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Mowa
wygłoszona w Reichstagu

BERLIN. (Pat). Na krótko po
godz. 20-ej otwarte zostało posie-
dzenie Reichstagu. Przemówienia
transmitowane są na cały świat.

Premjer Goering jako pizewodni-
czący parlamentu Rzeszy zagaił po-
siedzenie krótkiem przemówieniem:

Proszę panów, byście powstali
ze swych miejsc i oddali hołd pamię- ;
ci tego, który przed kilkoma dniami
odszedł z tego świata. My, Niemcy,
rozumiemy, jaką stratę poniósł na-
ród polski. Marszałek Piłsudski był
jednym z tych mężów, którzy wszę-
dzie występowali w obronie pokoju
i pracowali na rzecz porozumienia
polsko-niemieckiego.

Wszyscy posłowie
miejsc.

Kanclerz Hitler wygłosił przemó-
wienie, na którego wstępie zazna-
czył, że mówić będzie o wszystkich
sprawach, zupełnie otwarcie. Hitler
dał krytyczne ujęcie sytuacji gospo-
darczej Niemiec w okresie powojen-
nym. W tym samym stopniu, jak za-
granica będzie zamykać swe rynki
dla Niemiec, będą musiaiy one
przejść do samowystarczalnošci.
Rewolucja, jaka dokonała się w
Niemczech w ostatnich dwuch la-
tach, jest większa, niż przypuszcza

powstali z

zagranica. Obecnie Niemcy wystę-?
pują za pokojem nie z poczucia
własnej słabości, lecz z najgłębszych
przekonań ideowych. Pod adresem
Edena kanclerz zauważa: czasem
łatwiej podpisać się pod umową, bę-
dąc wewnętrznie przekonanym, iż w
decydującej chwili będzie można
jeszcze całość zmienić, niż w  obli-
czu całego narodu przyznać się do
polityki służącej pokojowi. Mógł-
bym położyć podpis pod 10 trakta-
tami, a jednak nie miałoby to tej
wagi, co moje oświadczenie złożone
z okazji plebiscytu saarskiego pod
adresem Francji Sądzę, że to uro-
czyste oświadczenie powinno  za-
kończyć długotrwały spór pomiędzy
obu narodami. Ponieważ zaś po
stronie francuskiej ograniczono się
tylko do przyjęcia tego do wiadomo-
ści, to i Niemcom nie pozostaje nic
innego. Z chwilą narzucenia naro-
dowi niemieckiemu w Wersalu trak-
tatu we współpracę narodów ude-
rzył cios śmiertelny, Niemcy spełniły
wsżystkie zobowiązania traktatowe,
podczas gdy: inni nie wykonali przy-
jętych zobowiązań rozbrojeniowych.

Jako odpowiedzialny wódz naro-
du.niemieckiego kanclerz widzi się
zmuszonym wobec powstania no-
wych sojuszów wojskowych oraz
wprowadzenia dwuletniej służby
wojskowej we Francji przywrócić
równość praw Niemcom. Naród nie-
miecki nie zamierza nikomu zagra-
żać, zdecydowany jest jednak  za-
pewnić sobie utrzymanie równo-
uprawnienia. Niemcy nie wezmą u-
działu w żadnej konierencji, o ile
nie będą uczestniczyły przedtem w
ustaleniu jej programu. Nie znaczy
to jednak, że nie miałyby przystąpić
do umowy. Rząd Rzeszy zastrzega
sobie jednak we wszystkich spra-,
wach prawo decydowania. Kanclerz
kwestjonuje posługiwanie się tezą o,
niepodzielności pokoju jako pre-/
tekstem dla stwarzania konstrukcyj
służących- kolektywnym przygoto-
waniom do wojny. Może ona nastą-
pić tem łatwiej, im łatwiej się zmniej
szać będzie z powodu sieci między-
narodowej zobowiązań możliwość
zlokalizowania małych konfliktów,
a równocześnie zmniejszać niebez-
pieczeństwo wciągnięcia do wojny
większej ilości państw. Co do Nie-
miec niema tu wątpliwości, jak się
zachowają. Niemcy uroczyście przy-
jęły i zagwarantowały Francji obec-
nę granice. Z Polską bez względu

  

kanclerza Hitlera

stešmy zawirzec pakly o nieagresji i
pakty wyłączające akty gwałiu ze
wszystkiemi graniczącemi z nami
państwami. Niemcy niemogą jednak
uzupełnić tego rodzaju ukiadu przez
zobowiązania niesienia pomocy, iktó-
re z punktu widzenia naszego świa-
topoglądu są dla nas nie do zniesie-
nia. Zawarty pomiędzy Francją a
Rosją sojusz wójskowy wnosi ele-
ment niepewności prawnej do paktu

j lokarneńskiego, który sianowi jedy-

warta 'w pakcie Ikwesija niesienia|24 jasną i rzeczywistą wartość wza-
pomocy wciągnęłaby Niemcy w cza-ijeminego układu bezpieczeństwa w
sie konilikiu na Wschodzie w woj-| Europie. Również niemożliwe do
(nę, 2) między Niemcami, jako pań-|przyjęcia dla Niemiec są pakty nie-
|stwem narodowo socjalistycznem, a| mieszania się, dopóki pojęcie to nie
państwem bolszewickiem isinieją za- osiągnie dokładniejszej definicji.
|sadnicze przeciwieństwa. Przepaść Kanclerz przeszedł do stosunków
|między nar, socjal. a bolszewizmem panujących w Austrji, zapewniając,
| nigdy nie da się wypełnić. Niemcy że zasada postępowania rządu Rze-
gotowe są zawrzeć pakty nieagresji szy polega na zapewnieniu Austrji
ze' wszysikimi sąsiadami swoimi Z swobodnego sianowienia 0 sobie,

wyjątkiem Litwy, z którą nie mogą niezależnie od wpływów państw
wchodzić w pertraktacje polityczne, trzecich. W końcu kanclerz zreasu-
Dopóki odpowiedzialne państwa mował obecne stanowisko rządu

gwaraniujące statut kiajpedzki nie Rzeszy. M. in. rząd Rzeszyodrzuca
mogą doprowadzić Litwy do szano- postanowienie genewskie, powzięte
wania praw ludzkich, nie możemy z w dniu 17,ILI, które uniemożliwia
jnaszej strony zawierać jakiegokol- rządowi Rzeszy powrót do  insty-
wiek układu. z tem  pańsiwem, Ź tucji genewskiej.
tym jedynie wyjątkiem gotowi je-

ma przeszłość zawariy One umowę
wyiączająca zastosowanie przemocy.
Tę umowę nietylko myślimy wyko-
nać, lecz żywimy życzenie by była
ona przedłużana i aby przyjazne
stosunki  polsko-niemieckie były
poglębiane,

Przechodząc do zagadnienia
paktu wschodniego, kanclerz wyja-
snii dwie główne przeszkody, sioją-
ce na drodze do przyjęcia przez
Niemcy tej koncepcji. dą to: ij za-
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Początek inilacji w Niemczech
BERLIN. (Pat), Prasa niemiecka

donosi, że Deutsche Gold-Diskoni-
Bank postanowił emitować papiery,
które mają być za pośredniciwem
Banku Rzeszy puszczone w obieg
między instytucje finansowe 1 banki.
Bony te będą miały ważność w cią-
gu 3 miesięcy. Emisja wspomnianych
papierów motywowana jest wielkąi

 

płynnością, jaka rzekomo panuje na
niemieckim rynku pieniężnym,

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
donosi z Berlina, że niemieckie koła
finansowe uważają decyzję wypusz-
czania nowych bonów inwestycyj-
nych, za pierwszy krok w kierunku
wyraźnej inflacji w Niemczech.

roca

| Min. Laval zdaje sprawę z podróży
*. PARYŻ. (Patj. Minister Laval w i Sowietów prezydentowi Republiki

"ciągu dnia wczorajszego złożył spra- Lebrunowi i premierowi Flaudinowi.

'wozdania ze swej podróży do Polski!

 

į

Belgija przedłuża czas,„służby wojskowej
BRUKSELA. (Pat). Minister obro- iż zamierza on przedłużyć do 18 AAAAAAAGAAAABAŁA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADANA AAŁAŁAŁAŁAAAA |

ny narodowej Deveze wygłosił w miesięcy czas trwania służby woj-

|Mons przemówienie, które koła po- skowej.
lityczne interpretują jako dowód,|

| Przed rekonstrukcją gabinetu
j angielskiego

LONDYN. (Pat). Wczorajsza au- zgodne co do tego, że Baldwin obej-

djencja  wicepremijera Baldwina u mie stanowisko premjera, że Mac-

króla, następująca po audjencjach donald zostanie w gabinecie na miej

udzielonych w .ostatnich dniach sce Baldwina, że ustąpią ministro-

Macdonaldowi, Thomasowi i Edeno- wie: spraw wewnętrznych, lotnictwa

wi, utwierdza prasę angielską w zdrowia i spraw Szkocji, W, razie u-

przekonaniu, że rekonstrukcja gabi- stąpienia sir Johna Simona ze sta-

netu jest bardzo bliska, Jako jej da- nowiska min. spraw zagranicznych,

tę pisma wymieniają okres przerwy najprawdopodobniejszym kandyda-

parlamentarnej z powodu Zielonych tem na to sianowisko uważany jest

Świątek, Dzienniki są już dzisiaj w dalszym ciągu min, Eden.

' Po wyborach w Czechosłowacji
UŻHOROD. (Pat). Wyniki wybo-,go świata dają wyraz radości, że

rów w Czechosłowacji i znaczny su- ł znowu zwyciężył glos Ikrwi, to nie

|kces osiągniety przez niemieckie, potrzebuje Praga ani oburzać się ani

stronnictwo Henleina wywoiały

, Wszystkie dzienniki poświęcają zwy | obecnie najsilniejszą partją czecho-

cięstwu wyborówpartji niemieckiej słowackich Niemców i zaprzestać

dłuższe artykuły, „Boersen Ztg.” m.| radykalnej dotychczasowej polityki

in. pisze: Jeżeli dziś Niemcy zcałe-! mniejszościowej.

