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Rok XIX Wilno, Sobota 25 Maja 1935 r, Nr. 142
 

Audjencje u P. Prezydenta
WARSZAWA. (Pat). Pan Pre-

Rzeczypospolitej przyjął
dziś przed południem na pożeśnalnej
audjencji ustępującego ze stanowi-
ska posła czechostowackiego w
Warszawie dr. Girsę. Następnie,
Pan Prezydent przyjął prezydenta|
miasta stołecznego Warszawy p.|

Stefana Starzyńskiego, z kolei zaś
min. skarbu Zawadzkiego.

WARSZAWA. (Pat). Prezydent
Rzeczypospolitej przyjął dziś popo-'
łudniu kierownika  ministersiwa
spraw wojskowych gen. Kasprzyc-
kiego, następnie z aś piezesa PKO
Grubera.

`

Ulgi podatkowe.
WARSZAWA. (Pat). Rozporzą-

dzenie ministra skarbu z dn. 15.IV
rb. o ulgach w spłacie zaległości
podatkowych przewiduje, że z od-

'roczenia zaległości na trzy lata bę-
dą mogli korzystać tylko ci podat-|
nicy, którzy uiścili w roku 1934/35
równowartość przypisanego im w
tym okresie podatku lub uiszczą'
brakującą do tej wartości kwotę|
jeszcze do 1.VI rb., a jeśli chodzi o
rolników, do 1.IX rb. związku z
tem ministerstwo skarbu podaje do
wiadomości, że terminy te są osta-
teczne i w żadnym wypadku nie zo-
staną przedłużone.

WARSZAWA. (Pat). Rada mini-
strów uchwaliła na ostatniem posie-
dzeniu w dniu 23 bm. rozporządze-
nie o ulgach dla dłużników skarbu
państwa i instytucyj prawa publicz-
nego z tytułu należności prywatno-
prawnych mających charakter dłu-
gów rolniczych Stosowanie Lig na-

leży do kompetencyj właściwych
ministrów a więc do ministra skar-
bu, minisira rolnictwa i reform rol-
nych, ministra spraw wewnętrznych
oraz ministra opieki społecznej,
przyczem kompetencja ministra rol-
nictwa i reform rolnych w stosowa-
niu ulg dotyczy dłużników z tytułu
pożyczek udzielanych na popieranie
wytwórczości zwierzęcej i rolniczej
dłużników z tytułu pożyczek ren-
towych, udzielanych ma podstawie
ustawy g tworzeniu włości rento-
wych. Do kompetencji ministra
spraw wewnętrznych stosowanie
ulg dotyczy w zakresie wierzytelno-
ści związku samorządu terytorjalne-
go. Wreszcie do ministra opieki
społecznej należy stosowanie ulg w
zakresie wierzytelności instytucyj u-
bezpieczeń społecznych, Rozporzą-
dzenie wejdzie w życie z dniem o-
głoszenia,

Przybycie nowego ambasadora Francji
WARSZAWA. (Pat).

chał do Warszawy nowomianowany
ambasador francuski w Polsce Leon|

ires Bressym i attache
generałem  d'Arbonneau,

*Ligi Narodów w Gdańsku,

|rza, głosi raport,

Posiedzenie Rady Ligi Narodów
Sprawa kompetencji wys. komisarza w Gdańsku

GENEWA. (Pat). Rada Ligi Na-
rodów kontynuowała na dzisiejszem
posiedzeniu dyskusję nad sprawo-;

; zdaniem o piacach komitetu ekono-
|micznego. W raporcie tym, przed-
|stawionym przez delegaia Polski,
| komitet ekonomiczny zwraca m. in.
'uwagę na niebezpieczeūstwo zbyt
ostrego protekcjonizmu celnego sto-
|sowanego wobec produktów  rolni-
! czych. я
‚ MW dalszym ciągu obrad delegat
W. Brytanji minister Eden złożył ra-
port w sprawie kompetencji wyso-

' kiego komisarza Ligi Narodów w
Gdańsku z przemówieniem, jakie
wygłosił 25.L1 rb. prezydent senatu
gdańskiego. W przemówieniu tem

| zarzucał on wysokiemu komisarzowi
że nie-

zawsze spełniał swoją rolę zgodnie z
opinją ludności gdańskiej, która są-  į dzi, že wysoki komisarz winien wy-

|lącznie sp;
|w stosunkach między Polską a Gdań jg kiku i
'skiem, Zdaniem wysokiego komisa-

oświadczenie to|
| zawiera zasadniczą nieścisłość ty-'
|czącą się charakteru i uprawnień |
| wysokiego komisarza. Raportstwier
| dza, že interpretowanie
| oji należy do rady Ligi, kióra nie u-

kompeten- |

by należało, przeprowadzić| waża,
postanowień. || ponowną analizę** jej

brak lojalności w stosunku do wol-
nego miasta, Rada stwierdza, że do-
tychczas nie zauważono, aby skła-
danie petycyj było nadużywane.
Wreszcie rada składa pod adresem
wysokiego komisarza wyrazy uzna-
nia za jego pracę oraz zapewnia o
Gałkowitem zaułaniu rady. Składa.|
jąc ten raport, minister Eden wyra-
ził głęboki żal z tego powodu, że
prezydent senatu wolnego miasta w
mowie politycznej stormułował myl-
ne uwagi dotyczące funkcyj wyso-
kiego komisarza Ligi Narodów w
Gdańsku. |

Po przemówieniu ministra Edena
wywiązała się dyskusja, w której
pierwszy przemawiał prezydent se-
natu Greiser,

Delegat Polski Komarnicki o-
świadczył, że przyjmuje raport i
wyraził zadowolenie z potwierdze-
nia przez raport kompetencyj wyso-

wować funkcje arbitra |kiego komisarza, którego głównem

Włochy i
PARYŻ. (Pat). Havas donosi z

Genewy, że w ciągu dnia wczoraj-
szego stało się wiadomem, że Musso
lini nie godzi się na projekt rezolucji
zakomunikowanej Włochom i Abi-
synji. Rezolucja ta stwierdziła, że
Abisynja w sposób zupełnie -рга-

S A. W. piątek mer, członkowie ambasady francu- Rada nie może pogodzić się z po- widłowy zwróciła się do Rady Ligi|włosko-abisyńskiego
popołudniu pociągiem Lux przyje- skiej w Warszawie z charge d'affa- glądem senatu, który usiłował ogra-, Narodów. Pod pozorem wyznacze-; ministrów Edena,

wojskowym niczyć znaczenie gwarancji sprawo-j nie nowego
kolonja wanej przez Ligę w stosunku do odroczyć załatwienie sprawy i sta-|włoskiemu w Rzymie.

