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Wobec wielkiej odpowiedzialności 
„Skompromitowany szpieg na fo- 

telu kanclerskim', „Niemcy prowokują 

świat”, „Człowiek, który chciał wysa- 

dzić pół Ameryki w powietrze'* — oto 

są tytuły, które strasznemi, obelżywe- 

mi zgłoskami biegną przez całe stro- 

nice prasy polskiej, zarówno rządo- 

wej, jak endeckiej. Poważny „Czas*, 

frywolny „Kurjerek*, usłużna prasa 

czerwona i endeckie „ABC.* mają 

jednolitą opinję, piszą artykuły anty- 

niemieckie bardzo co do treści po- 

dobne. 

Na zebraniu Bloku Rządowego w 

dniu 1 czerwca zapada również bar- 
dzo znamienna i ważka rezolucja: 

„Społeczeństwo polskie opiera się z ca- 
1а stanowczością i piętnuje z oburzeniem 
perfidne i kłamliwe wiadomości o rzeko- 
mych zamiarach agresywnych Rzeczypospo- 
litej, szerzone przez propagandę nam wro- 
ga i przez uchwały komisji spraw zagra- 
nicznych parlamentu niemieckiego, jako złoś- 
liwą akcję, wymierzoną przeciw pokojowi 
i bezpieczeństwu. Społeczeństwo polskie, 
wsparte o słuszność, siłę i szczere umiło- 
wanie pokoju, nie da się wyprowadzić z 
równowagi i z całem zaulaniem liczy, że 
rząd i nadal będzie demaskował kiamliwą 
akcję, wymierzoną przeciwko bezpieczeń- 
stwu i pokojowi świata”. 

- Wobec tych głosów, ich siły, ich 

temperamentu, miotają nami sprzeczne 

uczucia: 

Z jednej strony: 

Rozumiemy potrzebę państwowej 

dyscypliny prasy, dyscypliny narodo- 

wych demonstracyj w chwilach decy- 

dujących. Wypowiadaliśmy i wypo- 

wiadamy zdanie, że politykę zagranicz 

ną prowadzić powinien nie parlament, 

a tembardziej nie opinja publiczna, a 

Naczelnik Państwa i minister spraw 

zagranicznych. Rezolucja Bloku Bez- 

partyjnego i nastrój ogólny wskazu- 

ją nam wyraźnie drogę, którą rząd 0- 

brał. Tutaj nie może być żadnych nie- 

domówień, żadnych nieporozumień. 

Linja tajak najmniej przypomina linję 

polityczną, którą szeroko motywuje- 

my w swoich artykułach. jest linją 

wręcz odmienńą. Czy w chwili, kiedy 

rzeczywiście ważne rzeczy się dzieją, 

tiam prawo, jako obywatel, wygła- 

szać swoje votum separatum, tłuma- 

czyć, że rząd się myli, czy wogóle 

ruaim prawo nawet próbować osłabiać, 

czy wyłamywać się z tego ogólnego 

irontu oburzenia na Niemcy, który się 

u as wytworzył? 

Do rozumowań powyższych dodara 

jeszcze jeden wzgląd:. 

Rozumiemy dobrze, jak wielkiem 

viatwieniem dla naszej polityki zagra- 

nicznej jest ten iakt, że u nas cała pra- 

sa, całe społeczeństwo chce jednej po- 

lityki, mianowicie tej, którą rząd рго- 

wadzi. jest to wielkie ułatwienie po- 
lityczne i taktyczne. Już to jest suk- 

<esem. 

Wiemy jedno. jeżeli Nieracy nas 
napadną, jeśli pokuszą się choć jedne- 

ge zbrojnego człowieka wysłać na na- 

sze terytorjum, cały naród będzie so- 

lidarny. I w tem leży wielkość tej jed 

nelitej postawy rządu, prasy i społe- 

czeństwa. 
Z drugiej strony: 

Polityka Stressemana i _ polityka 

stronnictw, które ją kontynuowały, 

polegała na pacyfikowaniu stosunków 

Niemiec do Europy, a zaostrzaniu tych 

stosunków wyłącznie z Polską. Tym- 

czasem polityka obecna idzie po linqi 

zaostrzania tych stosunków ze wszy- 

stkiemi państwami równocześnie. O- 

Czywiście, jest to zmiana na korzyść, 

a nie na niekorzyść Polski. 

Przypomnijmy tylko przebieg po- 
siedzenia z dnia 25 maja niemieckiej 

komisji spr. zagr., który nas, Pola- 

ków, tak oburzył: 

Komisja spraw zagranicznych Reichsta- 
gu przyjęła wszystkiemi głosami przeciwko 
głosom komunistów wniosek posła hitlerow 
skiego Fricka, wzywający rząd Rzeszy do 
podjęcia kroków, aby konierencja rozbroje- 
niowa uznała tezę równouprawnienia  Nie- 
miec we wszystkich naradach w sprawie 
rozbrojenia 11 głosami przeciwko 10. 

Uchwalłony został wniosek narodowych 
Socjalistów, wzywający rząd Rzeszy, aby 
iPolsce dano do zrozumienia, że każdy za- 

mach na w. m. Gdańsk będzie uważany i 
traktowany, jako zamach na interesy Žy- 
wotne Niemiec. 

Wszystkiemi głosami przeciwko głosom 
komunistów przyjęty został w końcu na- 
stępujący wniosek centrum: 

1) Komisja spraw zagranicznych Reichs- 
tagu przyjmuje do wiadomości oświadczenie 
kanclerza, że uzasadnione interesy rodaków 
niemieckich w Kłajpedzie i Gdańsku będą 
chronione przed wszelkim dopuszczalnym 
zamachen:. 

2) Ze względu na oburzające naród nie- 
miecki wydarzenia w Kłajpedzie i Gdan- 
sku, komisja spraw zagranicznych oczekuje, 
że rząd Rzeszy podejmie stosowne kroki, 
mające nie dopuścić do ponowneo pogwal-' 
cenia tych praw i interesów. 

Widzimy tu obok wniosków, istot- 

nie w sposób prowokacyjnie przeciw- 

ko Polsce zwróconych, takież same 

prowokacje w stosunku do innych 

państw. Kłajpeda jest nawet posta- 

wiona przed Gdańskiem. Należy więc 

przyznać, że trzecia przynajmniej re- 

zolucja zwraca się bardziej przeciwko 

Litwie Kowieńskiej, niż przeciwko 

nam. Ale na Litwie brak demonstracyj 

prasowych tego typu i napięcia, jakie 

Są u nas, brak posunięć p. Sidzikau- 

skasa w Berlinie. Pierwsza rezolucja 

Reichstagu zwraca się przedewszy- 

stkiem przeciw Francji. Ale i 

Francji wzburzenie nerwów 

tak duże. Czy jest zgodne z prawidła- 

mi istotnie zręcznej dyplomacji robić 

ten nastrój, który dopomaga do przy- 

puszczenia, że tylko Polska jest zagro- 

żona? Przecież to tylko może jedynie 

osłabić naszą pozycję polityczną. 

Twierdziliśmy zawsze, że w soju- 

szu polsko - francuskim Polska jest 

tylko asekuracją. Właśnie nastąpił 

czas, kiedy Francja musi otworzyć 

szufladę z tą polisą asekuracyjną. Re- 

zolucje Fricka i przyjście do władzy 

von Papena ją do tego zmuszają. Ale 

czy nie nastąpił jednocześnie czas, a- 

by w trójkącie francusko - niemiecko- 

polskim przesunąć nieco stosunki na 

naszą korzyść? O, jakże się zawiodą 
w swoich przypuszczeniach ci, którzy 

naiwnie sądzą, że hałasy antyniemiec- 

kie tak wielkie dopomogą nam do 

zaciągnięcia we Francji pożyczki pie- 

niężnej, tak bardzo nam potrzebnej! 

Przeciwnie, w miarę zaostrzania się 

stosunków polsko - niemieckich szan- 

se tej pożyczki mogą tylko słabnąć. 

Wzrosłyby znakomicie dopiero wtedy, 

gdybyśmy doszli z Niemcami do mo- 

dus vivendi i porozumienia. 

Jestem bardzo czuły na względy 

prestiżu państwa. Kiedy  Stresseman 

stukał pięścią w stół na min. Zaleskie- 

go, rozumiałbym takie oburzenie, ja- 

kie dziś widzimy w prasie polskiej. 

Ale Stresseman był przyjacielem Fran- 

cji i oburzenia nie było, v. Papea 

jest jej nieprzyjacielem i- oburzenie 

jest. 
Nie mówimy tu oczywiście o sa- 

mej treści oskarżeń, które prasa ро!- 

ska rzuca na v. Papena. „Był attache 

wojskowym w Waszyngtonie, organi- 

zował sabotaż na amerykańskich fab- 

rykach amunicji, dostarczającej broń 

państwom koalicji.* Ciekawa rzecz, co 

nam do tego?- — A Hindenburg nie 

był stawiany w 1919 r. przez zwycię- 

skie państwa koalicji pod sąd? Nie 

frzeszkodziło to później niektórym po- 

litykom francuskim _ płaszczyć 

przed Prezydentem Niemiec i 

wskazywać go za przykład wszelkich 

cnót, z których, mówiąc nawiasein, 

wiele istotnie stary żołnierz posiada. 

Jasne jest, że v. Papen podczas wiel- 
kiej wojny był oficerem i musiał speł- 
niač rozkazy swych przełożonych. 
Wypominanie „mu szpiegostwa jest 
niesmaczne, a z punktu narodowo - 

wychowawczego, powiedziałbym, że 
niewskazane. 

Raz jeszcze powtórzmy, że staje- 
my do apelu, jeśli chodzi o pokaza- 

nie Niemcom, że niema takiego Pola- 

ka, któryby pozwolił bez wojny za- 

brać Pomorze, czy Śląsk. Ale oto jed- 

nocześnie przychodzą nam do głowy 

pytania o rzeczy dziwnej. Podczas 

we 

nie jest 

się 

nain 

wielkiej wojny i aktywiści i pasy- 

wiści powtarzali jedno mądre zdanie, 

że Polska nie mogła nigdy, nie może 

i nie będzie mogła w przyszłości 

prowadzić polityki aktywnej na dwóch 

trontach jednocześnie: antyrosyjskim 

i antyniemieckim. Tak Roman Dmow- 

ski w Poznaniu w 1921 r. na odczy- 

tach politycznych wołał: „ten, kto 

twierdzi, że Polska może być jedno- 

cześnie antyrosyjską i antyniemiecką 

— ten jest idjotą'* _ Dlaczego' teraz, 

jakgdyby wszyscy o tej maksymie za- 

pomnieli? A przecież SSSR. nie może 

w chwili obecnej wchodzić w grę, ja- 

ko partner. SSSR. to nie jest państwo, 

to jest obóz religijny. Oczywiście, je- 

śli Niemcy zechcą nam odbierać na- 

szą ziemię, to będziemy z nimi wal- 

czyć do ostatniego żołnierza, lecz cze- 

mu nikogo u nas niema, ktoby chciał 

działać w kierunku skontrolowania, czy 

niema sposobu dojścia do porozumie- 

nia z Niemcami? Przecież chwila, kie- 

dy wśród Niemców wzrasta zaintere- 

sowanie nad równością zbrojeń. An- 

schłussem, zwrotem  kolonij nie wy- 

klucza możliwości takiego porozumie> 

mia. 4 ‚ 
Twierdzimy zawsze, że polityk 

polski, któryby stawiał na konilikt 

zbrojny Niemiec z innemi państwami 

Europy — polityk ten przegra. Europa 

może sobie pozwolić w danej 

chwili na wojnę wewnętrzną. Na to 

nigdy Francja nie pójdzie. 

Na ostatek powiedzmy: sobie po*- 

cichu, że dla nas nie bez znaczenia 

jest także, że w Berlinie siedzi von 

Papen. Gdyby tam był Spartakus, to 

byłoby dla Polski o wiele, wiele go- 

rzej. Cat. 
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HURAGAN nad DOBRUDŽĄ 
BUKARESZT. PAT. — Gwałtowny 

huragan, który przeszedł nad północną 
Dobrudżą, spowodował wielkie szkody 
w okolicznych miasteczkach. Pod Ismai 
love huragan zniósł z powierzchni zie- 
mi parę domostw, w których w tym cza 
sie znajdowało się około 20 włościan. 
8 osób zostało zabitych, a 4 ciężko po- 

ranione. 

nie 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ui, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, W 

KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — 5 

Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksjęgarnis K, Malinowskiego, 

łodzimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwjerzyński, 

Mateskį, 

MOLODECZNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWĄ - 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Iażwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
*SZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Połskjej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskjego, uł, Mickiewicza 1* 

— M, Lewia —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA PDWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, juczewska 

low, Kajęgarnj Kol, „Ruch“, 
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CENY OGŁOSZEN: wiersz miiimetrowy jednoszpałtowy na $ironie 2-ej i 3-ej gr, 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronjka reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drozej, Administracja nje przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
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PIERWSZY KROK VON PAPENA 

  

Rząd Rzegzy uchwalił wniosek o rozwiązanie Roihsteg 

  

Dekret rozwiązujący ogłoszony będzie dziś 
ŻĄDANIA HITLEROWCÓW 

BERLIN (PAT). — Według donie 
sień prasy, partja narodowo - socja- 
listyczna: zwróciła się już do nowego 
rządu z żądaniem zniesienia zakazu 
oddziałów szturmowych. Spodziewają 
się narazie, że zmienioną będzie co 
najmniej forma zakazu, w ten sposób, 
by nie odnosił się on wyłącznie do od 
działów szturmowych. Przewiduje się 
pozatesi danie możności narodowym 
sacjałistom 
organizacji na nieco odmiennych pod- 
stawach. 

SOCJALIŚCI MOBILIZU JA 
BOJÓWKI 

BERLIN (PAT). — „Rheinische 
Westialische Ztg“ donosi, že na dzien 
3 lipca partja socjalistyczna zarządzi- 
ła mobilizację swych oddziałów. sztur 
mowych na obszarze zagiębia Ruhry. 
Policja skonfiskowała dokumenty, iż 
grupy oraz sztafety t. zw. walki czyn 
uej z faszyzmem, otrzymały rozkaź wy 
stąpienia w tym dniu w pełuem uzbro 
jenia w poszczególnych  miejscowo- 
ściach zagłębia. — Na 4 lipca przygo 
towywane były tajne obrady komen- 
dantów poszczególnych grup celem u- 
iożenia programu przyszłej akcji. 

KRWAWE ROZRUCHY 

BERLIN (PAT). — O krwawych 
rozruchach we Wrocławiu donosi pra- 
sa dzisiejsza, stwierdzając, iż wystą- 
pienia szturmówek hitlerowskich mia- 
ły charakter wybitnie pogromowy. 

Szturmówcy w ciągu czwartku ata 
kowali na ulicach miasta przechod- 
niów o wyglądzie żydowst*m. Wybi- 
jali szyby w sklepach i lokalach, — 
śpiewając jednocześnie cieśni bojowe 
i wznosząc okrzyki na cześć Hitlera. 
Wieczorem grupa hitlerowców napad- 
ła na ulicy na młodą studentkę - ży- 
dówkę, bijąc ją do utraty przytomno- 
ści. 

Około godz. 20 oddziały szturmowe 
zaatakowały policję, która zmuszona 
była do użycia broni. Z okolicy Ścią- 
gają do wiasta szturmówki umundu- 
rowane i uzbrojone. 

  

2 Ameryki do Warszawy 
PONOWNY LOT HAUSNERA PRZEZ ATLANTYK 

LINDEN (stan New - Jersey). 
PAT. W dniu 7 b. m. wczesnym 
rankiem odieci stąd lotnik polski 
Hausner do Warszawy. Hausner 

wziął ze sobą 25 hektolitrów 

benzyny oraz zapasy żywności. 
Pozatem zabrał 50 listów, które 
będzie zrzucał po drodze. 

* 

LONDYN, (Pat). O locie ponad 
Atlantykiem polskiego lotnika do- 
noszą: 

Stanisław Hausner odleciał z lot- 
niska w Linden w stanie New-Jersey 
o godzinie 9 m. 45 rano w-g czasu 
amerykańskiego, co odpowiada godz. 
2ej m. 46 po południu, w-g czasu 
środkowo-europejskiego. O ile jego 
lot ponad Atlantykiem odbędzie się 

bez przeszkód w czasie mniej więcej 
tym samym, co przelot  lotniczki 
Earhart, to przybycia Hausnera mo- 
zna spodziewać się na lotnisku w 
Croydon pod Londynem już około 
godz. 10-ej przed południem. 

Gdyby lotnik nie wylądował w 
Croydon, lecz leciał wprost do War- 
szawy, to droga jego z Londynu do 
Warszawy trwałaby dalszych 10 go- 
dzin. 

- W razie zupełnie pomyślnych wa- 
1unków przelotu lotnik Hausnęr 
mógłby -więc wylądować w Warsza- 
wie w sobotę około godziny 8-ej 
wieczorem. Samolot Hausnera jest 
jednoplaiowcem 0 barwach narodo- 
wych polskich. Hausner przed startem 
oświadczył, że zamierza polecieć 
wprost do Warszawy. 

