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13 punktėw kanclerza Hitlera
BERLIN. (Pat). Reasumując wy-

wody kanclerz Hitler streścił obec-

ne stanowisko rządu Rzeszy w 13

punktach:
1) Rząd Rzeszy odrzuca postano-

wienia genewskie powzięte 17 mar-

ca r. b. Przez postanowienie to do-

konano nowego obwinienia, które

uniemożliwiło rządowi Rzeszy ро-

wrót do instytucji genewskiej, Dia

powrotu tego rząd Rzeszy uważa za

konieczne doprowadzenie do jasne-

go rozdziału między traktatem Mer-

salskim, zbudowanym na podziale

państw na zwycięzców i zwyciężo-

nych, a Ligę Narodów, która zbudo-

wana być winna na równouprawnie-

niu wszystkich jej członków.

2) Rząd Rzeszy zwolnił się od

artykułów traktatu, które na sku-

tek jednostronnego obciążenia Kze-

szy stanowią  obwinienie narodu

niemieckiego po wieczne czasy.

Zwolnienie to nastąpiło w wyniku

niedopełnienia zobowiązań zozbro

jeniowych przez inne państwa.

3) Rząd Rzeszy ma zamiar nie

podpisywać żadnego układu, który

wyda mu się niewykonalny, naio-

miast dotrzymywać będzie każdego
dobrowolnie podpisanego układu,

niezależnie od tego czy podpisany
został przed objęciem wiadzy przez

narodowych socjalistów. Dlatego też

wykonywać będzie, zwłaszcza
wszystkie zobowiązania wynikające

z traktatu lokarneūskiego, dopo-y.,

dopóki inni partnerzy tego paktu ze

swej strony gotowi będą wypełniać
ten pakt, Rząd Rzeszy widzi w u-

znawaniu strely zdemiliiaryzowanej

niebywale ciężki
uspokojenia Europy, tem niemniej

widzi się zmuszony zwrócić uwagę,

że stałe powiększenie wojska z dru-
giej strony, może być uważane za

uzupełnienie tych właśnie usiłowań
Niemiec. ŽŽ

4) Rząd Rzeszy gotów jest kaž-
„dego czasu wziąć udział w systemie
zbiorowej współpracy dla zapewnie-

nia pokoju europejskiego, uważa

jednak za konieczne zasadę rozwo-

ju przez umożliwienie traktatowej

rewizji, jako elementu zapewniają-

cego pokój.

5) Rząd Rzeszy uważa, że roz:

wój współpracy europejskiej nie da

jedno-

stronnie narzuconych warunków.

6) Rząd Rzeszy zasadniczo gotów

jest zawrzeć pakty o nieagiesji ze

wszystkiemi państwami sąsiadujące-
mi i uzupełnić pakty te drogą po-

stanowień zmierzających do izolo-

wania napastnika i zlokalizowania

ewentualnego ogniska konfliktu.

Przedewszystkiem rząd Rzeszy go
tów jest przyjąć wszystkie zobo-

wiązania, mające na celu ograni-

czenie dostarczania broni, tak. w

czasie pokoju, jalk i w czasie wojny.
7) Rząd Rzeszy gotów jest, dla

uzupełnienia paktu lokarneńskiego,
zgodzić się na układ lotniczy i

wszcząć dyskusję na te ntemat.

8) Rząd Rzeszy oświadcza, że od

programu rozbudowy nowe, armji

niemieckiej pod żadnym warunkiem

nie odstąpi. Na lądzie, powietrzu,

ani na morzu, nie widzi on żadnego

zagrożenia innych narodów, przez

wykonanie tego programu. Rząd go-

przyczynek do'

tów jest w każdej chwili przyjąć

ograniczenia swoich zbrojeń, o ile!

zobowiązania takie przyjęte będą

| również i przez inne państwa. Rząd

| zawiadomił już o specjalnych ogra-

| niczeniach, jakie uznał za wskaza-

ne, w siłach lotniczych Niemiec

przed ustanowieniem.paryteiu z
| poszczególnemi narodami zachodnie-

| mi, celem określenia poziomu, kto-

|rego  dotrzymanie gwarantowane
będzie przez Niemcy. Fiota nie-

miecka ograniczona do 35 proc

marynarki brytyjskiej stoi jeszcze O

15 proc. poniżej całokształtu tonna:

żu francuskiego. Rząd oświadcza

obowiązująco, że jest to poziom 0-

stateczny. Niemcy nie mają ani za-

miaru, ani konieczności, ani zaso-

lbów, by występować na drogę ry-
'walizacji w dziedzinie zbrojeń woj-

skowych. Rząd uznaje jednak ze

swej strony, że imperjum biytyjskie

dla zabezpieczenia granic swoich i

podległych dominjów, musi posiadać

większą flotę wojenną.

9) Rząd Rzeszy gotów jest brać

czynny udział we wszystkich przy-
gotowaniach prowadzących do prak

tycznego ograniczenia zbrojeń, do

czego jedyną możliwą drogę widzi

w powrocie do idei dawniejszej kon
wencji genewskiej Czerwonego Krzy

ża. Zasadnicze zniesienie loinictwa
przy  równoczesnem utrzymaniu

możliwości bombardowania, uważa

zów,

  rząd za błędne i niecelowe. Uważa

natomiast, |že możliwem byłoby
+

międzynarodowe zniesienie pewnych

rodzajów broni, Powinno to doty:
czyć przedewszystkiem bomb, ga-

materjałów palnych, wybu-
chowych w ich użyciu poza strefą

bojową,

W trzech następnych punktach
kancierz oświadcza, że rząd gotów

byłby zgodzić się na ograniczenia

kalibru najcięższej artylerji i cięż-

kich tanków, oraz ma międzynaro:
dowe ograniczenie wielkości stat-
ków wojennych i pojemności łodzi
podwodnych. Rząd uważa, że wszel-

kie próby doprowadzenia do mię-
dzynarodowych układów, pozostaną

bez znaczenia dopóki nie zostanie

wprowadzone odpowiednie zarzą-
dzenie, celem ukrócenia i zatrzy-

mania opinji publicznej wszystkich
narodów przez nieodpowiedzialne
elementy i to zarównow słowie,

piśmie, jak w filmie i teatrze.

13) Rząd Rzeszy oświadcza, że
gotów jest w każdej chwili zgodzić
się na międzynarodowy układ, któ-
ry zakaże i uniemożliwi wszelkie

próby mieszania się z zewnątrz do
spraw innych państw: - Musi jednak
jednocześnie domagać się, by tego
rodzaju regulacja działała między-
narodowo i była korzystna dla
wszystkich państw.

W, zakończeniu kancle:z podkre-;
ślił, że największem pragnieniem
Niemiec jest uirzymanie pokoju na

świecie.

| Echa mowy Hitlera.
LONDYN. (Pat), Mowa kanclerza

Hitlera nie wywołała w prasie an-
gielskiej reakcji wrogiej, ale nie zo-
stała też przyjęta wyraźnie życzli-
wie, Niektóre dzienniki, a zwłaszcza
„Daily Herald“ i „Times“
wystąpienia kanclerza Hitlera, jako

jwielki pozytywny przyczynek do
sprawy pokoju i porozumienia eu-

į ropejskiego. Inne zaš, jak „Daily Te-

punktach, w których „chodzi o wy-
kazanie pokojowości nietylko sło-
wami, ale i praktycznemi propozy-
cjami. Prasa z zadowoleniem pod-
kreśla oświadczenie kanclerza Hit-

Wersalskiego. Dzienniki zaznaczają

promisowa, co „Daily Herald" na-

chanie ostry. Ogólne wrażenie w
prasie angielskiej sprowadza się do
tego, że ton i intencja przemówienia
były nawskroś pokojowe, iecz wąt-
pliwem jest, czy pod względem prak-
tycznych propozycyj mowa kancie-
rzą jest wystarczająca.

„News Chronicle“ domaga się
zwołania nowej konferencji wszech-
światowej dla uzgodnienia nowego
pokoju między mocarstwami.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi, że prasa francuska, która
spodziewała się, że przemówienie
kanclerza Hitlera przyczyni się do

' ogólnego uspokojenia, jest wielce,
rozczarowana. Mowa zawiera dużo
uwag krytycznych pod adresem in-
nych narodów, pisze „Le Journal”,
zawiera ona dużo słów, lecz mało
słów nowych.

| „Petit Parisien“ podkreśla, że
„mowa kanclerza byla zręczna, lecz|

zawierała sprzeczności. Kanclerz

 

lera, co do zamiarów nienaruszania|
postanowień terytorjalnych traktatu,

również, że w stosunku do Sowie-
tów mowa kanclerza była bezkom-

zywa fałszywem posunięciem Hitle-

ra. Atak zaś na Litwę był niesły- ZSRR ma te same prawa do bez-| wszechnego

Hitler okazał się wyjątkowo agre-
sywny wobec paktu francusko-
sowieckiego.

Wedlug „Excelsior“ mowa kanc-
lerza nie przynosi nic nowego i nic

oceniają|pozytywnego. Kanclerz Hitler usi-
łował oderwać Wielką Brytanję od
koalicji,

Pertinax w „Echo de Paris“ za-
znacza, że kanclerz Hitler usiłował

legraph'' i „Morning Post“ nazywają dowieść, że jego słowa i oświadcze-
przemówienie mało konkretnem i|nia posiadały wartość gwarancji, ja-
unikającem precyzji w tych właśnie|ką może dać siła fizyczna. Sofizmat

ten przyjmą te tylko rządy, które
chcą być wyprowadzone w pole,

PARYŻ (Pat). „Figaro“ przyj-
muje dość przychylnie oświadczenie
Hitlera, pisząc, że oznacza ono chęć
uspokojenia i nawiązania rokowań,
celem osiągnięcia porozumienia. Je-
dnocześnie dziennik zaznacza jed-
nak, że oświadczenie to usłane jest
pułapkami.

„Le Populaire' pisze, że dopóki
Niemcy nie uznają szczerze, że

pieczeństwa co Francja i W. Bry-
tanja, to żadna stabilizacja w Euro-
pie nie będzie możliwa.

„Humanitė“ pisze, że mowa Hi-
tlera jest faktycznem wypowiedze-
niem wojny komunizmowi i Związ-
Ikowi Sowieckiemu.

M |: <Te.

HiPOLIT WINCENTY NOWICKI
diugoletni pracownik przy budowach kolei, ostatnio gł. buchalter Wydziału

Elektrycznego Magistratu m. Wilna, .
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w

Bogu w dniu 22 b. m„w wieku lat 77.
O dniu eksportacji z kostnicy szpitala św. Jakóba i pogrzebie nastąpi

+ osobne zawiadomienie w klepsydrach.
O czem powiadamia krewnych i znajomych pogrążona w smutku

„Ustr

Wielki wybór pism.