 

|

| Strajk węglowy we Francji
CHARLEROIT, (Pat). Strajk w szybów. Do strajku przystąpiło 5

w niepokoić, Od Czechosłowacji zale- |

prasie niemieckiej wielki entuzjazm. ży wejście w lojalne porozumienie z

 

$.
Z NIEŁA

1-0 voto R

Eksportseja zwłok z miejsca zgonu

O czem zawladamisją p-grążeni w

 LONDYN. i(Pat). Dziś przedpo-
łudniem odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie gabinetu brytyjskiego,
na którem wicepremjer Baldwin za-
poznał zebranych z treścią swego
przemówienia, jakie wygłosi w toku
jutrzejszej debaty nad sprawą  pro-,
ponowanej przez rząd ekspansji lot-|
niczej, Dzienniki podają, że wedłuś|
planu rządowego dotychczasowy
program ekspansji lotniczej przewi-
dziany na okres 4 lat ma być przy-
špieszony i wykonany w ciągu
dwuch lat tak, aby wykończony był
„w 1937 r, W, obecnej chwili flota
'napowietrzna Wielkiej Brytanii
pierwszej linji bojowej stanowi mniej
więcej połowę sił niemieckich. Licz-
ba samolotów dla obrony kraju wy-
nosi 580. Jutro rząd zapowiedzieć

Zaślubiny na dworze szwedzkim
0- i książę-następca tronu wypłynęli

'kazji zaślubin duńskiego następcy|na powitanie gości na jachcie kró-
STOKHOLM. (Pat), Dziś z

„tronu księcia Fryderyka z księżnicz-
ką szwedzką Ingrydą przybył do
Stokholmu na pokładzie okrętu

| „Daneborg* król Danji

i
| GENEWA (Pat), Cesarz Abisynji
nadesłał do sekretarjatu Ligi Naro-,
dów notę, w której oskarża Włochy

'0o gromadzenie wojsk i materjałów
wojennych nad granicą Abisyniji.
Abisynja domaga się, aby w razie,

| Czy zamach

| na „Normadie“

PARYŻ. (Pat). „Paris Midi” do-|skiej państwowej
nosi, że na pokładzie parowca „Nor-| następujące większe wygrane padły
mandie”' aresztowano 2 robotników|na numery Josėw: ERĄ
malarzy, którzy wymknęli się z tu-
alety, gdzie znaleziono płonący bi-|
don z benzyną. Z przeprowadzonego|
doraźnie śledztwa zdaje się wynikać, |
że robotnicy zamknęli się w tuale-|
cie, celem wypalenia papierosów i
przez nieostrożność rzucili niedopał-'
ki na rozlaną benzynę.
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l przemyśle węglowym ogarnął 15 tys. robotników.

f WIKTORJA MIEDZYBŁOCKA
po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 20-go maja 1985 r.

w wieku lat 47.

do kaplicy na cmentarzu Beraardyńskim we środę 22 maja o godz. 4 p. p.
Nabożeństwo żałobne tamże we czwartek 23 maja o godz. 9 rano, po

którem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych.
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Przyśpieszona_ rozbudowa lotnictwa |
angielskiego;

! Christian z| Następnie cały orszak udał
! małżonką. Król szwedzki Gustaw V|] pałacu królewskiego.

Nota Abisynji

' 5319 59640 61016 62772 65495 69078 70063
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smutku
MĄŻ, CÓRKA, SYNI ZIĘĆ.

  

ma budowę nowych 60 eskadr, czyli
AR

600 samolotów. Łącznie z zapowie- |||
dzianemi poprzednio 30 eskadrami
ogółem plan obejmie budowę по-
wych 960 samolotów. Po wykonaniu
tego programu Wielka Brytanja po- |
siadać będzie w 1937 r. mniej więcej —
1,540 samolotów pierwszej linji bo- |
jowej. Jutrzejsza mowa Baldwina
będzie miała na celu. wyjaśnienie,
że ten program rozbudowy lotnic-
twa angielskiego nie stanowi żadne-
$o wyzwania, rzuconeśo innYm kra-
jom i nie jest oznaką zapoczątkowa-
nia wyścigu zbrojeń, Baldwin pod-
kreślić ma jednak, że el  an-
gielskiego lotnictwa wobec  rozbu-
dowy lotnictwa w Niemczech okazu-
je się koniecznem zarządzeniem
obronnem. |.

  

 

   
    

 

  

    

  
  

   

   

 

   
    

  

lewskim. Królestwo duńscy prze-
płynęli z okrętu na łodzi do brzegu,
gdzie nastąpiło uroczyste powitanie,

się do

>

uchylania się Włoch od postanowień
traktatu z r. 1908 w sprawie roz--
jemstwa, Rada Ligi wysłała na miej- ||
sce komisję śledczą i zajęła się spra-
wą na miejscu z art, 11 paktu Ligi |

 

Kto wygrał naloterji? |
WARSZAWA. (Pat), Dziś w 12.

dniu ciągnienia 4-ej klasy 32-ej pol-
loterji klasowej

50.000 zł, —
145941 176114.

10.000 zł. — 19244 54690 66702
78952, 95266 141356 160248. 3

W  poniedzialkowem  ciągnieniu  4-ej
klasy loterji państwowej główne wygrane
padły na numery następujące: 4

Ciągnienie przedpołudniowe:

10.000 zł. — 51253 57047 63170.
5.060 zł. — 70560 106021 134675. A
2.000 zł. — 36425 43617 47345 49394

109975, 143170

 83837 87013 88165 102069 114311 126461
132310 137045 137050 150319 158170 161520
171070 181082. 1 >

1.000 zł. — 200 935 2704 3539 8675 |
13741 17384 17648 31796 42586 46020 46229 —
41953 49404 49716 53139 57014 58839 59773
60818 67210 67839 69016 76039 79983 8071
85304 90201 101042 103876 106560 114684
116394 116644 117525 117532 120801 122384
131546 137467 139122 150439 153778 154483
155748 160737 160011,

Ciągnienie popołudniowe,

10.000 zł. — 10731 52198 89005 121582.
5,000 zł. — 46574 66619.
2.000 zł. — 11760 16173 29007 29358

46996 52409 55147 66388 100340 102127
134904 158832 167749. :

1,000 zł — 7407 8363 10265 31372
35828 39887 41414 41520 47032 48070 73714
80455 81064 84282 86198 87884 91337 123052 -
132311 141493 143329 150016 159690 161521
163271 169249 175355 177881 177988 178125.-
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z prasy. Rocznica „Rerum Novarum".7Polska Przeszłość pomorza
niemieckiego

Ks. St. Kozierowski, docent Uni-
wersytetu Poznańskiego, wzbogacił

natkę o nowe, wielkie dzieło, Po la-

tach studjów heraldycznychi lingwi-

stycznych przystąpił do wydawania

„Atlasu |).
Dzieło to wyjdzie w czterech ze-

szytach, przyczem pierwszy ujrzał

świaiło dzienne. Ma ono zobrazować

czem była owa slowiaūszczyzna,

przez Niemców wytępiona, jak da-

leko sięgała mowa słowiańska, mo-

wa lechicka nawet, wgłąb dzisiej-

szych Niemiec. Zeszyt pierwszy obej

muje ziemie dzisiejszego Pomorza

niemieckiego (Pommern) aż po

Szczecin. Zeszyty dalsze obejmą

Śląsk i Łużyce, Saksonję i Brande-

burgję, Meklemburgję i nawet Han-

nower. Za Łabą bowiem wygasła

mowa słowiańska dopiero w wieku
XVIII.

Pierwszy zeszyt wielkiego wy-

dawnictwa przedstawia się imponu-
jąco, Jak na dłoni widzimy skupie-

nia osad większe i mniejsze, białe

plamy zaś tam, gdzie były puszcze i

bagna. Widzimy słowiańskie nazwy

rzek i wzgórz, jezior i wysp. Z daw-
nych tekstów, z dzisiejszych nazw

trzeba było mozolnie odczytywać

zniekształcone dziś zupełnie lub za-
tracone nazwy. Któż wie, że Frank-  furt nad Odrą nazywał się ongiś,
gdy stała tam polska osada— Służbi-

ce? Ktėž pamigia, že Magdeburg

zwal się Dziewin, a Halle — Dobra-

góra? Dla wielu, bardzo wielu bę-
dzie to zdumiewającem  odizryciem,'
co na mapie ks. Kozierowskiego zo-

baczą. - |

To, co teraz ujrzało światło;
dzienne, zmienia w niejednem nasz

pogląd na przeszłość nadodrzań-,

skiego Pomorza. Z mapy widać, że
kraj nie był równomiernie zaludnio-,

cowania ze strony uczonych pol-

skich.

Na obszarze Pomorza Zachod-

niego ustalił ks, Kozierowski nazwy:

szeregu ziem. Oczywiście granice|

ich są nader niepewne, może dalsze|

badania odsłonią nam zagadkę, jaki;

był podział terytorjalny dawnego

Pomorza polskiego. W każdym razie:

poza Odrą są jeszcze ziemie rochow: |

ska i wkrzańska. Stwierdzono istnie

nie 31 kasztelanij, usianowionych

na wzór polski pó nawróceniu Po-

morza; oto najważniejsze wyniki ba-
dań ks. Kozierowskiego.

Jak się stało, że ten kraj sło-

wiański tak rychło uległ zniemcze-

niu? Zagadka da się bodaj wyjaśnić

w oparciu o mapy z cennego „Atla-
su“, Oto ludność słowiańska nie by-

ła tu skupiona w jednej zwartej ma-

sie. Przeciwnie, stanowiła jakby kil-

ka odrębnych ośrodków, poprzedzie-
lanych puszczami czy bagnami Gdy
napływali Niemcy, z łatwością zaj-
mowali te mniej ludne okolice i od-
cinali od siebie wyspy słowiańskie.

Proces ten jednak trwał bardzo dłu-

go. Najrychiej uległa słowiańszczyz-

na nad ujściem Odry. O wiele dłużej
trzymała się polskość w okolicach

Biełgradu — zapewne do XV wieku

sporo tu było Pomorzan, szczególnie

w lesistych okolicach na południu.

Wiśród osiadłej tu szlachty, jak u

Kleistów, słowiańskie imiona Przy-

bysław, Jarosław i Dobiesław prze-
trwały do XVI wieku. Najdłużej i

najsilniej trzymała się polskość na
Pomorzu Dolnem, jak je nazywano
w XIII wieku, koło Słupska, Lębor-
ga, Bytowa. [u dopiero szkoła nie-
miecka, niemieckie nabożeństwa w
ewangelickich kościołach, niemiec-
kie wojska dokonały dzieła germa-;
'nizacji w ciągu XIX wieku. Na pod-|

„Czas* o projekcie ordynacji
czej.

Wobec wznowienia prac nad
przygotowaniem projektu ordynacji
wyborczej organ sanacyjnych kon-
serwatystów, „Czas”, zastanawia
się nad pyianiem, jakich wskazówek
co do projektu ordynacji wyborczej
udzielić mógł jej twórcom ś. p. Mar-
szałek Piłsudski:

Marszałek nie chciał, aby partje poli-
tyczne mąciły nadal opinję publiczną w
kraju i w Sejmie, nie chciał, aby rościły

sobie prawo do rządu dusz w narodzie, nie

chciał, aby miały monopol do stawiania

kandydatur do izb — ale równocześnie

Marszałek nie chciał dyktatury, ani jed-

nostki, ani partji, nie chciał państwa total-
mego, bo widząc ujemne skutki systemu

demoliberalnego dostrzegał rówiocześnie
niebezpieczeństwa, złączone z systemem

monopartyjnym.

Marszałek nie chciał ponadto zbytecz-
nej liczby posłów.

Ale zdaje się, że na te msię kończy, i

że dalszych wskazań Marszałka w tej ma-
terji niema.