— mm 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
W CIECHOCINKU 

CIECHOCINEK. PAT. — W dniu 
3 bm. o godz. 17 min. 45 przybył do Cie 
chocinka na dłuższy wypoczynek Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej w towarzy- 

stwie adjutantów mjr. Jurgielewicza i 
kpt. Górzewskiego. Przed gmachem 

Państwowego Zakładu Zdrojowego 0- 
czekiwali Dostojnego Gościa dyrektor 
departamentu zdrowia dr. Piestrzyński 

komiszrz rządu Wiśniewski, zastępca 
dowódcy OK. 8 płk. Dzworkowski, wo- 
jewoda warszawski Twardo, dyrektor 
Zakładu Zdrojowego inż. Kozłowski i 
inni, Z chwilą zatrzymania się samo- 
chodu, orkiestra odegrała hymn naro- 

dowy, a pluton 62 pp. sprezentował 
broń. Pan Prezydent, wysiadłszy z au- 
tomobilu, przywitał się z oczekującymi 
go przedstawicielami władz. Imieniem 
zarządu Ciechocinka powita! p. Prezy- 

denta burmistrz miasta Cichowicz i ko- 
misarz rządu Wiśniewski, który wrę- 
czył p. Prezydentowi honorową kartę 
sezonową. Po powitaniu p. Prezydent. 
Rzeczypospolitej przeszedł do swych 
prywatnych apartamentów w Zakładzie 

Zdrojowym. 

utworzenia analogicznej 

BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa komunikuje: Gabinet Rzeszy 

uchwalił na piątkowem posiedzeniu przedłożenie prezydentowi 

Rzeszy Hindenburgowi wniosku o natychmiastowe rozwiązanie 

Reichstagu w dniu 4 b. m. 
Dekret prezydenta, rozwiązujący Reichstag, 

równocześnie z deklaracją programową rządu stanie w sobotę, 

ogłoszony zo- 

Papena. Biiższe szczegóły w Sprawie rozpisania nowych wybo- 
rów nie zostały dotychczas jeszcze ustalone. Liczyć się należy 

z rozpisaniem nowych wyborów w drugiej połowie lipca. 

VOTUM NIEUFNOŚCI 
BERLIN (PAT). — Sejm pruski 

zakończył w piątek debatę polityczną. 
Również i na piątkowem posłedze- 
niu żaden z członków rządu pruskiego 
nie zasiadał na ławie rządowej. 

Premjer Braun nadesłał nowy list 
do przewodniczącego Kerrla, w któ- 
rym protestuje przeciwko formie, w 
jakiej wystosowano żądanie stawienia 
się rządu przed sejmem i wyraża ży 
czenie, jak najszybszego przekazania 
agend rządu pruskiego w ręce nowego 
gabinetu. 

W dyskusji powszechną uwagę 
zwróciły wywody przedstawiciela na- 
rodowo - socjalistycznego  Lohsego, 
który wypowiedział się za samowy- 
starczalnością gospodarczą i odstąpie 
niem od parytetu złota. 

  

DLA RZĄDU BRAUNA 
Wniosek niemiecko - narodowych 

o przywrócenie dawnego regulaminu 
obrad sejmu, przewidującego wybór 
premjera pruskiego zwykłą wiekszo- 
ścią głosów odrzucono 212 głosami 
przeciwko 202. Wniosek komunistów 
o wyrażenie votum  niefności rządowi 
Brauna uchwalono 253 głosami naro- 
dowych socjalistów, niemiecko - na- 
rodowych i iudowców. Pozostałe 
frakcje wstrzymały się od głosowania. 
uważając wniosek za niedopuszczalny 
Przy głosowaniu nad wnioskiem komu 
nistycznym, wzywającym rząd do nie 
zwłocznego wstrzymania spłat repara- 
cyjnych, okazało się, że brak jest quo 
rum, wobec czego przewodniczący ob 

rady odroczył. 

  

_ EST MODUS IN REBUS 
W paru ostatnich dniach wywiązała się 

polemika między p. redaktorem  Mackiewi- 
czem, a p. Henrykiem Dembińskim. Mniej 
nas interesują sprawy interpretacji wydarzeń 
japońskich u obu dziennikarzy, stosunek re- 
dakcji ich pism do rządu i t.p. jeśli wystę- 
puję przeciw ujęciu katoligyzmu przez p. 
Dembińskiego w artykule: „W promieniach 
Roentgena“. („Kurjer Wilenski“ — wtorek 
31 maja 1932 r. Nr. 121), to nie dlatego, iż- 
bym wszystkie tezy p. redaktora Mackiewi- 
cza podzielał, ale że w samem założeniu po- 
glądów p. Dembińskiego, widzę zasadniczy 
błąd — prymitywizm materjalistyczny. 

Jestem przekonany, że p. Dembiński wy- 
znaje katolicyzm szczerze; jednakże, pragnac 
„wiary czynnej” zatraca właściwą miarę. 
Hasło: „precz z katolicyzmem zakrystji” po|- 
muje nie jako promieniowanie norm etycz- 
nych że świątyń w szarzyznę trudu powsze- 
dniego, a jako „przebudowę społeczną świa- 
ta“. Moment etycznie wtórny wyoibrzymia 
p. Dembiński do przesadnych rozmiarów, 
psując perspektywę ducha katolicyzmu. Rola 
społeczna obozu katolickiego i jego hasło 
jest jasne: przez przebudowę dusz do prze- 
budowy społecznej. Montowanie ustroju ka- 
tolickiego na gruncie etycznie słabo skon- 
solidowanym jest, biorąc życiowo, działaniem 
niepraktycznem, biorąc filozoficznie — bez- 
krytyczną apoteozą dedukcji. Wiara w do- 
skonalenie się jednostki wyłącznie przez u- 
stroje i normy prawno-społeczne jest ponad- 
to zaprzeczeniem wolnej woli jednostek i na- 
rodów. Pozatem jest ona podświadomym 
eklektywizmem, pełnym sprzeczności. Kato- 
licyzm, wyrastając z pnia „nauki Chrystuso- 
wej, z aktualności bierze tylko momenty 
głębsze, wieczne, poza czasem będące i na 
„nich opiera działanie doczesne. Żadne „iz- 
my“ ustrojowe (w ich liczbie  przymuso- 
wy kolektywizm, oparty na likwidacji praw- 
nej i faktycznej własności prywatnej) z nau 
ką katolicką pogodzić się nie dadzą. Bowiem 
„dobrym* z punktu widzenia etyki będzie 
każdy ustrój, dozwalający jednostce ludz- 
kiej w pełni wartości życia rozwijać wolność 
woli i odpowiedzialność za dobro własne i 
społeczne. Ku temu zmierzać należy po- 
przez wychowanie nowej generacji, silnej 
duchem miłości bliźniego. Radykalizm w 
działaniu społecznem, polegający na wypatry 
waniu w panujących ustrojach samego ką- 
kolu, sprzecznym jest z roztropnością chrze- 
ścijańską. W konsekwencji doprowadzić mu- 
si do wyrywania z kąkolem i pszenicy. Ustro 
jów bezwzględnie złych i bezwzględnie do- 
brych niema. „Królestwo Bože“ nie jest z 
tego świata. Ks. prof. Meysztowicz w odczy- 
cie swym „O bolszewizmie*, wygłoszonym 
w „Odrodzeniu* na krótko przed wyjazdem 
do Rzymu, zaznaczył, że odrodzenie ducho- 
we świata przynieść może jedynie kolekty- 
wizm dobrowolny w postaci głosu wewnę- 
trznego: „oddaj, co masz!*. Przymusowe 
przejmowanie warsztatów pracy przez pan- 
stwo w miejsce „zdychającego kapitalizmu”, 

jakby się wyraził p. Dembiński, da „zdycha- 

jacy kolektywizm”.. moralnie i ekonomicz- 
nie. Zdaniem ks. prof. Meysztowicza, roz- 

   

    

Mecenas Lednicki wyjechał na Litwę 
PODRÓŻ W SPRAWACH 

WARSZAWIA 3 6. (tel wł.) W dniu 
2-go bm. wyjechał z Warszawy na Lit- 
wę adwokat Aleksander Lednicki. Po- 

byt p. Lednickiego w Kownie i na pro- 

wincji potrwa około tygodnia. 
W związku m wiadomościami prasy 

niemieckiej, jakoby adwokat Lednicki 

ŚCIŚLE PRYWATNYCH 
miał udać się do Kowna w jakiejś spe- 

cjalnej misji politycznej dowiadujemy 

się, że wyjazd jego na Litwę związany 

jest z osobistemi sprawami majątko- 

wiemi. Z żadną misją polityczną pod- 

róż p. Lednickiego niema nie wspólnego 

patrywanie sprawiedliwości spolecznej wy- 
łącznie z punktu widzenia rozdziału dóbr ma- 
terjalnych, nieuchronnie sprowadzić musi 
materjalizm auozoficzny, antytezę katolicyz- 
mu. 

Z tych wzgiędów wypowiedzieć się m:- 
szę przeciw p. Dembińskiemu. Ogłoszenie 
wojny kapitalizmowi i własności prywatnej 
dla zastąpienia ich przez zorganizowany 
Świat pracy jest zacieśnianiem horyzontów 
katolicyzmu, o ile pod jego hasłem ma się 
dokonywać. Idea społeczna  katolicyzniu 
zejść musi wtedy do roli doktryny ekono- 
micznej. W świecie protestanckim materja- 
lizmowi o zabarwieniu mistyczno-religijnem 
wypowiedział walkę w swoim czasie Ibsen. 
Peer Gynt w czasie burzy morskiej i tonię- 
cia okrętu, słyszy modlitwę okrętowego ku- 
charza, który w momencie wspaniałej gro- 
zy, gdy wszyscy wznoszą się myślą ku Bo- 
gu umie jeno wyksztusić: „Chleba naszego 
powszedniego". Materjalizm mistyczny jest 
według mnie bardziej typowy dla p. Dembiń- 
skiego od Jego „bolszewizmu lub „radyka- 
lizmu*. 

Inteligencja nie może być głuchą ta nie- 
dolę rovotnika. Musimy przyczyny zła spo- 
łecznego poznawać uczciwie, t, zn. objektyw= 
nie i nietylko z książek, ale i z życia. Od- 
nosi się wrażenie, że p. Dembińskiego czy- 
sty intelektualizm przeżarł i naszpikował do- 
ktrynerstwem. Ziemianin i przemysłowiec są 
wedle Niego stworzeni dla wyzysku ro- 
botnika. Upaństwowimy warsztaty pracy — 
przyniesiemy ulgę klasie pracującej. P. Dem- 
biński zdaje się zapominać, że w okresie 
kryzysu gospodarczego eksperymentowanie 
ustrojów społecznych może być zgubnem na 
wet dla tych, których się pragnie uszczęśli- 
wić. Dzisiaj chodziłoby raczej o ratowanie 
prywatnych warsztatów pracy, niż o daro- 
wanie ich państwu, co w konsekwencji pro- 
wadzić będzie do pogłębienia deficytu bud- 
żetowego. „Państwo zorganizowanej pracy”, 
powstałe na rumowiskach kapitalizmu w 
dzisiejszych warunkach może się stać dla 
robotników jeno źródłem gorszej nędzy, 
zwłaszcza, że sama reorganizacja aparatu 
państwowego też coś niecoś kosztować mt- 
si. To „coś niecoś" ściągnie się z dochodu 
społecznego. 

Przebudowa ustroju społecznego nie jest 
więc w dzisiejszych czasach złotym środ- 
kiem wywalczenia Polsce samodzielności wo 
bec karteli międzynarodowych. Musimy stwo 

rzyć własny kapitał moralny i pieniężny, ina 
czej będziemy „Świat pracy” opierać na pod 
wójnej nędzy. Dobrobyt materjalny. i wyz- 
szy poziom etyczny społeczeństwa realizo- 
wać należy w ramach już istniejącego ustro- 
ju. W atmosferze walki klas, podsycaniu nie- 
chęci przeciw warstwom posiadającyrą, trą- 
bieniu im ,„pozgonnego”, realizację sprawie- 
dliwego ustroju tylko się opóźni. „Pełne 
odrodzenie religii musi się łączyć z zupel- 
nem zburzeniem kapitalizmu i jego nadbu- 
dówek* — powiada p. Dembiński. Odpowia- 
dami: „Pełne odrodzenie religii musi poprze- 
dzić reformy społeczne". 

P. Dembiński ziemiaństwo i przemyslow - 
ców uważa za klasy ginące. Dzisiaj los i byt 
wszelkich wogóle warstw społecznych stoi 
pod znakiem zapytania. Inteligencja zawodo- 
wa ubożejąc, naturalnie, traci odporność du- 

chowa, samodzielność i godność myśli. 
Radykalizuje się, podobnie jak masy cierpią- 
cych nędzę robotników i chłopów. Radyka- 

lizacja jest objawem wzmożonej nerwowo- 

ści i bezradności społecznej, zaniku zdrowe- 

go sądu, mimo pozorów šmialošci i zapatry- 

wań. Tylko spokój, gorąca i czynna wiara, 

mogą dziś być dźwignią ducha narodowego 

i etyki spolecznej. One też jedynie zdolne 
są uszlachetnić naszą opinję publiczną i dać 
twórczą ideę masom. Jerzy Orda. 
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Herriot otrzymał misję 
PARYŻ, (Pat). Prezydent republiki Lebrun powierzył dziś 

misję tworzenią gabinetu Herriotowi. 

PRZYPUSZCZĄLNY SKŁAD 
GĄBINETU 

PARYŻ. PAT. — Herriot, który dziś 

wieczorem otrzymał od prezydenta re- 
publiki oficjalną misję tworzenia gabi- 
netu, ma nadzieję, że uda mu się już w 

sobotę wieczorem, lub najpóźniej w nie 
„dzielę rano ogłosić listę swych współ- 
pracowników. 
cym jednocześnie funkcje wicepremjera 

Herriot obejmie jednocześnie z funk 
cją premjera, stanowisko ministra 
spraw zagranicznych. 

Ministrem sprawiedliwości, pełnią- 

ET EOTEZA 

SILVA RERUM 
Ktoby przypuszczał, że tegoroczna 

powódź w Wilnie była nie mniej groź 
na od zeszłorocznej? Woda zalała 
plac Katedralny, do katedry dojeżdża- 

"no łódkami... Katedrę, stojącą nad 
wodą, (zeszłoroczna fotogratja), i od- 
powiednią notatkę o powodzi zmajdu- 
jemy w czerwcowym numerze „„Ryce- 
rza Niepokalanej". 

Na wiosnę w tym roku, podobnie jak i 
w przeszłym, Wilja wylała i woda dostała 
się nawet do miasta Wilna. Obrazek po ie- 
wej stronie przedstawia płac przed katedrą 
zalany wodą (fundamenta katedry zostały 
poważnie uszkodzone, wskutek czego światy 
nię zamknięto). Kosnunikacja odbywała się 
łódkami. — Szkody wyrządzone wylewem:, 
są olbrzymie. = 

Poniewaž „Rycerz“ ma nakład 500 
tys. egz., przeto bałamutna wiado- 
mość szeroko rozpowszechniła się po 
Polsce. 

Czas (123) w artykule p.t. „Poł- 
skie morze w Ciechocinku tak opisu 
je otwarcie nowego basenu solanki: 

W roku ubiegłym, po dowierceniu no 
wej termy, można było w Ciechocinku już 
korzystać z małego basenu solanki o tem- 
peraturze 35 stopni Celsjusza, łącząc przy- 
jemności sportu pływackiego 'i kąpieli na 
otwartem powietrzu z korzyściami  leczni- 
czych zabiegów. Ale basen ten był za 
skromne wykorzystanies: daru natury. — 
Poprowadzono więc słoną podziemną zzekę, 
aż do miejsca, przeznaczonego na „morze 
zdrowotne". 

Dano jej prześliczny i ogromny zbior- 
nik o powierzchni 4000 metrów kwadrato- 
wych, zainkniętych z trzech stron potężne- 
mi sól i jod wydzielającemi tężniami, a 9- 
twarty jedynie od południa. Dano jej god- 
ną oprawę plaży piaszczystej, ze skalnym 
ogródkiem, komiortem w szatniach i restau 
racji, z urządzeniami sanitarnemi najstaran- 
niej obmyślanemi. 

Specjałny filtr wydziela z wody rudę że 
lazną, tak, że traci swój niemiły kolor i 
staje się jasną i przejrzystą. Doptyw zim- 
nej wody rozcieńcza solankę i ochładza ją 
do normalnej temperatury morskiej. Obok 
plaży początki przyszłego parku zdrowia, 
basen dla dzieci, korty tenisowe, ogródki 
jordanowskie. Omnibus ułatwia osobom, nie 
chcącym się puścić na krótki zresztą spa- 
cer, komunikację z centrum zdrojowiska. 

Basen jest unikatem nietylko w Polsce. 
Dziennik podkreśla na marginesie 

tego zdarzenia, iż „radosna twórczość, 
o której nieraz mówi się z ironją, nie 
jest pustym frazesem!“... 

W podobny sposėb 
Dzień Pomorski (125): 

Można powiedzieć: oto zastrzyk optymi- 
zmu w czasach, kiedy na każdym kroku 
widzi się zniechęcenie i słyszy się pesymi- 
styczne westchnienia. 

Podnoszenie poziomu kulturalnego na- 
szych uzdrowisk jest jedynym realnym ar- 
gumentem przeciw wyjazdom zagranicę. — 
Tylko tą drogą możemy skierować rzesze 
obywateli, ratujących swoje zdrowie, do u- 
zdrowisk krajowych. Nie przez sztuczną 
„propagandę“, ale dzieki ulepszeniom, które 
istotnie zastępują wartości i atrakcje roz- 
maitych zagranicznych „kurortów”. I właś- 
nie takie inwestycje, takie zdobycze kultu- 
ralne, jak ostatnia w Ciechocinku, stanowią 
dowód, że leczyć się można w kraju, że 

pieniędzy wywozić zagranicę nie potrzeba i 
nie należy, 

Dobry to, radosny przykład patrjotycz- 
nej ambicji! i 

A więc: panowie pesymiści —pro- 
simy do Ciechocinka! Lector. 