 

LONDYN (Pat). Otwierając de-
batę w Izbie gmin w sprawie zbro-
jeń, wicepremjer Baldwin oświad-
czył: :

Nastąpił zgon nieodżałowanej pa-
mięci Marszaika Piłsudskiego, Pra-
śnę wyrazić narodowi polskiemu w
imieniu nas wszystkich kondolencję
z powodu tej straty,

Następnie Baldwin przeszedł do
mowy: kanclerza Hitlera, którą uwa-
ża za odpowiedź na apel W. Bry-
tanji do Niemiec z dnia 2, 5., wzy-
wający do konkretnego współdzia-
łania przy rozstrzygnięciu trudności
i usunięciu niebezpieczeństw grożą-

cych pokojowi. Baldwin uważa, że
(oświadczenie Hitlera ma wielką wa-
|gę. Przyszły rozwój sytuacji obecnej
;zależy od rozsądku i rozwagi ludz-
kiej, a nietylko od tego co powie lub
zrobi W. Brytanja. Jednakże mamy
"do odegrania z innymi rolę wielce
' doniosłą i uczynimy wszystko, co
jest w naszej mocy na rzecz osią-
śnięcia umowy międzynarodowej.
Oświadczenie kanclerza Hitlera, że
Niemcy zamierzają ograniczyć lotni-
cze siły zbrojne do poziomu innych
mocarstw zachodnich, zgodne jest z
tezą brytyjską. Dalej Baldwin zwra-
ca uwagę na gotowość Niemiec
przedyskutowania a następnie wzię-
cia udziału w konwencji lotniczej,
któraby stanowiła uzupełnienie Lo-
carna. Rząd brytyjski przywiązuje
także wielką wagę do tych ustę-
pów przemówienia Hitlera, które
wskazują, że kanclerz Hitler podzie-
la nasze stanowisko, iż pakt lotni-
czy mógłby być połączony z wysił-
kiem, mającym na celu obronę lud-
ności cywilnej "przed: niebezpieczeń-
stwem atalków lotniczych. Przecho-
dząc do zagadnień obrony narodo-
wej, Baldwin wyraził nadzieję, że

*lzlba i kraj unikną paniki na temat

|tego zagadnienia. W. Brytanja po-
| wstrzymała swe zbrojenia z uwagi
| na usiłowania doprowadzenia do ро-

rozbrojenia, jednakże
żaden rząd odpowiedzialny nie może
zaniechać tego, co jest zagadnieniem
obrony W. Brytanji, ale jednocześ-
nie kwestją wykonania przez nią
zobowiązań wynikających z paktu
Ligi Narodów. Wiem, że wszystkie
nasze zbrojenia będą użyte jedynie i
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Dyskusja w izbie gmin
wyłącznie przeciwko napastnikowi.
Jedną z najważniejszych przyczyn
obaw była nieświadomość, panująca
na świecie co do tego, co kryje się
za pewnemi planam. Obawy iakie
budziły się częstokroć ze stanowiska
Niemiec. Sądzę, będą mogły być one
całkowicie usuniętei że będziemy
mogli być całlkowicie szczerzy we
wzajemnych _ kwestjach / naszych
zbrojeń, Dopóki to nie nastąpi, nie
będzie mogło istnieć rzeczywiste za-
ułanie, Podana przezemnie w listo-
padzie liczba samolotów niemieckich
była zgodna z prawdą, jednak myli-
liśmy się całkowicie co do przy-
szłości, Dotychczas nikt nie miał
żadnego pojęcia o szybkości рго-
dukcji, do której mogą dojść Niem-
cy w następnem półroczu. Podsiawą
tego rachunku było dążenie kancle-
rza Hitlera do osiągnięcia równości
zbrojeń lotniczych z Francją. Jako
liczbę przybliżoną dla W, Brytanii
wybieramy 1.500 jednostek lotni-
czych pierwszo-linjowych. Na zapy-

jtanie Ausiina Chamberlaina, Bald-
win precyzuje, że 1.500 jednostek
stanowi siłę lotniczą Francji, nie li-
cząc kolonij. Baldwin mówi, że
zawsze był zdania, iż jest niezbędna
równość tak do zbiorowego bezpie-
czeństwa, jakie przewiduje pakt mo-
carstw lokarneńskich, jak i pewnej
metody ograniczenia zbrojeń, Zkolei
'przechodzi Baldwin do organizacji
| przemysłu wojennego i wskazuje, że
pod tym względem W. Brytanja ma
bardzo wiele do zrobienia, Jeśli
chodzi o szybkość produkcji maszyn,
to W. Brytanja może wytrzymać
konkurencję z każdym krajem. Nie
pozostawałbym w rządzie, który nie
przedsięwziąłby zarządzeń równie
energicznych, jak te, które czynimy
obecnie,

Churchill oświadczył, że stano-
wisko, zajęte przez kanclerza Hitle-
ra wobec zagadnienia bezpieczeń-
stwa zbiorowego i niemieszania się
do spraw wewnętrznych Austrji, nie
jest zachęcające, Z drugiej strony
Churchill jest zadowolony z tego, co
powiedział kanclerz Hitler przeciw
bombardowaniu ludności cywilnej,

Attlec (Labour Party) domagał
się natychmiastowego zwołania kon-
ferencji rozbrojeniowej.

Sinclair (liberał) żąda przyśpie-
szenia rokowań o pakt lotniczy za-
chodni i o kontrolę nad lotnictwem
cywilnem,

W Izbie lordów
LONDYN (Pat). W. Izbie lordów

dyskusję o zbrojeniach państwa o-
tworzył w imieniu rządu lord Lon-
dondery. Oświadczył on, że do koń-
"ca marca 37 r. W. Brytanja będzie
miała 1.500 samolotów  pierwszo-
linjowych, czyli potroi w ten sposób
obecny stan swego lotnictwa, Zbu-
dowanych będzie 31 lotnisk nowych
i utworzonych 5 szkół przygotowaw-
czych. Wyćwiczonych będzie 2.500
nowych pilotów.
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Go dalej?
Pytanie to słyszy się coraz czę-

ściej zarówno w rozmowach, jak i
na łamach prasy.

Wszyscy rozumieją, że ze śmier-
cią Marszałka skończył się jeden
okres historji i że zaczęło się coś
nowego.

Pytanie kapitalne dotyczy prze-
dewszystkiem obozu rządzącego.
Od dłuższego już czasu opinja pub-
liczna była świadkiem różnych tarć,
różnic w zdaniach w obozie sana-
cyjnym. Zarówno w poglądach na
sytuację finansową (deflacja, czy na-
kręcanie konjunktury), jak na za-
gadnienie bezrobocia, położenia wsi,
a wreszcie na zagadnienia ustrojowe
(choćby np. sprawa ordynacji wy-
borczej) rozpiętość zdań między np.
konserwatystami, a członkami daw-
nej „Partji Pracy“ była bardzo
znaczna.

Czy zgon Marszałka zcementuje
ludzi rządzących dziś Polską, czy
pozwoli im przejść do porządku
dziennego nad różnicami w poglą-
dach i nad ambicjami osobistemi,
czy też nie? Od tego zależec będzie
dalszy rozwój wypadków.

Wypowiedzi prasowe na temat
nowej sytuacji politycznej, jaka po-
wstała po zgonie Marszałka Piłsud-
skiego, są jeszcze nadwyraz skąpe i
szczupłe. Saso organy prasowe
obozu rządowego nie zabrały dotąd
głosu w sposób zasadniczy. Nato-
miast zanotować należy cha:aktery-
styczny głos konserwatystów sana-
cyjnych, jaki padł z łamów „Czasu.

Artykuł „Czasu” nosi tytuł: „O
autorytet prawa” i zaczyna się od
takiego stwierdzenia.

„Jeśli władzą w państwie nie ma się
opierać wyłącznie na sile fizycznej i na te-

rorze, musi mieć jako podstawę, zapewnia-

jącą jej posłuch, jakiś autorytet. Autoryte-

tem takim może być osobisty autorytet
wielkiego człowieka. Stan taki panował
do niedawna w Polsce. Organa naszej wła-

dzy państwowej miały zapewnione posza-

nowaniei posłuch, bo za niemi stał auto-

rytet Marszałka”.

Publicysta „Czasu pisze dalej,
AA spokoju, porządkui
ładu

„nie będzie autorytet innej. jednostki,

gdyż niemasz wśród nas człiwieka któryby

choć częściowo dorastał do wielkości Mar-

szałka. Niema i nie będzie”.

I a wniosek:
„Jedynie autorytet prawa może nam

zagwarantować normałny bieg i rozwój na-

szego życia państwowego, a jednocześnie

psychika nasza autorytetu tego w dosta-
tecznym stopniu nie uznaje,

W tych warunkach pozostaje * jedynie

praca nad samym sobą, praca nad przeła-

maniem naszego charakteru, praca nad

wpojeniem w naszą psychikę zasady, że
prawo obowiązywać musi, Pracę tę będą

musieli wykonać i rządzący ; rządzeni.

Rządzący będą musieli sobie powiedzieć,

że do litery obowiązującego prawa stoso-

wać się będą zawsze, nawet gdy im to

sprawia chwilowe trudności, nawet wów-
czas, gdy obowiązujące prawo każe im po-

stępować w sposób, który ich zdaniem, jest

niekorzystny dla państwa”.

Konkduzja zaś artykułu brzmi:
„Gdy znikł autorytet Wielkiego Czło-

wieka, miejsce Jego ' może zająć jedynie

autorytet prawa'.

Takie życzenia w zakresie roz-
wiązania sytuacji mają konserwa-
tyści.

Bardzo charafkterystyczne refle-
ksje „polityczne snuje ukraińskie
„VHo.

„MW dzisiejszych monarchjach o
ustroju parlamentarnym, osoby nie
grają roli — pisze „Dito“ — nie gra-
ją one roli nawet w dyktaturach jed-
nej klasy gdzie zawsze po jakimś
Leninie nadchodzi jakiś Stalin i przy
dyktaturach jednej partji z wyraźną
ideologją i programem, choć trudno
bułoby znaleźć następcę Mussolinie-
$o czy Hitlera. A jakże trudno mó-
wić do następcy faktycznego dykta-
tora z nieograniczoną władzą w pań-
stwie, w którem rządzi obóz mający
za legitymację władzy zamiast pro-
gramu zasługi w minionej walce wy-
zwoleńczej i fanatyczną wiarę Wo-
dza. Dla takiego człowieka niema
tylko jednego następcy. I dlatego
odrazu wysuwa się problem najbliż-
szej, pierwszej, _ najpoważniejszej
zmiany: rozparcelowania siły i au-
torytetu J. Piłsudskiego pomiędzy
kilku reprezentantów władzy.