Od tych wskazań nie wolno nam zba-

czać, realizować je musimy jednak z naj-

głębszą rozwagą i z wielkim umiarem.

ma „Czas“ w dalszym ciągu wywo-
ės
Marszałek nie chce partji — premjór

ujmuje to* wskazanie słowami „należy im

utrudniać dochodzenie do głosu” — „nale-
ży im odebrać monopol na stawianie kan-
dydatur poselskich". -

Ordynacja musi więc partjom utrudniać kurencji. Już liczba bezrobotnych|

W pierwszą niedzielę po 15 maja
lub w jedną z następnych obchodzi
ruch chrześcijańsko-społeczny rocz-
nicę wydania dwuch wiekopomnych
encyklik papieskich: „Rerum Nova-
rum' i „Quadragesimo Anno". Pierw
sza ogłoszona została przez Leona
XIII w dniu 15 maja 1891 r., druga
przez Fiusa XI w dniu 15 maja 1931
r., dokładnie w 40 lat później i stąd

;jej nazwa.
| Pierwsza z tych encyklik była
przez długi czas zapoznawana i to
nawet przez katolików. Dziś jeszcze
mamy w Polsce ogromne masy kato-
lików, którzy zupełnie nie wiedzą,
co zawierała encyklika . „Papieża
Robotników”. A byli przed czter-
dziestu laty i tacy, co gorszyli się
mocnemi  wystąpieniami Papieża
przeciw nadużyciom liberalnego ka-
pitalizmu i uważali stanowisko Sto-
licy Apostolskiej za zbyt radykalne.
Mimo wszystko encyklika ta wy-
warła duży wpływ na rozwój usta-
wodawstwa «6cjalnego w Eutopie.

Większe wrażenie zrobiła ency-
klika Ojca św., Piusa Xl. Zapewne
dlatego, Ве w dniach ogłoszenia
„Quadragesimo Anno" świat już był
wstrząśnięty kryzysem  gospodar-
cz Już się chwiały granitowe,
zdawałoby się, fundamenty liberal-
nego kapitalizmu, już ludzkość do-
strzegła skuiki przewagi finansjery,
niesprawiedliwego rozdziału dóbr i
niczem nieskrępowanej wolnej kon-

wprowadzać ustroje tylko z nazwy
korporacyjne, ale w gruncie rzeczy
niezgodne ze wskazówkami Papieża.
Co gorsza, wprowadza się je zapo-
mocą brutalnej siły, bagnetami a to
może ideę korporacyjną skompromi-
tować.

Papież Pius XI wyraźnie pod-
kreślał, że warunkiem urzeczywi-
stnienia idei korporacyjnej jest od-
rodzenie moralne społeczeństw. Czy
tamy w „Quadragesimo Anno“:

„Jasno jednak uczą dzieje, że za-
lecone przez Nas odnowienie i roz-
budowanie porządku spoiecznego
nie może się żadną miarą urzeczy-
wistnić bez uprzedniego odrodzenia
moralnego”,

Dużo jeszcze czasu upłynie, nim
narody dobrze zrozumieją wskazów-
ki Papidża i zastosują się do nich.
Jeszcze wielu fałszywych proroków
znajdzie pósłuch, dużo eksperymen-
tów przeżyje ludzkość, W każdym
razie jest zjawiskiem pocieszającem,
że o w(Quadragesimo Anno“ dužo się
mówi i pisze. Zagranicą wydruko-
wańo już poważną liczbę rozpraw na temat zaleceń Papieża i wogóle
pfźeprowadza się poważne badania
nad możliwością budowy ustroju
korporacyjnego. W! Polsce naintere-
sowarie też jest dość duże i poczy-
nają się skłaniać do przyjęcia kato-
lickiego programu te grupy politycz-
die, które dawniej hołdowały poglą-
dom nawskroś liberalnym.

Należy sobie życzyć, by tego-
ich sytuację wyborczą, musi odebrać im Drzękrączała 20 miljonów. To też |roczne obchody rocznicy 'encyklik
monopol stawiania kandydatur.

Ale zdaje się, że tem się kończy, i

ności i państwa totalnego. Premjer więc

stawia pytanie: „Co się ma słać z Blo-

kiem", stwierdza, że Blok „odegra! w życiu

państwa poważną rolę” i „chce się pokusić
o to, aby ten sam poziom pracy wypróbo-

wać i w Sejmie".

Ordynacja nie może jednak odebrany

monopol stawiania kandydatur dawać in-

ny. Największe skupienia nazw sło-, : : : К та ол $ R?
adis я więc. i ludności sło- stawie ksiąg parafjalnych i innych nemu czynnikowi, bo trudno inaczej unik-

wiańskiej, znajdowały się pod Szcze danych można ten proces śledzić z nać zarzutu, że zmierza do monopartyj-

cinem AE na w ch,. 'którć za- dziesięciolecia na dziesięciolecie., nictwa. S

az yspach, Postawienie sprawy przez premjera

mykają zatokę szczecińską. Tu była,
stolica dawnego szczecińskiego czy
też „słowiańskiego' księstwa, a na|
"wyspie Wolin założono za Krzywou-|
stego biskupstwo dla Pomorza — w!
okolicach  jaknajludniejszych, gdzie|
było *najwięcej nowonawróconych.
Drugie skupienie leży na południe
od Kołobrzega i łączy się z trzeciem,
skupieniem, nieco już rzadszem, któ-
re rozpościera się od Piły na zachód|
i północ, po Szczytno i Drawsk. Tu!
leżała dawna ziemia bieigradzka,|
jedna z najludniejszych w początku|
XII w. Tu także znajdował się ośro-|
dek handlu — Kołobrzeg, gdzie
Chrobry chciał biskupstwo założyć,
Tu sięgały odwetowe wyprawy Krzy
woustego, które odstraszały pogan-.
skich mieszkańców wybrzeży od na-
jazdów na wielkopolskie równiny.
Wreszcie czwarte, największe sku-
ienie, znajduje się koło Słupska,
ęborka i Bytowa, W. tej części Po-

morza aż do XIX wieku utrzymywa-
ła się liczna ludność polska, której

"szczątki nad granicą do dziś prze-

Niemałą rolę odegrały tu emigracja!
i kolonizacja. {

Straciliśmy wiele ziemi w ciągu
wieków. Ale wszędzie został po nas
ślad niezatarty: nazwy wsi i miast,
rzek i strumieni, jezior, gór i wysp.
Świadczy on o dawnych  mieszkań-
cach tej ziemi, których krew płynie
w iżyłach dzisiejszej ludności.

Dzieło ks. Kozierowskiego jesi!
nader cennym nabytkiem kultury
polskiej. I nie można nie przyłączyć
się do zdania prof. St. Pawiowskie-
go, który w swej przemowie do
Atlasu pisze: „Reasumując, możemy

stwierdzić, że rekonstrukcja geogra-
ficzna nazw słowiańskich odkryła
pod świeżą jeszcze patyną barwy i
kolory inne, odsłoniła dawne a tak
zasadnicze etnograficzne podłoże
ludności, od wieków tu osiadłej”.

Dr. Karol Górski.

wydaje się nam zasadniczo słuszne,

po której iść należy, wytknięta jest dobrze

— uważajmy teraz, aby z niej nie zboczyć

i nie zrobić jakiegoś kroku błędnego; oka-

zji po temu, niestety, nie brak.

CHORE PŁUCA
Wł .

oslabiają organizm
Leczenie chorych płuc polega na stwo-

rzeniu takich warunków, aby zdoiności ob-
ronne organizmu zostały odpowiednio
wzmocnione i wykorzystane.

Zioła Magistra Wolskiego „PULMOSA'*,
zawierające niezmiernie rzadką roślinę
chińską Schin-Schen, stosują się przy
kaszlu, zaflegmieniu, potach i staaach pod-
$orączkowych, przynosząc ulgę.

Zioła ze znak” ochr. „Pulmosa” do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14, m. 1

 

 

LONDYN. (Pat). Według donie-

Pogłoski o przewrocie w Portugalii.
biegł rozrtichom.

encyklika  „Quadragesimo Anno"
zwróciła uwagę polityków i ekono-
mistów, Jej myśl przewodnia: stwo-
rzenia ustroju korporacyjnego jesi
już hasłem niektórych rządów. W
tem tylko bieda, że próbuje się

zażźnajomiły ze wskazówkami Papie-
ży jeszcze większe masy Połaków.
U nas bowiem bieda i nędza są
większe, niż gdzieindziej, a koniecz-
ność przebudowy ustroju jest naglą-
ca.

 

Kanonizacja męczenników
angielskich.

Przeszło 40 tysięcy osób wzięło

cyjnych męczenników angielskich
Jana Fishera i Tomasza More'
bazylice watykańskiej. Kościół ka-
tolicki w imperjam brytyjskiemre-
prezentowało '16 biskupów  angiel-

j skich, jeden szkocki, trzech indyj-
„skich i po jednym z Przylądka Do-
_ brej Nadziei i Kanady, Z innych osób
1.

_ INOWROCŁAW-ŻDRÓJ
PRZED GŁÓWNYM SEŁONEM.

Kuracjuszy przybywających do Ino-
wrocławia czeka w tym roku zaraz na
wstępie miła niespodziańka. Krocząc głów-
ną linją komunikacyjną — ul. Solankową
— do Źdroju, spostrzega się już zdaleka
znamienny symbol zakładów, poważną sty-
lową wieżę, zamykającą piękną perspekty-
wę wiiłowej ałei. Perspektywę tę stworzo-
no przeż usunięcie niektórych drzew  sta-
j rych zbyt rozłożystych. Na ich m'ejsce po-
sadzono nowe dekoracyjne drzewka. We-

( wnątrz i zewnątrz odświeżone zakłady ką-
Biel solankowych lśnią jasną bielą wśród
<zteleni kwiatów.

t We wszystkich sanatorjach : oddzia-
tach leczniczych, tak dobrze znanych licz-
nym stałym gościom Inowrocławia, wszyst-

  

a w: chetta Bourbon,

 

z > na do gjeń z Lizbony w ciągu ub. nocy krą-
Gdańsku z a" iš slo icą W żyły alarmujące wiadomości о gro-
zaańsku, 1 polsi I APM były tu żącym w Lizbonie przewrocie ko-

silne: należały okolice te do arcy- munistycznym. W. rozmaitych pun-

LIZBONA. (Pat).
pogłoskami, o zamiarach wywołania
rozruchów"przez elementy skrajnej
lewicy, odbyło się wczoraj wieczo-

W związku z ko jest gotowe na przyjęcie kuracjuszy kra-
jowych i zagranicznych.