STANISŁAW 
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Herriot misję tę przyjął. 

ma być mianowany deputowany Chau- 
temps. у 

Paul-Boncour ma otrzymać tekę mi- 

nistra wojny. 
Painleve, z tytułem podsekretarza 

stanu dla spraw obrony narodowej, ma 

stanąć ma czele ministerstwa lotnictwa 
wojennego z zadaniem skoordynowania 
funkcyj ministerstw wojny, lotnictwa i 
marynarki wojennej. 

Leygues otrzyma tekę ministra ma- 

rynarki. 

Skasowane zostanie ministerstwo 
gospodarki narodowej, które będzie 

wcielone do ministerstwa hadlu pod 
kierownictwem Juliana Duranda na sta- 
nowisku ministra finansów. Palmade 
otrzyma tekę ministra budżetu. 

AE 

tworzenia rzadu 
jach, dotyczących wpływów lub wydat- 

ków państwowych, lub mogących nara- 

zić ma szwank skarb państwa. 

BOU:SSON|PREZESEM SENATU 
"PARYŻ. (PAT. Prezesem Izby 

Deputowanych obrano 504 głosami na 
554 głosujących Ferdynanda Bouissona 

Na prezesa Senatu obrano prezesa se- 
nackiej komisji finansowej Quesnay'a, 
228 głosami na 245. 

TARDIEU OPUŚCIŁ PARYŻ 
, PARYŻ. PAT. — Premjer Tardieu, 
który ze względu na niepomyślny stan 
zdrowia, opuszcza na kilka tygodni Pa- 
ryż, odrzucił propozycję przyjęcia sta- 
nowiska przewodniczącego grupy lewi- 
cy republikańskiej w Izbie Gmin. Grupa 
zbierze się w najbliższym czasie, celem 

dokonania obioru przewodniczącego. 

O MO 

ZBROJENIA SOWIECKIE 
GROŹNE MEMENTO 

Generalny Sekretarjat Ligi Naro- 
dów ogłosił następujące dane, otrzyma- 
ne z ZSSR. o stanie uzbrojenia. Czerwo 
na armja liczyła w oddziałach lądo- 
wych powietrznych i morskich 562.000 

žolnierzy i 37.000 oficerów. Ogólna cy- 
fra wojskowo zorganizowanej policji 
wynosi 58.590 ludzi i 3.290 oficerów. 

Siły powietrzne obejmują 750 samolo- 
tów, o silnikach mocy ogólnej 310.400 
PS. Flota składa się z 54 okrętów, o to- 
nażu ogólnym 160.892 ton, do -której 
należy dodać flotę Morza Czarnego, 

składającą się z 15 okrętów, o ogólnym 
tonażu, wynoszącym 48.590 ton. 

W roku 1931 wydatki na armję 
czerwoną wynosiły 1.290 miljonów ru- 
bli. 

Na podstawie pięcioletniego jplanu 
wojskowego, w roku 1932 Sowiety prze 
widują następujący program uposażenia. 
sił powietrznych: 

Na stanowisko ministra robót pub- 257 27777-557 057097 77 SIS 

W 60-tą ROCZNICĘ ZGONU 
licznych wysunięta jest kandydatura 
Daladier. Ministrem marynarki han- 
dlowej zostanie prawdopodobnie mer 
Havru Leon Mayer, ministrem. poczt— 
Georges Bonnet. 

UKŁAD SIŁ w IZBIE 
DEPUTOWANYCH 

PARYŻ. PAT. — Nowa Izba Depu- 
towanych składać się będzie w zasadzie 
z 8 frakcyj. Około socjalistów w chwi- 
lach krytycznych dla rządu zgrupuje 
się prawdopodobnie od 180 do 190 zwo- 
ienników i dorywczych sympatyków. 
Radykali w razie konfliktu z socjalista 
mi skupią mniej więcej 200 deputowa-- 
nych, w zależności od przedmiotu, nad 

którym będzie odbywać się głosowanie. 
Wreszcie partje umiarkowane i prawi- 
ca zbiorą tę samą liczbę, to jest około 

200 deputowanych. 

Problem trwałej większości rządo- 

wej w obecnej Izbie jest różny od te 

samej kwestji w poprzednim parlanie.. 
cie. Jak wykazało doświadczenie, w po- 
pnzednim parlamencie nie było syste 
matycznej zmiany większości. W grze 
parlamentarnej Francji, w najbliższym 
czasie możliwy jest wypadek w pewnych 
sytuacjach, że rząd radykalny znaj- 
dzie przeciw sobie solidarny front le- 

wicowo-prawicowy. Narazie jednak 
wszystkie wiadomości potwierdzają, że 
nowy gabinet, który przedstawi się par 
Jamentowi w czwartek przyszłego tygo- 
dnia, będzie miał charakter radykalno- 
społeczny, przy współpracy grup rady- 
kalno-spolecznej i lewicowo-radykalnej 

PROJEKT ZMIANY 
REGULSMINU SEWATU 

PARYŻ. PAT. — Senatorowie Cail- 

leau i Cheron zlożyli projekt rezolucji, 
mający na celu modyfikację i uzupeł- 
nienie regulaminu senatu. W myśl tego 
projektu do regulaminu senatu wpro- 

wadzony będzie nowy art. 55-b, sfor- 
mułowany w ten sposób, iż tajne gło- 
sowanie staje się obowiązującem, jeże- 

li 1) petycja, domagająca się takiego 

głosowania, zaopatrzona jest w 100 pod 
pisów członków senatu, 2) jeżeli się te- 
go domaga komisja finansowa w kwest- 

UEREDIETEP ERANZTTZEODYECRECZY DEK ZEZACASA 

WIELKA KONFERENCJA 
ROLNICZO - HANDLOWA. 

'WARSZAWIA 3 6. (tel. wł.) Jak się 

dowiaduje Ag. „Iskra“, w związku z 

wielką knoferencją rolniczą, zwołaną 

przez Ministerstwo Rolnictwa w dniach 
10 i 11-go bm. Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu rozpatruje projekt zwołania 

podobnej konferencji. Konferencja, któ 
rą Min. Przemysłu i Handlu zamierza 
zwołać, odbyłaby się w dniu 22 bm., a 
tematem jej byłyby sprawy, związane 
z polityką handlową rolnictwa. Udział 
w obradach mają wziąć przedsta wicie- 
le zainteresowanych organizacyj rolni- 
czych, społecznych i hadlowych, oraz de 
legaci kupiectwa zbożowego. Decyzję co 
do zwołania tej konferencji poweźmie 
p. Minister Przemysłu i Handlu w naj- 
"bliższych dniach. 

MONIUSZKOF=5: 
(W 60-tą ROCZNICĘ ZGONU) 

W dniu dzisiejszym upływa lat 
sześćdziesiąt od chwili, kiedy najge- 
njalniejszy — po Chopinie — muzyk 
polski w XIX wieku, Stanisław Moniu- 
szko, sterany ciężką walką o byt co- 
dzienny, zamknął przedwcześnie, ma- 
jąc tylko 53 łata, w Warszawie, księ- 
gę swego życia, pełnego trudów i za- 
wodów aczkolwiek niebogatego w ze- 
wnętrzne wypadki większej doniosto- 
ści. 

Urodzony 5 maja 1819 roku, w ma 
jatku rodzinnym Ubielu, w Mińskiem, 
w pobliżu Śmiłowicz, lata dziecięce 
przeżywał Moniuszko w domu  rodzi- 
cielskim w zupełnie patryarchalnej 
atmosferze cichego dworku szlachec- 
kiego; wchłonięte wówczas pierwiast- 
ki muzyki ludowej i wpływy całego 
otoczenia, nadały twórczości jego pew 
ną barwę lokalną, zaznaczającą się w 
ciągu całego życia. Zdala od wszelkie- 
go ruchu artystycznego, nikt się nie 
poznał dość wcześnie na jego niezwy- 
kłym talencie i nie przejrzał, że w tem 
naogół uzdolnionem dziecku, dojrzewa 
muzyk wyjątkowy. Matka zaczęła Sta- 
nisława uczyć początkowo gry  forte- 
pianowej, lecz tylko dla uzupełnienia 
wykształcenia towarzyskiego, zaś o 
przyszłym zawodzie muzyka, nie my- 
sŚlał nikt, gdyż ojciec marzył o karje- 
rze urzędniczej dla swego jedynaka, 

chociaż talent jego coraz się wyraź- 
niej zaznaczał i pociąg wrodzony do 
muzyki przewyższał inne upodobania. 

Decydującą chwilą stał się pobyt 
czasowy siedemnastoletniego Moniusz 
ki w Wilnie, gdzie zamieszkał u krew- 
nych; znalazłszy tam nieznany mu 
przedtem celomelodykon (poprzednik 
teraźniejszego harmonium), zaczął im- 
prowizować na nim. Usłyszała to przez 
ścianę, równie młoda panienka Alek- 
sandra Miillerówna i wiedziona cieka- 
wością, dopilnowała Moniuszkę wy- 
chodzącego na miasto i niby przypad 
kowo z nim się na schodach spotkała. 
Chwilowe widzenie się spowodowało 
zapoznanie się Moniuszki, przez wspól- 
nych znajomych, z rodziną Miillerów, 
w następstwie czego zapadło postano- 
wienie, że młodociany improwizator 
poświęci się zawodowi muzycznemu, 
a dopiero po ukończeniu studjów fa- 
chowych poślubi „najdroższą Olesię*, 
z którą się niebawem zaręczył. 

W roku następnym wreszcie wyje- 
chał Moniuszko do Berlina, gdzie stał 
Się uczniem i domownikiem słynnego 
teoretyka C. F. Rungenhagena, dyrek- 
tora król. „Singakademie*. O pilności 
znakomitego ucznia dokładnie poucza- 
ją nas kajety, zawierające wielką ilość 
wypracowań, przechowywane w archi- 
wum Sekcji im. Stanisława Moniuszki 

P 

Stanisława Moniuszki 
1872 — 1932 
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PRÓGRAM UROCZYSTOŚCI 

W sobotę 4-ga czerwca 1932 roku o 
godz. 5 p p.Koncert połączonych or- 
kiestr wojskowych pod dyrekcją ka- 
pelmistrzów: B. Reszke, F. Koseckie- 
go i M. Kościeszy. 

Ceny biletów — wejście 20 gn, — 
miejsce 50 gr. 

W niedzielę 5-go czerwca 1932 ro 
ku o godz. 10 r. Uroczyste nabożeństwo 
w kościele św. Jana. Utwory religijne 
St. Moniuszki wykonają połączone chó- 
ry Wil Związku Tow. Śpiewaczych i Mu 
zycznych pod dyrekcją Wł. Kalinow- 
skiego. 

godz. 11 r. Po nabożeństwie pochód 
i składanie wieńców u stóp pomnika St. 
Moniuszki. 

godz. 12, Popularne koncerty or- 
kiestr wojskowych na placach miasta: 

Zalkret — park uniwersytecki. 
Sołtamiszki — w pobliżu kościoła. 
Plac Orzeszkowej. 
Plac Łukiszki. 
Zarzecze — Rynek. 
Popławska. 

przy Towarzystwie Muzycznem w War 
szawie. Po prawie trzechletnich - stu- 
djach i słuchaniu rozmaitych dzieł w 
artystycznem wykonaniu, musiał Mo- 
niuszko opuścić Berlin i przerwać na 
zawsze niezupełnie ukończoną naukę, 
z powodu kłopotów pieniężnych swe- 
go ojca. 

Po powrocie do kraju, widząc się 
zmuszonym szukać pracy zarobkowej, 
uchwycił się Moniuszko — jak deski 
ratunkowej — skromnej posady orga- 
nisty w kościele św. jana w Wilnie, 
gdzie niedługo potem w kościele Pana 
Jezusa na Antokolu pobłobosławił mło- 
dą parę Stanisława i Aleksandrę Mo- 
niuszków ksiądz Jan Menu. Dopełnia- 
jąc małe uposażenie na stanowisku or- 
ganisty, zabrał się młody artysta do 
żmudnej i marnie wynagradzanej pra- 
cy nauczyciela gry fortepianowej. 

Początkowo uważał Moniuszko 
swój pobyt w Wilnie za czasowy, usil- 
nie zabiegając o bardziej sobie odpo- 
wiednie stanowisko w Petersburgu. 
Trudno mu było wewnętrznie się po- 
godzić z nader ciasnem i bezbarwnem 
życiem artystycznem, oraz intrygami 
zawistnemi, jakie znalazł w Wilnie ów- 
czesnem, pozbawionem jako-tako zor 
ganizowanej orkiestry i zespołów chó 
ralnych. Wszelkie nadzieje na Peter- 
sburg, stale się rozwiewały i w ciągu 
dalszym, klepiąc biedę, pozostawał 
Moniuszko w Wilnie, pomimo ciężkiej 
pracy dla chleba, tworząc dzieła wie- 
kopomne:i pełne głębokiego natchnie- 

Kalwaryjska — rynek. 
Łosiówka. 
Antokol — Ryneczek. 

Wielka — przed Ratuszem. 

godz. 8 wiecz.: Park im, Żeligowskie- 
go — Wielki Koncert Zespołowy. U- 
dział biorą: chóry Wil. Związku Tow. 
Spiewaczych i Muzycznych: „Echo“, 
„Lutnia“, „Hasto“, Drukarzy, Poczto- 
wy, Akademicki, chór Konserwatorjum 
'Wil., Okręgowy /Ohėr Nauczycielski 
(300 osób), oraz (Wileńska Orkiestra 
Symfoniczna i soliści: Wanda Hend- 
rich i Zofja Bortkiewicz”Wyleżyńska. 
Dyrygent: Adam Wyleżyński. i 

W programie: kantata „Milda“, wy 

jątki z oper „Flis“, „Halka“, „Hrabi- 
na“, „Straszny Dwór”, oraz pieśni. 

Ceny biletów: wejście — 30 gr., ul- 
gowe — 20 gr., miejsce przed estradą 
— 60 gr. W razie niepogody koncerty 
odkłada się na tydzień następny. 

Otwarcie pamiątek  Moniuszkow- 

skich nastąpi w dniach najbliższych. 

nia. Osiemnastoletni okres wileński za 
ważył najwięcej w życiu. Moniuszki, 
jako kompozytora muzyki wokalnej. 
Należy sobie dokładnie  uprzytomnić, 
że pośród bardzo licznych i różnych 
treścią, niejednakowej wartości, śpie- 
wów Moniuszki, do słów najwybitniej- 
szych poetów naszych, z Mickiewiczem 
na czele, daje się wybrać bogata wią- 
zanka utworów, nie bojących się po- 
równania z najsłynniejszemi pieśniami 
całego Świata, zasługując na miano 
skończonych arcydzieł: Wydana w ze- 
szytach pod nazwą „Śpiewnik domo- 
wy”, wskazującą, że celem kompozy- 
tora było podniesienie poziomu śpiewu 
amatorskiego, nie popisy koncertan- 
tów, stanowią prawdziwą epokę w roz 
woju historycznym pieśniarstwa pol- 
skiego, której znaczenie będą odczu- 
wały najdalsze pokolenia. 

Stanowisko organisty kościelnego 
i szczera pobożność Moniuszki niewą- 
tpliwie spowodowały znaczną ilość je 
go utworów muzyki kościelnej. Szcze- 
gólną pięknością wyróżniają się: msza 
Es-dur, oraz Litanje do N. P. Ostro- 
bramskiej i prześliczna pieśń „Witaj 
Раппо...'', stale śpiewana w czasie Nie- 
szporów w Ostrej Bramie, a od paru 
lat rozbrzmiewająca, jako hejnał, z 
dzwonnicy Bazyli wileńskiej. 

Zgodnie w ówczesnemi poglądami 
na twórczość muzyczną, najwięcej po- 
ciągała młodego mistrza myśl o kom- 
pozycji operowej. Po kilku jednoak- 
tówkach, nieraz pisanych  okoliczno- 

80 ciężkich samolotów bombardu- 

jących, 
63 ciężkich samolotów morskich, 
12 samolotów torpedowych, 
342 samolotów myśliwskich, 
120 samolotów dalekiego rozpozna- 

mia, 
86 samolotów 

skiego, 
112 samolotów piechoty (towarzy- 

szących), 

80 samolotėw szkolnych, 
18 wodnych samolotėw szkolnych, 

6 sterowcow patrolowych, 
10 sterowców, towarzyszących, 
16 balonów na uwięzi. 

Program wyposażenia obejmuje ra- 
zem 815 samolotów, 16 sterowców i 16 
balonów, na co przewidziano w budże- 
cie lotnictwa 92,5 miljonów marek nie- 
mieckich, 

Zhrojenia sowieckie w. powietrzu о- 
bejmują olbrzymi plan, budzą poważne 
refleksje. Z jednej strony Sowiety wy- 
głaszają przez swych delegatów ma kon 
ferencji rozbrojeniowej szumne frazesy 
o rozbrojeniu, obliczone na tani efekt 
propagandowy, — a z drugiej strony 
zbroją się na gwałt w olbrzymich roz- 

miarach i nie pokojowych chyba ce- 
lach. 