sprawozdawcy miano

Noel wraz z małżonką, Na dworcu| francuska w Warszawie i przedsta- konstytucji gdańskiej i by obywate-| rać się załatwić spór w drodze arbi-
ambasadora powitali dyrektor pro-
tokułu dyplomatycznego MSZ Ro-

 

Rząd brytyjski domo
LONDYN. (Pat). Ambasador an-

gielski w Berlinie sir Phipps odwie-
dził dziś ministra spraw  Zzagranicz-
nych Rzeszy von Neuratha, celem
ustalenia bardziej sprecyzowanego
stanowiska Niemiec w niektórych
zagadnieniach wysuniętych w 13-tu
punkiach Hitlera. Wśród spraw,
których sprecyżźowania domaga się
W. Brytanja, są następujące:

1) Rząd brytyjski pragnie uzy-
skać bardziej konkretne określenia
warunków wysuniętych przez Hitle-
ra co do ustroju Ligi Narodów,
zwłaszcza pragnąłby się dowiedzieć,
co miał Hitler na myśli, gdy wysunął
żądanie równego traktowania i rów-
nych praw w ramach paktu Ligi.
Rządowi brytyjskiemu chodzi tu
przedewszystkiem 0 wyjaśnienie,
czy Hitler miał na myśli uzyskanie
mandatów kolonialnych.

2) Rrząd brytyjski pragnąłby uzy-

wiciele.organizacyj. le gdańscy wysyłający petycje do | trażu w ciągu 2 miesięcy. W razie

kb
zadaniem jest czuwanie nad stoso-
waniem konstytucji gdańskiej.

Po przemówieniach rada
przyjęła raport ministra Edena,

Konferencja dunajska
GENEWA. (Pat). Zakulisowe roz-

mowy i rokowania w sprawie konfe-
rencji dunajskiej nie posuwają się
naprzód wiodlbec stanowiska państw
Małej Ententy, które nadal doma-
gają się, aby w konierencji wzięły
również udział państwa porozumie-
nia bałkońskiego, mimo, że udział
tych państw nie był przewidziany w
rzymskich układach  francusło-wło-
skich z dnia 7 stycznia rb. Żądanie
państw Małej Ententy spotkało się
ze stanowczym sprzeciwem Włoch,
kióre trzyrnają się postanowień u-
kładów rzymskich i pragną ograni-
czyć konferencję dunajską do lu-
stracji, Węgier, Małej Ententy, Nie-
Imiec, Polski, Francji i Włoch.

Abisynja
komipromisowej, przedstawionej ©-
statnio rządowi rzymskiemu. Przed
oficjalnem — załatwieniem sprawy
przez radę Ligi Narodów trzeba u-
zgodnić jeszcze pewne szczegóły.

GENEWA. (Pat). Tekst formuły
kompromisowej w sprawie zatargu

po naradzie
Lavala i bar. Aloi-

rządowi

LONDYN. (Pat), Agencja Reute-
|ra donosi z Genewy: Odpowiedź

Ligi

 

siego _ zakomunikowano

я "Ligi Narodėw mogli byč oskarženi o

anais

 

nie doprowadzenia w ciągu tego cza-|Mussoliniego na ostatnią próbę wyj-
su do arbitrażu, zwołana zostałaby | ścia z imipasu włosko-abisyńskiego
dla zbadania syfuacji nadzwyczajna| nie jest zadowalająca. Obawiają się

 skač sprecyzowanie poglądów  nie-
mieckich co do wysuniętej przez Hi-
tlera rewizji traktatów. Rząd bry-

tyjski pragnąłby zwłaszcza dowie-
dzieć się, jakiego rodzaju rewizje
miał Hitler na myśli i o jakie „mo-

ralne i materjalne upośledzenie" mu
chodziło.

3) Jakiego rodzaju niezbędne
zmiany w. systemie kolektywnym
miał Hitler na myśli. Które posta-'
nowienia zbiorowego bezpieczeń|

stwa byłyby dla Niemiec nie do przy |

jęcia. | jaki sposób proponują!
Niemcy. rozwiązać zagadnienie za-'
opatrzenia w amunicję i broń, za-
równo w czasie wojny jak i w czasie

pokoju, uczestników  regjonalnych
paktów nieagresji. .

4) Czy przyjęcie przez Niemcy
zasady Lokarna powietrznego ozna-
cza również ograniczenie lotnictwa,

ścisłą kontrolę międzynarodową
oraz nadzór nad lotnictwem cywil-

©

|

mowy Hitlera.
nem, aby zapobiec nadużywaniu go
w czasie wojny.
5) Jakiego rodzaju plan przewiduje

Hitler, aby zapobiec zatruwaniu o-
pinji publicznej w słowie, piśmie, te-
atrze i kinie.

Odłożenie wizyt
BERLIN. (Pat), Niemieckie Biu-

ro Infonmacyjne donosi, że wizyta
rumuńskiego min. spraw zagranicz-
nych Titulescu w Łotwie, projeksto-
wana na połowę czerwca, odłożona
została do lipca. Odroczona została

Układ lotniczy
LONDYN. (Pat). Z Kairu dono-

szą o zawarciu kładu włosko-egip-
skiego dotyczącego przelotu samo-
lotów włoskich po przez terytorjum
Egiptu. Ulkład ten ma narazie cha-
rakter tymczasowy i zawarty został

na okres 6 miesięcy. Posiada on dla
Włoch wielkie znaczenie w związku

NOWIY JORK. (Pat). Przewod-
niczący amerykańskiej federacji
Pracy Green oświadczył na zebraniu
robotniczem, że jeżeli działalność
N. R. A. nie zostanie przedłużona,
to Stany | Zjednoczone zaleje fala

 

Echa zamordowania króla Aleksandra
SZANGHAJ. (Pat). Trybunał

koncesji międzynarodowej w Szan-
shaju wydał rozkaz aresztowania
niejakiego Adranowicza pod zarzu-
tem zamachu na króla Aleksandra w

Marsylji. Załoga statku, na którym
Adranowicz udawał się do Szangsha-
ju, zakomunikowała policji, że pod-
czas podróży Adranowicz pod
wpływem alkoholu opowiadał, iż

się wyjaśnień
6) Rząd brytyjski pragnąłby aby

Niemcy dokładnie określiły, jakiego
' rodzaju niepodległość gotowe są u-
znać w stosunku do zagadnienia
austrjackiego.

dypiematycznych
również podróż do Moskwy min,
Benesza. Termin tej podróży ma
być ustalony między rządem czecho-
słowackim a sowieckim. Rewizyta
komisarza Litwinowa w Paryżu ma

(być także odłożona na później.

włosko-egipski
z zaiargiem z Abisynją, albowiem
dzięki temu układowi aeroplany
włoskie będą w stanie dotrzeć do

| stolicy włoskiej Somalii, odległej o

3 tys. km. od Rzymu, w ciągu 4 dni.
Wlkrótce ma być podjęta nonmalna
komunikacja między Rzymem a sto-
licą włoskiej Somalji Mogadie. !