Wojsko było tem środowiskiem,
które kochał, stworzył i rozbudo-
wał, oraz na którem przedewszyst-
kiem opierał siłę Państwa i
władzę J. Piłsudski. Z tego środo-
wiska wyszli również wszyscy kie-
rownicy najważniejszych resortów
państwowego aparatu, a wojsko na-
dal zalicza się do pierwszego pań-
stwowo - politytycznego czynnika.
I dłatego całkiem słusznie w czaso-,
pismach mamy portrety i życiorysy

własną

72

z prasy.
Odpowiedzialność.

W artykule p. t. „Odpowredziai-
nošė“, główny organ obozu rządo-
wego „Gazeta Polska“ podnosi, že:

„Dziś sprawa najważniejsza, wobec

której staje każdy człowiek uczciwy i z

którą zmagać się musi — to pytanie, jak—

że winien dźwignąć swoją część ogólnej od-

powiedzialności? Jakże to uczynić. Jak rę-
ce swoje przyłożyć, aby wesprzeć belkowa-

nie wspólnego domu, aby je dalej ku górze

wznosić?

I dalej w nawiązaniu do tego
punktu wyjścia pisze „Gazeta Pol-
ska”:

„W każdej sprawie, która nadejdzie, w

każdej, w której głos komukolw ek z nas

zabrać wypadnie, w každem rozstrzygnię-

ciu, w którem będziemy współuczestniczyć,

w każdem ryzyku, w każdej sprawie pub-

licznej, w której brać będziemy udział —

wtedy tylko dźwigniemy naprawdę tę część

odpowiedzialności, jaką nam nieść wypada,

jeśli to co będziemy radzić i co będziemy

czynić wypłynie z głębi przekonania, z

wiary w słuszność swego stanowiska, od-

rzucenia ambicji, uprzedzeń, lichych przy-

wiązań do słowa, do gestu, do pomysłu, z

wyrzeczenia się miłości własnej | więcej—

ci tylko, co tak postąpić potralią — tylko

ci jedyni, bez względu na miejsce, jakie w

społeczeństwie zajmują — oni sami tylko—-

podniosą i dźwigać będą cały c.ężar.

To jedno. A teraz drugie. Ustrój pań-
stwa rozkłada decyzje. Nie zwałńa nikogo
od tej rozmowy z sobą samym, z głębią

swojego sumienia — nim cokolwiek przed-

sięweźmie. Nowa konstytucja i śmierć  Marszałka Piłsudskiego — złożyły na Pre:

zydenta Rzeczypospolitej ciężar najwięk-

szy: odpowiedzialność przed Bogiem, przed

historją i przed zastygłem obliczem Zmar-
łego. Brzemię prac najważniejszych leży na

rządzie Rzeczypospolitej i jego kierowniku.

Obowiązkiem wszystkich, obowiązkiem

który uznać musi każdy, kto sam siebie o

Pogłoski
Pisma warszawskie donoszą, że

w słerach wojskowych utrzymuje się

przekonanie, że ministrem spraw

wojsk. mianowany będzie gen. Sosn-

kowski, najbliższy  współpracow-

nik gen. Rydza-Śmigłego, nowomia-
nowanego generalnego inspektora

armji. W czasie uroczysiości pogrze-

bowych obaj generałowie trzymali

się razem, oni również dwaj w ostat-

nich chwilach życia Marszałka Pił-

sudskiego należeli do najbliższego

otoczenia Marszałka w Belwederze.

Największe zainteresowanie kół
politycznych stanowi obecnie spra-,
wa ordynacji wyborczej. (W. ub. ty-|
godniw- najsilniejsze zastrzeżenia |
przeciwko projektowi ordynacji wy-
borczej wysuwała podobno t. zw.
partja pracy, jednak pod wpływem
czynników decydujących opór ten
osłabł i obecnie grupa ta skłania się

nowego generalnego inspektora at-
mji generała Rydza-Śmigłego, a jego
osoba wysuwa się automatycznie na

pierwszy plan. Ale nie zapominajmy,
że wzmocnienie reżimu jest celem
nowej Konstytucji (i nowej ordynacji

wyborczej), a Konstytucja wysuwa

na czoło osobę Prezydenta Rzeczy-

pospolitej. Łatwo było za życia J.

Piłsudskiego Prezydentowi wyko-

nywać tylko funkcję reprezentacyj-

ną, ale trudno byłoby ograniczyć się

do nich kiedy Belweder jest próżny

i obowiązuje nowa Konstytucją, któ-

rą także podpisał Piłsudski, W koń-

cu do jeszcze większego głosu do-

chodzi premier (zgodnie z nową kon

stytucją — kanclerz). Można dlate-

go zaryzykować twierdzenie, że kie-

dy zwyczajnie w monarchjach (i re-

publikach) władza podzielona jest

pomiędzy trzy czynniki monarchę

(Prezydenta) rząd i parlament, to w
Polsce będzie się ona dzieliła po-
między: Prezydenta, kanclerza i ge-
neralnego inspektora armji.

Ale jest jeszcze jedna dziedzina,
którą dotkliwie dotyka śmierć Pił-

sudskiego: polityka zagraniczna.

Jesi faktem, że minister Beck był w
wielkiej mierze wyjątkiem wśród lu-
dzi, którzy zawsze mieli dosięp bez-
pośredni do Marszałka i którynaj: |

dłużej przebywał z nim i konferował|
w ostatnich dniach jego życia. Jaki |
ustny czy pisany  testament powie-}
ay Marszałek Piłsudski p. Becko-
wi : |

Ogłoszenie politycznego testa--
mentu Marszałka nie będzie — jak;

(się zdaje — pierwszym aktem, od
| którego rozpocznie się praca rządu,
| który musi przedewszystkiem wy-

' pełnić w Państwie lukę
'obecnie przez każdego Polaka". |

  
|jeszcze w tej samej sprawie:

odczuwaną .

to uczciwie zapyta — jest dopomódz tym,

których los obdarzył dziś tym ciężarem

Dopomódz szacunkiem i dobrą wiarą
uczciwym sądem i świadomem  posłuszeń-

stwem”. „ARÓ

„Prowadź nas, Generale"!

„Polska Zbrojna” pisze we wstęp-
nym artykule zwróconym do p. gen.
Rydza-Śmigłego:

„Spójrz, Generale, w żołnierskie oczy

nasze! Nie oschła w nich jeszcze nasza łza

żołnierska po stracie Tego, który w sercu
naszem zamieszkał już na zawsze. Ale w

ocząch tych błyszczy jeszcze coś innego:

— Ty wiesz, co to jest, to wiara niezłomna

w Ciebie, Generale; niezłomna: nasza pew-

ność żołnierska, że prowadzić nas będziesz

za sobą, drogą, którą On Tobie i nam wy-
znaczył, że z drogi tej nie dasz nam pod
Twemi rozkazami idącym ani na jeden cal

zboczyć. Prowadź nas, Generale  Pójdzie=

my za Tobą wszędziel”

Klucz sytuacji w rękach P. Prezy-
denta.

„Goniec Warszawski” pisze, że—
klucz sytuacji teraz trzyma w rę-
kach P. Prezydent. „Zamek m. in.
rozstrzygnie, pisze „Goniec'—spra-
wę nowej ordynacji wyborczej i
sprawę kursu wewnętrznej polityki,

„Czy kurs ten pójdzie w kierunku bar-
dziej liberalnym czy też przeciwnie za-

ostrzy się? Nie należy oczekiwac ani jed-

nego «ani drugiego, Dążeniem rządu będzie

prawdopodobnie ścisłe przestrzeganie tej

polityki i tego kursu, który ustalcny został
za życia ś. p. Marszałka Piłsudskiego. Są-
dzić zatem należy, że utrzymanie przeka-
-zanej tradycji będzie najwyższą ambicją
kół miarodajnych.Stąd wniosek, że t. zw.

linja rządowa nie ulegnie w najbliższej
przyszłości żadnym zasadniczym istotnym

zmianom”,

raczej ku uchwaleniu ordynacji beż
zmian. Lewe jednak skrzydło BB.
jeszcze w tej chwili w prywatnych
rozmowach wyraża pogląd, że nale-
ży dopuścić możność zgłaszania kan-
dydatur, popartych pewną ilością
podpisów, przyczem cyfra wymie-
niona waha się od 500 do 1000. Nie-
wiadomo atoli, czy pogląd ten znaj-
dzie wyraz w głosowaniu.

Co do terminu zwołania nadzwy-
czajnej sesji sejmowej, to w dalszym
ciągu wymieniany jest dzień 25 b.
m., a jako data pierwszego posiedze-
nia Sejmu — 28-b. m.

 

 

Przy zwapnieniu naczyń  krwionoś-
nych mózgu i serca, używając codzien-
nie małą ilość naturalnej wody gorzkiej
Frenciszka-Józefa, osiąga się łatwe wy-
próżnienie.

 

„Bezsprzecznie jest prawdą, że
„Sytuacja zmieniła się'. Kiedy jed-
nak bez wątpliwości obóz rządzący
utracił 'w osobie J. Piłsudskiego,
największy moralny i psychologicz-:
ny atut, to jednak na tem nie zyska-
ła nic pozytywnego polska opozycja.
Siła sanacji była i nadal będzie
tkwiła w pełnej słabości, niezdarno-
ści opozycji. Polska opozycja jest
słabą nię dlatego, że organizacyjnie
rozbija ją państwowa admiinistracja,
ale dlalego, że opožycja jest we-
wnętrznie moralnie rozłożona, po-
siada całkiem anachroniczne hasła,
nieżyciowy, martwy,
program i niema przywódców.

Oczywiście, że procesy ruchów
socjologicznych są tak głębokie i
zagadkowe, że dzisiaj przewidywać,
jak będą wyglądały społeczno-poli-
tyczne stosunki polskie za jakiś czas'
za lata — byłoby trudno. Polityczna :
rzeczywistość w Polsce ma przed
sobą jeszcze długi okres rządów
obecnych kierowników. I dlatego
można zaryzykować twierdzenie, że
w odpowiedzi na pytanie: „co bę-
dzie?', można śmiało odpowiedzieć:
„nic nie będzie”. Chociażby drobny,
sie wzznamiennypas że e
owie konstytucyjnej komisji Sejmu

i Senatu Klubu gB. przerwali tyl-
ko na kilka godzin swoje narady i w
ubiegłym tygodniu uchwalili projekt
wyborczej ordynacji, wskazuje przej
rzyście, że rząd postanowił utrzy-
mać normalny porządek spraw i ni-
czego nie zmieniać. A zatem: nowe
wybory i wybór Prezydenta na pod-
stawie nowej konstytucji i co najwy-
żej mocniejsze skupienie bezpo-
średniości władzy we wszystkich
szczegółach”,

Tak ocenia sytuację pismo ukra-

W innym artykule „Diło'” pisze ińskie, które przewiduje pozatem — m. in. delegat włoski
jak widzimy — t. zw. ostry kurs. |

przestarzały '

Wszechwładza i kontrola.
W toku swych rozważań o dzi-

siejszej moralności życia pańsiwo-
wego pisze prot. Adam Krzyżanow-
ski (Przegl. Współcz. nr. 157 z maja
1935):
— Współczesne państwo totalne

wzięło na swe barki rozlegie zada-
nia gospodarcze. Stara się o zwięk-
szenie i o sprawiedliwszy rozdział
dochodu społecznego. Wystarczy
przypomnieć rozrost przymusowych
ubezpieczeń społecznych. Równo-
cześnie czynności politycznych nie
ubyło. Przeciwnie. Rozwój wypad-
ków idzie raczej w kierunku ich
wzrostu: dość wskazać na wzmoże-
nie się różnorodności wojskowych
środków obrony państwa.