Publiczność, dobrze poinformowana o
fzaletach żdrojówiska, wie, *że- Inowrocław
wita swych gości uprzejmie i umożliwia im
„pobyt 'po najniższych cenach możliwych w

obrzędom asystowali b. król hiszpań
linja, udział w uroczystościach kanoniza- ski Alfons z synem Juanem i córką

księżniczka Enri-
żona ambasadora

angielskiego przy rządzie włoskim,
ambasador Japonji przy Kwirynale,
Poncelet, prezydent parlamentu bel-
gijskiego, wdowa po Stresemannie i

Marją Krystyną,

dwór papieski Podczas procesji
sztandarowi z wizetunkami mowych
świętych towarzyszyli rekior ko-
legjium angielskiego, rektor kolegjum
św. Bedy, póstulator sprawy kano-
Aizacji, przedstawiciele szlachty an-
żielskiej John Dicksey i pułkownik
Dapice, reprezentanci palestry an-
gielskiej, Tomasz More Eyston, jako
przedsiawiciel rodziny, i reprezen-
tant uniwersytetu _oksfordzkiego
George Whingates. Uroczystość o-
głoszenia kanonizacji nastąpiła 0
godzinie 10-ej, poczem chór sykstyń-
ski wykonał Te Deum i utwór Pero-
siego skomponowany w roku ubie-
głym z racji kanonizacji Jana Bosko.

Uroczystość św. Jana Fishera
wyznaczono w kalendarzu na 22
czerwca, św. Tomasza More'a zaś na
dzień 6 lipea. W czasie Msży św.
Papież odczytał homilję poświęconą
nowym świętym, ich cnotom, boha-
'terstwu i mięczeństwu, Kościół
mówił Papież — "założony przez

 

biskupstwa w Gnieźnie, od którego
je wXIV wieku siłą oderwano. Ale
Śkilka wsi nad Bałtykiem utrzymało.
się we władaniu arcybiskupa. Do-'

ktach miasta stała w pogotowiu po-
licja i wojsko z kardbinami maszy-
nowemi. Gabinet portugalski obra-

rem posiedzenie rady ministrów. Po
posiedzeniu rady ministrów ogło-
szono ostre pogotowie oddziałów

gwardji republikańskiej i

uzdrowiskach urządzonych z komfortem. W Chrystusa Pana będzie tak nieza-
Inowrocławiu niema cen „sezonowych”. Po-
koje umeblowane, pensjonaty i hotele do-
stępne są dla” wszystkich. Kosziy kuracji„dował całą noc w jednym z budyn- policji,
ryczałtowej 3 tygodniowej wynoszą obecnie

'chwiany jak Chrystus jest *wieczny
i niemienfiy; instytucje ludzkie "upa-
dają — krzyż Chrystusa trwa nie-

_ Wejherów. Ludność kaszubska (Sło

piero w XVI wieku te osady nad je-
ziorem Gardnem przeszły w ręce

wińcył przetrwała do początków |
XX-go wieku w tym zakątku nad;
Bałtykiem. Dziś już jej niema, jak|
można sądzić

Niezmiernie ciekawy wniosek|
wypływaz mapy: nazwy z dodat-|
kiem „Polski* sięgają aż prawie do!
Odry. Są to nazwy wsi, gdzie dawna|
ludność słowiańska utrzymywała|
się, śdy w sąsiedztwie osiedli Niem-|
cy. Otóż na zachód od Odry takie
wsie dostawały przymiotnik „wen-|

idyjski' — „wendisch'. Nazwą bo-
wiem Wendów Niemcy określali|
zachodnich Lechitów. Widocznie|
więc Kaszubów na Pomorzu szcze-|
cińskiem uważano nie za Wendów,|
lecz za Polaków, skoro osady przez
nich zamieszkałe otrzymywały rj
przybyszów z Zachodu przymiotnik
„Polnisch“.  Rozbija ten wynik ba-'
dań dotychczasowe twierdzenia u-;|
czonych niemieckich o zasadniczej
jakoby różnicy między Polakami i
Pomorzanami, którzy rzekomo mieli
być zupełnie odrębnym szczepem
słowiańskim. Niewątpliwie. wyniki
tych badań ks. Kozierowskiego ry-
chło doczekają się dokładnego opra-

 

!) Atlas nazw geograficznych słowiań:|

szczyzny zachodniej. Z. i. Poznań 1934. |

| kresie 9 godzin,

ków wojskowych. Dokonano wielu
aresztowań. Rząd sądzi, że zapo-

marynarki, W mieście panuje całko-
wity spokój.

Terror antykomunistyczny w Ssawietach
MOSKWA. (Pat). Źródła sowiec-

kie coraz częściej donoszą o aktach
prezesa kolektywu o  defraudacje
pieniężne. W. okręgu Winnickim o-

do 15 czerwca 189— zł, w głównym sezo- *złomńie;powstają herezje, nie mogą
mie 3  tygódniowa kuracja — 233— zł. 4 i i
czterotygodniowa — 298— zł, Kuracje ry- m & ay ge Aina ze
czałtowe, obejmujące całkowity pobyt ku- awiotea, prze. adowcy ofiary

| faeyjny w sezonie głównym, to doprawdy
wygoda i oszczędność dla, publiczności, po-
szukującej wypoczynku i zdrowia u źródeł

terroru chłopskiego w stosunku do 'piekunka sieroty, pionierka zamor- zdrojowiska.
Arta elemeniu na wsi.
error ten stosowany jest z reguły

w bardzo okrutny sposób, M. in. w
okolicach Milusińska na Syberji 4
członków kolektywu” zamordowało
korespodenta gazety _ wiejskiej,
miażdżąc mu cłaszkę kamieniami.
Miała to być zemsta za oskarżenie

dowała ją 15 cięciami noża i topora.'
Zabójczynię wraz z całą rodziną za-
aresztówano. Wi okolicach Rostowa
nad Donem członkini zwiążku mło-
dzieży komunistycznej została ogłu-
'šzona uderzem butelki w głowę, a
następnie udrężona przez człónkinię
kolektywu.

Marsz głodnych w USA
NOWY JORK. (Pat). Pierwsze

oddziały marszu głodnych ze Stanu
Iilinois przybyły do miasta Sprin-

 

stem 'oświadczając,'że nie ruszą się
z miejsca dopóki rząd Stanu mie
przywróci zapomóg dla bezrobot-

; field i rozłożyły się obozem pod mia- nych.

Lot Moskwa— Sachalin
Pisma moskiewskie podają do-

kładne bot o locie z

— S$achalin, wykonanym przez lot-

nika Mazuruka. Lot był niezwykle

udany. Mazuruk leciał w rekordo-

wych czasach. Naprzykład udało mu

się przelecieć linję powietrzną mię-

dzy Krasnojarskiem a Czytą w o-
aczkolwiek  odle-

głość między temi dwoma punktami

wynosi dwa tysiące kilometrów i

"pomimo tego, że łotowi towarzyszy-
ła siłna burza "śniegowa, 'Mazuruk
nie mógł się dobrze orjentować, ale
pomimo wszystkiego do"celu dotarł,
nie straciwszy orjentacji kierunku.

W pierwszych dniach maja ożywił się
ruch w Inowrocławiu ponad zwykłą normę.
Napływają liczne zgłoszenia na najbliższe
tygodnie. Orkiestra zdrojowa w zwiekszo-
"mym składzie gotówa jest do rozpoczęcia
$ezonu koncertowego. Sezon główny wró-
ży niezwykłe ożywienie.

| GIEŁDA
WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Ве а

89.95 — 90.18 — 89.72. Berlin 213.60 —

214:60 — 212:60, Gdańsk 100:0 — 100.25 —

99.75, Holandja 359.80 — 360.70 — 358.90.
Nowy 'Jork'5.32*s — 5.35*%/s — 5.293/s, Кач

bel"5,32'/: —-5.251/» — 5.,291/s. Londyn 26.18

‚ —+=26.31 — 26:05. Ратуй-34.99!/› — 35.08—

34.91.- Praga 2214 —-22.19 — 22.00. Szwaj-
„carja -171.75 — 17218 — 171.32.  Wiłochy

143,83 — 43:95 — 43.71. r»
Akcje: Bank Polski 87.50 Starachowice

31.00. -Tendencja przeważnie słabsza.

Papiery 'procentowe: Budowlana 40.25.
Inwestycyjna seryjna 109.50,  Konwersyjna

iswe 'podnoszą do najwyższej chwały
niebieskiej. Było rzeczą najbardziej
słuszną, by ci święci męczennicy,
którzy oddali krew swą za całość
Wiary św. w obronie papiestwa,
otrzymali chwałę aureoli świętości
przy grobie świętego Księcia Apo-
stołów za pośrednictwem Papieża,
dziedzica i następcy św. Piotra, Na-
stępnie-Ojciec św. zwrócił się z ape-
łem do wszysikich, by wzywali opie-
ki nowych *świętych i naśladowali
ich "przykład. W szczególności zale-
cał Papież połączyć się w modli-
'twach aby Anglja, rozważając „at

y“ktad tych swoich: pelnych chwa
<symów, poszła śladem ich wiary i
"wróciła do domu ojcowskiego. Wzy-
wał dalej Ojciec św., by Anglicy
wspomnieli: starożytną chwałę swe-

igo Kościoła i pamiętali, «że Stolica
ięta oddawna - patrzy 'na nich nie

jak'na tych,co*w obcym*przebywają
dómu, lecz tych, cowreszcie wraca-
jącdo domu ojeowskiego.

Uroczystości kanonizacyjne za-
Również inne odcinki lotu przeleciał 67.50. Dolarowa 81.50 —.81.13. Dolarówka'.mknięte zostały wieczorem*wspania-

Mazuruk w czasie * niezwyklekrót-
kim, Naprzykład z Nerczyńska do
Ruchlowa samolot leciał zaledwie
pięć godzin.

“51:25, -Stabilizacyjna 61.25 — 61.00 — 61,25;

Stabilizacyjna drobne 61.25 — 61.38—61.25;
*Listy ziemskie 47,75 — 47.50. Tendencja dla
pożyczek niejednolita, dla listów "przeważ-

‚ nie słabsza.

łą iluminacją fasady i<kopuły bazy-
ki watykańskiej otaz wspólną au-
adjeńcją udzieloną przez Ożca św.
wszystkim biskupom angielskim; ba-
wiącym w Rzymie, (KAP)



 

Kronika wileńska,
Powrót robotników z Łotwy

Z Turmont donoszą, iż w ostat-
nich dniach z robót rolnych z Lo-
twy powróciło z górą 200 robotnic i
robotników, którzy "w b. r. zostali
zrekratowani*w pow, brasławskim i
dziśnieńskim. Powracający robotni-
cy i robotnice narzekają na ciężkie
warunki pracy w ośrodkach "ziem-
skich na Łotwie, przyczem podkte-
ślają niebywały wyzysk pracodaw-
ców łotewskich.

W związku z powrotem robotni-
ków polskich z Łotwy dodatkowa
rekrutacja: przez specjalnego  dele-
gata łotewskiego nie dała pożąda-
nych rezultatów w -pow. brasław-
skim, dziśnieńskim i posiawskim,
gdyż na ogólne zapotrzebowanie
700 robotników delegat łotewski
zdołał zrekrutować zaledwie. około
150 osób.