Powinno to być jpoważnem ostrzeże- 
niem dla nas. Winien o tem pamiętać 

zwłaszcza ten, kto mie jest jeszcze 

czlonkiem LOPP. Aw. 

rozpoznania mor- 

Miasto na stopie wo- 
jennej z Rosją 

Wojna rosyjsko-angielska , jaka rozpę- 
tała się pomiędzy obu państwami w latach 
1855—56, a która w historji nazywana jest 
wojną krymską, dotychczas właściwie  je- 
szcze nie została zakończona, przynajmniej 
ieśli chodzi o część terytorium angielskiego, 
Małe miasteczko irlandzkie Barwick na 
Tweedzie wypowiedziało wówczas wspól- 
nie z Wieiką Brytanją i lrlandją wojnę Mi 
kolajowi I, ale w podpisaniu traktatu poko 
jowego w roku 1866 to miasto nie wzięło 
udziału. 

Barwick dotychczas więc jest na stopie 
wojennej z Rosją, tak iż wojna ta, wpraw- 
dzie nie krwawa już trwa 64,006 dni. 

Stan taki wywołany został przez niedo- 
patrzenie. Akt wypowiedzenia wojny podpi- 
Sany został przez królową Wiktorię, która 
wyszczególniła na nim wszystkie swe tytuły 
m. in. i tytuń władczyni Barwicku, co było 
przywiłejem iniasta z czasów króla Ryszar- 
dal. Podpisując zaś traktat pokojowy w Pa- 
ryżu dnia 30 marca 1856 r., królowa przez 
pomyłkę opuściła tytuł władczyni Barwicku. 
Zatem z punktu widzenia prawa międzyna- 
rodowego Barwick, wypowiedziawszy woj- 
nę Rosji, a później nie podpisawszy traktatu 
pokojowego, jest nadal na stopie wojennej 
z Rosją. 

Paradoks ten zainteresował koresponden 
ta wojeunego „Dailly Mail" w  Mandżurji, 
tak, że po uspokojeniu się stosunków na Da- 
lekim Wschodzie, powrócił do ojczyzny i 
odwiedzi: burmistrza miasta Barwicku. W 
rozmowie z pierwszym obywateleni Barwicku 
dziennikarz przekonał się, że burmistrz do- 
brze wie o stanie wojennym, jaki panuje po- 
między jego miastem a Rosja. 

— Dlaczego więc nie zawrzecie pokoju 
z Rosja? — zapytai dziennikarz. 

— Hm, jak miałbym to panu wytłuma- 
czyć, — mówi burmistrz, skrobiąc się za u- 
chem — Właściwie nigdy nie mieliśmy na 
to czasu. Zresztą nie do mnie ta sprawa 
należy. To sprawa sekretarza miejskiego. 

Dziennikarz niezwłocznie odwiedził sekre- 
tarza. 

— Owszem, jesteśmy nastopie wojennej 
z Rosją — potwierdził sekretarz i gdyby na 
terenie naszego miasta pojawił się jakiś Ro- 
sjanin, natychmiast aresztowalibyśmy go i 
internowali w obozie koncentracyjnym. Ale 
na szczęście, Rosjanie do nas nie przycho- 
dzą. 

I dlaczego nie zawrzeć pokoju z Rosją? 
— Tak właściwie MODY MY, uczynić, ale 

z drugiej strony, poco brać na siebie takie 
kłopoty? Jakaż to jest wojna? Wreszcie ka- 
sa nasza nie może pozwolić sobie na jakieś 
nadzwyczajne wydatki, a stan wojenny nas 
nic nie kosztuje. 

Urodziny króla 
JERZEGO V-go 

LONDYN. PAT. — Dzień dzisiej- 

szy będzie w Londynie bardzo uroczyś- 

cie obchodzony, jako dzień urodzin 
króla Jerzego, który kończy 67 lat. 

  

šciowo i cieszących się niejednako- 
wem powodzeniem, z których „Nocleg 
w Apeninach* do słów A. hr. Fredry, 
był wystawiony z powodzeniem i we 
Lwowie, obdarzył Moniuszko muzyką 
polską operą „Halką* do słów Wł. 
Wolskiego, mogącą stanąć do współ- 
zawodnictwa z najznakomitszemi ope- 
rami całego świata, w dobie swego po- 
wstania, a będącą niezaprzeczenie pier 
wszem dziełem, od którego się zaczę- 
ła prawdziwie polska twórczość ope- 
rowa, gdyż prace jego poprzedników 
na tem polu nie wznosiły się ponad po- 
ziom muzyki talentów drugorzędnych, 
lub uzdolnionych amatorów. 

Pierwotnie „Halka* była dwuakto- 
wą i w tej formie była wykonaną, w 
braku teatru operowego w Wilnie, z 
udziałem artystów i amatorów, w dniu 
1 stycznia 1548 roku na estradzie kon 
certowej w „sali Miillerów*, a dopie- 
ro w 1852 r. na scenie teatralnej, z 
Rostkowską, jako pierwszą Halką i Kle 
czyńskim z Warszawy, jako pierwszym 
Jantkiem. A 

Nie bacząc na stanowcze i wielkie 
powodzenie tego dzieła w Wilnie i nie 
zwłocznie podjęte w tym celu starania, 
nie doczekał sięMoniuszko wystawie- 
nia „Halki“ na scenie warszawskiej 
wcześnie, jak w dniu 1-g0 stycznia 
1858 r., nie umiejąc 'w swej szlachet- 
ności charakteru dość skutecznie wal- 
czyć podobną bronią z intrygami sy- 
stematycznie prowadzonemi przez prze 
ciwników w Warszawie, utrudniają- 

W WIRZE STOLICY 
MATURA — CIĘŻKI ORZECH DLA 

NAUCZYCIELI 
Kiedy się widzi rozgorączkowanych, prze 

jętych gamoni, którzy od zmysłów odcho- 

dzą bo: „zdajemy maturę!!!* złość * bierze, 

że są takie tłomoki na Świecie. jakby zda- 

nie lub nie zdanie matury zależało od nich, 

nie od nauczycieli. 3 

Poczciwe beliry przepychaly mnie zaw- 

sze z klasy do klasy. Byłem najlepszym 

piłkarzem szkoły, a nasza szkoła zdobyła 

mistrzostwo wszystkich szkół warszawskich,. 

łomotałem w tenisa, humor mi  dopisywał. 

Więc profesorowie od matematyki, łaciny, 

fizyki, chemii analitycznej, przerabiali pod 

koniec roku pałę na trójczynę i — jakoś 

przegramolałem się wyżej. Wreszcie ma- 

tura. Akurat odebrano nam prawa. Zdawaliś- 
my w obcej szkole przed całą obcą komisją. 

Co to ściągnąć — obejrzeć się, pisnąć nie 

dano. Obce belfry biegały wokoło nas jak te 

jamniki zaperzone. No i jasny rezultat na 36 

zdało 4 maturę. Cztery hebesy, kuwadła, bę- 

cwały. Nie załowaliśmy ich wcale, bo to by- 

ły łatki i tylko zawadzali. Całą paką zasie- 

dliśmy na drugi rok. 

Po pół roku przed swoją komisją poszło. 

jak po maśle. 

Zrobiłem zadanie z trygonometrji. Dwa 

razy chodziłem się napić wody, dwie dobre 

szpargały rozwiały ostatnie wątpliwości. Do- 

bry matematyk aż stękał potem z rozpaczy: 

— Jaki tępy ten Karol, Paczkowski dal mu 

jedną šciągaczkę — malo, potrzebowal dru- 

giej.... 

Na ustnem też dobrze poszło. Delegat nie 

miał pojęcia o łacinie — ja też. Nauczycieł 

mówi: 

— Powiedz jaką odę Horacego. 

— (Quem tu Melpomene semel, nascentem 

placido, lumine videris, 

— Może jeszcze jaką drugą, wtrąca de- 

legat. 

Ojej, a ja nie umiem. Ale lękliwie zaczy- 

nam: 
Arma virumque cano, Troiae qui 

primu ab oris. 

Italiam fato profugus Laviniaque venit. 

Nauczyciel kiwa głową, że dobrze; dele- 

gat ani się domyśla, że to Aeneida Wirgile- 

go. Doskonale. 
Na wielkiej tablicy wypisano mi cały sze- 

reg „latwiutkich“ zadanek. Stoję jak baran 

przed wodą. Dyrektor energicznie zaczął czę 

stować delegata tartinkami. Mademoiselle — 

naprawdę ładna panna — nuż go zagadywać. 

3 3 2 
— bV5+cV6+dV7 cicho podyktował mi 

matematyk, uważaj durniu, żle piszesz... 
Fizyk zapytał: — „Kto był Faraday i co 

wiesz 0 nim?“ 
I przez 10 minut ględziłem o biednym 

chłopcu co z łokajczuka wyrósł na sławę 
wszechświatową, a skończył w szpitalu wa- 
rjatów. 

— On dużo wie! podziwiał wizytator. Tak 
życiorysy wielkich fizyków znałem, ale © 

ich wzorach, cewkach, obliczeniach nie mia 

    

łem pojęcia. 5 
No i dostałem maturę. Belfry się spociły, 

namęczyły przy mnie — mnie to nic nie ko- 

sztowało zdrowia. Na 32 zdało nas 30. Tych 
dwóch nie wiedziało ile jest konjugacyj 1 
czem się różni kula od walca. Nie było dla 
nich ratunku. 
Matura — to egzamin sprawności, pomysło- 
wości, orjentacji nauczyciela. Prawdziwe e- 
mocje maturalne miałem dopiero w 5 lat 
później — gdy sam egzaminowałem. Co sie 
namartwiłem na tej |-szej swojej maturze. 
lie kramu, zachodu z uczniami. To była do- 
piero matura! Karol. 

———— 

  

   

  

    

Według relacji uczestnika 

klubu p. Kaden Bandrowski po powitania 

zjazdu przez Węgra — polyglotę, który 

przemawiał w kilku językach, zaprotestował, 
że nie uwzględniono jakiegoś języka słowiań 

skiego, powołując się, że Słowianie wydali sze 

reg wielkich ludzi, których nazwiska cytował 

zjazdu Pen- 

zaczynając od Dostojewskiego. Nie mielibyś- | 

my nic przeciwko temu, żeby p. Kaden-Ban- 

drowski dopominał się o język polski. Lecz 

mówienie tylko o językach słowiańskich, to 

zacieranie w świadomości politycznej spole- 

czeństw obcych  dziejowego  antagonizmu 

pomiędzy narodem rosyjskim a polskim, 2) 

mówienie o „słowianach* w Budapeszcie, 

robi wrażenie takie same, jakieby w 1863 r. 
zrobił wrażenie toast w Warszawie na cześć 

Rosji, 3) P. Kaden-Bandrowski widocznie za- 

pomniał, że Dostojewski był polonofobem. 

WŁ. St. 
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cych młodemu i skromnemu kompozy- | 
torowi dostęp na pierwszą scenę ope- 
rową w Polsce. Tymczasem kompozy- 
tor z librecistą przekształcili „Halkę“ 
na operę czteroaktową. Premjera w 
Warszawie była przyjęta z entuzjaz- 
mem niesłychanym, a śpiewaczka Rii- 
voli i tenor Doboski, odtworzyli głów- 
ne role — wzorowo. Krytyki prasowe _ 
były życzliwe, ale dość powściągliwe. 
Jak się zdaje, nikt wtedy jeszcze nie 
odczuł, że wieczór ten był początkiem 
nowej ery w rozwoju muzyki polskiej. 

Była to też chwila przełomowa w 
życiu Moniuszki; niezwłocznie organi- 
sta wileński został kapelmistrzem ope- 
ry warszawskiej, staraniem pani gene- 
rałowej Marji Kalergis-Muchanowo- 
wej, żony prezesa rządowych teatrów | 
warszawskich, która zawsze otaczała 

opieką naszego mistrza, za co jej się 
Szczera wdzięczność należy. 

Łagodność i prawość charakteru 
Moniuszki nie pozwalały mu stawiać 
czoła intrygom, a chociaż stanowisko 
nowe ułatwiło wystawianie swych oper - 
jednak położenie jego materjalne nie- 
wiele się poprawiło i po dawnemu nie- 
dostatek panował w domu. 

W szeregu dzieł powstałych w War 
szawie, trzeba wyróżnić wykwintną i | 

do pełną humoru operę „Hrabinę“ 
słów Wł. Wolskiego, a szczególnie o- 
perę „Straszny dwór do słów J. Chę- ! 
cinskiego, najdojrzalsze i jednolite ar- | 
cydzieło nawskroś polskiego 
twórczego Moniuszki, 

ducha 

  
pod względem 3  
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Dzień Miłosierdzia 
W związku z encykliką Ojca św. 

Piusa XI „Miłością Chrystusa poru- 
szeni* JE. ks. arcybiskup Romuald 
Jałbrzykowski, metropolita wileński, 
zarządził na dzień 5 czerwca (w nie- 
dzielę) rb. w oktawę Najśw. Serca je 
zusowego „Dzień Miłosiedzia Chrze- 
šcijanskiego““. 

We wszystkich kościołach miasta 
Wilna i archidiecezji wileńskiej w 
tym dniu odbędzie się zbiórka na cele 
pomocy biednym i potrzebującym.— 
Nie wątpimy, że ofiarność społeczna 
mimo kryzysu i zbyt częstego odwo 
ływania się do niej, nie zawiedzie i 
wszyscy, którzy nie są jeszcze pozba 
wieni pracy, choćby najskromniejszą 
złożą ofiarę. | 

Jak się dowiadujemy, 
starań p. prof. dra Stefana 

na skutek 

Glasera, 

C(hrześcijańskiego 
prezesa Rady Archidiecezjalnego Zwią 
zku Towarzystw Dobroczynności „Ca 
ritas'* dyrekcja teatrów polskich w 
Wilnie wspaniałomyślnie ofiarowała 
10 proc. z wpływów kasowych z 2-ch 
przedstawień  niedzielnych.. Pewien 
procent z przychodu ofiarował także 
zarząd restauracji „Georges'a*. Przy- 
kład tych dwóch  instytucyj znajdzie 
napewno należyty oddźwięk wśród in 
nych instytucyj i interesów m. Wilna 
—jak np.: w kinach, sklepach, cukier 
niach itp. 

Zebrane na powyższy cel ofiary u- 
prasza się kierować do Biura Archi- 
diecezjalnego Związku Towarzystw 
Dobroczynności „Caritas* w Wilnie, 
ul. Metropolitalna 1 — codziennie od 
9—15 z wyjątkiem niedziel i dni 
świątecznych. 

  

OGÓLNY OBRÓT P.K.O. 
W PIERWSZYM KWARTALE R. B. WYNIÓSŁ PRZESZŁO 
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Echa wypadków listopadowych przed Sądem 
SZEŚĆ SPRAW 0 ZAJŚCIA ULICZNE 

Na wczorajszej wokandzie Sądu Okrę- 
gowego znalazło się aż 6 spraw, dotyczą- 
cych wypadków listopadowych z roku u- 
biegłegc. 

W pierwszych dwóch na ławie oskarżo- 
nych znaleźli się: uczeń żydowskiej szkoły 
technicznej 18-łetni Mojżesz Faktor oraz 
21-letni zegarmistrz Lejba Doktorowicz. 

Obaj oskarżeni byli o branie czynnego 
udziału w pamiętnych zajściach ulicznych 
dnia 1Ć listopada r ub. — jednakże na sku 
tek braku konkretnych dowodów winy zo- 
stali uniewinnieni. 

Nieco ciekawiej przedstawiała się następ 
na z rzędu sprawa 17-ietniej ekspedjentki z 
ul. Niemieckiej Sory Kryzowskiej. Mianowi- 
cie Kryzowska w dniu 10 listopada wraz z 
tłumem innych żydów miała napaść i obić 
dwóch uczni Polaków. 

wobec tego jednak, że na rozprawę sta 
wii się tylko jeden z poszkodowanych ucz- 
ni, drugi zaś przebywa obecnie w szpitalu, 
a przedewszystkiem wobec braku na roz- 
prawie posterunkowego, który ją wówczas 
zatrzymał — Sąd, uwzględniając prośbę ©- 
brony, odroczył rozprawę do dnia dzisiej- 
szegc. 

Również zostały odroczone do dzisiaj 
sprawy dwóch oskarżonych Polaków. 

Zkolei Sąd przystąpił do rozpoznania 
sprawy 23-letniego studenta medycyny U. 
„E. Jakóba Feldmana i 19-letniego, rów 

nież studenta medycyny, Lwa Solca, która 
to sprawa — rzec można — stanowiła clou 
całego dnia. 

W uzasadnieniu aktu oskarżenia czyta- 
my, że w dniu 10 listopada r. ub. posterun- 
kowi policji konnej Socha i Trojniarz zo- 
stali delegowani, celem patrolowania, ulicy 
Słowackiego. Przed gmachem Instytutu im. 
Śniadeckich położonego przy zbiegu ulic 
Słowackiego i Nowogródzkiej, zebrał się 

ULE, MIODARKI 
Węzę sztuczną, 

rėlue narzędzia i przybory pszczelarskie 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

    

  

  

CO ZA SPRYTNA ROBOTA 

Mieszkaniec Baranowicz, Adam 
Stolarczyk, jak stwierdza komunikat 
policyjny, pozostaje od ośmiu lat w 
niedozwolonym stosunku ze swoją 
„rodzoną” siostrą. Mało tego: docho- 
wał się z nią pięcioletniego bastarda. 
Bastard ten nazywa swego tatusia ta- 
tusiem albo wujkiem, swoją mamusię 
mamusią albo ciocią, swoich rodzi- 
ców rodzicami albo wujostwem. Skom 
plikowane stosunki małżeńskie, brater 
skie, siostrzane i rodzicielskie trwa- 
ją, jak widzimy, szczęśliwie, od lat o- 
śmiu. I dopiero po ośmiu latach po- 
licja powiada, że ujawniła je w całej 
pogmatwanej nagości. Jak jednak 
sprytnie w ciągu tylu lat to familijne 
małżeństwo umiało się konspirować! 

natchnienia, niczem nieustępującej Śli- 
cznej „Halce*. 