Kierownicy państwa  to:alnego,
świadomi trudności rządzenia orga-
nizmem coraz bardziej skomplikowa
nym, przywiązują szczególną wagę
do wychowania nowego cziowiekaj/
któryby pracował dla pańsiwa wy-
tącznie, a mimo tego chętnie. Daw-
niej państwo ograniczało się głównie
do intelektualnego kształcenia mło-
dzieży. Dziś uważa się za uzdolnio-
ne do fizycznego i nawei moralnego
wychowywania dorastającego poko-
lenia, skutkiem czego niepomiernie
|wzrósł pedagogiczny zakres działa-
nia państwa.

iKozrost funkcyj państwowych
wyklucza ich należyte spełnianie.
Już to samo wystarczy do stwier-
dzenia, że państwo toialne nie może
świecić przykładem zadawalniające-
$o-wywiązywania się ze swoich obo-
wiązków.

Zadania państwa współczesnego
wzrastają znacznie szybciej, niż za-
soby środków materjalnych i ducho-
wych, któremi państwo rozporzą-
dza. Koniecznem następstwem tej
jaskrawej dysproporcji celów i środ-
ków działania jest coraz częstsze
stosowanie zasady: <cel uświęca
środki, czego jednym z przejawów
niejednokrotne przyznawanie: usta-
wom: mocy wstecznej, Działanie u-
staw wstecz jest zazwyczaj 'ówno-
znaczne z naruszaniem praw naby-
tych, którego państwa wys!rzegały
się skrupulatniej, niż dziś w ciągu
bardziej pokojowego zeszłego stule-
cia.

Przygotowania wojenne są ota-
czane tajemnicą. Bardziej wojenne
nastawienie współczesnych  społe-
'czeństw nie sprzyja jawności życia
publicznego, także i dlatego, ponie-

stwa, doprowadzającej do ogranicze-
nia parlamentaryzmu oraz wolności
prasy. Z chwilą wejścia w życie tych
ograniczeń następuje śnieśnienie za-
sięgu komtroli czynności państwo-
wych, wykonywanej przez parla- -
ment i prasę, brak dostatecznej
koniroli doprowadza do kwestjono-
wania prawdomówności przedstawi-
cieli władzy.

Rosja sowiecka, Włochy i Niemcy
rządzą się ustrojem państwa totalne-
go. Przewrót polityczny w każdem z
tych trzech państw wywołał sprze-
ciw, przejawiający się znacznem
wychodźtwem polivycznem pokona-
nych w wojnie domowej. Emigranci
przeczą prawdziwości dat staty-
stycznych, ogłaszanych przez wła-
dzę państw, z których szczęśliwie
uszli z życiem.

Nie da'się zaprzeczyć, że stan
rzeczy "jest «pod' tym wzgiędem w
różnych pańs.wach różny. W pań-
stwach o ustroju. bandziej liberalnym

| w których nadal podział władz ogra-
nicza wszechwładzę państwa. a za-
tem zabezpiecza wolność jednostek,
istnieją jeszcze ciągle instancje nie-
załeżne, sprawujące kontrolę i u-
możliwiające tym sposobem spraw-
dzanie prawdomówności pzzedsta-
wicieli władz. Inaczej w państwach
toialnych o władzy jednej. Ich ustrój
wyklucza istnienie instancyj nieza-
ležnych od władzy naczelnej, z cze-
go-wynika, że wyklucza także etek-
tywną kontrolę władzy naczelnej i
wszelkich organów podwładnych,
odpowiedzialnych jedynie wobec
wiadzy naczelnej,

Państwa totalne zastępują znie-
sioną wolność prasy i krytyki par-
lameniarnej urabianiem opiuji pub-
licznej przez propagandę rządową,
w tych rozmiarach przed wojną nie-
znaną, Nastawienie  propagandy-
styczne, jako takie, wzbudza niedo-
wierzanie prawdomówności władz,
uprawiających propagandę.

Polska Loterja Państwowa re-
klamuje się notatkami, ogłaszanemi
w prasie codziennej. Prawda jest, że
zarabia właściciel losu, na którego
numer padła wygrana. Prawdą jest
jednak również, że loierja wypłaca
ogółowi graczy mniej, niż od nich
zainkasowala. Proi. Weinieid pisze
w IV wydaniu swej „Skarbowości
Polskiej” o uprawianiu-przez zarząd
loterji „niewłaściwej propagandy
gry ze szkodami dla autorytetu pań- : waż toruje drogę wszechwładzy: pań-

WARSZAWA (Pat). Prezydent
Rzeczypospolitej przyjął dziś popo-
jłudniu:na dwugodzinnej łącznej au-

ZLi

Prasa ryska donosi, że w dniach
najbliższych oczekuje się na Litwie

skiej jkióra ma zająć się ekshumacją

i przewiezieniem zwłok Matki Mar-
szałka Piłsudskiego z Litwy do Pol-

| ski, o ile uzyska na: to zezwolenie djencji prezesa rady ministrów Wa-|

przyjazdu specjalnej delegacji pol-|

stwa i charakteru mas” (str. 348).

 

Audjencja u P. Prezydenta
łerego Sławka, generalnego inspek-
tora sił zbrojnych Rydz-Śmigłego i

ministra sprawzagranicznychBecka.

 

twy.
Delegacja polska na Litwie

władz litewskich. Szczątki Matki
Piłsudskiego spoczywają' w mia-
steczku Suginty pow. wilkomier-
skiego. Delegacja polska, na której
czełe stoi były  adjutant osobisty
Marszałka Piłsudskiego kpt. Lepec-
ki, nie odwiedzi Kowna.

Zamach na demek Mickiewicza w Kownie
RLGA. (Pat), Z Kowna donoszą:

Kowieńskie władze miejskie zamie-
rzają znieść domek w Kownie, w kto
rym mieszkał w swoim czasie Mic-

GENEWA (Pat). Rada Ligi Naro-
dów na dzisiejszem posiedzeniu po-
ufnem zamianowała m. in. profesora
uniwersytetu warszawskiego Czesła-
wa Białobrzeskiego członkiem ko-
misji pracy intelektualnej. Miano-
"wani zoslali również członkami tej.
komisji Obolenskij, członek sowiec-
kiej akademji nauk oraz chiński
eWu Szi Fee. Pozatem doko-

nano kilku innych nominacyj do ko-
„misyj Ligi,
| Następnie rada odbyła posiedze-
nie publiczne, które zajęło się prze-
|dewszystkiem _ raportem komisji
jmandatowej. Sprawozdanie to po
|dyskusfi zostało przyjęte. Zkolei ra-
da przeprowadziła dyskusję nad
sprawozdaniem doradczej komisji
|rzeczoznawców w sprawie niewol-
nictwa. W dyskusji eh zabrał głos

aron Aloisi,
niewolnictwo

 

który stwierdził, że

>

 

kiewicz. Projekt zniesienia domku
motywowany jest koniecznoscią roz-
szerzenia ulicy. й

„ ъ

 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów
„stanowi obrazę cywilizacji. Komisja
doradcza w swem sprawozdaniu
stwierdziła, że niewolnictwo istnieje
"jako instylucja łegalna w Abisynji,
Arabji i Jemenie. Komisja stwier-

į dzila dalej, że ludnęść Abisynji do-
|komywa wypadów na: tereny pro-
jwincyj granicznych, celem porywa-
nią niewolników. Raport mówi rów-
nież o handlu niewolników w tych
stronach: Nawiązując następnie do
niewolnictwa w Arabji, baron Aloisi
przypomniał zobowiązania, jakie w
(sprawie zniesienia niewolnictwa
wziął na siebie rząd Ibn Sauda, Po
przyjęciu raportu w sprawie walki z
niewolnictwem, rada przyjęła spra-
wozdanie w sprawie projektu kon-
|wencji, tyczącej się  dielegalnego
(handlu narkotykami, poczem za-
j twierdziła raport komitetu finanso-
| wego w sprawie sytuacji finansowej
' Bułgarji, Austrji i Węgier. ży

 
 



(Wielka 46) 7 ramienia T-wa Euge-

Kronika wileńska,
W sprawie ulg w

podatkowych
Jednym z kardynalnych warun-

ków korzystania z ulg w spłacie za-
ległości podatkowych, przewidzia-
nych w rozporządzeniu Ministra
Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r.,
jest uniszczenie w roku budżetowym
1934/35  rówmowartości podatku,
przypisanego w tym roku poszcze-
gólnym. płatnikom.

Ministerstwo Skarbu zezwoliło
na uiszczenie odnośnych kwot w ter-
minie,do.dnia 1 czerwca r.b. i umoż-
liwiło korzystanie z ulg nawet wów-
czas, kiedy te kwoty zostaną po-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
W całym kraju naogół pogoda

słoneczna z przejściowym wzrostem
zachmurzenia i skłonnością do burz.|

Ciepło.
Umiarkowane wiatry z kierun-

ków wschodnich.
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 — "l. Kalwaryjska Nr, 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Kary za nierejestrowanie

przedsiębiorstw. Urząd Przemysło-
wy |-ej Instancji Zarządu miasta
Wilma ukarał w miesiącu kwietniu
b. r. 106 osób grzywną od 10 do
1.000 zł. lub aresztem do dni 14 za
nie zarejestrowanie przedsiębiorstw
handlowych i wytwórczych oraz rze-
mieślniczych na terenie m. Wilna.

SPRAWY WUJSKUWŁ.
— Pobór rocznika 1914 r. Na

dzień 23 bm. stawić się mają przed

Komisją Poborową wszyscy męż-

czyźni rocznika 1914 r. z nazwiska-
mi, rozpoczynającemi się na litery

NiO
ODCZYTY.

— 2 maja w Ośrodku Zdrowia

nicznego — prof. Z. Hryniewicz wy-

głosi odczyt na temat „Tworzenie

nowego człowieka”. — Początek o

godz. 6 wiecz. Wstęp wolny.