Kłopoty gospodarcze Stanów Zjednoczonych.
l

strajków generalnych. W. przyszłych
wyborach, dodał Green, robotnicy
zorganizują się politycznie, ażeby u-
sunąć polityków, którzy odrzucali,
bądź odrzucają postulaty robotni-
cze. L

jest terorystą i członkiem bandy,
która zamordowała króla Aleksan-
dra i min. Barthou. Przed sądem
Adranowicz nie przyznał się do ш-,
działu w zamachu i dodał, że oskar-
żenie jest aktem zemsty ze strony
byłych kolegów. Zarząd koncesji.
francuskiej wszczął rokowania O
wydanie Adranowicza. |

'że od godz. 10-ej

 

|

sesja Rady Ligi Narodów. Wobec
nieprzyjęcia takiego rozwiązania,
przedstawiony został, u schyłku dnia
wczorajszego, Włochom i Abisynji
nowy projekt kompromisowy.

GENEWA. (Pat). Havas donosi,
trwają rozmowy

pomiędzy Aloisim, Lavalem i Ede-
nem na temat zatargu włosko-abi-
syńskiego. Osiągnięto już w zasa-
dzie porozumienie co do fermuły

tu, że rokowania będą trwały jesz-
cze przez sobotę i niedzielę.

| GENEWIA. (Pat). W; wyniku u-
'ciążliwych rokowań na temat za-
| targu włosko-abisyńskiego, zwołano
'nocne posiedzenie rady Ligi. Istnieje
nadzieja, że rada załatwi sprawę
włosko - abisyńską przez przyjęcie
rezolucji, która odroczy sprawę do
września.

Komitet 13-tu,
GENEWIA. (Pat). W piątek ze-

brał się w Genewie komitet 13-tu,
powołany przez radę Ligi Narodów
w kwietniu w związku ze stanowi-
skiem, jakie zajęła rada Ligi wobec
zbrojeń niemieckich. Komitet 13-tu
ma na celu opracowanie środków
zmierzających do wzmocnienia sku-
teczności artykułów paktu Ligi Na-
odów w sprawie bezpieczeństwa
Memorandum to proponuje opraco-
wanie protokułu, któryby był otwaf
ty dła wszystkich państw  europej-
skich. W. razie stwierdzenia przez

radę Ligi Narodów pogwałcenia zo-
bowiązań dotyczących  bezpieczeń-
stwa i utrzymania pokoju protokuł
|zobowiązałby sygnatarjuszów: 1 do
wykonania zleceń rady państwom
innym niż te, które dopuściły się po-
gwalcenia, 2) do porozumienia się w
sprawie skutecznego przeciwstawie-
nia się dostawom broni, materjałów
wojennych i surowców  przemysło-
wi wojennemu temu państwu, które
dopuściło się pogwałcenia zobowią-
zań. Е

4
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Propaganda monarchistyczna w Grecji
BIAŁOGRÓD. (Pat). Prorządowe

„Wreme” zamieszcza dziś wywiad
w Saloinkach z przewódcą greckich
monarchistów, byłym ministrem Me-
taksasem. Mietaksas przybył wczo-
raj do Salonik. Przy powitaniu ną'

dworcu  odegrano dawny grecki
hymn królewski. Metaksas oświad-
czył, że jego zdaniem — w najbliż-
szym czasie były król Jerzy grecki
obejmie tron. ;

OdAdmi
Wszystkim naszym Szan.

nistracji.
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0 MATURZE.
Wobec poruszenia w Dzienniku samych uczniów i rodziców, a te

Wil" sprawy egzaminów dojrzałości wskazują, że ze wszysikich wzglę-
pozwalamy sobie podać Czytelnikom dów należy maturę utrzymać,

poniższy artykuł, zamieszczony w; 10) Nie róbmy ciągłych swoi-

majowym numerze „Przeglądu Peda-;stych wynalazków, nie starajmy się
£ogicznego , Red. ciągle uczyć świata, ale bądźmy

Stoimy wobec niezaprzeczonego| także dostępni dla nauki, jaka z
faktu, że wymagania życiowe są co-|krajów o wysokiej i starej kulturze
raz większe, a wymagania te s.osują |do nas płynie. Nie odrzucajmy rów-
się może w najwyższym stopniu do |nież wyników doświadczeń, siwier-
yauniarj aqos ApeigAM 21035 *'q9S0 | dzonych przez wieki. Jeżeli widzimy
naukowy. Szkoła średnia ogólno-|gdzieś błędy i niedostatki, popra-
kształcąca, jako przygotowanie do | wiajmy je ewolucyjnie, po dłuższych!
tego kieruniku, musi się doń swemi próbach na ograniczonej liczbie
metodami i środkami przystosować. szkół, ale nie róbmy  niebezpiecz-

W, społeczeństwie, składającem |nych w szkolniciwie przewrotów o
się z samych ludzi idealnych iwy: |niepewnym wyniku.
soko uzdolnionych, wystarczyłyby Poza tem powołuję się na to, co
wykłady pod arkadami. W. rzeczy- |powiedziałem o reformie szkół śred-!
wistości, patrząc realnie, widzimy, | nich i o maturze w dwu pracach p.t.:j
że mamy do czynienia z różnym|„Reforma szkolnictwa średniego w
materjałem ludzkim i musimy go Polsce” (1927) i „Ustawa 0 ustroju;
nietylko uczyć i wychowywać, ale i szkolnictwa” (1932). Zwracam uwa-
ciągle pytać i egzaminować. Ana- | gę, że żądałem tam przeprowadza-
wet po maturze, ileż to każdy je- |nia dwu egzaminów końcowych: jed-
szcze musi odbyć egzaminów, nie-|nego po ukończeniu gimnazjum dru-
tylko szkolnych, ale i biurowych ii giego po ukończeniu liceum.
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PRZED SESJ
Zwołanie sesji nadzwyczajnej

Sejmu i Senatu nastąpi prawdopo-

dobnie na początku przyszłego ty-

godnia.
Pierwszego posiedzenia Sejmu

można się spodziewać dnia 4 czer-

wca.
Sesja nadzwyćzajna Sejmu i Se-

natu ma się zająć opracowaniem

projektów trzech ordynacji: o wybo-
rze Prezydenta Rzeczypospolitej, o

wyborze Sejmu i o wyborze Senatu.