Mały ruch graniczny z Litwą |
Według danych w okresie od

25.V lb. ma "podstawie przepustek
śranicznych rolnych granicę polsko-
litewską przekroczyło z górą 5 tys.
rólników ze strony polskiej i litew-
skiej. Rolnicy przeprowadzili przez
granicę około 500 sztuk żywego in-
wentarza. >

się dodatnio bez żadnych przeszkód|$ólnych
ze strony -władz* granicznych litew-
skich.

Należy zaznaczyć, iż dotychczas| Senator

na granicy nie zanotowano żadnych
szykan ze strony litewskiej straży
granicznej wobec rolników Polaków,
udających się na podstawie przepu-

Ruch graniczny w b. r. rozwijastek do Litwy,

«Żapewiedziane wycieczki do Wilna
W pierwszych dniach cze:wca do liczna wycieczka z Kowna, Szawel,

Dnia 20 maja o godz, 6 popołu-
dniu odbyło się w Pałacu Reprezen-
tacyjnym pod przewodnictwem pana
Wojewody  Jaszczołta
Wydziału Wykonawczego Komitetu
Obywatelskiego Uroczystości Po-
grzebowych Mauszałka Józefa Pił-
sudskiego.

Na wstępie p. Prezydeni Male-
szewski w imieniu delegacji wileń-
skiej złożył sprawozdanie z udziału

I tej delegacji w uroczystościach po-
grzebowych w Warszawie i Krako-
wie,

Skolei Komitet przystąpił do
wyboru prezydjum swego i poszcze-

sekcyj, W skład prezydjum
weszli: przewodniczący Wojewoda
Jaszczołt, członkowie prezydjum:

Abramowicz, poseł Birken-
mayer, prezydent Maleszewski, J.E.
Biskup Michalkiewicz, gen. Skwar-
czyński, rektor Sianiewicz, kurator
>zelągowski, prezes Szydłowski.

W. związku z zadaniami, jakie
oczekują Komitet, a dotyczącemi
sprowadzenia zwłok Matki Marszal-
ka Fiłsudskiego oraz złożenia Serca
Marszałka, następnie trwałego u-

Wilna ma przybyć kilka wycieczek Wiłkomierza oraz druga wycieczka wieńczenia pamięci Marszałka Pił-
z kół gospodarczych i przemysło-
wych. Wycieczkowicze zapoznają
się z życiem gospodarczem Wileń-
szczyzny, nie zwiedzą oko-.

z Kłajpedy.
Również zapowiedziane są wy-

cieczki z Prus Wschodnich oraz kil-
ika grup większych młodzieży szkol-

sudskiego, Komitet Wykonawczy
'powołał 3 sekcje: pogrzebowa pod
przewodnictwem generała Skwar-
|czyńskiego, sekcję trwałego uwień-a nastę

liczne miasta. Wśród licznych wy- nej i akademickiej narodowości nie-. czenia pamięci Marszałka pod prze-
cieczek w okresie tym przybędzie! mieckiej.

Niezwykła „szybkość'* pociągu.
GŁĘBOKIE. (Pryw.), W związku

z wejściem w życie nowego rozkła-
du jazdy, pociąś nocny odchodzący
do Wilna dotychczas 0 godz, 22.55
odchodzi obecnie o godz. 21.44, przy
czem czas przejazdu do Wiina po-
został prawie bez zmiany, czyli że
trasę 201 kim. przebywa pociąg w
ciągu przeszło 8 godzin, Na podkre-*
ślenie zasługuje takt, że linia Kró-
lewszczyzna — Głębokie -- Wilno

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z zanika-:

jącemi deszczami.
Temperatura bez większych

zmian.
Słabnące wiatry z kierunków

północnych.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 (telef, 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29] i Rostowskie-
go — -ul, Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

“ go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Komitet T-wa Dobroczynnego

pod nazwą „Dom Serca Jezusowe-
go' podaje dg wiadomości, że we
czwartek 24 bmi w kościele św. Je-
rzego o 8-ej godz. rąno będzie od-
prawiona Msza św. za duszę śp. Wi-
tolda Augustowskiego, długoletnie-
go członka Zarządu i ostatniemi la-
ty wiceprezesa tegoż Komitetu. Na
to nabożeństwo zaprasza Komitet i
Członków Towarzystwa i. Jego
przyjaciół, by wspólnie do tronu Bo-
żego przesłać zo jego duszę błaga-
nie: requiescat in pace!

SPRAWY MIEJSKIE.
— Regułacja ulic. Roboty przy

regulacji ul. Trockiej postępują na-
przód. Ulica ta'otrzyma nowoczesną
jezdnię oraz szerokie chodniki,
dniu wczorajszym zapoczątkowano
roboty przy ul. W, Pohulanka, gdzie
przeprowadza się kanalizację i wo-
dociągi.

— Kolonie letnie dla dzieci. Za-
rząd miasta przeprowadził lustrację
kolonji letnich, które z początkiem
czerwca rb. zostaną uruchdmione
dla 3 tys. dzieci szkół powszech-
nych miasta Wilna.

Kolonje letnie zostały zaopatrzo-
new: przyrządy gimnastyczne, spor-
towe i łodzie.

-—. Budowa szaletu na rynku
Drzewnym. Zarząd miasta kończy
roboty przy budowie drugiego szale-
tu miejskiego na rynku Drzewnym
na ul. Zawalnej,

Szalet oddany zostanie do użyt-
ku w końcu.czerwca rb.

Budowa 3 szaletu rozpocznie się
w począikach lipca rb. przy placu
Ratuszowym. i

Z MIASTA.
— O dostęp do góry TrZykrzy-

skiej. Znana z pięknego widoku na
miasto góra Trzykrzyska jest obec-

Wi

należy do. szlaków kolejowych bar-
dzo ruchliwych. W ciągu roku u-
biegłego sprzedano w  Głębokiem
biletów kolejowych 31.067 na sumę
129.285 zł, a łącznie z obrotem  to-
warowym wpłynęło do kasy stacyj-
nej około półiora miljona złotych.
Ludność Głębokiego apeluje do
czynników miarodajnych, o podda-
nie iewizji obecnego stanu rzeczy.

swój teren parkanem, a mosi na Wi-
lence, prowadzony na teren klubu
jest zniszczony, więc fakiycznie do-
stęp do góry Trzykrzyskiej jest
zamknięty. Można dotrzeć do niej

wodnictwem Rektora Słaniewicza i
finansow. pod przewodnictwem pre-
zydenta  Maleszewskiego. Poszcze-
gėlne sekcje posiadają prawo ko-
optacji odpowiedniej ilości członków
oraz w najbliższym. czasie przystą-
pią do pracy.

Wobec tego, że zadaniem Komi-

Walne Zgromadzenie  Akademic-
kiego Zw. Sport,

Zarząd Akademickiego Zw. Sport.!
w Wilnie niniejszem powiadamia|
swych członków, iż doroczne Walne;
Zgromadzenie Związku odbędzie się
w dniu 27 maja br. o godz. 19-ej min.
30 w pierwszym i o godz. 20-ej w
drugim terminie na przystani wio-
ślarskiej AZS-u (Kościuszki Nr. 12) tylko okólną drogą przez ul, Holen-

dernię,

— Nowa ulica. W związku z
zamknięciem przejazdu powozów
przez teren szpitala wojskowego na
Antokolu władze wojewódzkie przy-
stępują do budowy nowej drogi po-
między ulicą Sióstr Miłosierdzia i
ulicą Senaiorską.

Przewiduje się przymusowe wy-
właszczenie gruntów przy ul, Woj-
skowo-Cmentarnej, oraz zniesienie
domu i kilku składów.

Rozpoczęcie pracy ma nastąpić
po ukazaniu się w „Monit, Polskim''
Rozporządzenia p. Prezydenta o
przymusowem wywłaszczeniu grun-
tów pod drogę.

SFRAWY ADMINISTRACYJNE
— Pozwolenia na broń, Wszyscy,

którzy złożyli w Starostwie Grodz-
kiem prolongatę pozwoleń na broń
powinni, w jaknajkróiszym terminie
zgłosić się po odbiór pozwoleń, gdyż
Statostwo Grodzkie w przeciwnym
razie uzna sprawy za umorzone, a
broń jako nielegalnie posiadana zo-
stanie odebrana,

Ł ŻYCIA STOWARŁYSZEN.
— Posiedzenie Sekcji Historji

Sztuki, odbędzie się w dn. 23.V r.
1935 o godz. 8 wieczór w sali Semi-
narjum Archeologji Klasycznej USB
ul, Zamkowa 11 (drugie podwórze w
prawo). Na porządku dziennym: 1)
Referat W/P. Nacz. Edwarda Miille-
ra „Sziuka ludowa huculska, a sztu-
ka Turkiestanu” (z pokazami tkani-
ny). 2) Dr. T. Szeligowski „Uwagi o
muzyce huculskiej“. 3) Prof. $.
Czosnowski „Ilustracja muzyczna”
(klarnet), 4) Wybór Zarządu i no-
wych członków (tylko dla członków
sekcji).
— Odwołane z dnia 17 maja po-

siedzenie Sekcji Naukowo- - Spo-
łecznej Koła Medyków z odczytem
pana inżyniera Symonowicza pt.:

„Położenie gospodarcze wsi wi-
leńskiej" odbędzie się dnia 23 maja
br. o godz. 20 w lokalu Wileńskiego
Towarzystwa Lekarskiego |(Zamko-
wa 24), Wistęp wolny.
—Dzisiejsza środa literacka gościć
będzie Stanisława  Szpinalskiego,
który w odczycie o Ameryce opowie
o stosunkach tam panujących. nie zupełnie niedostępna, Prowadzą

do niej bowiem dwie drogi: jedna od
strony Antokola przez teren koszar,
druga od strony ogrodu Bernardyń-
skiego przez teren Klubu Szlachec-,

„dziennym referat i dyskusja na te-Sp
oniewaž wojskowošė ogrodzila

‚„ — Ze Związku Pań Domu. Naj-
bliższe zebranie Związku Pań Domu
odbędzie się w lokalu klubu prawni-
ków (Mickiewicza 28) w piątek dn.
24 maja o godz. 17-ej. Na porządku

mat: ,„Do czego dążymy?”, sprawy

z następującym porządkiem  dzien-
nym: ` :

1. Zagajenie i wybór prezydjum
R. W. Z.

2. Odczytanie protokułu poprzed-
niego Wal, Zgromadzenia.

3. Sprawozdanie ustępującego
Zarządu.

4. Sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej,

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Udzielenie absolutonjum ustępujące-
mu Zarządowi. 2

6. Wybór nowych władz. Związku.
7, Wolne wnioski.

Najbliższe mecze o mistrzostwo Ligi
W najbliższą niedzielę rozegrane

zostaną następujące mecze o mi-
sirzostwo Ligi: w Warszawie walczy
|Polonia z Ruchem, w Krakowie
"Wisła spotka się z Garbarnią, w
Świętochłowicach przeciwnikiem Ślą
"ska będzie Cracovia, w Poznaniu
„Warta gra z Legją warszawską, w
Łodzi odbędzie się mecz Ł, K, S. —
Pogoń.

i Przypominamy, że tabela o mi-
strzostwo Ligi ma obecnie następu*
jący wygląd:

gier st. pkt. st, br.
1. Pogoń ъ 7:3 10:5
2. Ruch 4 6:2 15:6
3, Garbarnia 4 6:1 6:2
4, Warta 3 5:1 8:2
5. Wisła 4 4:4 10:9
GRO O: 4 4:4 1:9
1. Legja 3 33 4:3
8. Cracovia 4 2:6 5:12
9, Śląsk 3 2:4 3:9

10. Warszawian 3 1:5 3:6
11. Polonia 3 0:6 1:9

Wittman na mistrzostwach Tallina.
Na mistrzostwach tenisowych

Tallina w dniach 13—18 czefWca
startować będzie z Polski jedynie
Wiitman, który broni dwukrotnie
zdobytego tytułu mistrza.