SPRAWY SZKOLNE,
— Stypendjum im. Marsz. Pił-

sudskiego. Rada Opieki Rodziciel-

skiej przy giminazjum im, Kr. Zyg-

munta Augusta w. Wilnie na nad-

zwyczajnem posiedzeniu, odbytem
w: dniu 20maja pod przewodnictwem

p. prezesa inż, Michała Brzostow-

skiego, dla uczczenia pamięci Wo-

dza Narodu i Pierwszego Marszałka

Józeia Piłsudskiego, powzięła jedno-
myślną uchwałę utworzenia stypen-

djumi im. Marszałka Józefa Pilsud-

skiego w wysokości 500 zł. rocznie

dla na'pilniejszego i najbiedniejszego
ucznia gimnazjum im. Kr. Zygmunta
Augusta w Wilnie,
— Zgromadzenie Sióstr Najświęt-

szej Rodziny z Nazaretu w Wilnie

(ul. Piaskowa 3) zawiadamia, że za-

pisy do wszystkich klas Gimnazjum

i Szkoły Powszechnej przyjmuje

kancelarja szkolna codziennie w go-

dzinach lekcyjnych. Egzaminy roz-

poczną się w dniu 3 czerwca rb. o

8-ej godz. rano. Jednocześnie za-

wiadamia się, że opłata za naukę w

Szkole Powszechnej zostanie znacz-

nie obniżoną. Przy szołach istnieje

pensjonat.
RÓŻNE.

— Zarząd Związku Polskiej In-

teligencji Katolickiej serdecznie
dziękuje wszystkim oliarodawcom,
którzy książkami, meblami lub ofia-
rami pieniężnemi dopomagają do

zorganizowania i rychłego urucho-

mienia Czyielni i Bibljoteki Wiedzy
Religijnej w Wilnie i prosi wszyst-
kich, uznających doniosłość głębsze-

go uświadomienia religijnego, o dal-

szą ofiarność. Zarząd prosi kiero-
wać dalsze ofiary rzeczowe i pie-
niężne do lokalu Związku, ul. Zam-
kowa 8, 1 p., albo powiadomić o
nich Związek listownie.
L

Otwarcie sezonu
w  Druskienikach
Dnia 15 maja został otwarty w

Druskienikach sezon wiosenny.
Otwarcia dokonał dyrektor zdrojo-
wiska, p. senator Abramowicz.
powodu żałoby narodowej otwarciu
nie towarzyszyły żadne uroczystości.

Z|maja wystawione zostanie słuchowisko Ka-

spłacie zaiegłości

kryte w drodze egzekucji.
Ze względu jednak na to, że fi-

nansowo. słabi i posiadający znaczne
zaległości płatnicy — nie będą w
stanie. uwuchomić znaczniejszych
kwot (dobrowolnie czy w drodze
egzekucji) w tak krėikim stosuniko-
wo. łenminie, Izba Przemyslowo-
Haadlowa w Wilnie zwróciła się do
Związku.lzb P.-H. z prośbą o poczy-
nienie starań, celem przesunięcia
ostatecznego terminu z 1 czerwca
r. b. na 1 wiześnia r. b., jak to ma
miejsce w odniesieniu do rolników.
 

Sprzedaż nafty w
sklepach spożywczych

Urząd Przemysłowy I-ej Instancji
Zarządu m. Wilna wyjaśnia, że
sprzedaż nałty w sklepach spożyw-
czych może się odbywać jedynie w
hermetycznie zamkniętych naczy-
niach (automatach), po uprzedniem
uzyskaniu zezwolenia władz prze-
mysłowych, wydawanego na podsta-
wie _ rozporządzenia ministrów:
przemysłu i handlu, pracy i opieki
społecznej oraz spraw wewnętrz-
nych z dnia 13 kwietnia 1928 r., wy-
danego w porozumieniu z ministrem
robót publicznych o przechowywa-
niu i magazynowaniu olejów mine-

Serce Ś. p. Marsz. Piłsudskiego |
w Ostrej Bramie. |

Z prasy warszawskiej dowiaduje- tychczas trzy miejsca: początkowo

my się, że w najbliższych dniach mówiono o kaplicy św. Kazimierza|

przybędzie do Wilna rodzina ś, p. w Kaledrze, później o cmentarzu na|

Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby Rossie; obecnie utrzymuje sięwer-|

sercem.
Serce, jak wiadomo, będzie po:

chowane razem z prochami matki,
sprowadzonemi z za kordonu litew-
skiego, co nastąpi z chwilą ukoń-
czenia mauzoleum.

Co do miejsca, gdzie stanie to
mauzoleum, to wymieniane były do-!

Koncert Jędrzejowskiej.
Jadwiga  Jędrzejowska, która

przyjedzie do Wilna na dwa gościn-
ne występy pokaże jak trzeba do-
brze grać w tenisa. będzie to nie-
wątpliwie koncert.  Jędrzejowska
jest sławą sportową. Wi Europie za-
liczana ona jest do czołowych rakiet,
a w Polsce jest. od kilku lat bezkon-
kurencyjną. \

Przyjazd jej do Wilna obudził
ogromne zaciekawienie, Organizato-
rzy turnieju bardzo dobsze zrobili,|
że do programu wsiawili grę Jędrze
jowskiej z panami, Pojedynek Ję-|
drzejowskiej z Grabowieckim czy z |
Kewesem będzie niewątpliwie bar-
dzo ciekawy. Interesująco również
zapowiadają się spotkania w śrze

pojedyńczej pań. Jędrzejowska grać
będzie zapewne z Hohendlingierów- ralnych przez zakłady przemysłowe

(Dz. U. R. P. 53, poz. 508). Sprze-
daż nafty bez zezwolenia Urzędu
Przemysłowego będzie karana па`
mocy art. 126 prawa przemysłowego,
(Dz. U. R. P. 53, poz, 468/27) grzyw-
ną do 1.000 zł. lub aresztem do
dni 14.
—

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 ukaże się komedja współczesna w

3-ch aktach. Stefana Kiedrzyńskiego p. t.

„Kobieta i jej tyran”,

— Jutrzejsza premjera „Ptaka“. Jutro

o godz. 8 wiecz. odbędzie się premjera sło-

necznej i nasyconej humorem i poezją, do-

skonalej komedji J. Szaniawskiego p. t.

„Ptak“ — z Mieczysławem Węgrzynem w

roli studenta. Reżyser — dyr. M. Szpakie-

wicz. Oprawa sceniczna — W. Makojnika.

— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś op.

Kalmana „Księżniczka Czardasza” z M.

Nochowiczówną w roli głównej. Ceny zni-

żone.

— „Ostatni walc". Jutro premjera op.

O. Straussa „Ostatni wale”, granej na

wszystkich scenach z niezwykłem powodze-

niem, Wielce ciekawa treść, na tie świet-

nej, pełnej pięknych melodyj muzyki, daje

artystom wielkie pole do wykazania swoich

możliwości scenicznych i niezawodnie zło-

ży się na świetną pod każdym względem

całość, którą przygotowuje reżyser M. Ta-

trzański, Część muzyczna spoczywa w 1е-,

kach kapelmistrza A. Wilińskiege, balet

oraz ewolucje w opracowaniu Ciesielskie-

go. Obsadę ról głównych tworzą: Nocho-

wiczówna, Dunin-Rychłowska, i.asowska,

Lubowska, Dembowski, Dom:slawski,

Szczawiński oraz reżyser Tatrzański, Pre-

mjera „Ostatniego walca” wzbudziła ogólne

zainteresowanie.

Z za kotar studjo.
„Dzień razem z pilotem portowym

w Gdyni*.

W dniu 23-cim maja o godz. 17.00 p.

Bohdan Pawłowicz zabierze przed mikro-
fonem lwowskim głos w reportażu p. t.

„Dzień razem z pilotem portowym w

Gdyni”.

L. Nowacka-llska, A. Michałowski
i J. Smidowicz w radjo.

W dniu 23-cim maja wystąpią przed
mikrofonem warszawskim o godz. 17.15 pia-

nistka Leokadja Nowacka-llska, która ode-

gra Sonatę A-dur Haendla i Sonatę a-moll

Schumanna. Tegoż dnia o godz. 18.00 Ale-
ksander Michałowski odśpiewa pieśni Mo-

niuszki: „Matko moja, już cię @1е ma“,

„Stary Kapral“ i „O Matko moja“; Żeleń-

skiego „Na Anioł Paūski“ i Karlowicza

„Smutną jest dusza moja“. Profesor Smido-

wicz wykona o godz. 20.00 szereg drobnych

utworów fortepianowych Bacha, Schuman-

na, Malinowskiego, Michałowskiego i Za-

ręmbskiego.

„Król Steian Batory'* — Brończyka

w Teatrze Wyobraźni,

W Teatrze Wyobraźni w dniu 23-im

zimierza Brończyka „Król Stefan Batory”.
Słuchowisko to nadaje Lwów o godz. 21.00.  Mimo, iż do ostatnich niemal dni

pogoda była chłodna, zjazd kuracju-
szy jest znacznie liczniejszy, niż lat
ubiegłych. Należy to złożyć na karb
nowowybudowanej linji kolejowej,
łączącej st. Porzecze ze Zdrojem.

Litertura w służbie społecznej.

ną i z Dowborową. Obie panie są w
dobrej formie, Ciekawi więc jesteś-
my jakie będą wyniki, czy paniom
naszym uda się uzyskać, przynaj-
mniej jednego giema. Oczywiście, że
turniej ten mieć będzie charakter
propagandowy i niepowinno tutaj
nikogo wstydzić, że przegra się z
mistrzynią, '

Turniej odbędzie się na kortach
przy ul. Dąbrowskiego. Organizato-
rem jest Klub Towarzysko Sporto-
wy Prawników Wileńskich, Turniej
rozpocznie się w sobotę o godz, 16,
a zakończy się w niedzielę.

Kursy żeglarsko - pływackie
w Trokach.

Wzorem lat ubiegłych «w Trokach
zostanie niebawem otwarty obóz
sportów wodnych prowadzony przez
Ośrodek W, F. w Wilnie,
W Trokach odbędzie się szereś

najrozmaitszych kursów instruktor-
skich i dla początkujących. Zapisy
na wspomniane kursy przyjmuje
kancelarja Ośrodka W. F. przy ul.
Ludwisarskiej 4 codziennie od g. 9
do 15.

W. Trokach wybudowano już cał-
kowicie trybunę przy torze regato-
wym.  Odremontowano  sch:onisko
turystyczne, a co najważniejsze
zwiększono tabor sportowy.

197 metrów na sekundę! Granica
szybkości osiągana przez człowieka.