Opracowywanie to wszakże w

praktyce będzie raczej ograniczone

zapewne do uchwalenia gotowych

już projektów. 3

Opracowywanie ich odbywa się
w nieprzewidzianej formalnie insty-

tucji — połączonych .grup konstytu-
cyjnych sejmowej i senackiej klubu
Bb., które rozpoczęły swą pracę

dnia 7 b. m., kiedy to na pierwszem
ich posiedzeniu, w prezydjum Rady
ministrów p. prezes Rady ministrów

a zarazem prezes BB, Sławek wy-
głosił zasadniczy referai o przy-

szłym systemie wyborczym. Grupy

życiowych i nikt się nie pyta, czy je- |Proi. Dr. Maksymiljan Matakiewicz,owe otrzymały też wówczas gotowe
go stan nerwowy na to pozwala. Lwów.
Czy w dalszym rozwoju sprawy u-
wolnimy ludzi od wszystkich egza-
minów?

Mojem zdaniem, tak jak wejście
dziecka do szkoły powszechnej jest Ocena sytuacji.
pierwszem wprowadzeniem go w Organ Stronnictwa Ludowego,
obowiązki życiowe, tak matura jest tygodnik. „Piast* pisze w artykule
uświadomieniem młodzieńca, że jest; ws.ępnym:
to próg, który on przekracza, zaczy-| „Smierć Marszałka Piłsudskiego zmie-
nając samodzielną i odpowiedzialną nia sytuację zasadniczo. Piłsudskiego nie-
pracę życiową. ma,.zaś autorytetu jego w Polsce nikt z

W. szczególności widzę w prze- obozu sanacyjnego nie zastąpi. Dlatego też

prowadzeniu matury następujące ko zachodzi potrzeba zmiany tego Systemu
rzyści: : |rządów. Rządy polskie oprzeć należy na

1)Matura jestegzaminem nietyl- całym narodzie, na przeciętnych  jednost-
ko ucznia, ale i protesora, jako nau- kach, przygotowanych odpowiednio i zor-
kowca i pedagoga. ganizowanych do wielkiej pracy państwo-

2) Wywołuje pobudzenie ambicji wej przy równości praw i obowiązków. Na-
uczniów i prołesorów, wzmacnia tę- ród polski zdolny jest do wielkich ofiar, do
żyznę szkoły, zapobiega obniżeniu przekreślania żalów, uraz i uprzedzeń, ale
wymagań, В czy obóz sanacyjny uświadamia sobie, że

3) Jest kontrolą publiczną nad zaszła decydująca zmiana w sytuacji? Chło

działalnością szkoły. pi i robotnicy wysoko podnoszą Gładórł

4) Wiadomem jest, jakim dobrym swoich ideałów i czekają. Nigdy się nie po-
środkiem jest zadawanie i zdawanie godzą z nierównością praw i nigdy nie o-

materjału partjami, Matura jest ta- puszczą zasłużonych dla państwa i swojej
kim samym środkiem dydaktycznym Zwłaszcza chłopi polscy z
wyrabia samodzielność, wprowadza spoglądają ku zachodowi i
ucznia w opanowanie większej ilo- odżywa w ich
ści materjału — a przez to ułatwia świadomości „postać znanego ze  wspėl-
zatrzymanie wiadomości na dłużej— działania z Piłsudskim w r. 1920, ; zasłużo-
nieraz na całe życie, oraz przyczy- nego dla państwa, chłopa z Wierzchosła-
nia się do lepszego zrozumienia ca- wic. 3 ё

łości. | Byłoby wielkiem szczęściem dla Pol-
5) Przygotowanie do matury jest ski,-gdyhy pułkownicy wrócili tam, gdzie

śgruntownem powtórzeniem przed- jest ich właściwe miejsce i gdyby do pracy
miotów wykładanych i przyczynia
się do utrwalenia wiedzy. Wiado-/
mości, nabyte w szkole średniej, są
podstawą dalszego kształcenia. Mu-
szą więc być te podstawy pewne,

trwalone, „On i
I Bakas NS charakteryzuje Marsz.

warstwy ludzi.

utęsknieniem

mocniej, niż kiedykolwiek,

 
w artykule

„Hajnt“
Pil-

A, Riklis („Lirnik“)
jego następcy”

Nie trzeba trwać przy błędnem
mniemaniu, że szkoła A kė ma Sudskiego, jego znaczenie dlaPolski

dać tylko ogólne wykształcenie, i zastanawia się nad przyszłością
Polski.

Polacy nie doceniają znaczenia
psychicznych zmian, które dokonał
zmarły:

„Dopiero późniejsze pokolenia będą

mogły należycie ocenić znaczenie cichej i

| wielkiej rewolucji, która dokonała się w

|psychice Polski w ciągu ostatnich lat po

wojnie i to zrewolucjonizowanie zawdzię-

cza Polska Piłsudskiemu, jako wychowaw-

cy, który swoim przykładem, swoim auto-

rytetem i-moralną dyktaturą wyrwał Pol-
skę ze starej zaśniedziałej kultury  szla-
checkiej i zamiast narodu męczenników,

deklamatorów i romantycznych  frazeolo-

gdyż w rzeczywistości musi ona dać
1 wiele konkretnych wiadomości. |

6) Matura jest stwierdzeniem
stanu przygotowania ucznia do dal-
szej drogi naukowej (bo ostatecznie
szkoła średnia ma na celu przede-
wszystkiem przygotowanie do stu-

uświadamia grono
prolesorėw, a przedewszystkiem tak
że i samego ucznia, czy to jest dla
niego odpowiednia droga. Z tego
powodu matura stanowi nietylko
znakomiiy środek selekcyjny, ale
jest również asekuracją przed wy-
paczeniem dalszego biegu życia mło-  

7) To, że szkoły wyższe w pew-
nych wypadkach wprowadzają egza
miny kwalifikacyjne mają na celu :
stwierdzenie, czy kandydaci posia- |* „Hajnt“ (Nr. 110) w „korespon-

dają specjalne wiadomości, wyma-! dencji z terenu Małopolski Wschod-
śanedla danej gałęzi studjum wyż-|niej (iwowskiego korespondenta B.

szego, albo też wynikają one z pew-|Cegrowskiego) donosi 0 upadku ży-

nej nieufności do szkoły średniej,|dostwa na prowincji pod wpływem
wywołanej niedostatecznem  przy-| gospódarczej działalności Rusinów.

gotowaniem absolwentów, albo Na prowincji, w miasieczkach, rzuca

wreszcie mogą one.mieć charakter Się w oczy przybyszowi dobrobyt

egzaminów konkursowych, Zresztą ludności rdzennej w przeciwieństwie

odpadają przy nich tylko nieliczne do żywiołu żydowskiego: '
jednostki o wyjątkowo słabem przy-| „Przedewszystkiem duże liczby żydów,
gotowaniu. O ileż byłby ten wynik starych i młodych, wałęsających się bez
gorszy, gdyby matury nie było. pracy. Sklepiki puste, bo brak nabywców.