Sensacyjna klęska Austina.

W. Paryżu na zawodach teniso-
wych francusko - angielskich Bunny
Austin poniósł sensacyjną porażkę z
Francuzem 7:9, 3:6,

BUTTONSEKES PEZGORIWAA O

| organizacyjne, zapisy na 3 lekejowy
"kurs kulinarny, który obejmie legu-
miny i przystawki a odbędzie się w

, pierwszym tygodniu czerwca. Po ze-

 

"fundowanie w.

sport.
i

Z Komitetu obywatelskiego
Uroczystošci Pogrzebowychw Wilnie

tetu będzie irwałe uwiecznienie pa-
mięci Marszałka w Wiilnie — Komi-
|: Wykonawczy zwraca się ninie,-

posiedzenie |szem z gorącym' apelem do całego ,24 bm. dana będzie premjera ksmedji J.
| spoleczenstwa miasta Wilna i ziemi
wileńskiej ażeby zechciało ześrod-
kować swoje wysiłki we wspólnej
inicjatywie, której wyrazem będzie

| akcja Komitetu Obywatelskiego. W
| związku z tem Komitet wzywa całe
| społeczeństwo do składanią oliar na
|konto Komitetu, Nr. konta będzie w
| najbliższych dniach podany do pub-
licznej wiadomości. Komitet zazna-
'cza, że ani jeden grosz ze ziożonych
_oliar nie będzie zużyty ma wydatki
administracyjne Komitetu, lecz cał-
kowicie sumy zebrane zużyte zosta-
ną na trwałe uwiecznienie pamięci
Marszałka Piłsudskiego w Wilnie w
formie, którą Komitet Obywatelski
uchwali, :

Jednoczešnie Komitet Mykonaw-
czy zwrócił się do pana Wojewody
z prośbą o wystosowanie odpowied-
nich pism do Szetów urzędów nie-
zespolonych oraz do Komitetów Po-
wiatowych  uwiecznienia pamięci
Marszałka Piłsudskiego z tem, aże-
by inicjatywa poszczególnych orga-
nizacyj lub powiaiów nie byla po-
dejmowana niezależnie od Komitetu
Obywatelskiego w Wilnie, który ze
środkuje całą akcję w swoich rę-
kach i dokona dzieła godnego u-
wiecznienia pamięci Marszałka Pił-
sudskiego w "Wilnie i na Wileń-
szczyźnie,

Następnie Komitet przekazał u-
wiecznienie pamięci Marszałka ini-
cjatywę mieszkańców Belmontu u-

Wilnie wiecznego
światła - zniczą na cześć Marszałka.

 

 

Rekord światowy na 100 yardów.
'W, Evenston (stan Illinois) Jesse

Owens osiągnął na 100 yardów wy-
nik 9,4 sek., lepszy od rekordu świa-
towego. Na 200 mtr. przez płotki
osiągnął on czas 22,9 sek.

NowyrekordEuropy na 400 mtr.
stylem klasycznym.

(Mistrzyni Europy w pływaniu
Marta Genenger - Krefeld ustano-
wiła nowy rekond Europy na 400
mtr, stylem klasycznym pań. Wynik
jej brzmi 6:28,3, Dotychczasowy re-
kord należał do Holenderki Kasten
i wynosił 6:29.

Stany Zjednoczone A. P. biją
Meksyk.

W finale zawodów o puhar Da-
visa w strefie północno - amerykań-
skiej, Stany Zjednoczone A. P..pro-
wadzą z drużyną „meksykańską 3:0
i mają już zapewnione zwycięstwo.
W niedzielę w drugim „dniu zawo-
dów para amerykańska Mac Ost-
rich — Budge pokonała parę me-
ksykańską Unda—Llano 6:0, 6:2, 6:2

Po rozegraniu pozostałych spot-
kań w grze pojedyńczej, Ameryka
zdobędzie mistrzostwo _połnocnej:
Ameryki i spotka się z mistrzem
Ameryki Południowej Brazylją o
prawo udziału w walkach. między-
strefowych.

Zimowe igrzyska olimpijskie,
Do zimowych igrzysk  olimpij-

skich w  Ganmisch Partenkirchen
zgłosiły się dotychczas 22 wa,
o 4 więcej niż w Lake Placid, W
wszystkich konkurencjach _ zimo-
wych biorą udział obok Niemiec
Ameryka, Anglja, Francja, Holan-
dja, Wiłochy, Kanada, Norwegja,
Ausirja, Polska, Szwajcarja i Cze-
chosłowacja, podczas gdy Belgja,
Bułgarja,  Finlandja, Jugosławia,
Łotwa, Rumunja, Hiszpanja, Szwe-
cja, Turcja i Węgry obsyłają jedynie
niektóre konkurencje.

Ameryka bije Meksyk 4:1.
W. ostatnim dniu zawodów teni-

sowych o puhar Davisa w strefie
północno - amerykańskiej, Amery-
kanin Grant pokonał Meksykańczy-
ika Hernandeza 6:1, 6:3, 6:0, a Mako
skreczował z Reyesem  spowodu
skurczu nogi przy stanie 6:1, 3:6, 6:8,
6:4. Ameryka wygrała zatem spotka
nie 4:1 i spotka się w. finale strefy
amerykańskiej z mistrzem Południo*
wej Ameryki Brazylją. !

 

W strefie europejskiej rozegrane
zostaną w początkach czerwca
ćwierćfinały. W) dn. 7 do 9 czerwca
Polska walczyć będzie z Południową
Afryką w Warszawie, a Czechosło- , braniu pokaz i przepisy, Zarówno w

„zebraniu jak i organizowanych kur-
„sach mogą brać jął<; nieczłonko-
wie. 2

 

wacja z Japonją w Pradze. W dniach
8 do 10 czerwca Francja +“ się
z Australią w Paryżu, a Niemcy z
Włochami w Berlinie.

| słuchączy: wileńskich, odpowie

' Teatr i muzyka.
: — Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o go-
dziine 8-ej wiecz. wznowiona będzie ko-

'medja G. Zapolskiej pt. „Moralność pani

Dulskiej”. Ceny propagandowe.

Jutro, „Kobieta i jej tyran”,

i — Najbližsze premjery. W piątek dn.

Szaniawskiego „Ptak“ — х M. Węgrzynem

w roli studenta.

W przygotowaniu sensacyjna sztuka

„Morphium“ z udziałem i w reżyserji E.

Żyteckiego, -wybitnego aktora teatrów

warszawskiego i łódzkiego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś gra-

na będzie op. Falla „Rozwódka”. Ceny pro-
pagandowe od 25 gr.

— „Księżniczka Czardasza”, Jutro uka-

że się, po cenach ' zniżonych „Księżniczka

Czardasza'.

— Najbliższa premjera w  „Lutni”.
W piątek nadchodzący ujrzymy po raz

pierwszy op. O. Straussa „Ostatni walc” w
opracowaniu  reżyserskiem M.  Tatrzań-

skiego, w wykonaniu całego zespołu arty-

stycznego z M. Nochowiczówną i K Dem-

bowskim na czele. Zespół baletowy pod

kierownictwem J. Ciesielskiego, wykona w
akcie 2-gim tańce rosyjskie. Nowe deko-

racje i kostjumy dopełniają artystycznej ca-

łości.

@& 1а kotar studjo.
Zmiany w programie,

W programie radjowym na dzień  dzi-

siejszy (środa: zajdą następujące zmiany.

Zamiast audycji dla poborowych — trans-

misja z Dyrekcji Loterji Państwowej gdzie
odbywać się będzie ciągnienie miljona

(godz. 8,05).

O godz. 18.15 daje Warszawa fragment

słuchowiskowy z „Beniowskiego w wyko-

naniu Brydzińskiego i  Warneckiego. O

godz. 21,40 transmisja koncertu kameralne-

go z Warszawy.

Co się dzieje w Bazylice Wileńskiej?

Na to pytanie, interesujące ogół radjo-

w dzisiej-

szej swojej pogadance konserwator dr. St.

Lorentz, rysując plan najbliższych prac kon-

serwatorskich w Katedrze w kaplicy św.

Kazimierza (g. 21,30).

Koncert popołudniowy.

Wileńska orkiestra salonowa wystąpi

w środę o godz. 13,05 z koncertem, który

transmitowany będzie przez wszystkie

stacje „Program zawiera utwory popularne

o charakterze poważnym i obejmie nastę-

pujących kompozytorów. Czajkowskiego,

Chopina, Haendla, Rubinsteina, Mussor$g-

skiego, Schuberta i in.

Polskie Radjo Wilno.
Šroda, dnia 22 maja 1935 roku,

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Mu-
zyka. 7.15; Dziennik popołudniowy. 7.25:
uzyka, 7,50: Audycja lniarska, 7.55: Gieł-

da rolnicza. 8,00:« Audycja dla: szkół, 8,05:
Audycja dla poborowych. 11.57: Czas. 12.03:
Kom. met. 12.05: Płyty: 12.50: Chwilka dla
kobiet: 12,55: "Dziennik "południowy. 13.05:
|jKoncert. 13.55: 0Wiadomości e. eksporcie
polskim. 15.35:, Odcinek powieściowy. 15.45:
Koncert. 16.30: O sprawie kobiecej — od--
czyt. 16,45: Płyty. 17.00: -Zdobycze -współ-
czesnej+ zadlogji — wygł. prof. "Wacław
Roszkowski: 17,15: <Muzyka« współczesna
dla niedowiarków — pog. 17,50: książce
Paul Bartla „Marszałek Piłsudski. 18,00:
(Pieśni w wyk. Luizy Miguel (sopran). 18.15:
Fragm. słuch. „Dziewica Orleańska" —
Schillera, 18.30: Audycja dla dzieci. 18.40:
Życie ; artystyczne i kulturalne miasta.
18.45: Koncert. 19.15: Przegląd litewski.
19.25: Wiad. sportowe. 19,35: Płyty. 19.50:
Pogadanka aktualna. 20,00: Frag. operowy.
20.15; Młody poetycki Lwów Marszałkowi
Piłsudskiemu. 20.45: Dziennik wieczorny.
20.55: Jak żyjemy i pracujemy w Polsce.
21.00: Koncert Chopinowski, 21.30: Naj-
bliższe prace konserwatorskie w Katedrze
i„kaplicy -Św..Kazimierza. Odczyt. wygł. St.
Lorentz. 21.40: Koncert skrzypcowy. 22.00:
Koncert reklamowy. 22,15: Pieśni f:lareckie.
22,35: Muzyka solowa. 23.00: Kom. met.