Jeden z dzienników  zagranicz-
nych podaje ciekawą tabelę szybko-,
ści osiąganych już. obecnie przez
człowieka. Musimy przytem zazna-
czyć, że dziennik posługuje się re-
Ikordami, osiągniętemi w ub roku,
nie uwzględniając ostatnich rekor-
dów pływackich i automobilowych.
Szybkość człowieka na sekundę w
w poszczególnych konkurencjach
przedstawia się następująco:
w pływaniu 1,74 m. na sek, obli-|

czenie na podstawie rekordu Weiss-  miillera na 100 m. stylem dowol-
nym, który wynosi 57,4. Rekord ten

Chór Pomorski w hołdzie Marszałkowi.
Dnia 23 maja o godz. 19,35 rozgłośnie

nadadzą z Torunia koncert w wykonaniu

Chóru Pomorskiego. Koncert ten będzie,

przez cały Naród cieniom Marszałka Pił-!

sudskiego.

Polskie Radjo Wilno.
Czwartek, dnia 23 maja.

ka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka społecz-
na. Giełda rolnicza. Audycja dla szkół.

Audycja dla poborowych. 11.57:

12.03: Kom. met. 12.05: „Dawni poeci".,

12,30: Koncert szkolny. 13,00: Chwilka dla

kobiet. 13.05: Dzien. poł. 13.15: D. c. kon-|

certu szkolnego. 13.50: Z rynku pracy.

13.55: Wiad. o eksporcie polskim. 15.33:)

Kom. o Loterji Państwowej. 15,35: Ode.|

pow. 15.45: Muzyka z płyt. 16.30: Pogad.
w jęz. francuskim. 17,00: Reportaż „Dzi
razem z pilotem portowym w Gdyni”, 17.15:|

 

17.50: Potadnik sportowy. 
Dnia 23 maja o godz. 18.15, w czwar-

tek, jedna z czołowych pisarek polskich,

Marja Dąbrowska, wygłosi trzeci i ostatni

odczyt na temat „Literatura w służbie spo-

łecznej”,

wyk. AL Michałowskiego.

jeszcze jednem ogniwem hołdu, składanegd|
'

|

6.30—8.20: Pieśń. Gimnastyka. M)

Czas.

| Koncert solistów.

! skiego.

Sonaty w wyk. L. Nowackiej-Ilskiej (fort.). |
18.00: Pieśni w |
18.15: Szkic li-| 19. Ą

„dzić święto?

złożyć w Ostrej Bramie urnę z Jego sja, że mauzoleum zbudowane bę-
dzie w Ostrej Bramie, z prawej stro-
ny pod kaplicą z cudownym  Obra-
zem.

Złożenie serca odbędzie się w
ścisłemi gronie najbliższej rodziny,
naiomiast złączenie go z prochami
matki będzie miało charakter uro-
czysty.

 

Sport.
jak wiadomo, został znacznie pobity

przez Veier Ficka;
w biegach szybkość człowieka

wynosi 9,/ m. na sek, (na prdstawie

rekordu Tolana na 100 m“ —
10,3 sek.);

na łyżwach szybkość wynosi
11,74 m „na sek, (rek. Egnestangena

na 500 m. — 42,5 sek.);
w jeździe konnej szybkość docho-

dzi do 16,66 m, na sek, (rekord 1000

m. — 1 minuta);

na rowerze szybkość zwiększa

się do 16,77 m. na sek, (rekord Mi-
charda 500 m. w 29,8 sek.);

na nantach człowiek przebywa

137,86 m. w ciągu sekundy (rekord

Uasperla wynosi 136,3 klm, na

godz.);
na motorówce człowiek osiąga

55,416 m. na sek. (rekord Gar Woo-
da wynosi 199,5 kklm. na godz.);

na motocyklu — 68,35 m. na sek,

(rekora Henne'go wynosi 246,069

klm. na godz.);

w jeździe automobilowej szyb-
kość siaje się już obłąkana i docho-
dzi do 121,8 m. na sek. (na podsia-

wie starego rekordu Campbella —
45,496 kim, na godz, Obecnie, jak
wiadomo, Campbell pobił już swój
rekord);

na hydroplanie szybkość wzrasta
do 197 m, na sek. (rekord Agello
wynosi 709,202 iklm. na godz.);

Szybkość ta naturalnie nie jest
ostateczna. W Paryżu już obecnie
ulundowano nagrodę dla lotnika,
który pierwszy przekroczy szybkość
1000 kim. na godz. Prot. Piccard
przewiduje, że szybkość samolotów
w stratosierze będzie dochodziła
nawet do kilku tysięcy klm. na go-
dzinę,

 

Awantura
Wczoraj w .Sądzie Okręgowym

wydarzył się wypadek pobicia nie-
jakiej Marji Misiewicz przez niewi-

domego Bobrowicza. Tło wypadku
przedstawia się następująco: Przed

kilku miesiącami  Misiewiczowa
oskarżyła Bobrowicza o przyczynie-
nie się do śmierci jej córki. Sprawa

ta znalazła się swego czasu na wo-
kandzię sądowej, jednak została u-
morzona z powodu braku dowodów.
Po przegraniu sprawy Misiewiczowa

NIEZAWODNY
Z NAJLEPSZYCH NAJTANSZY

 

Kto wygrał na loterji?
We wtorkowem ciągnieniu 4-ej klasy

Loterji Paūstwowej glowne wygrane padły

na numery następujące:

Ciągnienie przedpołudniowe.

10.000 zł. — 54690 78952 95266 160248.

5,000 zł. — 59037 80036 109612 144248

145337 158426.

2.000 zł. — 1498 17115 24449 30527

31949 35304 36619 38548 52065 56067 95587

103017 112166 120541 123324 123499 174138

178044 184933,

Po 1.000 zł, — 408 14310 11289 18732

21750 25106 35750 58467 62912 63829 67336

61545 69585 72172 73533 70789 78437 83551

84548 90823 92907 94730 102072 111189

112291 124685 128140 132594 135845 140579

140936 141627 141950 146751 155395 155768

162088 162764 171999 173129 176797 178849.

Ciągnienie popołudniowe.

50.000 zł. 109975 143170 14594! 176114.

10.000 zł. 19244 66702 141356.

5.000 zł, — 31726 35475 35874 57907

101419 149264,

2.000 zł. — 3313 4796 7705 23937 34595

46488 84015 91660 92568 98121 103959

118034 130936 136030 146671 158274 178424

179140.

1.000 zł. — 650 9749 18676 21752 23864

28557 31621 52088 50812 58367 62054 65326

11575 13139 82220 85881 88008 90969 92639

93056 104540 106005 106818 113479 119849

124018 125189 125240 138320 150832 158330

163980 175868 181364.

WARSZAWA (Pat), W środę, w ostat

nim dniu ciągnienia Państwowej Lsterji Kla-

sowej glowna wygrana w sumie jednego

miljona złotych padła na Nr. 87.111. Los

został sprzedany w kolekutrze w Krakowie.

SZCZAWNICKA JÓZEFINA p

przyśpiesza rekonwalescencję po zapaleniu

płuc. 
iZ Z НОсоче

i

w sądzia
z zemsty wypaliła witryolem Bo-

browiczowi oczy.
W dniu wczórajszym miał się od-

być ponównie proces. W czasie,śdy
Misiewiczówa rozmawiała z pewnym

świadkiem, znajdujący się w kulu-

arach Bobrowicz, usłyszawszy głos

Misiewiczowej, rzucił się na nią i

począł ją dusić. Niechybnie zakoń-
czyłoby się to dla niej tragicznie,

gdyby nie interwencja policjanta.

_ KRONIKA POLICYJNA.

— Aresztowanie szajki złodziej-

skiej. Policja aresztowała szajkę zło-

dziei mieszkaniowych, na czele któ-

rej stał dezerter Kostecki, poszuki-

wany przez władze sądowe. Wraz z

Kosteckim aresztowany został daw-

no poszukiwany złodziej  Sezonow.

Kosieckiego i Sezonowa oraz kilku

innych osadzono w więzieniu.

LS Ssii LI K (7 i a LI ODA _

20.55: Jak żyjemy i pracujemy w Polsce?
21.35: Kzimierz Sikoński — Sekstet smycz-

kowy. 22.05: Koncert Fallsncya 22.20:

Koncert. 23.00: Kom. met. 23,05: Płyty.

Piątek, dnia 24 maja,

6.30: Pieśń, 6.36: Gimnastyka. 6.50:
Muzyka. 7,15: Dziennik poranny. 7.25:
Muzyka. 7.50: Chwilka społeczna. 7.55:

Giełda rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół.

8.05—8.20: Audycją dla poborowych, 11.57:

Czas. 12.03: Kom. met. 12.05: Płyty. 12.50:

Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik połu-
dniowy. 13,05: Płyty. 13,30: M. Кауе!,—

Trio fortepianowe. 13.55: Wiadomości o
eksporcie polskim. 14.00—15.33: Przerwa.
15.33: Wyniki ciągnienia Loterji Państwo-
wej. 15.35: Odcinek powieściowy. 15,45;

y. 16.30: Samolecznictwo — to nowe
choroby. 16,45: Płyty. 17.00: Dyskutujmy o
instynkcie macierzyńskim — odcz. 17,15;

17.40: Audycja dla cho-
rych. 18.10: Fragment słuch. ze sztuki p, t.

„Kazimierz Jagiellończyk" — St. Wyspiań-
18.30: Koncert reklamowy. 18.40:

Życie artystyczne i kulturalne miasta, 18.45:
Płyty. 19.15: W świetle rampy — nowości
teatralne. 19.25: Wiad. sportowe. 19.35:
Utwory na altówkę w wyk. Saleskiego.
19.50: Feljeton aktualny, 20.00: Jak spę-

20.05: Pogadanka muzyczna.
teracki, 18.30: Skrzynka muz. 18.40: Žycie| Į

art. i kult. miasta. 18.45: Płyty. 19.15; Li-| 20.15: Koncert symfoniczny. 22.30: Współ-

tewski odczyt ekonomiczny. 19.25: Wiad. czesna poezja litewska — audycja poetyc-

sportowe. 19.35: Chór toruński w hołdzie ka w opracowaniu Wacława Zaleskiego.

arszałkowi. 19.50:  Feljeton aktualny.|22.45: Zagadka czasu — odczyt. 23.00:

20.00: Recital fort. 20,45: Dzien. wiecz.'Kom. met. 23.05—23,30: Płyty,

— Nożem w płecy za odmowę

zostania żoną. Niejaki A. Dragiem,

zirylowany odmową wyjścia za nie-

go zamąż swojej narzeczonej, 19-iet-

niej J. Nowokówny (Majowy. zaułek
6), ugodził ją nożem w A Ranną
dziewczynę skierowano do sžpitala
miejskiego.
— Kradzieże, Wobec znacznego

ocieplenia się, zanotowano w mie-

ście liczne kradzieże przez otwarte
okna, lufciki i t p. Wczoraj w nocy

do mieszkania przy ul. Turgielskiej

19 włamali się złodzieje, którzy mi-

mo, iż w jednymi z pokoi spało 5

osób, okradli śpiących, zabierając

gotówkę w sumie zł. 300 i różnych

przedmiotów na kwotę 250 zł.
Ponieważ podczas „gospodarki'

złodziei żaden ze śpiących nie obu-

| dził się, zachodzi podejrzenie, iż zo-

stali oni uśpieni przez złodziei.
WYPADKI |. —Zasłabła w sądzie. Wczoraj w

„Sądzie Okręgowym, podczas odczy-

'tywania wyroku skazującego na 3

lata więzienia za oszczerstwo A.