Mojem zdaniem, pytaniem, Rzadko widuje się nabywcę chrześcijań-

które się dziś powinno zadawać, jest skiego w sklepie żydowskim, biwiem wszę-
to, jak ma się zorganizować maturę, dzie spotyka się już w większej ilości świe-
a nie to, czy ma być ona zniesiona. żo założone przedsiębiorstwa chrześcijan”,

9) Matura jest z pewnością ak- _ Żydowskie dzielnice w różnych
tem bardzo niemiłym dla dużej czę- miastach i miasteczkach upadają:
ści społeczeństwa — nie wynika z domy zaniedbane, bo brak środków
tego ,że powinna być zniesiona. Ro- na odnowienie.
dzice pragną tylko syna zapisać do „Natomiast- powstają wspaniałe pała-
$imnazjum i mieć z nim spokój przez cyki i wille w dzielnicach chrześcijańskich,
osiem, względnie sześć lat, a potem, pełne słońca i światła, z ogródkami i

aby bez trudu przeszedł do szkoły wszelkiego rodzaju wygodami”.
wyższej — czy on się czegoś nau- _ Sprzyja tej budowie duża ilość
czył i czy ta droga jest dla niego urzędników i emerytów, pobierają-
odpowiednia, to jest dla nich rzeczą cych pensje. Emeryci pozatem pra-
drugorzędną. Za > pz jednak cu'ą w różnych urzędach, pobierając
pójść nie można, Trze ia uwzględnić dodatkowe pensje:
potrzeby społeczeństwa, potrzeby! „Chrześcijanin może w ten sposób le-

‚ „On i jego następcy:

już projekty obu ordynacji, przed-

 

< prasy.
dla państwa otwarto drogę wszystkim na
gruncie równości wobec prawa. Po ciężkich

doświadczeniach, wtedy dopiero w całem

państwie mogłaby się zacząć spokojna,

| wielka praca ,opromieniona harmonją i en-

tuzjazmem całego narodu”.

Sprawa ordynacji wyborczej.
„Stowo Pomorskie' pisze:
„Zamysly „sanacji“ są już całkiem wy-

raźne: chce się za wszelką cenę utrzymać

przy władzy. To jej wolno, ale chce pozo-
stawić przy władzy, posługując się temi

samemi metodami, jak dotychczas. Jakby

się nic w Polsce przez zgon Marsz. Piłsud-
skiego nie zmieniło, jakby pozycja BB. by-
ła nadal tak samo silna. Wysokie mniema-

nie mają „sanatorzy” o bezidęowym i bez-
programowym  zlepku, któremu na imię

Bezpartyjny Blok, Zbyt wysokie. Rozcza-
rowanie będzie bardzo przykre.

Ale nadewszystko: zamysły te są nie-

zgodne z myślą przewodnią orędzia Prezy-

denta, który po zgonie Marsz. Piłsudskiego

powiedział, że cały naród jest teraz odpo-
wiedzialny za honor i potęgę państwa. Je-

żeli słowa Prezydenta mają się urzeczy-

wistnić, to BB. nie może tego narodu po-
zbawiać głosu przez specjalne spreparowa-

ną ordynację wyborczą. Sprzeciwiałoby się

to rażąco wysokiemu orędziu, a.byłoby

ciężkim i brzemiennym w następstwa błę-
dem". > й

 

gów obrócił Polaków w naród, który myśli

i postępuje realistycznie".

Okres Piłsudskiego skończył się
„i o tem najlepiej wiedzą jego spad-

kobiercy. Wiedzą oni, że takie zjawisko,
jak Piłsudski, już nie powtórzy się. Zdają
sobie oni uczciwie sprawę, że wśród nich

niema ani jednego, któryby mógł sam
dźwigać na swoich barkach cały ciężar i
całą odpowiedzialność i być moralnym dyk
tatorem Polski, dzięki swemu osobistemu
autorytetowi". я

Gdyby ktoś ze spadkobierców
zmarłego zaczął naśladować jego w
dyltatorstwie, ośmieszyłyby się w o-
cząch narodu polskiego. Dlatego to

„przed spadkobiercami staje niesłycha-
ne zadanie, polegające na kontynuwaniu

pracy Piłsudskiego, ale bez niego, aby nie
utracić zaułania narodu”.

|Jak Rusini bronią się przed zalewem
żydowskim

piej żyć, lepiej ubierać się i łatwiej dojść

do własności. Magistraty dostarczają place
budowlane za pół ceny, kle żydzi z tego
nie korzystają. Chrześcijanie otrzymują w
dodatku długoterminowe kredyty budowia-
ne, biorą u żydów materjały na weksle, z

lekkiem sercem dopuszczają do protestów.

a po ciężkich staraniach zostają terminy

piatności przedłużone”,

W ten sposób
„powstają nieżydowskie dzielnice za

pieniądze żydowskie, a ludność żydowska

coraz więcej biednieje. To nie są poszcze-

gólne wypadki. Odnosi się- wrażenie, że

jest to dobrze przemyślany system”.

Cały szereg zawodów,. dotąd 0-
panowanych przez żydów, przecho-
dzi w ręce Ukraińców:

„Dotyczy to nietylko stolarzy, szew-
ców, krawców, lecz i fryzjerów. Jest przy-

tem znamienne, że znikają kapele żydow-
skie, Te ostatnie zamieniają już w mia-

steczkach kapele niežydowskich jazzban-
dów". —

Ukraińcom dlatego udaje się sa-
mobrona przed zalewem żydowskim,

Ą SEJMOWĄ
stawione na temże pierwszem posie-
dzeniu z dnia 7 b. m. przez posła
Podoskiego.
Z dłuższej dyskusji, która się nad

projektem tym rozwinęła wyszedł
właściwie jeden tylko projekt zmia-
ny przedstawionego na początku
systemu, mianowicie projekt wpro-
wadzenia obok „zgromadzeń — оКте-
gowych' swobodnej inicjatywy pew-
nego quantum obywateli (mówiono
o 500, 1.000, 3.000 i 5.000). Pewne
koła klubu BB. kładły nawet po-
dobno duży nacisk na potrzebę u-
względnienia tego rodzaju propozy-
cji.

To właśnie stanowisko miał
przedstawić p. premjerowi Sławko-
wi przewodniczący „połączonych
grup“ BB.,+ p. wicemarszałek Car.
Jak słychać, p. premjer nie zamierza
wprowadzać zmian do pierwotnego
projektu w jego zasadniczym zary-
sie. Dlatego 'ież można uważać za
niewątpliwe, iż propozycje co do
zgłaszania kandydatur poza „zgro-
madzeniami okręgowemi“ nie znajdą
aprobaty. Stanowisko zaś p. premje-
ra będzie bezwątpienia wiążące dla
klubu BB, co wyrazi się w uchwa-
leniu przez „grupy“ klubowe BB.
projektu ordynacji wyborczej do
Sejmu bez, większych zmian,

 

. ога | Jaworowski|
В 5

„ABC” pisze:

nych wywołała wiadomość o pojed-
naniu, jakie miało nasiąpić między
dawnymi towarzyszami partyjnymi,
b. ministrem Opieki Społecznej p.
Jędrzejem Moraczewskim oraz b.
prezesem Rady Miejskiej w War-
szawie p. Rajmundem Jaworowskim.