 

 

„PERFEGTION?

 

KRONIKA POLICYJNA.
—Przywłaszczenie. Freida Zelb-

sztein (Nowogródzka 98) doniosła,
że Sengjusz Holsztein przywłaszczył
sobie na jej szkodę część maszyn
służących do wyrobu waty, oraz u-
rządzeń metalowych, pozostałych w
budynku spalonej fabryki przy ul.

Popławskiej 30, ogólnej wartości
2.800 zł. Dochodzenia w toku.

Areszt za hazardową grę.

Onegdaj w ogrodzie „Cieletnik“ pod

Górą Zamkową policjant zatrzymał
niejaką Franciszkę  Wagnerową
(Ponarska 38), która ogrywała prze-

chodniów, a zwłaszcza młodzież w

hazardową grę „para czy liszka”,

Wezoraj Wagnerowa stanęła przed
sądem starościńskim, który skazał
ją na 4 dni bezwzględnego aresztu.
 

   



       

     

    

    
 

Katastrofa na Niemnie
Podczas przeprawy łodzią przez nowicz mimo silnej wichury i burzli-

rzekę Niemen w okolicach Miko- wych fal zdołał dopłynąć do brzegu,
łajewszczyzny silny wicher wywró-j natomiast Hanko znalazł śmierć w
cił łódź z przewoźnikiem Stefanowi-. nurtach rzeki.
czem i włościaninem Hanką. Stefa-'

Zmarła na brzegu Niemna
GRODNO. (Pat). Naprzeciwko 30. Tożsamości nieudało się dotych-

wsi Płaskowce pow. augustowskie- czas ustalić, Oznak śmierci gwał-
go na brzegu Niemna znalezione zo-| townej nie stwierdzono.
stały zwłoki kobiety lat około 20do |

Napad i gwałt

Obrót towarowy  !
z zagranicą

W. ostatniej dekadzie przez stacje
graniczne: Turmonty, Stolpce,
Raczki przeszło 15 wagonów manu-
faktury, 4 superłosłatu, 2 wagony
gwoździ i wyrobów stalowych, 3
maszyn, wagon wyrobów mięsnych
oraz około 10 wagonów towarów
różnych. Zaznaczyć należy, iż w
ostatnim miesiącu zauważono znacz-
ny wzrost eksportu przez stacje
graniczne w obrębie wileńskiej dy-
rekcji kolejowej.

Niezwykłą sprawę, wyrosłą na
tle dzisiejszego bezrobocia, rozpa-
trywał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Marja M., nauczycielska i biura-
listka, zamieszkała w Poznaniu przy
ul. Jeżyckiej 45 m. 6, dotknięta od
dłuższego czasu brakiem pracy, zna-
lazła się w krytycznem położeniu i
zaczęła jeszcze w ubiegłym roku po-
szukiwać jakiegokolwiek zatrudnie-
nia, chociażby nawet w charakterze
służącej. Nie mając jednak  odpo-
wiednich poleceń, wypisała sobie
sama pięć listów polecających, Iktė-

Smutny dokument chwili
re podpisała likcyjnemi nazwiskami
Na podstawie tego listu i przedło-

żonych świadectw Marja M. została
przyjęta do służby. Policja, przepro-
wadzając przypadkowo rewizję u
niej, natrafiła na ślad sfałszowanych
dokumentów i skonfiskowała je.
Sąd okręgowy w: Poznaniu skazał

ją za to na dwa miesiące aresztu z
zawieszeniem wykonania kary na
przeciąg lat 2. Sąd apelacyjny wy-
rok ten zatwierdził.

Cała sprawa jest smutnem świa-
dectwem. chwili.

ŚWIĘCIANY. Dnia 20 bm. poszła
20-letnia służąca Franciszka Soko-
łowska na spacer w towarzystwie
Zotji Udziałówny i Józefa Wojtkie-
wicza. Na przejeździe kolejki wą-

Samobójstwo
BRASŁAW. Dnia 19 bm. o godz.

19.54 na linji kolejowej Dukszty —
urmont w pobliżu  przystanka

Czarny Bród rzuciła się Helena
Twardowska m-ka kol. Wspólny
Bór, w celu samobójczył pod koła

skotorowej porwali Edward Kostec-
kii Adam Maciulewicz m-cy Nowo-
Święcian Sokołowską gwałtem, za-
wlekli ją do lasu i zgwałcili Za
zbrodniarzami zarządzono pošcig.

pod pociągiem
pociągu. Ochraniacze szyn przy
parowozie odrzuciły ją na stronę.
Twardowska doznała pęknięcia
czaszki i zmarła w szpitalu. Przy-
czyna samobójstwa — nieporozumie
nie z narzeczonym.

Eksport zagraniczny ,
rękawiczek wileńskich

Dowiadujemy, iż kilka fabryk
rękawiczek wileńskich' nawiązało
bliższy kontakt z rynkami w Но-
landji, Szwecji, Danji i Bułgarji ce-
lem dostarczenia kilku tysięcy par
rękawiczek.
W związku z pozyskaniem nowe-

60 rynku zbytu rękawiczek, fabryki 
personelu robotniczego.

Bratabojcza walka |
BRASŁAW. . Pomiędzy Karło mi do bójki w czasie której Antoni

„Wacławem lat 53 m-cem wsi Zahorje uderzył brata Wacława kilka razy
śm, jodzkiej a bratem jego Antonim; kawałkiem żelaza po głowie, raniąc
lat 45 przyszło na tle podziału zie-go ciężko. Dochodzenia w toku.

Znowu wybuch granatu
POW. WILEJKA. Dnia 17 bm. ran, tak samo i 10-letniMieczysław

w m. Krzywiczach rozbierali granat Tarasewicz przypadkowo  znajdują-artyleryjski Boruch  Zylberglyt i cy się w pobliżu miejsca wypadku.
Abram Stejngold, W. czasie tej ma- Wszystkich trzech odesłano do szpi-
nipulacjj  eksplodawał _ zapalnik, tala państwo ilejce.
skutkiem czego obaj doznali ciżkich ° Pl X Mie

WKDZEŚRIRAEDAAZKOJAOGMAAN ENADS TTTSYRSITS

„CIEKAWOSTKI...
Anglicy, jak wiadomo, lubują się przestrzegany przymus szkoiny, wy-

miejscowe zwiększyły produkcję
przy  jednoczesnem zwiększaniu

 

"Pik. Lawrence.
Zmarły na skutek wypadku mo- angielskiego wywiadu — na jakim-

tocyklowego, płk. angielski Lawren- kolwiek terenie wróżyło niechybnie
ce, był osobistością natyle niezwy- zapoczątkowanie jakiejś wielkiej
kłą, że jego zgon zainteresował pra- gry politycznej, reżyserowanej z ga-
sę całego świata. | pinetów tajemniczego  „Inteligence

Service'. Niezwykłą musiała być
|wartość płk. Lawrence'a dla angiel-
skiego ll-go oddziału, jeśli do łoża
(rannego przybył oPW

" Pius „tkrėla angielskiego, gen. Wesl.
PZA е | „Człowieka przygód” już niejed-

nokrotnie uśmiercano w opinji, wy-

Nazwisko tego człowieka wiąże
się nierozłącznie z polityką imperjal
ną Wielkiej Brytanji na półwyspie
arabskim, w dorzeczu rzek: Tygrys
i Eufrat,
ściach Azji, ważnych dla angielskiej
polityki kolonialnej. Niezwykłe wybryki

umysłowo chorej
Wczoraj popołudniu przechodnie

ulicy Zawalnej spostrzegli nieco-
dzienne widowisko: Środkiem ulicy
biegła młoda niewiasta bez odzieży.
W okamgnieniu na ulicy zebrał się
ogromny tłum, który otoczył nie-
wiastę ze wszystkich stron. Szybko
jednak na miejsce wypadku przybył
posterunkowy policji, który okrył
niewiastę peleryną i po ustaleniu jej
miejsca zamieszkania szybko  prze-
wiózł ją do domu, Jak się okazało
była nią niejaka Kazimiera Kozłow-
ska — żona urzędnika kolejowego,
która po kłótni z mężem oraz rodzi-
cami doznała ataku furji, i zaczęła

w statystykach. Niedawno na ta-| nosi mimo to 450.000 osób. napastować przechodniów, poczem
mach jednego z dzienników sensa- 25 proc. ludności Anglji nie je- żerwawszy ubranie biegła po -
cyjnych ukazała się lista „crygina-|chało nigdy samochodem, ani nie u- cach.
łów”, żyjących w Anglji. Na podsta-|żywało telefonu. : Po sprowadzeniu jej do domu
wie zebranych statystyk z 16žnych
dziedzin (życia, redakcja pisma do-
szła do przekonania, że żaden kraj

W zdumienie wprawić może
stwierdzony przez redakcję wspom-
nianego pisma fakt, że w kraju tak

Kozłowska znowu bez ubrania wy-
biegła na ulicę, weszła na dach ka-
mienicy nr. 45 przy ulicy Rydza Śmi-

Pojawienie się „człowieka przy-,
gód' — jak popularnie Lawrence'a,'
niepospolitego awanlurnika i asa!

Uparty dezerter |
Wczoraj w godz, popołudniowych

podczas eskortowania  dezertera'
Wiktora Szyszki przez żołnierzy
wydarzył się wypadek, który mógł
pociągnąć za sobą ofiary w ludziach.!
W. czasie przechodzenia przez most.
Zielony skuty w ręczne kajdanki de-|
zerter rzucił się w bok, a następnie
błyskawicznie przedostał się przez
barjerę mostu i wpadł do Wilji.'
Eskortujący żołnierze zdezorjento-
wani nagłym tym wypadkiem rzucili
się w kierunku brzegu celem wyło-
wienia dezertera. Tymczasem jeden
z+ przechodniów widząc tonącego
człowieka, nie czekając rzucił się w
ubraniu do wody i po długiem szamo

przedzając jego zgon licznemi opisa-
mi wypadków, którym rzekomo ule-
gał.

Były to zazwyczaj usiłowania u-
śpienia czujności obcych wywiadów,
śledzących uważnie każdy ruch
Lawrenc'a. „Ušmiercony“ przygoto-
wywal w tym czasie swoją metamor-
ozę i przysposabiał się do swej

działalności w nowej roli. Dużem
ułatwieniem była mu przytem wiel-
ka zdolność charakteryzacji oraz
nadzwyczajna znajomość języków
azjatyckich, aż do poszczególnych
narzeczy, np. arabskich, włącznie.