Pod wpływem reformy Wagnera, 
którą Moniuszko wysoko cenił, powsta 
ła opera „Paria*, zbyt obca indywidu- 
alności jego i pomimo licznych zalet 
powodzenia nie miała. Bolesny to był 
cios dla Moniuszki, uważającego operę 
tę za najlepsze swego dzieło. 

Nie opuszczając gruntu rodzinnego, 
utworzył jeszcze Moniuszko wspaniałe 
„Widma'* —na tle części drugiej „Dzia 
dów'* i prześliczną muzykę do „Sone- 
tów Krymskich'* Mickiewicza. 

W muzyce czysto instrumentalnej 
miejsce naczelne należy się świetnej 
uwerturze „Bajka. Nieliczne utwory 
fortepianowe i kwartety smyczkowe 
nie wytrzymują porównania z muzyką 
wokalną i są mniej znane. 

Wśród wytężonej pracy i walki o 
lepszą egzystencję, wyczerpały się 
przedwcześnie siły żywotne Moniusz- 
ki. Wracając z próby 4-go czerwca 
1872 r. upadł rażony paroksyzmem ser 
cowym na schodach swego mieszkania 
i mimo starań lekarskich zmarł nie od- 
zyskując przytomności. Cafa Warsza- 
wa wzięła udział w uroczystości po- 
grzebowej mistrza, którego wiekopom- 
ne dzieła wzbudzać będą uwielbienie 
Powszechne jeszcze wielu pokoleń, 
imię jego nieśmiertelne na zawsze bę- 
dzie związane z nasem drogiem mia- 
stem. Michał Józefowicz 

w 

ša "B 

tłum żydów, rzucających kamieniami w gru 
pę studentów, skupionych w drzwiach wej- 
ściowych Instytutu. 

Posterunkowi Socha i Trojniarz pośpie 
Szyli wówczas z pomocą akademikom, roz- 
praszając zebrany tłum, poczem akademicy 
skierowali się ul. Słowackiego w stronę W. 
Pohulanki. Przy zbiegu ul. Słowackiego i 
Szeptyckiego na idących akademików napadł 
ponownie tłum żydów, obrzucając ich kamie 
niami. Posterunkowi Socha i Trojniarz po 
śpieszyli znów akademikom z pomocą, zmu 
szając tłum do rozejścia się. 

Jeden z uczestników zbiegowiska, stoją- 
cy na przedzie i przyjmujący czynny udział 
w obrzucaniu akademików kamieniami, 
spostrzegłszy zbliżających się Sochę i Trój 
niarza, cisnął w nich kamieniem, poczem za , 
cząi uciekać. 

Osobnikiem owym okazał się po zatrzy- 
maniu Jakób Feidman. 

Taki sam akt oskarżenia dotyczy Solca, 
z wyjątkiem tylko jednego, że poza kamie 
niami posługiwał się jeszcze wyrwanym 
gdzieś z płotu drągiem, który — jako cor- 
pus delicti — znajduje się na sali przed 
sądem. 

Na rozprawę powołano cały szereg świad 
ków, przyczem jako świadkowie oskarżenia 
zeznają przeważnie policjanci, którzy w 
dniu krytycznym rozpraszali tum. 

W obronie oskarżonych występują ad- 
wokaci Petrusewicz i Rudnicki. 

Na sali sporo publiczności, przeważnie 
żydowskiej, przyczem szeroko jest omawia- 
ny spodziewany wyrok. 

Po przesłuchaniu świadków, z których 
większość potwierdziła to, co się znajdowa- 
ło w akcie oskarżenia — przewodniczący 
Sadu wiceprezes Brzozowski zamyka prze- 
wód sądowy, udzielając głosu stronom. — 

Pierwszy po przemówieniu pprokuratora 
Klasse, zabiera głos adw. Petrusewicz. 

W mowie swej adw. Petrusewicz kła- 
dzie szczególny nacisk na okoliczności, że 
w wypadkach listopadowych trudno dopraw 
dy było ustalić, która w danym momencie 
strona była zaczepiającą, a która zaczepio- 
ną.. 

W konkluzji prosi o zastosowanie wzgę 
dem oskarżonych art. 262, mówiącego o za 
kłóceniu spokoju publicznego, a o odrzuce- 
niu drt. 122, przewidującego zaburzenia na 
tle nienawiści plemiennej. 

Adw. Rudnicki prosi w swem przemówie 
niu Sąd o zupełne uniewinnienie. 

Po dłuższej naradzie Sąd ogłasza wy- 
rok, mocą którego uznał obu oskarżonych 
winnych przestępstwa objętego ramami art. 
262 K. K. i jako takich skazał każdego z 
nich na 2 tygodnie aresztu. 
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nioną egzystencję. Redukcja nie bę- 
e dzie dotyczyła tachowców. 

— Remont w szpitału św. jJakóba. — 
Poczynając od 1 lipca na przecig 6 tygod- 
ni będzie zamknięty oddział chirurgiczny 
szpitala św. Jakóba. 

Okres ten będzie zużyty na gruntowne 
odremontowanie oddziału. ESS! 

SOBOTA WOJSKOWA 
2 rż z — Baczność, Peowiacy! — Dnia 5 bm. 
Dziś 4 Wsenód -slońca g-:3 11 (niedziela) o godz. 18-ej odbędzie się her- 
Ksiryna Ą batka dyskusyjna w lokalu Związku Legjo- 
„Šo Zachód słońca g. 20.16 i . przy uli. Bernardyńsk: — 

Bonifacego aną wygłoszone referat = 
ROSMA DO niewicza — „Zagadnienia z 

Zakładu Meteorołogicz- mniejszościami narodowościowemi na _ zie- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 3 czerwca 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 754. 

Temperatura średnia: -+ 19. 

Temperatura najwyższa: +22. 

Temperatura najniższa: +7. 

Opad: — 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: stan stały, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

  

MIEJSKA 
Dalszy spadek wpływów podat- 

kowych. — W ubiegłym miesiącu do 
kas miejskich wpłynęło zaledwie 45 
procent należności podatkowych. — 
Stan ten pogarszający się z miesiąca 
na miesiąc, niezmiernie dotkliwie od- 
bija się na finansach i poczynaniach 
miasta i stawia magistrat w sytuacji 
poprostu bez wyjścia. Wyraźnym te- 
go dowodem jest niemożność zestawie 
nia preliminarza budżetowego na rok 
przyszły, bowiem pozycje, które przed 
miesiącem były realne, stają się obec- 
nie iluzoryczne i magistratowi nie po 
zostanie nic, jak tylko te pozycje skre 
šlič. 

— Termin podatkowy. — Z dniem 1 
czerwca upłynął termin wpłacenia należno- 
ści z tytułu raty za 2 kwartał podatku lo- 
kalowego. 

Zgodnie z obowiązująemi przepisami, po 
k ten można. wpłacać bez odsetek i 

j w ciągu pierwszej połowy. bie- 
żącego miesiąca. 

— Rzeźnia miejska. — Notowali- 
śmy już, że policja prowadzi docho- 
dzenie w sprawie rzeźni miejskiej. 

W sprawie tej był badany b. jej 
kierownik, zawieszony w związku ze 

  

    
  

  

sprawą kina miejskiego ławnik Łoku- - 
policyjne idzie w. ciewski. Śledztwo 

kierunku ustalenia winy niektórych re 
widentów, którzy rzekomo dopuszczali 
się nadużyć. 

— Lustracja cechów. — Miejski wydzial 
przemysiowy ukończył lustrację góspodarki 
w cechach rzemieślniczych. Poza cechem 
cukierników, wszystkie inne prowadzą księ 
gowość w myśl obowiązujących przepisów, 
tak, że żadnych uchyleń nie stwierdzono. 

— Unieruchomiony samochód miejski. = 
W wykonaniu polecenia prez. Maleszewskie 

go o nieużywaniu pojazdów miejskich. dla 

celów osobistych, w dniu wczorajszym z0- 

stał unieruchomiony samochód jednego z 

wyższych urzędników miejskich, który 

wbrew poleceniu — korzystał z niego dla 

własnych potrzeb. 

— Redukcje w Kasie Chorych. — 
Podobnie, jak to ma miejsce w magi- 
stracie, również Kasa Chorych myśli o 
redukcji pracowników. W _ obecnej 
chwili opracowywane są odpowiednie 
wnioski. 

Przy zwalnianiu pracowników, K. 
Ch. będzie się kierowała zasadami, po 
dobnie, jak magistrat, t. j. wymówie- 
nia otrzymają ci, którzy mają zapew- 

mi 

  

h. północno - wschodnich R. P.*; ob. 
Giecewicza — „O tajnem szkolnictwie w 
Nilnie i kółkach samokształceniowych mło 

dzieży wie ; oraz ob. Wyszyńskiego— 
„Praca Pe aków w okręgu białostockim 
na terenach okupacyjnych w 1917 i 1918 ro 
KRES 

Omawiana herbatka towarzyska będzie 
ostatnią przed ferjami urlopowemi, które się 
rozpoczną dnia I lipca do 1 września rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
„-— Aktualne zagadnienia z zakresu poli- 

tyki socjalnej. Dziś, w sobotę, 4 czerwca r.b. 
odbędzie się w sali Śniadeckich następny, 
V-ty z kolei i przedostatni odczyt ekonomicz 
ny, P. Mieczysław Jastrzębowski, naczelnik 
wydziału pracy Centralnego Związku Pol- 
skiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Fi- 
nansów, wygłosi prelekcję na temat: „Aktu- 
alne zagadnienia z zakresu polityki socjal- 
nej. Początek o godz. 18-ej. 

— Zarząd Związku Niższych  Funkcjo- 
narjaszów Państwowych Okręgu Wileńskie- 
go zawiadamia. swych -członków, iż w nie- 
dzielę dnia 5 czerwca rb. o godz. 13-ej 
przy ul. Zawałnej nr, 1 odbędzie się ogólne 
zebranie członków: w. obecności p. senatora 
Karola Mozgały. 

  

    
   

  

  

  

ANDERS ZOO A m ECA 

Dzień Dziecka. Już jutro 5-go b.m. ma- 

    

my w Wilnie doroczne święto dziecka. Wszy ё 
stkie grzeczne dzieci spotkają się na Wiel- 
kiej Zabawie w Ogrodzię Bernardyńskim o 
godz. 3-ej. A starsi przypomną sobie tego 
dnia 0 biednych sierotkach z Zakładów Tow. 
Opieki nad Dziećmi i nie poskąpią kilku gro 
szy paniom kwestarkom.  Zapowiedziane 
przedstawienie dziecirine w Łutni zostało 
przełożone na 12 b,m. 

EZ ZYTA PD 

RÓŻNE 
— Ostatnie dni pokazu motyii egzotycz- 

nych w Muzeum Przyrodniczem USB. (Za- 
kretowa 23). W niedzielę 5 czerwca upływa 
ostatni dzień pokazu motyli egzotycznych. 
Do dnia 5 czerwca włącznie | mužėum jest 
otwarte codziennie od godz. 11 do 14: Od 
7 b.m. Muzeum Przyrodnicze dostępne bę- 
dzie dla publiczności tylko we środy i w 
niedziele od 11—14 po poł. 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Medyków 
U.S.B. składa gorące podziękowanie P.P. Kar 
powiczom za ofiarowanie  Biblį Cole 
książek z dziedziny: lekarskiej w ilości 
Miów po, ś.p. córce Zofji Karpowiczównie, 
byłej studentce. V roku -med.-na: U:S.B. 

W. imieniu 660 członków „Koła składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. 

— Podaje się do ogólnej wiadomości, że 
statki pasażerskie kursują po rzece Wilji na 
odcinku Wilno—Werki w soboty, niedzielę i 
dnie świąteczne od godz. 7 rano, co pół 
dziny. W dnie powszednie kursują z wycie 
ka 
cjalne zniżki. 

— W związku z projektowanem „Ogni- 
skiem“ dla samotnych kobiet, koło Kużni- 
czanek podaje do wiadomości, że osoby za- 
interesowane mogą się zwrócić pod adre- 
sem Zamkowa 3 m. 4— gdzie pani Janina 
Pieniążkowa udzieli łaskawie wszelkich in- 
formacyj: (Środy, czwartk i piątki od 2 do 
3-ciej). 

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

  
    

    

  

    

  

     

ce. — Dziś w sobotę 4 czerwca o godz. 8 ! 
min. 15 arcywesoła farsa Arnolda i Bacha 

Szpieg Malko na szubienic V 
JAK WYKONANO EGZEKUCJĘ? 

Jak już podawaliśmy, wczoraj nad 
ranem stracono szpiega sowieckiego 
Andrzeja Malkę. 

Szczegóły tej nieprzyjemnej bądź 
co bądź procedury przedstawiają się 
następująco: 

Skazany przesiedział, przez całą 
roc poprzedzającą stracenie z drugim 
więźniem, również czekającym na pro 
ces o szpiegostwo — w jednej celi. 

W celi ich przez całą noc paliło się 
światło. 

O decyzji Pana Prezydenta Malko 
nic nie wiedział, zakomunikował mu 
ją dopiero na parę godzin przed wy- 
konaniem wyroku inspekcyjny sier- 
żant straży więziennej, który rano 
przyszedł do celi. 

Przez całą noc Malko aczkolwiek 
nie spał, to jednak zachował całkowi- 
ty spokój. 

Gdy oznajmiono mu, że Pan Prezy- 
dent prośbę o ułaskawienie odrzucił, 
prosił tylko o zobaczenie się z matką 
i siostrą, która to prośba została u- 

względniona. 

Egzekucji dokonano w tak zw. pod 
wale I pawilonu, gdzie znajdują się 
rozmaite składy, a jednocześnie od 
czasu wprowadzenia wieszania, jako 
środka wykonania kary śmierci, jest 
stała szubienica, która składa się Z 
wmurowanego w sufit podwału haku 
i odpowiedniej pętli. 

Gdy Malkę wprowadzono do pod 
wału, kata tam jeszcze nie było. 
Dopiero, gdy został odczytany wy- 

rok, i zawiązano mu oczy, wszedł ze 

  

swym pomocnikiem kat Maciejewski. 
Maciejewski wprowadził delikwenta 
na specjalne schodki, które po nałoże 
niu na szyję pętli, zostały mu z pod 
nóg wytrącone. 

Kilka przedśmiertnych drgawek i 
na pętli zawisło martwe już ciało ska- 
zańca. 

Przy wykonywaniu wyroku byli 0- 
prócz prokuratora: duchowny prawo- 
sławny, lekarz więzienny, komisarz 
policji, naczelnik więzienia oraz czte- 
rech dozorców, którzy pełnili straż. 

CZŁOWIEK O KTÓRYM 
SIĘ MÓWI 

Wczoraj na dziedzińcu więzienia łu- 
kiskiego stracono szpiega Andrzeja 
Malkę. Egzekucję wykonał naturalnie 

Maciejewski ze swym pomocnikiem. 
Maciejewski — nazwisko znane i popu- 
larne. Mistrz — w staropolskiem zna- 
czeniu tego słowa. 

Oto wychodzi właśnie mistrz z bra- 
my więziennej. 

Jak wygląda? — Młody człowiek, 
lat trzydziestu pięciu. Wżrost średni, 
włosy ciemne, na twarzy przyjemny u- 
śmiech. Świetnie skrojony jasny garni- 
tur, elegancki kapelusz, w ręku skórza- 
na walizka. Co się w niej znajduje?— 
Może kolekcja stryczków? — Ach, nie! 
Ten człowiek wywiera wrażenie wy- 
twornego turysty, który m dalekich 
stron przyjechał, aby zwiedzić Wilno. 
Niktby nie pomyślał, że właśnie temi rę 
kami w modnych rękawiczkach przed 
godziną... 

  

Dwa ostatnie ODCZYTY EKONOMICZNE i 0 rzerwta 
  

Trzeba więc zadać eleganckiemu pa- 
nu jakieś obojętne pytanie, niezwiązane 

z jego zawodem i stanowiskiem. 

— Jak się panu podoba Wilno? Czy 
znał pan je przedtem? 

— Owszem, bawiłem tu przed paru 
laty. 

Prawda... przed paru laty tracono tu 
taj mordercę rodziny Masłowskich. By- 
ła to pierwsza szubienica w Wilnie. — 
Mistrz mówi o tem: bawiłem... Orygi- 
nalna definicja czynności. 

— Czy podoba mi się Wilno? — 0- 
czywiście. Jest to prześliczne miasto, i 
żałuję niezmiernie, że pobyt mój tutaj 
jest tak krótki... 

Czuję gęsią skórkę na grzbiecie. — 
Krótki! Pewnie... gdyby się miało po- 
wiesić codzień jednego, mistrz niewąt- 
pliwie zabawiłby dłużej. ; 

On tymczasem mówi dalej z zachwy 
tem: - 

— Wasze kobiety są prześliczne. W 
žadnem mieście polskiem nie widzia- 
łem tylu pięknych i zgrabnych kobiet... 

Powtarzam ten komplement Macie- 
jewskiego pięknym Wilniankom. Niech 

przyjmą go w sposób, jaki uważają za 
odpowiedni. 

Ale oto zajeżdża taksówka. Eleganc- 
ki pan wsiada do niej. Mówi szybko: 

—Dowidzenia. 
Z ust kata usłyszeć dowidzenła..— 

B:r.. to brzmi jak dzwon pogrzebowy. 
nemo. 

