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL |||

Erowning kal 6 mm. metal.
4 nikl. system ES-TE precyz.

wykonany wraz z zabez-

BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI

 

f** PROSZEK

„KOGUTEK
AB.
7 TEA

! ЦЗЧША'МАЧ.‚]’и?іое'сдіушяу

Z BOLGŁOWY
KAPZZZCA

7 4AT TRzyDŁieSru

| CZYWAEPOLECANYCH,WBODO.W PODOŚNEM DQ
|JI400 OBANOWANIU, Z

Choroby skórne, lecze-
nie włosów,
lekarska i operacje ko-

smetyczne.

 

skóre imoczopiiowe, Wileńska 33, m. 1.

| 4250 [ję, Giūsberg
Dr. Sz. Bernsztejn Skome* moczopiciowe ;

zdąza od godz,m 1-48 | PRACA |

MOCZOPŁ. Tel. 15-644 MARJA

LAKNEROWA Za utrzymanie do mająt-

Tatarskiej, 9—2 i przyjmuje od godz. 9 do ku przyjmę posadę z do-

w. Kasztanowa 7 m. 5. skonałem

gielski. 2-gi Archanielski
zauł. 7/2. 9286—0

POWOZIK „prolotka';,
 

 
piecznikiem' Strzel. z spec].| moskiewska i angielska

„Sell* nabol wysyłamy za| uprząż, okazyjnie do
zailczeniem za zł 5.70, 2szt.| sprzedania. Soljaniki 3,
10.50, 6 szt. 30 — 50 naboi| u dozorcy. 9295—0
JSB” do: Browii- EI 7,05,2

100 szt. 2.70. Koszta przesyłki płaci kupujący.| Pianino i foriepian krzy-

Adresować: Zakłady Mechaniczne Kuperman,|żowe, koncertowe, 0-

Warszawa1, skrzynkapoczt. 975 oddział D.Ikazyjnie do sprzedania.
6493k Wielka 5. 9302—0

DO SPRZEDANIA  da-
chówka używana, żelazo
zdatne dla ślusarzy, ma-
nekin krawiecki i łóżko

      

         
 

jesionowe  medaljonowe.
Nasza 8. 9270—1

PIANINA

  
   

 

    

А zupełnie

a (iawielo-
USE ' letnia

Twak gwaran-
; cja) zł.
1.200 KI-

Jowska 4. H. Ebelow.

kosmetyka

  

Mickiewicza 28, m. 5. Kelnerka młoda, sympa-
kas USZERKI tyczna, o miłej powierz-
bie chowności, z kaucją lub

fr. med. cym r. ka gwarancją, potrzebna do
kawiarni. Adres w Admi-

WENERYCZNE,SKORNE, = AKUSZERKA „tų GO
 

szyciem.  Za-

WZP69 rzeczna 8, m. 1. 9275—0

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

, łocka 9, m. 4.

 

Na l-szy seans ceny zniżone.

Ten włoski film jest bardziej polski od szeregu filmów

wyprodukowanych u nas w kraju. Tematem jego bo-
było tematem „Chłopów*

Aktualne dodatki dźwięko-

t. o godz 2-ej. Ceny na 1-szy seans zniżone.

pertuaru iw tym celu zaopatrzy-
Najpotężniejszy Romans Wscho-

łudniowych.) Akcja rozgrywa się na pal
yżu. Egzotyczna piękność KAISS
Początek o godz. 4. Na pierwszy

zainteresował cały šwlat.

Samotna, starsza oso-
ba, uredzona w Miń-
szczyźnie, zupełnie pi-
smienna, z dużą prakty-
ką na ziem. Wschodnich
i w Królestwie, z solid-
nemi świadectwami po-
szukuje pracy w gospo-
darstwie ochmistrzyni
za minimalne wynagro-
dzenie (od 15 zł.) Nie-
śwież, Zawalna Nr. 3, J.
Zdanowiczówna. 9:65 0 o
 

Pomocnika Rejenta
posady poszukuję. Ła-
skawe zglcszenia upra-
szam nadsyłać: Lublin,
skrz. poczt. Nr. 19

927—0

PORADNIA
ZAWODOWA

poleca absolwentki szkół
powszechnych — miłe i
uczciwe dziewczęta, po-
szukujące pracy jako nia-
nie, ekspedjenki, pomoc-
nice pracy domowej i.t.p.
Informacje do dn. 23 b.m.
w godz. od 5—6 w Po-
radni — ul. Wileńska 10
(Szkoła Przem. - Handl.)
Nr. telefonu 5-25.

 

 

2 kucharki i 2 pokojowe
z rekomendacjami poszu-
kują posad. Zgodzą się
do wszystkiego. .Ofiarna
4/2, m 7. 9280—0

RÓŻNE

Forteplan w dobrym sta-
nie nieduży Drezdeń*
skiej fabryki Rozenkran=
za, odnsjmę tanio. Do-
broczynny zauł. d. Legi
Nr. 3 m. 16. Od 11—1 I
od 4—6 prócz Niedziel
1 Świąt.