Ja kwiadomo, mniej więcej przed
6 laty, pp. Moraczewski i Jaworow-
ski wystąpili, wraz z grupami swych
zwolenników z PPS. CKW., tworząc
„PPS. — dawną Frakcję Rewolucyj-
nę'. Z czasem jednak dawni towa-
rzysze partyjni rozeszli się i p. Ję-
drzej Moraczewski wraz
ugiupowaniem robotniczo - pracow-
niczem ZZZ, wszedł do BB, a p. Ja-
worowski, wraz ze swymi zwolen-
nikami zatrzymał dla siebie dawną
nazwę PPS. — dawna „Frakcja Re-
wolucyjna” i był luźnym partyzan-
tem obozu rządowego, nieraz nieco
frondującym.

Jak już podaliśmy wyżej, nastą-

lityków. Jego podłożem był podo-
bno uzgodniony wspólny front w
stosunku do projektu nowej ordy-
nacji wyborczej, w której to sprawie
oba kierunki zajmują stanowisko
zdecydowanie opozycyjne wobec
projektu pp. Cara i Podoskiego.

Silna flota wojenna
najiepszą gwarancją

 

W związku z ostanią naradą mi-
nistrów spraw azgranicznych Litwy,
Łotwy i Estonii, któraodbył» się w
Kownie od 6-$0 do 8-go maja r. b.,
pisze. kłajpedzki „Ostsee Beobach-
ter“ (nr. 108), wydawańy w styczno-
ści z kołami urzędowemi litewskie-
mi:
— Konferencja Pańsiw Bałtyckich

pono nie wypowiedziała się za przy-
łączeniem wszystkich trzech państw
do idei zbiorowych i regjonalnych
$warancyj bezpieczeństwa w Euro-
pie Wschodniej, gdyż sytuacja w E-
uropie Wschodniej nie została je-
szcze ustabilizowana.

Po zawarciu francusko - sowiec-
kiego paktu bezpieczeńsiwa straciła
Polska dużo na znaczeniu ogólnopo-
litycznem. Francja nie opiera się
już tak bardzo ma Polsce, śdyż ma
po swej stronie potężny Związek
Sowiecki. Rola Polski nie jest jed-
jnak zakończona. Przeciwnie, z po-
|wodu niepełnego charakteru so-
| wiecko - francuskiego systemu bez-
| pieczeństwa, który musi być jeszcze
uzupełniony, ma Polska, jeżeli cho-
dzi o Bałtyk, do pewnego stopnia

| znaczenie klucza. E i, stanowią-
ica pod względem  geopolitycznym
najważniejsze z trzech państw bał-
tyckich, jest okolona dwoma pol-
jskiemi korytarzami. Bez Polski nie
„da się pomyśleć nad Bałtykiem peł-
ny system bezpieczeństwa.

| Wiele znaków przemawia za tem,

  
ze swem;

piło — jak głoszą pogłoski — po-,
jednanie obu zwaśnionych dotąd po-

Nowy transatlantyk
polski

Z końcem sierpnia odbędzie się
niezwykle atrakcyjna wycieczka
morska z okazji pierwszej podróży
nowego  transailantyku polskiego
M/S „Piłsudski', który po wykoń-
czeniu w stoczni w Monfalcone, od-
płynie do Gdyni, by podjąć następ-
nie stałe kursy do Stanów  Zjedno-
czonych.

Wycieczka wyruszy z Triestu 27
sierpnia, a przybędzie do Gdyni 12
września, w drodze zatrzymując się
w Wenecji, Palermo, Algierze, Ma-
ladze, Lizbonie, Antwerpji, Bruns-
bue.tel, Holtenau.

Statek transatlantycki M/S „Pił-
sudski ma następujące wymiary:
długość — 160 m., szerokość 22 m.,
zanurzenie 7,5 m.

Wyporność statku wynosi 15,000
tonn, a pojemność bruito—14.400
tonn,

*Na statku jest 7 pokładów. Na
najwyższym pokładzie  „Slonecz-
nym' znajduje się mostek kapitań-
ski, kabiny oficerów nawigacyjnych
i obszerne miejsce dla gier sporto-
wych. Na pokładzie „szalupowym“

„źnajduje się radjostacja, kabiny ofi-
|cerskie i pasażerskie, bar z weran-
dą. Na pokładzie ,spacerowym'' jest
wielka, oszklona weranda, czytelnia
M dugi bar. Pozatem wielki salon na
zebrania towarzyskie, salon dla pań
i pokój dziecinny, Trzy pokady gór-
ne są odsłonięte.

 
Następne pokłady, oznaczane,

kolejnemi literami alfabetu, zajęte
są przez kaplicę, biura zarządu

Dużą sensację w kołach politycz=| statku, biuro wycieczkowe i urzą-
|dzenia gospodarcze, a więc kuchnie,
|jadałnie, sklep, fryzjernie, drugi sa-
'lon towarzyski, drugi pokój dla dzie
'ci, (Pokład A). Na pokładzie D. jest
pływalnia, której wymiary wynoszą
9X43 m. -
' Kabiny pasażerskie na 730 osób
znajdują się na wszystkich pokła-
dach z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego, który mieści załogę
siatku. Wszystkie kabiny mają sza-
fy, ciepłą i zimną wodę bieżącą. Na
każdym pokładzie znajdują się ła-
zienki i umywalnie dla pasażerów.

Podróż nowym transatlantykiem
polskim będzie więc odbywała się w
warunkach dużego komłortu, Pasa-
żerowie będą korzystali z wygod-
jnych urządzeń i. doskonałej obsługi.

Pierwszy kongres
transfuzji krwi
W czasie od 26 do 29 września

zostanie zwołany w Rzymie, z ini-
cjatywy  „Associazione  Volontari
Italiani del Sangue', I Międzynaro-
dowy Kongres Transtuzji ' Krwi, w
którym zgłosiły udział najwybitniej-
sze osobistości świata naukowego
różnych państw,

| Wi większych państwach zostały
utworzone krajowe biura organiza-
cyjne.

| Wszelkich informacyj udziela Se-
kretarja. Kongresu w Medjolanie,

{

 

 

niepodiegłości |via Palermo Nr. 1.