Szychtorowa (Obozowa 68), zasła-

bla jego córka Anna. Wezwane po-

gotowie ratunkowe zdołało przywró-

cić na sali do przytomności Szych-
torównę,

Zaznaczyć należy, iż sprawa
Szychtorowa odbywała się przy

drzwiach zamkniętych, a to wobec
drażliwych okoliczności oskarżenia,

gdyż Schytorow pomówił dwie mło-

de kobiety o kradzież zegarka i za-

raženie o chorobą weneryczną.

Kobiety owe zostały całkowicie z .

zatrzutu uniewinnione, zaś oskarży-

ciel został skazany na 3 lata wię-
zienia.

 



  

Sprawy graniczne polsko-łotewskie
meljoracji gruntów, następnie spo-
rządzono odnośne plany wytyczne
granicy oraz przyjęio rozszerzony
program o t. zw. małym ruchu gra-
nicznym.

Z Brasławia donoszą, iż w ostat-
nich dniach na pograniczu polsko-
łotewskiem odbyło się kilka spotkań
delegacyj łotewsko-polskich, które
omawiały sprawy graniczne. Rów-
nież przedmiotem narad były sprawy

Zatarg graniczny z rybakami
Podczas połowu ryb na rzece, kiem. Dzięki jednak energicznej in-

Wilji w pobliżu miejscowości Ka-|terwencji naszych władz granicz-
mień, strażnicy sowieccy zatrzymali| nych, rybaków w dniu wczorajszym
łódź z dwoma rybakami polskimi.| komendant posterunku granicznego
Rybakom zarzucono bezprawne ło-| sowieckiego wydał patrolowi pol-
wienie ryb na terytorjum sowiec-| skiemu.

 

Spław drzewa Dźwiną
Z Dzisny donoszą, iż spław drze- z których około 200 spławiono do

wa na Dźwinie jest w całej pełni. Rygi na zamówienie przemysłu an-
Do tartaków polskich nadbrzeżnych gielskiego.
spławiono około 400 tratew budulca,|

Pożary w pow. Święciańskim
W dniu 16 b. m. o godz. 14 po-, Ogólne straty wynoszą 1530 zł. Po-

wstał pożar w składzie karczy przy| żar powstał skuikiem zaprószenia

smolarni Sorocze, gm. Żukojnie, wia-, ognia p:zez dzieci poszkodowanego.
snošė lzaaka Gulkowicza, zam. w)

Wilnie, ul. Stełańska 20. Pożar zni-; Pożar zagajnika

W dniu 21 b.m. w południe z nie-
szczył około 400 m. sześc. karczy,;
ogólnej wartości 3.200 zł. Pożari
wybuchł skutkiem nieostrożnego ob-j wyjaśnionych narazie przyczyn spa-
chodzenia się z ogniem przez ro-|lił się zagajnik lasu, należącego do
botnika.

Dnia 16 b. m. w kolonji Borysów-|
ce, gm. komajskiej, na szkodę Ta-!
deusza Macuka spaliły się: dom mie-|
szkalny i szopa, świnia Zz 3 prosia-'
kami, inwentarz domowy i zboże.!

Boze

W. pow. mołodeczańskim i woło-

żyńskim w ostatnich tygodniach ule-

gły likwidacji dalsze domy modlitwy

sekty baptystów. W. 7 miejscowo-

ściach tych powiatów zlikwidowano

4 domy modlitwy, do których w

ostatnich czasach uczęszczała zni-

majątku  Choroszyszcze, gm. twe-
reckiej. Pastwą płomieni padło 56
ha młodego lasu.

Pożar ugaszono przy pomocy
włościan i straży ogniowej z poblis-
kich wsi.

(Likwidacja działalności baptystów,
koma garstka zwolenników sekty,

Sekciarze w ostatnich czasach
całą akcję przerzucili na gminy pow.
dziśnieńskiego i postawskiego, gdzie

zdołali uruchomić kilka domów mo-
dlitwy i zwerbować kilkudziesięciu
zwolenników.

Walka z kłusownikami
W lesie, należącym do Kajetana

Micholskiego, zamieszkałego w ma-
jątku Zubielin, gm. derewnickiej,
ujęto 3 kłusowników z bronią. Fod-
czas eskortowania kłusowników je-
den z nich, niejaki Piotr Łukin, rzu-
cił się na strażnika leśnego Łuka-
szewicza i zadał mu ciężki cios w
szczękę, wybijając mu kilka zębów,
a następnie wydobył nóż i ugodził

drugiego strażnika Frąckiewicza w

bok. Po dokonaniu lego czynu na-

pastnik rzucił się do ucieczki. Pod-

czas pościgu został on postrzelony i

ge i
Dwaj inni klusownicy, Narkie-

wicz Jan.iMiechniewicz Kazimierz,

oddani zostali policji Rannego kłu-

sownika skierowano do szpitala
wraz ze strażnikami leśnymi.

Rozerwany bombą lotniczą

t3-letni uczeń Mieczysław Cze-, chwili nastąpiła ekspiozja, skutkiem

pułkowski ze wsi Mojszuny, gm. |czego odłamkami bomby został cięż-

podbrodzkiej, znalazł niedaleko obo- ko poraniony chłopiec, przyczem

zu ćwiczebnego Pohulanka bombę|siłą wybuchu oderwana mu została

lotniczą, którą przyniósł do domu i| noga i ręka. Wstanie beznadziej-

począł nią manipulować. W pewnej| nym umieszczono go w szpitalu.

Okradzenie cerkwi.
W nocy z 20 na 21 b. m. do cer- czas ucieczki złodziei jeden z nich

kwi w Michorowicach, gm. janow- natknął się na dozorcę nocnego Ma-

skiej, włamali się złodzieje, którzy łynionka, który w czasie szamota-

splądrowali świątynię, przyczem zra- nia się z rabusiem ugodzony został
bowali kilka obrusów, dywany i cen-|nożem w bok.
niejsze przedmioty liturgiczne. Pod-

PAN

 

 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Ostatnie 2 dni
rozkoszny arcyfilm z genjalną

  

„TEMPLE
TajemmniCAMAŁEJ SHIRLEY

Następny program: ŚWIAT IDZIE NAPRZÓD

į "7 PRZEBÓJ WIOSENNY. Wspaniały
HEL 05 melodyjny fllm wiedeński najnowszej prod.

  

 

„Kwiaciarka z Prateru''
ROSIE BARSONY (bohater f. „Bał w

savoyu“) FELIKS BRESSART (partner Franciszki Gaal w f. „Plotruš“)
W roli gł. kwiat sceny wiedeńskiej

 

  

 

Nadpr.: Atrakcja kolorowa oraz aktuaija. Pocz. © g. 4, 6, 8 i 1020w riedzielę od g.2-ej

Kiosk do sprzedaży SEKCJA MLODYGE
ILUSTROWANY KURS MASAŻU TWARZY ałódnzy i: gamet | Seżezine "Nade:

sprzedam lub wy-|wego uprzejmie prys*

Z w 12 lekcjach = dzieržawię na
i pielęgnowanie urody niezbędne enie w „dnie.| ieklejkotwiek

żjdeij oraz biurko damskie | jnb zatrudnienła, ckę

dla każdej damy ‚ dębowe nowe i ramy!

ZA 0 GROSZY do portretów i foto-

do nabycia w Polskim Składzie graiji różnej wielko-

Fptecznym ści, Oglądać ul. W.

Władysła
wa Trubiłły

Pohdłanka 35; ii. 9,

ой 4 @о 7 wiecz. co”

Wilno, Ludwisarska 12 róg Tatarskiej.

 с &а bezrobotare!
swych członków. —
Zgłoszenia przyjmeł:
Administracja „Dzioz
nika Wileśskisgo”,dziennie, 124—2

MADRINAAA AAA AA   

 

 

- Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

 

slażby czazowego »
Wiinie | na prowia !.

,Bójka między dozorcą
domu a lokatorem
Wi dniu wczorajszym o godz. 4

nad ranem między elektrotechni-
kiem, 33-letnim S. Lewinem (Sawicz
12), a dozorcą tego domu, 75-letnim
J. Raczkiewiczem, wynikła bójka na
tle nieopłacenia za otworzenie bra-
my. Lewin, będąc silniejszym, powa-
lił Rackiewicza na ziemię i począł
go okładać pięściami, następnie
spotkał ten sam los Lewina, który
uderzony został ikilkakrotnie cięż-
kim kluczem po głowie.

Na krzyk bijących się zbiegli się
dorożkarze, którzy przyłączyli się do
bójki. Ostatecznie całą awanturę
zlikwidowała policja. Rannych opa-
trzyło pogotowie ratunkowe.  WAGOWA

Czytajcie tygodnik
narodowy

„Wielka Polska”

Z OSTATNIEJ CHWILI PARYŻ (Pat), W: sprawie prze-
prowadzenia sanacji finansowej są-

_ dowskiej.