OFIARY 
Dla uczczenia dnia Imienin swego szanow 

nego Dyrektora, Pana Rektora Aleksandra 
Januszkiewicza składają siostry i personel 
administracyjny Il Kliniki Wewnętrznej — 38 
zł. na remont Bazyliki Wileńskiej. 

i. Dla grup, oraz młodzieży szkolnej spe | 

  

Zmarł nagle w dniu 3 czerwca r. 

S 

Adam Dzierżyński 
Sędzia Sądu Okręgowego w Wiinie 

b. w wieku lat 60. 

Cześć Jego świetlanej pamięci. 

Eksportacja zwłok do Kościoła św. Piotra i Pawła z domu żałoby przy 

rl. Borowej Nr. 1-a, nastąpi w dniu 4 czerwca o gadzinie 18.30 a następnie 

pogrzeb na cmentarzu przy tym że Kościele, 

ZRZESZENIE SĘDZIÓW i PROKURATORÓW 

O czem powiadamia 

NIESPODZIEWANY ZGON 
SĘDZIEGO DZIERŻYŃSKIEGO 
Wczoraj na krótko przed godziną 

3 po poł. zmarł nieoczekiwanie sędzia 
drugiego wydziału cywilnego Sądu O- 
kręgowego ś. p. Adam Dzierżyński, — 
przeżywszy lat 60. 

Śmierć ś. p. Dzierżyńskiego spotka 
ła podczas przerwy w posiedzeniu, w 
którem brał udział, w pokoju narad. 

Zgon nastąpił natychmiast, tak, że 
wezwana pomoc lekarskaz okazała się 
zbyteczną. 

Przyczyną Śmierci był atak serco- 
wy. 

Zmarły pozostawił żonę i córkę. 
BEBE SPEPRZDY Z RAZY TTE DR ZECYCOOORETOEKA 

p.t. „Awantura w raju. 
i bm. o godz. 8 m.15     

   

      

ntura w raju". 
„Szczęście od jutra* w Lutri. —Dziś 

ę zerwca o godz. 8 m. 15 wiecz. 
ia komedja St. Kiedrzyńskiego p.t. 

e od jutra". 
Jutro niedzielę 5 bm. o godz. 8 m.i5 

po raz ostasni „Szczęście od jutra". 
— Popołudniówka niedzielna w Вегпаг- 

dynce — odwołana. Z powodu uroczystości 
Moniuszkowskich popołudniówka niedzielna 
(5 czerwca godz. 4-ta p.p.) została odwo- 
łana. 
PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH 
— Teatr Leni w Bernardynce w dniu 7 

czerwca wystąpi z premierą wesołej operet 
ki — wodewilu p.t. „Polacy w Ameryce". 

Nieuchwytny" Vallace'a w Lutni. — 
/ czwartek 9 czerwca po raz 

szy ukaże się niezmiernie interesująca 
sztuka Wallace'a p.t. „Nieuchw ; 

— Koncert Pieśni Białoruskiej. — W dn. 
4 czerwca rb. (w sobotę) Białoruski Zwią- 
zek Akademicki USB. w Wilnie urządza 
Koncert Pieśni Białoruskiej, na program któ 
rego złoży się cały szereg białoruskich pieś 
ni ludowych w wykonaniu chóru tegoż 
Związku pod kierownictwem p. G. Szyrmy 
oraz numery solowe p. A. Sosnowskiej i 
innych. Koncert odbędzie się w sali Klubu 
Handlowo - Przemysłowego (Mickiewicza 
33-a). Początek o godz. 20 min. 30. Ceny 
biletów od 1 zł. do 5 zł. 

— Park im. gen. Żeligowskiego. 
Sobota 4 czerwca 1932 roku. 1) Koncert 
Wil. Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mi 
chała Małachowskiego. 2) Wystąpi Ignacy 
Dygas, znakomity tenor. W programie Mo- 

i i inni. Przy fortepianie E. Soło- 
monówna. Początek o godz. 8,15 wiecz. — 
Ceny: 30, 20 i 60 gr. 

   

   

    

    

        

  

  

  
  

  

KOŁNIERZE sztywne, półsziy- 
wne, elastyczne 

  

zawsze nz jlepszel 
Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach.   
CO GRAJĄ W KINACHr 

Pan — Książę Dracula. 

Heljos — Dwa serca biją w walca takt. 
Casino — Monte Carlo. 

Hollywood — Małżeństwo. 

Światowid — „iGilotyna“. 
Stylowy — Truciciel. 

Lux — Droga do raju. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zuchwały podstęp złodziei. Wczo 

raj w południe do mieszkania p. Klu- 

kowskiej przy ul. Gimnazjalnej 10 we- 
szło dwóch porządnie ubranych osobni- 
ków, pod pretekstem obejrzenia odda- 
nych Klukowskiej w komis różnych an- 
tyków i biżuterji. 

' Właścicielka mieszkania, mimo że 

była w tym czasie sama, nie podejrze- 

  

0 państwu Mirskich 
P. Józef Mirski, który wraz z żoną 

swoją p. Marją Mirską, wypełnił przed 
paru tygodniami Środę Literacką wspo- 
mnieniami Marji Szymanowskiej i Goe- 

thego, obraził się za moją recenzję o so 
bie i o żonie. Przysłał z Warszawy 
wielką szarą kopertę, której zawartość 
stanowią: dwa wycinki z gazet o p. Jó- 
zefie Mirskim, dwie broszury pióra p. 
Fózefa Mirskiego, notatka reklamowa 
o p. Marji Mirskiej z tak zwanemi gło- 
sami prasy, wreszcie program koncer- 

tu p. Marji Mirskiej, urządzonego ku 
czci Marji Szymanowskiej. 

Prócz wymienionych cennych mate- 
rjałów do ewentualnej monografji o pa- 
nu i pani Mirskich, w kopercie znajdo- 
wał się list, w którym p. Mirski pisze, 
że z prawdziwem oburzeniem przeczy- 
tał w „Słowie” notatkę o sobie i prosi 
o naprawienie wyrządzonej krzywdył?) 
oraz o przysłanie mu odnośnego nume- 

ru „Slowa“, 
Naprawiam ją, komunikiijąc, że zgo 

dnie z brzmieniem wycinka z „Połonii* 
paryskiej, p. Józef Mirski jest człowie- 
kiem wszechstronnie utalentowanym: 

"poetą, literatem, krytykiem, ueżonym, 

tłumaczem, teatrologiem, pedagogiem, 
filozofem i profesorem. W Berlinie w 
r. 1930 wygłosił odczyt w radjo. Jest to 

zaszczyt, którego — jak giłosi ów wy- 
cinek — dostąpił w Niemczech z po- 
śród Polaków tylko Tadeusz Zieliński, 
prof. Cybichowski i Kaden Bandrow- 
ski. Jozef Mirski byl czwartym. 

Mimo dziewięć talentów p. Józefa 
Mirskiego i radjoodczyt berliński, ja 
twierdzę, że jego występ na Środzie Li- 
terackiej był do luftu. w. 

REHABILITACJA AKADEMIKA 
M. CZEREWKI 

WIŁNO. — Współoskarżony 0 naduży- 
cia w Bratniej Pomocy Studentów USB. a- 
kademik M. Czerewko został przez Sąd A- 
pelacyjny uniewinniony. W dniu 1-go czer 
wca sprawa jego była rozpatrywana przez 
Sąd Rektorski, który postępowanie przeciw 
ko p. Czerewce całkowicie umorzył. 

wając podstępu, pozostawiła nieznajo- 

mych w pokoju, a sama udała się w 

głąb mieszkania, by przynieść żądane 
przedmioty. 

Wychodząc, zapomniała wziąć ze sto- 
łu paczkę, w której znajdowało się Kil- 
kaset złotych, z czego skorzystali przy- 

byli i pieniądze zrabowali. 

Gdy Klukowska weszła do pokoju, 
rzezimieszkowie ułożywszy pieniądze do 
teczki, poczęli szybko wycofywać się z 

mieszkania i po ciłwili zniknęli za 
drzwiami. 

Okradziona tak dalece przeraziła się 
zachowamiem się złodziei, z których je- 
den miał nwaet rewolwer, że zapomnia- 

śła wezwać pomocy, co naturalnie u- 

możliwiłoby ujęcie sprawców. 
Po zorjentowaniu sięp olicji w prze- 

biegu całego zajścia, aresztowana z0- 
stała slużąca pp. Klukowskich, która 
jak się okazało, była już notowana za 
kradzież. - 

— ZŁODZIEJE W LOKALU SMP. 
Nieznani sprawcy zapomocą wyjęcia szyby 
dostali się do domu ludowego (ul. Sokoła) 
i na szkodę Stowarzyszenia Młodzieży Pol 
skiej dokonali kradzieży 39 płyt i patefonu 
na sumę zi. 345. Ž 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

  

  

  

DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Aktualne książki Władysława Studnickiego @ 

„Rosja sowiecka w polityce Światowej ez. 

daleki Wschód w polityce Światowej sz. 
  

Zamordował matkę i szwagra. 
PONURA ZBRODNIA POD WOŁOŻYNEM 

WOŁOŻYN. — W dniu 29 maja 
Korziuk Atanazy, mieszkaniec wsi Kra 
žyno, gminy i powiatu wołożyńskie- 
go wystrzałem z broni palnej pozba- 
wił życia matkę swą Paraskę Korziuk, 
swego szwagra Wincentego Winconia, 
którego zwłoki ukrył w okopie powo- 
jennym w pobliskim lesie. Ss 

Przebieg zbrodni przedstawia się 
następująco. 

W dniu 29 mają Korziuk udał się 
ze swym szwagrem Wincentym Win- 
cunemi do pobliskiego lasu, — gdzie 
mieli paść krowy. W lesie Korziuk 
napadł na szwagra i wystrzałem w 
głowę (kula przeszła nad. lewem o- 
kiem) położył go trupem. Po dokona 
niu zbrodni Korziuk wrócił do domu, 
zjadł śniadanie, poczem udał się z po 
wrotem do lasu, ściągnął zwłoki za- 
mordowanego Wincuna do okopu po- 
wojennego, gdzie nakładł na nie ga- 

łęzi i podpalił. Trup zamordowanego 
Wincuna częściowo zwęglił się. Po 
zniszczeniu zwłok Korziuk udał się de 
wsi, gdzie spotkał matkę swą, którą 
usiłował pozbawić życia wystrzałem z 
uciętego karabinu. Karabin nie wypa- 
№, i wówczas morderca uderzył mat — 
kę kolbą w głowę, a gdy ofiara pad- 
ła nieprzytomna na _ ziemię, siekierą 
dobił ją, przecinając jej krtań i prze- 
łyk. Po dokonaniu tej drugiej zbrodni 
morderca zbiegł w niewiadomym kie- 
runku, prawdopodobnie w kierunku 

pobliskiej granicy do Rosji sowieckiej 
Między mordercą a jego ofiarami 

od dłuższego czasu toczył się spór na 
tle-podziału majątku. Matka mordercy 
zamieszkiwała z zamordowanym Zię- 
ciem Wincunem. T 

Pościg za mordercą trwa. Docho-- 
dzenie prowadzone jest w trybie do- 
raźnym. 

 



SŁ 
  

Z AKADEMICKIEGO RUCHU EMIGRACYJNEGO 
Podaje się do wiadomości wyjeżdżających na studja zagranicę, że zbliża się osta- 

tni termin egzamimów wstępnych na uczelnia h zagranicą w sesji letniej. Dla uniknięcia 

odmowy przyjęcia z: się zainteresowanym dokonywanie zapisów i rezerwowanie 

miejsc we wcześniejszym terminie. Studenci wyjeżdżający na studja otrzymywać będą 

na podstawie par. 4-a ulgowe paszporty zagraniczne po przedstawieniu dokumentu, 

stwierdzającego formalny zapis na wyższą uczelnię zagr. na rok akad. 1932 — 33. Wy- 

jeżdżający wfnni zaopatrzyć się w dowody C. I. K., posiadaczom, których przysługuje 

prawo korzystania z ulgowych i bezpłatnych wiz, oraz szeregu ulg w kraju i zagr. Po- 

  

moc w organizowanych wyjazdach grupowjych studentów, przy których wyjeżdżający 

korzystają z 50 proc. ulgi na kolejach, udzielaną będzie przez Warszawskie Akademickie 

Biuro Informacyjno-Zapisowe Stud. Stud. Zagr. w Warszawie, ul. Mirowska Nr. 3—17. 

Biuro załatwia przyjęcia na wszystkie wyższe uczelnie zagr. udziela bezpłatnie wszel 

kich informacyj, dotyczących studjów, kosztów utrzymania zagranicą i t.d. 

Burza nad Święcianami 
WILNO. — Nad powiatem święciańskim 

przeciągnęła przedwczoraj silna burza. Od 

uderzenia piorunu we wsi Izabelino gm. 
daugielliskiej został zabity Eljasz Kupkin i 
ciężko poparzeni Jan i Anastazja Berczy- 
nowie. Równocześnie w powiecie. spaliło 
się kilka budynków gospodarskich. 

SDIEET SET 

— Między sąsiadami — Przed dwoma 

dniami notowaliśmy wypadek, że przy uli- 

cy Belwederskiej jeden z lokatorów zranił 

siekierą właściciela domu Aleks. Wołodko= 
wicza. 

Gdy poszkodowany cokllwiek wydobrzał, 

* postanowił zemści ćsię na awanturniku i 

właśnie wczoraj dokumentnie go pobił. 

Wzywano nawet pogotowie ratunkowe, któ 

rego lekarz zalecił rannem, a jest nim Winc. 

Plango, udanie się do szpitala. 

— BójKA NA WESELU. — W kolonii 
Ruszcze gminy głębockiej podczas wesela w 
domu Wiktora Brochana wynikła krwawa 
bójka. Podczas bójki ciężko poraniono 2-ch 
chiopów. jednego z nich, niejakiego Justy- 
na Panteleja odwieziono do szpitala w Głę- 
bokiem. 
— WYPADEK NA DWORCU KO- 

LEJOWYM. — Wczoraj okoio godzi- 
ny 6 p.p. w pobliżu dworca kolejowe 
go na przejeździe dostał się pod ko- 
ła pociągu wraz z wozem i koniem 
jakiś wieśniak, Nieszczęśliwy uległ 
zmiażdżeniu nogi, niżej kolana i zgnie 
ceniu żeber oraz uszkodzeniu głowy. 
W stanie beznadziejnym przewieziono 
go do szpitala. Ranny koń został do- 
bity. 

„.— Potajemna gorzelnia na Zwie- 
rzyńcu. — Po dłuższej obserwacji 
czwarty komisarjat policji ujawnił w 
posesji nr. 10 przy ul. Rysiej potajem 
ną gorzelnię, zakonspirowaną w spe- 
cjalnie na ten cel przeznaczonym lo- 
kalu. W chwili wkraczania policji go- 
rzelnia była czynną. 

Zakwestjonowano 
nu, zacier i aparaty. : 

Gorzelnia należała do Anastazji 
Grygonisowej i Józefa Niewiadom- 
skiego. 

— FAŁSZYWY BILON. — One- 
gdaj na targu w Smorgoniach zatrzy- 
mano Mikołaja Kniaziewicza, miesz- 
kańca Wilna, w chwili, gdy usiłował 
puścić w obieg faiszywe jednozłotów- 
ki. 

Przy aresztowanym znaleziono więk 
szy zapas falsyfikatów, których nie zdo 
iai on jeszcze wymienić. 

Jak się potem okazało, Kniazie- 
wicz, podając się za ziemianina, sku- 
pywał na rynkach różne towary i in- 
wentarz, płacąc fałszywym bilonem, 
co do prawdziwości którego na wsi 
narazie trudno było zorjentować się. 

Fabryczkę falsyfikatów urządził оп 
w Wilnie w swem mieszkaniu przy u- 
licy Niedźwiedziej 27. с 

Rewizja tam przeprowadzona, u- 
jawniła wszystkie przyrządy, potrzeb 
ne do wyrobu monet: 1 zł. 50 gr. i 
20-groszowych. 

— Zamachy samobójcze. — W celu po- 
zbawienia się życia Anastazja Urbanówna, 
at 25 (Krupnicka 5) wypiła esencji octo- 
wej. Pogotowie ratunkowe odwiozło despe- 
ratkę do szpitala Sawicz w stanie niezagra- 
żającym życiu. Przyczyna nieznana. 

Josel Klajp, lat 20, bez stałego miejsca 
zamieszkania w bramie domu nr. 9 przy uil. 
Rudnickieį, w celu pozbawienia się życia— 
wypił esencji octowej. Pogotowie ratunkowe 
odwiozło desperata do szpitala żydowskiego 
w stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna 
usiłowania samobójstwa — nieznana. 

— Nadużyia ałkoholu. — Steianja Ostrej 
ko bez stałego miejsca zamieszkania, wsku 
tek nadmiernego użycia alkoholu zatruła się. 
Wymienioną z ulicy Kolejowej Pogotowie 
ratunkowe odwiozło do szpitala Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. 