Tym razem jednak płk. Lawren-
ce zmarł naprawdę ku wielkiej szko
dzie wywiadu angielskiego.

Anglja miałaby teraz dużo po-
wodów do użycia swego najlepszego
agenta, zarówno w Egipcie, gdzie
coś się psuje, jak i na wybrzeżu
wschodnio-afrykańskim, gdzie kroi
się wielka awantura wojenna wło-
sko-abisyńska. Nieszczególnie mają
się sprawy na półwyspie arabskim,

= 9 ; р т Е taniu się z tom zdołał już przy yśdzi О ie-
w Europie nieposiada tylu dziwa- zamożnym, jak Anglja 40 proc. lud- $łego i stamtąd zaczęła rzucać da- pomocy śilojerza zydabyć 7 p =Paa Lmariosmd
ków ile Anglja. Mimo przysłowio-|ności nie wie jak wygląda banknot, chówki na duży tłum ciekawych, įrzeg ki Lašas t
wego  zainieresowania  żywionego| opiewający na 5 funt. szterlingów. który zgromadził się na ulicy. i # skiego, co bynajmniej nie odpowiada
przez Anglików dla spraw moc- Czwarta część ludności wysp Następnie, gdy ją usiłowano za-_ Dzielnemu nieznajomemu licznie interesom brytyjskim.
skich, około 8.000 osób w wieku od brytyjskich nie widziała jeszcze w trzymać, Kozłowska skoczyła z da- zebrana publiczność zgotowała о- | Lawrence nadawałby się, jak
60 do 80 lat nie widziało nigdymo-| swojem życiu okrętu. chu komienicy na bruk odnosząc wację. Dezertera pod ikonwojem nikt inny, do odegrania nowej roli.
rza, otaczającego Anglję ze wszyst-!
kich stron. ;

Znaleziono również kobietę, sta-

Blisko miljon ludności nie wi-
dział w życiu żadnego filmu.
W żadnym kraju niema tylu sa-

poważne obrażenia ciała.
Pogotowie ratunkowe przewiozło

ją do szpitala Sawicz.
 

| HELIOS|

skierowano do więzienia na Anto-
kolu.

 

ruszkę 82-letnią ktora w tych dniach motnikėw ile w Anglii. Tysiące |
zmarła w Birmingham i która nigdy mężczyzn i kobiet ez zipałkdń WYPADKI. — Pokąsana przez psy. Do szpi-
nie widziała kolei żelaznej. Dumę odosobnieniu, nie widząc w ciągu _7 Chory umysłowo wybija szyby. tala miejskiego dostarczono 65-let-
londyńczyków dotknąć musiał szcze. joku żywej duszy. Policja aresztowała niejakiego Tora- nią Ewę Janienic (Nowogródzka

' gólnie fakt, „że 65proc. mieszkań- | Do innych dziwactw angielskich lewicza, mieszkańca Soł, który na 120) z silnemi oznakami pokąsania.
ców prowincji nie było jeszczenigdy | należy pedantyczne uleganie przy- ul. Raduńskiej demolował sklepy i Janienic oświadczyła, iż została
w Londynie. Co dziwniejsze, że z zwyczajeniom. wybijał szyby z okna. Toralewicz przez krewnych wyrzucona z miesz-
liczby tej 20 proc. żyje w oddaleniu
zaledwie 70 km. od stolicy Anglji,

W. Irlandji wykryto kilkaset lu-
dzi, dla których wiadomość o woj-
nie światowej była wielką nowiną.

W, jednym z północnych okręgów
Anglji znaleziono nawet zamożnego
włościanina, którego majątek oce-
niają na miljon funtów szterlingów,
a który nie umie ani czytać, ani pi-
sać. Na dokumentach *wymagają-
cych jego podpisu, stawia włościa-
nin pewną ręką zamaszysty krzyżyk.

Liczba analfabetów w  Anglji,
gdzie jak wiadomo, istnieje surowo

 

 

|„„Kwiaciarka z Prateru''
W roli gł. kwiat sceny wiedeńskiej
Savoyu*) FELIKS BRESSART (partner Franciszki Gaal w f. „Piotruš“)
Nadpr.: Atrakcja kolorowa oraz aktnalja. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 1020wriedzielę od g. 2-ej

Dobry szanujący się 4 ;
, Anglik, jadący koleją do pracy, czy okazał się umysłowo chorym. |
'na wycieczkę, siada zawsze do jed-| — — Požar w skladzie soli. Dziś o
'nego i tego samego przedziału, zaj- $odz. 11.30 w składnicy sanitarnej
muje jedno i to samo miejsce, spoty-,Na dworcu kolejowym w Wilnie
ka się z tymi samymi zawsze współ- | wskutek nieostrożnego obchodzenia

|kania a następnie wyszczuia psami.

,. W sprawie tej policja wszczęła
dochodzenie,

— Spłoszone konie, Przy ul.
|towarzyszami podróży, z którymi Się z ogniem przez woznicę Ro- Kalwaryjskiej w pobliżu ul. Chełm-
Radka PRA ak Aros io zanie. mualda Żuromskiego (Raduńska 34)| skiej turmanka  powożona przez
Kai słowa: | nastąpił wybuch eteru. Ogień prze-| włościanina Franciszka  Stankiewi-

rzucił się na łatwopalne materjały| cza skutkiem spłoszenia się konia
rozszerzając się gwałtownie i ogar-
niając płomieniami nagromadzone
tam leki. Wezwana straż ogniowa

Silna flota wojenna po godzinnej pracy poża ;tłumiła.„innej r". ь
najiepszą gwarancją Straty wynoszą około 1.500 zł. Wy-;

J niepodległości padków z ludźmi nie było. !

| ЗИНИНЕНЕРННЬНННЕНИНАНИНИННИНЕ ННЙЫНННННЕ

najnowszej prod.

ЭРОУ (НО
ROSIE BARSONY (bohater f. „Bał w

ma jest jedynym
 

PAN|
 

Każdy musi podziwiać największą

czarodziejkę ekranu *

“ ТЕМРЫЕ
Tajemnica MAŁEJ SHIRLEY

dnym środkiem

OGŁASZAICIE SIĘ W PÓWIE I

EL „D 7 IEN
fllmie

 

 

Pamiętajcie, 'ż umiejętna rekla-

przejeżdżającym molocyklem  prze-
wróciła się do rynsztoka. Z wozu
wypadł woźnica Stankiewicz i ku-
piec L. Ablo z gminy rzeszańskiej.
Obaj ulegli ciężkim obrażeniom
ciała.

POWERA
Kupno
sprzedaż

PTA1
DOMEK

drewniany  osobniak,
|z ogrėdkiem  owoco-'
wym, w  najladniej-
szej okolicy Wilna,
okazyjnie sprzedam.
Informacje ul. Sło-
neczna

ściciela. 128—2:
REEDсН оан

j RÓŻNE. i

SPALONE PRZY-!
PADKIEM palto sta-!
rej ans
Domu Starcėw (Tur-
gielska 2) zniewala do
prośby o pocieszenie
starowiny ofiarą choć-

Laf najstarszego palta.
Złożyć je można w

' Administracji lub Ba-

 

    

    

(jane!
i niezawo-

dochodu.

HRZEŚCIJAŃSKIENI!

NIK

Przeszłość jego, to materjał do nie-
jednej powieści. Sam zresztą je pisy-
wał. Był on początkowo badaczem
wykopalisk historycznych, dokony-
wanych przez Muzeum Bzytyjskie
nad rzeką Eufratem, W, okresie wo--
jennym Lawrence przydzieiony był
do sztabu brytyjskiego w Hedżasie i
odegrał wybitną rolę, gdy wykony-
wując zlecenia brytyjskiego „Inteli-
gence Service" przeprowadził zje-
dnoczenie szeików arabskich, na któ
rych czele w przebraniu beduina
wkroczył do Damaszku. Lawrence
był następnie doradcą rządu brytyj-
ze w sprawach Bliskiego Wscho-

W ostatnich latach, jako p. Shaw,
wstąpił do wojsk lotniczych i tam
przeszedł wyszkolenie pilota i me-
chanika. Człowiek ten wyróżniał się
niezwykłą skromnością, nie przyj-
mował awansów ani odznaczeń,

2—2 u wła-, —

Służył Wielkiej Brytanji, jak naj-

BITSTSIA SE
; Mieszkania

i I pokoje i
MIESZKANIA

6-cio pokojowego
od frontu, z wygoda-
mi, w centrum miasta
poszukuję. Wiado-
mość w Administracji
„Dziennika Wileūsk.“

DO WYNAJĘCIA
lokal przy ul. Ad.
Mickiewicza pod Nr.
22, składający się z
3-ch pokoi kuchni i|fer
łazienki oraz 6 pokoi
z wygodami bliższe
infor. ul. Mickiewi-
cza d. 22 m. 4 tel.
12-25, 129—2
 

niaia |||

* PRACA. į

lepiej potrafił, i z tego był dumny.

PREMIERA. PRZEBÓJ WIOSENNY. Wspaniały
melodyjny fllm wiedeński

 

STUDENT
U. S. B. udziela lek-
cyj w zakresie gimna-
zjum. Specjalność: ła-
cina, matematyka, Ce-
my kryzysowe. Zgło-
szenia w Adm. „Dz.
WiL“ dla „R“.

Młody
człowiek z ukeńczo-

 

SEKCJA MŁODYCH
Stronnictwa Narode-
wego uprzejmie pre!
o 'askawe zgłoszozia
jakiejkolwiek pracy
lub zatrudzienia, czo»

 

! ы

Uwadze pp. wynajmujących iposzukują-Letnisko WILEŃSKI” 
 

  
   

kszta 10/2.
Liaż

gr.—4
MŁODY CZŁOWIEK   Opieka; 6j, kaplica, lekarz, letnikom|||cych letniska, mieszkania, pokoje itd. Najstarsze i najpoczytniejsze pismo | 2 SZOPY, (handlowiec poszuku-|cji dla bezrobot

pieka, spokój, kaplić WEKi skrom||| Ogłoszenia. do „Dziennika Wileńskiego" i jpoczy i 22 Wileńszczyźnie. | odpowiednie na R w tej dzie- swych ozłonków. —
lub emerytom na stale. War: do: zoniysk Olin =baedzo -€aio-oałabóió |raż, stajnię lub dzinie. Reterencje po-| Zgłosrenia uje

ne, Wiadomość: p-ta Jody dla K. M. Biuro Ogłoszeń S. Grabowskiego, Wilno,||| ADMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie jw. Mostowa 1, do- |siada. Zawalna 30 m.| Admlaistracja „
: “ Garbarska 1, tel, 82. od godz. 9 do 20-ej, tel. 12-44. | się u do-|56 dla I. Z. —3| salka Wileńskiego”,
 —

T ydawaa: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,
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Odpowiedzialny Redaktor
Drukarnia A. Zwierpyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

 

STANISŁAW JAKITOWICZ, |
A