KTO MŁODY i zdrowy
ofiaruje, lub sprzeda tro-
chę własnej krwi do
przelania ciężko chorej?
Zgłaszać się proszę 050-
biście « lub  piśmiennie:
Kolejowa 57, m. 1.

9300—0

WSPÓLNIKA
Z 1000 DOLARÓW

przyjmę do rentownego
pizedsiębiorstwa handlo-
wego. Zgłoszenia do
Admin. „Przedsię-
biorczy”. 9290—0

 

pod

POSZUKUJĘ  spólniczki
inteligentnej, z niedużą
gotówką do mleczarni i
gastronomji. Ostrobram-
ska 13, mleczarnia.

NAUKA ( |

ABSOLWENTKA — gimn.
oszukuje kondycji na
ato do dzieci z młod-
szych klas gimnazj. Po-

817—4

MŁODA NAUCZYCIEL-
KA na wakacje przyjmie
posadę na wsi. Przygo-
towanie do gimnazjum,
konwersacja francuska.
Polska Macierz, Wileń-
ska 23/9. 9294—2

|

kami przy szosie Wilno—
Warszawa. Miejscowość
sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczoną
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 pot.

Poszukuję 3 do 5 ty-
sięcy złotych. Lokata
ewna. Pośrednicy wy-

kluczeni. Oferty: Adm.
Dzien. Wil pod F. K.

9248-0

DO SPRZEDANIA DOM |
murowany z placem 800
s. kw. w okolicy Zakretu,
Informacje 11—5 Św
Jacka 5. —2

Diazyiaie|
tanio do sprzedania ma-
jątek 270 ha. ziemia uro-
dzajna, lasek, łąki, je-
zioro, budynki, blisko ko-
lei i miasta powiatowego,
Bliższe informacje: Dział
Fośrednictwa, Garbarska
1, tel. 82. 348—0
oe...|| krakowskich państwowych szkół średnich.

POSZUKUJĘ
1500 DOLARÓW geylny

pod pierwszą hipotekę | bogata bibljoteka podręczników.
domu w śródmieściu. Po-
średnikom nie zjawiać
się, Wilno, Kalwaryjska
Nr. 92, m. 4. 9282—0

DOM
do sprzedania, murowany
osobniak, w dobrym
punkcie. 500 sążni kwadr.
własnej ziemi. * Tamże
ogród owocowy, warzyw-
ny. Wolny od podatku

<

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
s: WILNO,ZARZECZNA19.TEL.1

  

 

P
OSTRZEŽENIEI

ewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma- ||
łowartościowe piwo w używane butelki

„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU

 

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

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

prawdziwego wszechświatowej sławy

 

   R 19. TEL. 18—62.     

Kursy Maturyczne i Dokształcające|

„WIEDZA“
KRAKÓW, ul. Studencka 14, I. p. ||

przygotowujące na ustnych lekcjach kursów zbiorowych wKrakowie,
oraz w drodze korespondencji, zapofnocą świeżo, przez fachowych
profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów, i tematów,

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 1932/1938 na:

1. Kurs modkj gimnazjum wszystkich typów i semin. naucz.

2. Kurs średni
3. Kurs niższy w zakresie 4-c

5-ta I 6-ta kl. imn.
kl. gimn.

4. Kurs 7-mlu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują comieszac

oprócz gaikosliago: materjału naukowego, tematy z 6-сШ @

mio:

Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zbiorowych oraz korespon- |

ch, gabinet przyrodniczy i geograficzno-geologiczny, jak również |

głównych prze
nów kollokwjalnych

tów
korzystają z wycieczek geograficznych, J

oraz z nauki czytania map.

ządać bezpłatnych prospektów.

Na kursach „WIEDZA” wykładają najwybitniejsze siły fachowe

647—2 juz

ZWIEDZAJCIE MIEJSCOWOŚCI
KĄPIELOWE FRANCJI,

są one zarazem miejscowościami kuracyjnemi I ośrodkami
turystyki.
Francja daje wszelką różnorodność wód kąpielowych

Informujcie się o podróżach do Francji w biurach podróży w Polsce

lub w Bureau des Chemins de Fer Francais, Maison de sagi: 101,

na 15 lat.  Dowiedziećsię Tatarska 8, m. 20. w miejscowościach komfortowo urządzonych.

9271—1 ——

EEST

| LETNISKA. į Avenue des Champs-Elysėes, w Paryžu.

Edk
Letnisko blizko Wilna,
las, rzeka, miejscowość |
zdrowa.— Jagiellońska 9
m. 13. 9277—0

Letnisko
W dworze pod Wilnem,
cełodzienne utrzymanie

 

o 4 zł. Komunikacja auto-
busowa. Bliższe dane Ka-
sztanowa 3—10 od 6—7
wieczorem mecenas Tur-

ski. 9262—0 o

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

9146—3

 

PENSJONAT
(11 klm. od Wilna, komu-
uikacja autobusowa), w
ludnej, zdrowej, komplet-
nie suchej miejscowości
sosnowy las, rzeczka.
Warunki: Kasztanowa
m. 5, od godz. 3—6 popol.