Z POGRANICZA 
— Wysiedleni zbiegowie. — W rejonie 

Dzisny bolszewicy wysiedlili na nasze tery- 
torjum kilkunastu zbiegów z Polski, którzy 
w swoim czasie przedostali się do Sowie- 
tów, chcąc uniknąć kary za różne przestęp 
stwa, lub też uchylić się od służby wojsko- 
wej. 

rajeatónych osadzono w więzieniu. 
— PERYPETJE ŻYWNOŚCIOWE 

W MIŃSZCZYŹNIE. — Zbiegowie z 
okolict Mińska opowiadają, że mimo 
wprowadzenia wolnego handlu, artyku 
ły żywnościowe z uwagi na swe ce- 

ny są poprostu niedostępne dla konsu- 
mienta. Zatargi z handlarzami na tem 
tle nadal się mnożą, przybierając nie- 
raz groźny charakter. 7 

zapas samogo- 

  

з OGLOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego. w Wilnie 

VII rewiru, , zamieszkały w. Wilnie, przy u- 

licy Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 14 czer- 
ca 1932 r. — o godzinie 10 rano przy uli- 
cy Nikodema Nr. 6 m. — odbędzie się sprze 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go, należącego do Zelmana Gelpeja, składa 
jącego się z prawa do połowy autobusu 
„Chevrolet“, oszacowanego na sumę zł. 
2,000, na zaspokojenie pretensji Wulfa Gryn 
berga. 

Komornik 
A. USZYŃSKI. 

Na terenie gminy widzkiej i  daugieli- 
skiej zabity został Konrad Mołoszyn i 
śmiertelnie poparzony Bazyli Mołoszyn, je- 
go ojciec. Z innych gmin również nadcho- 
dzą wiadomości o śmiertelnych wypadkach 
od uderzeń piorunów. 

  

  

DZIAŁALNOŚĆ KASY 
im. MANOWSKIEGO 
Dnia 29 maja odbyło się doroczne po- 

siedzenie Rady Naukowej Kasy im. Mianow 
skiego. 

Obecni byli „delegaci: Polskiej Akadeinji 
Umejętności, Uniwersytetów, Politechnik о- 
raz Towarzystw Naukowych z całej Pol- 
sk. i 

Na przewodniczącego Rady, po ustąpie- 
niu z powodu stanu zdrowia, prot. K. Twar 
dowskiego, powołano prof. W. Świętosław- 
skiego. 

Po uczczeniu pamięci zmarłego członka 
Rady, prof. F. Kryształowicza, Rada wysłu 
chała sprawozdania prezesa Komitetu z 
działalności Kasy za r. 1931. 

Komitet zmuszony był do ograniczenia 
wydatków i do zastosowania środków 0- 
szczędnościowych. Realizowanie należności 
napotyka na poważne trudności. Subwe 
maleją, a tymczasem zastępy  potrzebują- 
cych pomocy wztastają. Podejmowanie no- 
wych publikacyj jest coraz bardziej utrud- 
nione. Wprawdzie w ubiegłym roku doro- 
bek wydawniczy Kasy jest jeszcze dość po 
ważny, ale zawdzięczać to trzeba dawniej- 

ym poczynaniom i zasobom. Rozwój dal- 
szej pracy zapomogowej jest dziś zahanno- 
wany. Trzeba szukać realnych środków do- 
ražnych. 

W roku 1931 Kasa wypušcila w šwiat 
16 dzieł własnych, 11 wydawnictw  ogto- 
szono drukiem z zasiłkiem Kasy, 9 dzieł 
wykonano przy pomocy wydawniczej Ka- 
sy — przeważnie w jej drukarni. 

Ponadto Kasa udzieliła: około 95000 zł. 
na prace badawcze, na przygotowanie do 
druku wyników badań, na zapomogi osobi- 
ste i pomoc dia towarzystw naukowych; 
wypłacono około 18,000 zł. na nagrody, ok. 
14,000 zł. na stypendja, ok. 16,000 zł. na 
pożyczki. 

Rada przyjęła jednomyślnie sprawozda- 
nie Komitetu i Komisji Rewizyjnej oraz u- 
chwaliła wniosek, wzywający ogół do po- 
parcia wszelkiemi siłami starań Komitetu o 
zapewnienie funduszów instytucji, która w 

agu 50-ciu lat ubiegłych tak wydatnie i 
chlubnie się zasłużyła społeczeństwu i pań 
stwu i nadał w pracy swej dla dobra nau 
ki połskiej nie ustaje. Chodzi o podtrzyma- 
nie wielkiego dobra narodowego, jakiem 
jest nauka polska. 

Z okazji jubileuszu Kasy Rada uchwali- 
la jednogłośnie wniosek nadania godności 

członka zasłużonego honoris causa za za- 
sługi na polu nauki i organizacji pracy 
naukowej: prof. dr. Kazimierzowi Twardow 

skiemu, b. przewodniczącemu Rady Nauko- 

wej, p. Stanisławowi Michalskiemu, redak- 
torowi „Nauki Polskiej" i „Poradnika dla 
Samouków*, oraz prof. Feliksowi Kucha- 
rzewskiemu który przez zgórą 30 lat praco- 
wał w Komitecie Kasy. 

Na miejsce ustępujących 

                

   

    

         

członków na 

  

  
członków Komitetu powołani zostali ponow 
nie: p.p. Karol Łutostański, dotychczasowy 
prezes Kasy, Franciszek Czubalski i Józef 
Morozewicz, nadto p. Z. Chrzanowski. 

  

W pogodną niedzielę 
Każdej pogodnej niedzieli koleje podmiej- 

skie, tramwaje i autobusy wywożą tłumy lu- 
dności miejskiej, spragnionej świeżego po- 
wietrza. Kto nie może pojechać dalej, szuka 
ziełonej trawki na przedmieściach, lokuje 
się gdzieś w mniej, lub więcej zacisznem 
miejscu, gdzie ojciec rodziny może zdjąć 
marynarkę, dzieci buciki i pobiegać boso, a 
matka — rozłożyć prowianty. Ale kogo tyl- 
ko stać na to, ten stara się odjechać trochę 
dalej od miasta, dusząc się w  niemiłosier- 
nym tłoku w wagonie, aby tylko wydostać 
się na „prawdziwą wieś". + 

Jak wiadomo jednak, „kto ma liczną dzia 
twę, nic mu w życiu nie jest łatwe”. Ledwie 
pociąg ruszył, już któremuś dziecku chce 
się jeść. Wielki kosz z prowiantami ściąga 
się z góry, ku niezadowoleniu reszty po- 
dróżnych. Umęczona matka wypakowuje bu- 
telkę z mlekiem i jaja na twardo. Okazuje 
się wtedy, że był to fałszywy alarm — dzie 
cko jeszcze nie jest głodne. Ale za chwilę 
namyśla się i znowu woła o jedzenie, a za 
nim inne dzieci w wagonie, które mu poza- 
zdrościły. I znowu wielki ruch koszów, bli- 
źniaczo podobnych do siebie — wszędzie, 
jak dziób gęsi, sterczy butelka, pękate boki 
zdradzają bochenek chłeba i jaja. W powro- 
tnej drodze dzieci, zmęczone upałem, jazdą, 
mlekiem, skwaśniałem na gorącu, chorują na 
żołądek. Matki ledwie żyją ze znużenia, a 
ojcowie są -wściekli. : 

‚ №е гпасгу to wcale, aby wycieczki byly 
niepotrzebne, czy tylko Śmieszne. Tylko w 
większości wypadków jadący z dziećmi u- 
trudniają sobie, a nieraz i zatruwają cały 
pobyt przez zabieranie wielkiej ilości nieod- 
powiednich prowiantów. Zamiast mleka, któ- 
re kwaśnieje i powoduje zaburzenia żołąd- 
kowe, lepiej ząbrać osłodzonej hefbaty, któ- 
ra gasi pragnienie, a zawierając cukier, po- 
krżepia siły, osłabione upałem. Zamiast kieł- 
basy, łatwo się psującej, jaj na twardo, cięż 
kich i zabierających wiele miejsca, lepiej 
wziąć chleba z masłem i parę tabliczek cze- 
kolady. Dzieci biegające na powietrzu i słoń 
cu, zużywają więcej energji, niż zwykle, mu- 
szą sobie czemś zużyta energję powetować. 
Oczywiście, wiele jest produktów i potraw 
zdrowych, przynoszących organizmowi ko- 
rżyść, chodzi tylko o to, żeby nie zabierać 
żbytecznego balastu, rzeczy ciężkich, które 
w rezultacie przyniosą tyleż korzyści, co ten 
sam produkt skondensowany. Bardzo wska 
zane jest zabrać ze sobą kilka kawałków cu- 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KSIĄŻĘ DRACULA* — „Pan”. 
Są filmy, za które trzeba rozstrze- 

lać reżysera, wsadzić na pal operatora i 
zredukować od najbliższego pierwszego 
wszystkich akitorów. 

„Książę Dracula* ma jeszcze jedne- 
go współtwórcę. (Kogoś bezimiennego, 
kto dużemi nożycami pokroił taśmę na 
kawałki, a potem posklejał, zapomina- 
jąc, że dźwięk pozostał... Bohaterowie 
ryczą z zamkniętemi ustami i mówią 

bezgłośnie. Wystrzał słychać w trzy mi 
nuty po wypaleniu itd. ' 

'Tego „współtwórcę" należałoby u- 
czynić wampirem i kazać mu pić wła- 
sną krew, bo plugawszego napoju nie- 
ma dla takiego wyjałowionego skoru- 
piaka. 

A propos wampirów. — Film zao- 

patrzony jest na początku i końcu w 
profilaktyczne wyjaśnienia, że wampi- 
ry to bujda, że to wykwit „ciemnoty i 
przesądów etc. 

Zbyteczne wysiłki. Z tego obrazu 
żaden, nawet najbardziej twardogłowy 

matoł nie nabierze respektu dla stra- 

chów w postaci sztucznego nietoperza, 

bezsensownych bredni o szczurach i tan 
detnego „księcia* ze źle ucharaktery- 

zowaną fizjognom ją. 
Treść jest tak zniekształcona i pełna 

niekonsekwencyj, że nawet cudownošė 
i nadprzyrodzoność wampirów nie po- 
trafi jej wyjaśnić. 

Nastrój grozy i tajemniczości został 
sparodjowany. Daleko lepiej wyglądało 

to wszystko w komedjowem ujęciu Fli- 
pa i Flapa w „Dziesięciu minutach 

strachu". 
„Książę Dracula* miał być filmem 

poważnym z dreszczykiem sensacji. — 
Tworcom tego | potwornego tasiemca 

przydałaby się lektura kilku ballad ro- 

mantycznych, gdzie nikomu na -myśl 
nie przychodzi branie na serjo różne 
„strachy“, ale gdzie umiano wytworzyć 
mastrój i atmosferę. 

Ale, gdy filmy kręcą szewcy, to 0- 
czywiście trudno wymagać czegoś po- 
rządnego. 

Rolę kobiecą odtwarza miła aktorka 

Helena Chandler, która znalazła się tu 
(skutkiem jakiegoś nieporozumienia— 
Pamiętamy ją z filmu „Nad ranem*, 
gdzie grała z Ramonem Novarro, Tem 
była na miejscu. 

Role męskie wszystkie są sfuszero- 
wane. 

Dodatki: stary zimowy przegląd 
sportowy i reportaż z meczu bokser- 
skiego o mistrzostwo świata.  Tad.C. 

SPORT 
KOMUNIKAT SEKCJI WIOŚLAR- 

SKIEJ W.K.S. „POGOŃ* W WILNIE 
Nowoobrane tymczasowe kierownictwo 

sekcji wioślarskiej WKS „Pogoń* przystąpi 
ło do zreorganizowania życia sportowego i 
towarzyskiego sekcji. Odnowiony tabor stoi 
do dyspozycji członków. 

Przewidziane jest zwiększenie taboru, a 
szczególnie podsekcji kajaków, oraz naby - 
wanie kajaków na dogodnych warunkach 
dla członków. 

Członkowie mogą korzystać z siatkówki, 
koszykówki, ping-pongu i plaży. 

W dniu dzisiejszym otwarty zostanie bu 
fet, obficie zaopatrzony przez 1 р.а.!. 

ŻYCIE TOWARZYSKIE S. W. W. 
Życie towarzyskie S.W.W. K.S. „Pogoń* 

otwiera tradycyjna sobótka, którą odbędzie 
się w dniu dzisiejszym, t. j. w sobotę. — 
w odremontowanym budynku na terenie 
przystani. 

Goście zaproszeni 1 wprowadzeni przez 
członków mile widziani. Przygrywać będzie 
kwartet 6 p.p. Leg. Wstęp 1 zł. 

Kierownictwo sekcji tą drogą zaprasza 
na powyższą sobótkę p. p. członków wszyst 
kich klbów sportowych w Wilnie. 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
_ Składki członkowskie w sekcji wioślat- 

skiej WKS „Pogoń* w sezonie bieżącym 
znącznie obniżono, a mianowicie: dla pan 
wpisowe 5 zł i za sezon 18 zł., płatne w 
4 ratach, dla panów: wpisowe 5 zł i za 
sezon 24 zł., płatne w 4 ratach.. 

- Dla kajakowców, pływaków i uczącej 
Sis aaa sezon 12 zł., płatny w 4 ra- 

ach. 

Z WIL. T-WA WIOŚLARSKIEGO. 
Pragnąc udostępnić korzystanie z piękne- 

go i najzdrowszego sportu wioślarskiego jak 
najszerszym masom inteligencji pracującej, 
Wileńskie Towarzystwo Wiośłarskie z uwa- 
gi na dotkliwy kryzys ekonomiczny wpro- 
wadziło doleko posunięte ulgi w opłatach 
członkowskich przez rozłożenie obowiązują 
cej składki dla członków nowowstępujących 
w wysokości 50 zł. dla panów i 40 zł. dla 
pań i młodz. akdemickiej na 10. rat miesię- 
cznych. 

„Jednocześnie w celu ułatwienia wpłat dla 
osób mających się poświęcić wioślarce przez 
część sezonu bieżącego zostały w Wil. T-wie 
Wiośl. ustalone opłaty półsezonowe, wyno- 
szące połowę składki rocznej z prawem ko- 
rzystania z taboru do dnia 15 lipca, względ « 
nie w drugiej połowie sezonu po wymienio- 
nej dacie. 

Ponadto, licząc się ze znacznym napły- 
wem członków w sezonie bieżącym, Zarząd 
T-wa czyni energiczne starania, zmierzające 
do zapewnienia swym członkom jaknajlicz- 
niejszego taboru,oraz urządzeń koniecznych 
dla racjonalnego postawienia nauki wiosło- 
wania, oraz pływania. 

Dla ożywienia życia towarzyskiego uru- 
chomiona została na przystani T-wa kawiar 
i oiEPia również dla gości wprowadzo- 
nych. 

CUKIER W WORKACH JUTOWYCH 
KRZEPI PLANTATORA JUTY. 

kru, jako niezmiernie pokrzepiającego zmę- 
czone i wyczerpane dzieci. 

Trzeba dążyć do tego, żeby wyjazd wy- 
poczynkowy był nim istotnie, i ułatwiać, a 
nie utrudniać sobie wyprawę na zieloną traw 

kę. HZ: 

owa 

pźeiękowy Dziśl Wiedeński przebój! Wersja Polska! Upojna historja miłosna! 

KINO TEATR DWA SERCA BIJĄ W WALCA TAKT 
„HELIOS“ Wszystkie djalogi i piosenki w polskim języku, wykonane przez polskich artystów. 

Seanse od godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. o godz. 2:ej. Na pierwszy seans ceny zniżone, 

  

Dźwiękowe kino Dziśł Super film erotyczny, 

  
Kobieta doby dzisiejszej. Wielki dramat przeżyć, wrażeń i miłości. 

HOLLYWOOD AKALŻEŃSTWO W rol. gł. najbardziej wyrałinowana artystka Świata 
Mickiewiczaj22 B R Y G I D A H E L M Clou sezonu wszystkich czasów! Nad program dodatki dźwiękowe. 

tel. 15-28, Seanse od godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąt. o godz. Z-ej. 
sky 2 Na pierwszy seans ceny Zniżone, 
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGIINE 
Dźiś! Niezapomniana bohaterka filmów „Parada 

miłości* i „Król Żebraków*, niezrównana Jeannette Mac Donald 

w słynnym na całym MONTE CARLO 
świecie filmie dźwiękowym dzów swą artystyczną 

ml. Wielka 47. Tel. 15-41 grą i przepięknym śpiewem. Nad program: Imponujące dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans zniżone 
Ś * 3 Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

głównych genjalny BELA LUGONI 
>: Ksi że Dracula""" oraz piękna HELENA CHANDLER. 
Najbardziej niesamowity osobliwy i dziwaczny film, jaki dotychczas stworzyła kinematografja. Film, który wywołał 
wielką sensację na całym świecie. UWAGA! Osobom nerwowym nie zaleca się oglą: tego filmu. 
Nad program; Mecz o mistrzostwo Świata z udziałem wszechświatowej sławy boksera Maxa Szmelinga orsz 
tyg dnik Pata, Peczątek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2 ej. Nal szy seans ceny Zniżone 

czarować będzie wi- 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

  

  

  

Dziś! Dwa 100 proc. Wielki „dramat erotyczny. Niezwykłe 
DANY, dźwiękowe arcydzieła T R U c i c I E L napięcie, Gita Ia е 
Kino-Teatr 2 Gt CONRAD VEIDT i MARY PHiLBIN Nad R ze nowe sys powieści 

85 NRYKA epokowy dramat w roi. gł. M. Malicka, 
Ra. SIENKIE ICZA JANKO MUZYKANT W. Conti, A. Dymsza i K. ZKrukowski   (Lopek) Najnowsze polskie arcydzieło. 