Bezpieczeństwo nad Bałtykiem
 

muszą wpłynąć osłabiająco na pizy-
jaźń polsko - niemiecką. Skoro Pol-
ska okazuje się zainteresowana w
niepodległości " Austrji, _ znacznie
większy interes przedstawia dla
Polski nienaruszalność Państw Bał-
tyckich. Każde naruszenie tej niety-
kalności stanowiłoby _ niebezpie-
czeństwo dla Polski. To powinno
Polskę w końcu skłonić do przyję-
cia systemu bezpieczeństwa,

Przesłanką do tego wszystkiego
jest naturalnie to, że Polska istotnie
będzie prowadzić politykę  pokojo-
wą. Innej zaś polityki pokojowej, jak

, wzmocnienie bezpieczeństwa, być w
obecnych warunkach nie może. Wy-
siłki mocarstw pokojowych zmierza-
ją do utworzenia w Europie  poko-
jowej koalicji i do przeszkodzenia
!w utworzeniu drugiej koalicji. Gdy-
„by bowiem powstala druga koalicja,
cała Europa byłaby wysiawiona na
„wielkie niebezpieczeństwo. Nieza-
jleżnie od swych sił Polska „podczas
wojny raczej straciłaby, aniżeli wy-
grała. Z tego względu sądzić należy,
że w interesie Polski jest wzmacnia-
nie systemu bezpieczeństwa nad
Bałtykiem. Stanowisko Polski w tej
sprawie jest dla Państw Bałtyckich
szczególnie ważne, a nawet decydu-
jące, śdyż przez to wywrze się
wpływ na stanowisko Niemiec.

Wyniki rozmowy p. Lavala z p.
i Beckiem 11-go b. m. w Warszawie
' również stwierdziły osiągnięcie zgo-

że mają szeroko zakrojony plan, że Polska jest skłonna do realizacji dy na rzecz zbiorowego pakiu bez-
przyczem opracowany w szczegó-
łach.

postanowień, przyjętych w Londynie
i Slresie: Przyjaźń polsko - włoska

Trzeba uczyć się od Ukraińców... oraz zaznaczająca się zmiana stano-
wiska Polski, w kwestji austryjackiej

.pieczeństwa ną wschodzie, co-po-
stwierdza pewien. zwrotw polityce

| polskiej.
i



Kronika wilenska,
Sytuacja eksportowa na terenie Izby

Przem.-Handlowej w Wilnie w kwietniu r. b.
Eksport zbóż w porównaniu z

marcem zmniejszył się, a to głównie
skutkiem nasycenia rynku  odbior-
ZA

branży grzybów suszonych
eksport niewielki i kierował się do
krajów zachodnio-europejskich.

Do Anglii, Bełgji, Palestyny, Nie-
miec i Czechosłowacji wysłano ca 8
tys. kg. różnych ziół lekarskich.

200 szt. koni eksportowano do
Anglji, Danji i Holandji,

920 kg. szczeciny znalazło zbyt ponadto ca 50 tys. lkg. różnych pa-| zbiorowej przez wymienione
w Anglii.
Eksport skór cielęcych był mniej-

szy niż w poprzednim miesiącu i
wynosił 16 tys. kg.

Rękawiczek wywieziono na su-
mę przeszło 20 tys. zł Wykonywane
są obecnie zamówienia na rękawicz-
ki zimowe dla Anglii.

Na kwiecień przypada początek
sezonu w przemyśle włókienniczym.
Jest to więc okres największego
wpływu zamówień, W roku bieżą-
cym jednak, ożywienie w omawia-
nej dziedzinie były b. słabe. O ileby
wpłynęły w najbliższym czasie: po-
ważniejsze zamówienia można
oczekiwać skurczenia się ekspor-
tu włókienniczego o blisko połowę.

Ogólny eksport wyrobów  włó-
kienniczych (tkaniny wełniane, ko-

jce, berety wełniane, odzież dziecin-
na, płaszcze) wynosił w kwietniu
156 tys. k$g, na sumę 595 tys, zł,

Niemożność osiągnięcia przez
jsprzedawców żądanych cen, jak też
trudności wynikłe przy nabywaniu
lnu po cenach akiualnych notowań
— wpłynęły na zupełny zastój w
hadlu Iniarskim.
W okresie sprawozdawczym wy-

j wieziono 9.944 kg. Inu czesanego
oraz ca 60 tys. kg. lnu trzepanego,

fkuł Inianych.
Około 7.300 ton papierówki świer

kowej znalazło zbyt w Niemczech.
(W; marcu 15 tys, tonn).

Przeważnie do Anglji, a częścio-
wo do Palestyny skierowano ca 2
tys, tonn tarcicy, Wobec nagroma-
dzenia znacznych zapasów tarcicy
na rynku angielskim — warunki
sprzedaży pogorszyły się i ceny
zniżkowały.

20 tys. kg. kompletów skrzyniko-
wych wywieziono do Indyj Bryt. W
artykule tym odczuwa się bardzo
silna konkurencja Finlandji i Łotwy.

Wywóz dykty wykazał znaczny
wzrost i osiągnął przeszło 4 milj, kg.
Na rynkach panował dobry popyt
zwłaszcza na dykty mokroklejne.

Zamykanie depływu wedy za zaległe opłaty
Korzystając z uprawnień, przy-

znanych rozporządzeniem  nadzwy-
czajnego komisarza do walki z epi-
demjami, zarząd miejski Wilna przy-
stąpił do zamykania dopływu wody
do poszczególnych posesyj, których
właściciele zalegają od dłuższego
czasu z opłatami za wodę. W nie-

których kamienicach zaległości te
sięgają 100 tys. zł. W' związku z roz-
poczęciem tej akcji w ciągu bieżą-
cego tygod. wstrzymano dopływ wo-
dy do 10 kamienic. W. najbliższych
zaś dniach wstrzymany zostanie do-
p.yw wody w kilkudziesięciu innych
domach położonych w śródmieściu.

Pożary na Wileńszczyźnie
W. pierwszym okresie :b. w po-

wiatach Wileńszczyzny zanotowano
246 pożarów. Pastwą płomieni pad-
ło zgórą 650 budynków gospodar-
skich i mieszkalnych. Najwięcej po-
żarów było w styczniu, a najmniej
w marcu. Z przyczyn około 75 proc.
było nieostrożne obchodzenie się z

  

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno z zanikającemi desz-

czami, Skłonność dy burz.
Temperatura bez znaczniejszych

zmian.
Umiarkowane wiatry z północo-

wschodu i wschodu.