Paiestyna.
Palestyna taka, jaką ją siworzyły

traktaty pokojowe obejmuje 25 tys.
km. kw. iw 1931 r. miała miljon
mieszkańców, z czego 780 tysięcy
Muzułmanów, 175 tysięcy Żydów i
resztę chrześcijan. Prąd do powrotu
żydów do kraju przodków zaczął
się rozwijać w 1882 r. Głównym ini-
cjatorem ruchu był baron Edward
Rotszild, ale właściwego rozmachu
fala nabrała od chwili, gdy mandat
palestyński dostał się w ręce Anglii.
Imigracja do Palestyny wzrosła
znacznie w ostatnich latach na sku-
tek zubożenia Europy i kryzysu
amerykańskiego. Błędnym jest jed-
nak pogląd, pisze hr. Siorza, że
przewrót hitlerowski przyczynił się
do wzrostu imigracji. Od początku
gwałtów narodowo - socjalistycz-
nych przybyło do Palestyny zaled-
wie 12.000 żydów niemiezkich. 1
dziś jeszcze niemieccy żydzi stano-
wią zaledwie 20 proc. imigracji ży-

Imigracja z Polski jest

TYYYYYYYYYTYY FYYYYVYYYYVYYYYYYTYTYVYYYYYTVYYYYYYVYYYYYYYVYYYYYTYVYYYVYYYYYYYYVYVYTYTE

Sytuacja finansowa Francji
przez radę ministrów. Celem ratyfi-
kowania tych dekretów ma być zwo-

| dza, że premijer Flandin na najbliż-;łana w listopadzie sesja parlamen-
'szem posiedzeniu Izby, w dniu 28
"maja, zażąda specjalnych pełnomoc-
nictw, które umożliwiłyby mu prze-
prowadzenie szerokich reform, na
podstawie dekretów,

LONDYN (Pat). Premjer rządu
irlandzkiego de Valera oświadczył
w Sejmie, że rząd wolnego państwa

bós omal nie uległ wczoraj wypad-
kowi samochodowemu. W. czasie

Budapesztu

TARNÓW, (Pat). Nad południo-
wą i środkową częścią powiatu tar-

nowskiego przeszła niezwykle gwał-
towna burza, połączona z gradobi-
ciem.  Chwilami burza przybierała
rozmiary orkanu. Orkan był tak
śówałtowny, że w wielu miejscach”
powyrywał drzewa z korzeniami.
Na terenach, nawiedzionych przez

Wybuch
TOKIO (Pat). Dziś nastąpił po-

nowny wybuch wulkanu na górze,
Asama, leżącej w pobliżu Karuiza-
wa. Wulkan wyrzuca olbrzymie ilo-
ści lawy, popiołu i dymu. Popiół,

BERLIN (Pat). Przed berlińskim
sądem ławniczym rozpatrywana była
druga zkolei sprawa o przekroczenia
dewizowe, 'tymrazem przełożonej
klasztoru Augustynek Marji Menke
i zarządczyni klasztoru Gertrudy
Dohn. Obie przyznały się do winy i
oświadczyły, że nie zdawały sobie
sprawy z konsekwencji, jaki czyn ich
pociąśnie. Obie odpowiadały w stro- 
 

ma jest jedynym
dnym środkiem

jakiem jest

„DZIEŃ

targi | o 'askawe zgłoszazi»ea na

2 SZOPY, NAUCZYCIELKA
odpowiednie na ga” SanoAa jęz.
raż, stajnię lub skłą* szukuje lekcji,

u do. Ul. Stara 8, m. 2. wiedzieć się
zorcy.

dei,

tarna. Co się tyczy ordynacji wy-

znacznie większa, ale imigracja nie-
miecka ma znaczenie poważniejsze
niż inne, bo wprowadziła do Pale-
styny kapitały... i ruch coś w rodza-
ju nazizmu. Otóż co do kapitałów,
to z 12.000 imigrantów żydów, 3,500
weszło, jako obywatele pożądani,
mając kapitał każdy minimum tysiąc
funtów szterlingów, W  rzeczywi-
stości posiadali oni więcej, bo wikta-
dy w banku palestyńskim wzrosły
niezwykle: z, 7,5 miljona do 13 miljo-
nów. To również tłumaczy nagły
rozwój przemysłu, Tysiące nowych
warsztatów powstało w ciągu o-
statnich 24 miesięcy. Herbert Sa-
muel, pierwszy wysoki komisarz w
Palestynie, który tam przybył w
1934 roku twierdzi, że w ciągu 10
lat w Palestynie swobodnie będzie
mogło się utrzymać 2 miljony miesz-
kańców. [o jest możliwe. Ale jest
również odwrotna sirona inedalu,
która już się daje uczuć,

Nowo przybyli obywatele z Nie-
miec pożądali ziemi dla swych willi,
fabryk i eksploatacji rolniczej, A że
większych obszarów brakło, więc
ofiarowali Arabom tak wysoxie ce-
ny, że się żaden nie opant pokusie.
Powstała więc w tej chwili parado-
ksalna i niebezpieczna sytuacja
Arabów, którzy stali się kapitalista-
mi, nie będąc do tego przygotowa-
nymi i którzy pozostali beż ziemi.

wydanych| zasady proporcjonalności.

Wojna gospedarcza Irlandji z Angiją

Wypadek premjera Goemboesa
BUDAPESZT (Pat). Premier Góm- mentu, szofer zergdlał i ostatnim wy- gdyby przybyli wczoraj. Ziemia jest

jazdy samochodem z prowincji do|
na posiedzenie parla-'

Orkan nad pow. tarnowskim
 

borczej, to rząd pozostawi parlamen-
towi wolną rękę. Premjer Hiandin i
kilku ministrów są zwoleunikami

Coprawda partje robotnicze żydow-
skie propagują politykę zbiiżenia i
współpracy żydów i Arabów, ale
przybysze z Niemiec są zarażeni du-
chem nazizmu i oni właśnie stano-

zw. rewizjonistów. Pragną
uczynić Palestynę stu procentowo

Się. żydowską, Utrzymują, że chociaż
| Arabi zamieszkują ten kraj od kilku
'wieków, wygląda to jednak tak, jak

Irlandji postanowił w dalszym ciągu wią I.
prowadzić wojnę gospodarczą z An-

siłkiem zatrzymał samochód nad ro- w stanie surowym, myśl nieruchoma
wem przydrożnym, Szofera musiano — oto bilans ich pobytu. Nowoprzy-
odwieźć do szpitala. 'byli nie zrozumieli, że można w cią-

gu kilku lat zbudować śliczne mia-
sto, jak Tel-Aviv — żywy dowód na
ziemi palestyńskiej ducha o:ganiza-
cyjnego i woli izraelskiej, ale stwo-
rzenie państwa nowego może być
tylko dziełem powolnem, być może
szeregu pokoleń, W, wieku VIII
przed erą Chrystusa niezgoda zgu-
biła żydów i dzisiaj może być rów-
nież nieszczęściem.

L. P.

burzę, zniszczonych jest 14 domów
mieszkalnych, 75 stodół, 10 chle-
wów. Pozatem wielka ilość domów
została uszkodzona. Padający: w cza-
sie burzy grad, wielkości kurzego
jaja, poczynił poważne szkody w za-
siewach a w całej okolicy powybijał
30 proc. szyb. Kilka osób zostało
zranionych.

wulkanu

Znów proces przeciwko zakonnicom
w Niemczech

GŁASZAJCIE SIĘ W  PIŚNIE  CHRZEŚCIJAŃSKIEMIW

WILEŃSKI”
Najstarsze i nejpoczytniejsze pismo

ADMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie
od godz. 9 do 20-ej, tel. 12-44.

po-; las, woda, jagody, u-
demi-| trzymanie

dy. Mostowa i, do- place, lub na wyjazd.

gr.—2!

wyrzucany przez wulkan, spadł na
okoliczne wsie i miasta, a zwłaszcza
na miasto Macebaszi. Popiół pokrył
grubą warstwą pola, wyrządzając
znaczne straty rolnikom.  jach zakonnych. Przełożoną skaza-į
no na 5 lat ciężkiego więzienia oraz
121.000 marek grzywny z zamianą|
na dalsze 12 miesięcy ciężkiego wię-|
zienia, zarządczynię zaś na 10 mie-
sięcy więzienia i 1.000 marek grzyw-
ny. Pozatem zarządzono ściągnięcie
190.000 marek od klasztoru, do któ-|
rego należały oskarżone.

I pokoje
em

MIESZKANIA
6-cio pokojowego

poszukuję.

i niezawo-

dochodu.

ETKAA
įMieszkania i

od frontu, z wygoda- 4—5 pp.
mi, w centrum miasta

Wiado-
mość w Administracji|Zaraz meble stylowe,

„Dziennika Wileńsk.

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat), Dewizy: Belgja

89,91—90,14—89,68. Berlin 213,50—214,50—

212,50. Gdańsk 100,00—100,25—99,75. Ho-

landja 359,55—360,45—358,65. Londyn 26,09

— 26,22—25,96. _ Kabel 5,32!/2 —5,35/в-—

5,291/s. Paryż 34,99'/2—35,08—34,91. Praga

22,14—22,19—22,09. Szwajcarja 171,77—

172,21—171,34. Wiłochy 43,78—43,90—43,66.

Tendencja nieco słabsza.

Akcje: Bank Polski 87,50. — Tendencja

niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 41,25.

Inwest. seryjna 109. Konwersyjna 67,25—

67,00. Dolarowa 81,00—80,50—81,00; dro-

bne 63,00. Listy ziemskie 47,75. — Tenden-

cja dla pożyczek mocniejsza, dla listów

nieco mocniejsza. i

PPkupcy areešcijanio!!
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-

PLACE STULARZ
BUDOWLANE | przyjmuje wszelkie

na Żelaznej Chatce roboty wchodzące w
tanio sprzedaję zde- zakres stołarstwa jak
cydowanym. Infor" | również reperacje |
macje:  Milynowa 5, opakowanie mebli. —
m. 12, w godz. od Wykonanie solidne,

ceny niskie, ul. Mic-
“ |kiowioza 24 m. 17. 4,

SPRZEDAJĘ Chmiejewski, 814

»|dywany i inne dro-
biazgi. Oglądać w go-
dia tł1. (0 ś RÓŻNE. iMIESZKANIE,

ž pokoi, „Przedpokój, > : РоЬи]пп1пв2 112‚
uchnia, piętro, doj m. *. R

wynajęcia. Ulica Zyg- Po ZE

+ muntowska Nr. 8, wia-|——225x2—25 „2. в; laiK

domość u ZA PRACA. Boża: Starców: (lx.

sis So gielska 2) zniewala do

MIESZKANIE. === |prosby o pocieszenie

3 i 4 pokojowe, 'gło- —— |starowinyofiarąchoć-
neczne, z ogródkiem, STUDENT Je >.

dzielnie, |Antokot 0. 5. В. udziela lek- Administracji lub Ba-
aka 35; 131—2 Sy) W zakresie gimna- kszta 10/2. gr—4

p|gina, matematyka. Ce-
zjum. Specjalność: la»; ———————|—————|||

ZGUBIONO
ny kryzysowe, Zgło- w dniu 12 bm. koło

ELNA1 a „K. iną torebkę szy 0-

Wileńszczyźnie.||. Młody aonusi Ska
zawierająca pr. о

SPRZEDAM człowiek z ukofozo-!|12 BZocasiE*-pa-

i LETNISKO, grodem,

Msie Soleczniki, folw.| tału.
Grądzka.|m. 7.

133—1
| Brusznica,  
 

 

w Wilnie posiadłość, ną szkołą średnią po- miątkowe czarny ro-
2 domy z dużym o-|Szukuje posadybiura- žaniec i =

blisko „Al- r
tarji*. Czysty dochėd|jaz

b. dobre.|10%/ rocznie od kapi-|ferencje poważne, Po- zwrot (pensne i ro-
Popowska  26,|Siada świadectwapra-|żańca) za

127—1|cy. Uniwersytecka 4, dzeniem p/a Mosto-

(chętnie na wy- biazgi U -*| biazgi. czciwego
do majątku). Re- znalazcę aa 5

wynagro- m. 22, S. H. wa 25—2. #2
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