SZCZĘŚCIE OD DZISIAJ.   
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7 iš 42 г ie m rawcowa, szyje do- fekonom, zdolny, — 
: a „dziś 4 a SRA AEEROWISKEENERZEECH KA bize | o pracowity poleca | L GKAIS 

SE UWOJ SECZĘSlIMY CZE JĘZEM IE Lekcje Wykonanie  staranne.się. Bakszta 14. Janu- pzm 

zwlekając kupisz chociażby za ostatnie Zawadzka Brygida. — szkiewicz Witold, "TYYYWYTYVYYTYY** ** 

50 gr. bilet na Wielką Loterję Fanto- Feęywęęyyęywywnywnyę Majowa 15. o emi Mieszkanie 
wą, organizowaną staraniem Woje- Iektromonter 20 wany, Z praktyką. 3 pokojowe 

wódzkiego Komitetu do Spraw Bezro- Lekcje jący dobrze swój Legionowa 43. Chle- ze wszelkiemi wygoda” 
Ą z : : + i cia w 

bocia. W żadnym wypadku nie licz na francuskiego ach, poszukuje pracy, bowski Autoni, ASS dej dalinės, SE 

  

dla starszych dzieci Zygmuntowicz Stełan, —* ) > 

lab osób dorosłych na Mostowa 3. ” poszukuję pracy wiedzieć „się Białost 

lato. Oferty w redakcji ч 5 Ьішпп'-ь 220 * 

Słowa* pod Z. H. jolarz meblowy— poważne referencje. — 
” Ё Sty dobrze 6 Fabryczna 3 m. 14. Solidnym 

lokatorom, wydaje się 
—- @а ładne pokoje 1 

fach prosi o udzielenie Jan Wierciński, 

We mówić. ri ši kwalifiko- balkonem ze wszyst _tównież zamówienie. foieśia, wykwaliliko- 0: wszyst 

RR a © e Wykonanie solidne. z 3 wany, Z polecenia: kiemi wygodami i nie- 

szych dzieci lub osób Babkin Antoni, Smo- mi podejmie się pracy krępującem wejściem. 

przegraną — gryż każdy bilet wygry- 
wa, a zatem jakiekolwiek ryzyko jest 
absolutnie niemożliwe. 

Pamiętaj również, że całkowity do- 
chód z tej imprezy przeznaczony jest 
na pomoc bezrobotnym. Wydawanie 
fantów odbywać się będzie w gmachu 
Ratusza przy ul. Wielkiej, dnia 4-go, 

    

    

Wythowanka 
francuskiej pensji 

  

  

5 й w swojej specjalności, Adres w Redakcji. 

5-go i 6-go czerwca od godz. 10 —12 Kaki” Ee. В: tanio. | Robotę | R 
i od godz. 15 — 19-ej. NAA R Y šia prosi o ndzie- Solidnie. Tartaki 27 — DO WYNAJĘCIA 

  

lenie jabielkoteiek Rajchinbach Józet. 2 pokoje na piętrze — 
* $ racy. Zarakowski Sta- — e z wygodami institutrice па ОНа Ва przylmie pracę na e róg Makowej 

franę sise go 2. najskromniejszych 1 m 4, 
cherche condition pour - warunkach w zakładzie 
Wėtė. Possėde de bon- pyejcarz prosi o u.piekarskim wykwaliti- 
nes rec' mnandations, B dzielenie jakiejkol- kowany tachowiec-pie- 

Oferty w Redskcji, M.S, wiek pracy, najchętniej karz. Lipowa 26 
—-————— we wlasnym tachu. — Liksza Jan. 

Osoba starsza Piešlak Jan, Malinowa 7 Ska, Eanos raz — 
osiadająca dobrzeż— — d ZKA 

Fdacóski i muzykę (a. giużąca do wszyst: H obeznany ze swym Pó p. 
kończyła od. konserw. w kiego, pracowita — zawodem, Zdolny ta- 3-0 2 Po „Dez 
w Petersburgu), po-uczciwa — posznkuje chowiec. — piszukuje wygó Ak Ы "11”3' 
szukcje kondycji na pracy. .Może wyjechać pracy. Konowski Jan, najęcia. Łukiska 14. 
wyjazd.  Hryniewiczo. na prowincję Stryczyń- Bystrzycka 11 m. 5. 0 

    

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 4 CZERWCA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 12.00: Poranek szkol 

ny. 12.45: Audycja dła poborowych. 13.20: 
Komun. meteorolog. 14.45: Program dzienny. 
14.50: Muzyka z płyt. 15.15: Wiadomości 
wojskowe dla wszystkich. 15.25: Muzyka z 
płyt. 16.00: Radjokronika. 16.30: Kryzys świa 
towy a technika. Odczyt. 16.55: Audycja dla 
dzieci. 17.00: Koncert. 18.00: Transm. nabo- 
żeństwa z Ostrej Bramy w Wilnie. 19.00: Ty- 
godnik litewski. 15.10: Stanisław Moniuszko 
(w 60-tą rocznicę śmierci) wygłosi prof. M. 

  

EKZZ 
DO WYNAJĘCIA 

mieszania 3 i 2 poko- 
jowe z wygodami. — 
Wiłkomierska 5-a. 

  

  

    

    

  

Józefowicz. 19.30: Komun. Wil. Tow. Kół wa, Miła 3 m. 4. ska Emilja. Chocimska „> —— LEA! 

Roln. 19.40: Wiadomości sportowe. 19.45: — AS i a dy KuPno 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: „Na wid-  Mtada intelig. —— M znający gruntownie 1 SPRZEDAŻ 
nokręgu“. 20.15: Koncert życzeń (płyty) panienka ze znajo- tau SPORO di Ib trzeźwy, — EG 
21.55: „Papryka, tokaj i muzyka cygańska* mością * francuskiego, = lubiąca dzieci po- е › Add 

  

: (2 szukuje «pracy, Może uczciwy, prosi o jakie- 
pošsūkujs © się Miekie. wyjechać na wieś, — kolwiek zajęcie. Lwow. Sprzedam agawę 

wieża 22: 3 0d 5--7, Awsiekiewier " Emijaski 20 m Zarakow- dee anie adg ы 3 a 5 * Zaułek 2Betlejemski 8, 2-ej — 4-tej. Białostcc- 

feljeton. 22.10: Koncert. Chopinowski (Ro- 
bowska) 22.40: Komunikaty i muzyka ta- 
neczna. 

  

OE = 
AAAA DAAAŁAŁ. maj obotnik tartaczny ka 6 — 6. (Od zanłk») k = ka LSE Gietda Warszawska Szewe poszukuje piss RU Zu ramszczyk) : 

z dnia 8 czerwca 1932 r. Posady czy łeż samodzielnie, dobry fachowiec, ze Okazyjnielll 

WALUTY I DEWIZY — иНЛНЕНИШЕЕЕЛИНЕНИИН Мо2е — жу]есБаё naŚWiadectwami. poSZu-| różne pozostałe z 
FYWYWYYYYYYVYYYYYYWV* prowincję. Sokola 16, kuje pracy, najlepiej w licytacji rzeczy oraz 

    

  
Holandja 361,30 — 362,20 — 350,40. urcz tanisław. Swej specjalności, — samochod 
Londyn 32,94 — 32,91 — 32,09 — 32,77 any + AS 2 Wincenty Stankiewicz Sprzedaje nia 

Nowy York 8,90 — 8,92, — 8,88. do samodzielnego pro- ([ukiernike specjalista Mejszagolska 26 m. 3. LOMBARD 
Nowy York kabel 8,904 — 8,924 — wadzenia sklepu spo- w Od ciastek. Zdolny, ašis Vaszala ul. Biskupia 4, tel. 

8,884. lywezego. . wynapron pracowity. Z powodu fntroligatorzaicacE |14-10 od 9-- 21 
Paryż 35,14 — 32,23 — 35,05. denio I mietzkanie kryzysu chwilowo bez A I ios 2 DEOŻ Berlin w obrotach prywatnych 210,85. zajęcia. Śniegowy 4, m. 6. Zubaczy! = 

Pana Kaucja,” ul Fila. Kisilewski Stanisław. 
recka 43 m. 20. 
WYYYYYYYYYYYYNYYYYYS W 

Tendencja niejednolita. * dzimierz, Sienniki 
bardzo tanio poleca 

W. Mołodecki 
Wileńska 26. 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 

cegielni pod Wil- 
w. Wilnie nem lab „na Wi-   

ad 
Letniska 

  

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy u- leńszczyźnie prayjmię 

licy Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. PoSZUKUJĄ pracę na sezon I 9 ha dobreį 
1030 U.P.C., obwieszcza, iž w dniu 14 czer- PRACY ryj r - odejko ® m Esko > ажар Чени- 6 ощ оё 

Damo aaa AO. 
YYYYYYYYYYYYTYVYYYYY 
Siostra pielęgniarka 

ca 1932 r. — o godzinie 10 rano przy uli- 
cy Ostrobramskiej Nr. 11 m. — odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego, należącego do Izaaka Puńskie- 
go, składającego się z dorożki na kołach 
gumowych, oszacowanego na sumę złotych 
900, na zaspokojenie pretensji firmy „Cen- 

z całodziennem utrzy- e: p zza 
piekarz chwilowo maniem we dworze Ža kn aks s 

poszukuje posady pizy *, PZ ÓW. Przyj-dcrośli 4 zł. dzieci 2), 2 
chorych, może na wy- mie posadę. Wymaga- z;  gziennie. Wiado- ŽAA5A354 
jazd posiada dobre re-ia skromne, Szeptyc- „osć W. Pohnlanka 
ferencje. Zgłoszenia do kiego 10. Szyszkiewicz 7 _ 3 od 3—5. Różne 
Administracji pod W.H, Michał. 

  

nóż 

  

  

  

tro0DAL > a TRGEDRAGEJ ЕЕЕ 
Komornik ieśla prosi o udzie- ci = 

A. USZYŃSKI. Panienka (sm. Piakiejkolwiek w mal. Cerkliszkach, Wszystkich 
-—--- skromnych wymagań pracy. Może wyjechać Dogodna komunikacja, którzyby wiedzieli o 

OGŁOSZENIE przyjmie pracę w cha- ną prowincję. Kijow-Stcha ładna miejsco-miejscu zamieszkania 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rakterze ekspedjentki sta 4 Kowalewski Ja- WOŚĆ, park, las sosuc- Dominiki Z Żakiewi- 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy n- W sklepie. — Posiada кбр, wy, konie, auto, auto-czów _ Bartoszewskieł 
ez kaj z. 2 ms DUS. Dużo owoców i urodzonej: w 1885 roku 
polecenia. Subocz jarzyn, Cena pokój z w Charkowie, córki — 
m. 2 — Klimaszewska Kr mia utrzymaniem 5 zł. pod Jana i Apolonii z Szar 

licy Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 14 czer- 
ca 1932 r. — o godzinie 10 rano przy uli- 

  

  

fialleieś SA ian za. JÓZEtA. osob: Kuchnia zdro frańskich małżonków 
cy Wielkiej Nr. 47 m. — odbędzie się sprze iż pracy najchętniej do У- 3 

daż z licytacji publicznej majątku ruchome- majątku, spokojny, pra- 2; urozmaicona, OdŻakiewiczów, ostatnio 

go, należącego do Rywki Załkindowej, skła Osoba cowity, Nowogródzka miasta Swięcian i pod- zamieszkałej w roku 
w średnim wieku p0-10, dni stan. jazdówki 1 i pół klm,1915 w  Jekateryne- 

szuknje jakiejkolwiek s: Na Sm Informacje Cerkliszki sławiu (Rosja) uprasza 

pracy może samodziel- Święciany wil. tel, 56, się o podanie intorma- 

nej na małą gospodar= cji do  Konsystorza 

dającego się z mebli, kas ogniotrwałych, 

przedmiotów domowego i sklepowego i to 

warów, oszacowanego na sumę złotych 2841 

  

  ucharka z dobremi 
ad zaspokojenie pretensji skarbu Pań- kę domową lub na seu dA Pensjonat Aitos. Eoangelicko= 

JE Komornik: _ Wieś, albo pilnowanie czysta, Nowogródzka8. (11 kim. od Wilna, ko- Retormowanego Wilno, 
я mieszkania za b. skrom- Kopciuch Darja, 

A. USZYŃSKI. ne wynagrodzenie. Ja-. ) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAS giellonska 5—38. J. A. 

dani Wilni POTC dobry fachowiec, las, rzeczka, Warunki: przez Tow. Św. Win- 

Pi nr zak. zbiorniki tolarz. Sumieny, ze skromnemi wyma- Mickiewicza 62-a m.5. centego rodzina, skła- 

żelazne od 1000 Itr. — 33 000 ltr., belki pracowity prosi o ganiami szuka zajęcia Godz. 9 — 11 rano idająca s'ę z matki su: 

żelazna N N 14, 15; 16 i cegły. asienie padelkck od AN, Ss nie 3—5 popoł. chotnicy, ojea pa 
J „Rudi (3. | wiek pracy. Može wy- pije, Žėrawia 6 m. 3— =——————— botnego i trojga Ewą 

Informacje: J. Szefler, ul. Rudnicka 27 m. 3. jechać Gł POWKCJR o AZ m т EKO O ma 

AAAAAAAAAAAAAAABAAAI AS AAAAAAAAAAAAMAAAAA CZYWIII* Michał. Po- mierz, z utrzymaniem 4 zł, prosi o.pomoc w odzie: 
uz. | LO — dziennie w tku ŻY lub groszach Ofa- 

Lekarze Kosmetvka Ty! domów bnduje Ma os Oszmiiaika, Y dla rodziny 'B., — 
zofer solidny Do- W się w Wilnie, czyż Kąpjej, las. Dowie-Przyjmuje Administra- 

DOKTOR 

munikacja antobusowa) ul. Zawalna Nr. 11. 
w ładnej, zdrowej **"— 

zeladnik szewcki, miejscowości, sosnowy Polecana 

    

  

    

  

    

szukuje przcy,.Blum przy żadnym Zz nich qzjeć się: “ са „SŁ wa”. 

Stefan, Gedyminowska nie znajdzie się praca e Eau 

е E 2) 53. dla wykwalilikowanego 
GABINET - Letnisko Zguby 

  

  

  

cieśli, solidnego czło- 
ukiarnik. Znający wieka pozostającego 

Blumowicz k Ak ,C dobrze swój |fach, bez pracy? — pon OZ SATA RMREBOŚPNI WEN 

choroby weneryczne, precowity.  Przyjmie zsofisrowania proszę Kikóm zniżka. Z "a eterio НЕя 
skórne i moczopłciowe leczniczej posadę — za skromne kierować ul. Św. Igua. mikom zniżka. Zgłosz, Dnia 31 go maja m 

do 26 go czerwca, godz. Górze  Trzykrzyskiej 
1 Tum- cego 12 — 27, Baliński y 
*Miekiewicza 21—4 mel Ernest. Pańska 7. Michał, i 8-5 Zarzecze 16—17 zgubiono złoty zega* 

kobiecą OOO, - : rek damski firmy Połak 

W. Z. P. 23. Urod konterwa- $'usarz prosi o 1u- Ślusarz . mechanik Letniska _ — Genewa zewnętrznej 
o: Je, dosko- © dziafenie 'jakiejkol, © pozostający bez pra- Od = EA są a malpa świ Boe. 

nali,:odświeża, asawa wiek pracy. "Stanisław cy przyjmie posadę nale pokoje — W r 
Dr.Ginsbera ;; skszy I braki, Massż K Pokój insk varunkach. Anielinie całodzienne cuski. Uczciwy Ea 

ma — Pracowity, solidny, utrzymanie i dwa mie-ca zechce zawisdomi 

nczciwa, uczciwy. Dobry robot» Szkania 2—3 pokojowe za nagrodą pod nastę” 

we. Wileńska 3, — oduy, wyszczuplający (pa- HW pracowita przyjmie nik, Tokarska 6 m, 6.bez utrzymania. Konie pującym adresem: A. 
8—1 14—8. Tel. 567nie). Natryski „Horrio- posadę, — wymagania Zaulewicz Władysław. Święta i przed święt Ratyńska — Wasza 

a zk prot. Spal skromne. Pietkiewicz - - 3;:_‹*3&0;*:]‹1- Ž a Filtrowa 75 m. 
т ls, Wypadanie włosów, Michalina. Sotjaniki 7. ffowal, dobry robot- e: Zapał" 

Dr. Ke Kenigsberg łapież. Indywidnalne RE Roa K nik, pracowity, su- Ska. : Zgubione 
choroby skórne, wene- dobiersnie kosmetyków (£zewe pozostający mienny, — w ciężkich "===  Świądectwo na prawo 

ryczne i moczopłciowe do każdej cery. Ostat« © baz pracy prosi o warunkach znajdujący Dwór wiejski kierowania parowozem 
Mickiewicza 4 nie zdobycie kosmetya udzielenie  jakiejkol-się, szuka pracy od przyjmie letników z(polskim) wydane — 

ki racjonalnej, wiek posady. Kozyrski zaraz. Zgadza m nautrzymaniem  Wiado-przez P.K.P. w Wilnie 
tel. 10-90. Cedziennie cd g. 10—8 Leon. Trakt Batorego, każde warunki. Żóra- mość Tatarska 17 m.3na imię Józefa Urba” 

Przyjm. od 3—1214—8 W. Z. P:; 4382 la Ę m. 1. Žyžniew- od 1—5 pp. 
ski Jan, 

Wielka 21, tel. 92 WILNO, wynagrodzenie, 
od 9—1i13—7 

w niedzielę 9—1. 
  

    

  Choroby skórne, we- kosmetyczny twzrzy. 
neryczne i moczopłcio- Masaż ciała, elektrycz- KS. 

  

    

  

nowicza unieważnia się 
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