9291—0

PENSJO-

  

LETNISKO -
NAT w suchej miejsco-
wości, las, rzeka, 5 kilm.
od st. Jaszuny. Dowie-
dzieć się Mickiewicza

 Zdrojowiska. |
mA

RABKA.
Pensjonat „Helios“, kom-
fortowy
ne.
Telefon 70.

Ceny przystęp-
Oktawja Piechocka.

16103—3
 

Lubień

koto Lwowa
Najsilniejsze zdrojowisko
siarczano - borowinowe,
SEZON KĄPIELOWY

Wielki

utrzymaniem, OD 1 MAJA DO KOŃ-
CA WRZEŚNIA.

W. sezonie I i III-cim
specjalne zniżki

dla urzędników, wojsko-
wych e.t.c. znaczne ulgi.
informacji udziela: ZA-
RZĄD ZDROJOWY.

808—2

ZO

| LGKALE |

22 ET

RESTAURACJA w peł-
4, bym ruchu, z wyszynkiem

wódek, w dobrym punk-
cie przy rynku, egzystuje
od lat 30, sprzedam z po-
wodu rodzinnych spraw.
Wilno, ul. Zawalna Nr. 23
Restauracja. Osobiście
lub piśmiennie.

9138—2

 

15—16, od 2—5. 9198—0 Lokale pod urzędy, szko-

 

LETNISKO na
nych warunkach.
woda na miejscu, komu-
nikacja autobusowa bez-
pośrednia. Szczegóły:
Wiwulskiego 13/2, — О-
świecimska. 9289—0

—- - ły i mieszkania prywatne
dogod- do wynajęcia

Las, dom Nr. 2 ul. Ofiarna. In-
od zaraz,

formacje na miejscu.
 

Z powodu
odstąpienia
żywczy.
nistracji

Jazdu do
sklep spo-

Adres w Admi-
9260—0

ELJCJC|EEEE

+

Radaktor adpowiedzialny: JAROSŁAJM NIECIE 2

 

Mieszkanie 5-cio pokojo“KZANTERIO WARZARCBA
Mieszkania 4 ме świeżo odremontowa”

$ ne do wynajęcia. Wiłko*

я' ! koje mierska 11. 9281
 

 

Do wynajęcia nowoodre- MIESZKANIE
mcntowane 6-cio pokojo- i+ro pokojowe do wyna”

we mieszkanie ze wszel- jęcia. Finna 5/IL
kiemi wygedami. W. Po-
hulanka d. 36. Wiado-
miość na miejscu u do-
zorcy. 347 do wynajęcia mieszkanie

Ss z 3 pokoi i kuchni prz

Mieszkanie 4 pokojowe ulicy Wielkiej Nr. 3, do“
z przedpokojem i 5 po- wiedzieć się u dozorcy!

hcjowe do wynajęcia. oraz sklep przy ulicy

Ceny przystępne. Witol- Niemieckiej Nr. 4 dowie”

dowa 49, u właściciela. dzieć się u dozorcy. 9283

 

  

Mieszkanie 3 pokoje
kuchnia z elektrycznością
w dużym ogrodzie nad Między przyjaciółkami.

Wilją Zwierzyniec, Fa: Wies 3
2 z, mój narze

bryczna Nr. 40. 9259—0czony opowiada. każde”

że ma zamiar oże*
Do wynajęcia dwa MU я

mieszkania po dwa po- RSE A z kobietąnaj,

koje z Orz Ed szą na cały

Placu św. Piotra i Pawła i

Nr. 5|LL Wiadomošė u ”” A to Z

właściciela. go strony! Teraz gdy
przyrzekł, że się z tobą

i-4 POKOWR — 60
do wynajęcia. Miekiewi- TINDINNNIANKNNNU |
ега 19— 2 — 98 DRUKARNIA

1 INTROLIGATORNIA

M1. ZWIERZYŃNKIEGO.
Mostowa Ui.1. Tel' 12-44|

je lu : PRZYJMUJEDODRUKU |

М1piętro,2 bal. DZIEŁA, BROSZURY
konem, suche, DE BILETY WIZYTOWE

LPA ZAPROSZENIA
I RÓŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY |
WYKONYWA

PUNKTUALNIE

  

 

6 pokojowe z wygodami
1 2 pokojowe mieszkanie
do wynajęcia. Ś-to Jań-
5Ка 11 п dozorcy. — 9296
 

najęcia 4 pokojo-Do
we luksusowe ze wszel-

 

Pokój z wygodami, ła-
zienką do wynajęcia. Wi-
wulskiego. 6-c, m. 14. 217

Pokój z wygodami z me-
blami lub bez do wynaję-
cia. Portowa 8 — 1. 9266

lo opracowania, a podczas egzami- | В:

Natychmiast!
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