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.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
-—— Dzieło M. B. Powołań. W nie-,

dzielę dn. 26 b, m. w kościele św.
Jerzego. o godz. 8. m. 30 rano zosta-
nie odprawiona msza św. dla człon-
ków Dzieła Ma:ki Boskiej Powołań
O dniu zebrania ogólnego nastąpi
osobne powiadomienie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Towarzystwa wm dział-

kowych. Na terenie Wilna powstały
ostanio 4 towarzystwa ogrodów
działkowych, które korzystając 2
pomocy zarządu miasta i Funduszu
Pracy dążyć mają do szerzenia za-
miłowania wśród swych członków
do ogrodniciwa. T-wa powstały w
dzielnicach: Antokol, Snipiszki, No-
we Zabudowania i Małe Leoniszki,

SPRAWY PRASOWE.
— Likwidacja pisma 5-cio gro-

szowego. W. tych dniach przestało
wychodzić 5-cio groszowe pismo co-
dzienne „Nowiny Codzienne”. Pi-
smo to reprezentowało kierunek po-
lityczny: chrześcijańsko-społeczny.
— Koniiskata pisma białoruskie-

go. Starostwo Grodzkie skonfisko-
wało Nr. 22 i 23 czasopisma biało-
ruskiego „Biełaruskaja Krynica" za
zamieszczenie artykułu pod tytułem:
„Czy można uczyć się w gimnazjum
litewskiem i kio Litwin, a kto nie
Litwin”, zawiera nieprawdziwe wia-
domości o stosunku władz polskich
do Litwinów oraz znieważający u-
rzędy państwowe.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie Chrześc, Zw. Zaw.

cieśli. W! dniu 26 maja r. b. o godz.
1 popo: w lokalu przy ul, Metropoli-|wyszedł do szkoły i w tajemniczy
talnej Nr. 1 odbędzie się Ogólne Ze-| sposób zaginął.
branie informacyjne Chrz. Zw. Zaw. WYPADKI.
cieśli. Będzie omawiana sprawa u- — Wypadek przy pracy, W,
kładu zbiorowego dla robotników|Giedrojć robolnik tartaku  (Pióro-
przemysłu budowlanego na  rok|mont 26) podczas wykonywania pra-
1935—36. Obecność  wszystkich|cy pośliznął się i padając złamał
cieśli obowiązkowa.

ogniem, Około 10 proc. zanotowano].
podpaleń w celu uzyskania aseku-
racji.
W porównaniu z latami poprzed-

niemi ilość pożarów w I kwartale r.
b. jest mniejsza o 60 proc. niż w tym
samym okresie w latach 1930/31.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zakończenie roku akademic-

kiego. W dniu 29 bm. kończy się
rok akademicki na niektórych wy-
działach USB, a w pierwszej poło-
wie czerwca rozpoczynają się egza-
miny.
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej

Aka2demików U. S. B. w Wilnie ni--
niejszem podaje do wiadomości, że
dn. 26-go maja b. r. o godz, 8 m. 30
odbędzie się w lokalu sodalicyjnym
(ul. Wielka 64) Zebranie ogólne z
referatem sod. Pawła Delalicza p. t.

' „Katolicyzm a kultura*', (Przed ze-
'braniem o 8,30 Msza św.). Obecność
członków obowiązkowa. Goście mi-
le widziani.

SPRAWY HARCERSKIE.
— Nowy komendant chorągwi,

Dotychczasowy komendant Wileń-
skiej Chorągwi Harcerskiej Paweł
Puciata został zwolniony, a stanowi-
sko to zostało powierzone Józefowi
Grzesiakowi.

: RÓŻNE.
— Fotograije pamiątkowe z pogrze
bu Mórszałka Piłsudskiego,  Foto-
gralje z uroczystości żałobnych i z
pogrzebu Marszałka Piłsudskiego
oglądać można i zamawiać w biurze
Oddziału PAT w Wilnie, ul. Mickie-
wicza 15, II p.
 

—  Usiłowanie podpalenia. W
dniu 23 bm. doniósł Józef Gajlun
(Sołtaniska 23), że zastał swoją te-
ściową Olgę Ł. stojącą przed domem
jego ojca z butelką spirytusu i z pu-
dełkiem zapałek. Teściowa groziła
już kilkakrotnie, że spali dom z ca-
łą rodziną, L jae М se”

Zlosliwme  unieruchomienie
autobusu. Z. Wiersztord (Gdańska
6) powiadomił policję, iż jego kon-
kurenci z zemsty unieruchomili mu
samochód zamiejskiej komunikacji.
W dniu wczorajszym gdy autobus
znajdował się na ul. Gdańskiej ktoś
wsypał do rezerwuaru benzyny cu-
kru.
— Zaginął chłopiec. Marja Wy-

szomirska (Sofjana 7) powiadomiła
policję, iż jej 13 letni syn Bronisław nogę.

KRONIKA POLICYJNA. |

' Zatarg w przemyśle budowlanym
; Otrzymaliśmy z prośbą o umie-
szczenie komunikat następujący:

Robotnicy budowlani, zorganizo-
wani w Chrześc, Związku Zawodo-
wym murarzy i betoniarzy, Ch. Z. Z.
cieśli, Ch. Z. Z. stolarzy, Ch. Z. Z.
malarzy i Ch. Z. Z. pracowników
przemysłu drzewno - budowlanego
w Wilnie jeszcze na początku roku
bież. za pośrednictwem Inspekcji
Pracy 62 Obwodu w Wilnie wystą-
pili z żądaniem zawarcia umowy
zbiorowej, regulującej warunki pra-

(cy i płacy pracowników  zatrudnio-
'nych w przemyśle budowlanym na
' telenie województwa wileńskiego.
Ponieważ złożony projekt umowy

i orga-
| nizacje robotnicze nie zmienia w za-
sadzie treści i warunków zawartej
w rok uzeszłym umowy, więc i orga-

,nizacje pracodawców od samego
początku ustosunkowały się do te-
$o projektu przychylnie. Wysunięto
natomiast ze strony  organizacyj
pracodawców warunek, by umowa
obowiązywała wszystkich
dawców bez wyjątku. Warunek ten
spotkał się w organizacjach pracow-
niczych ze zrozumieniem, tembar-
dziej, -<że umotywowany jesi wyłą-
czeniem niezdrowej, opartej na kal-
kulacji niskich płac, konkurencji
stosowanej.przez lirmy uczestniczą-
ce w przetargach z poza Wilen-
szczyzny, których umowa zbiorowa
nie krępuje.

Na jednej
konierencyj

pierwszych
obu

więc z
przedstawiciele

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

o godz. 8 wiecz. komedja w 3 aktach J.

Szaniewskiego „Ptak” w wykonaniu pp.

M. Węgrzyna (rola główna), N. Andryczów-

ny, H. Motyczyńskiej, M. Bieleckiego. M.

Bay-Rydzewskiego, J. Boneckiego, Dejuno-

wicza, Neubelta, Wołłejki W. Zastrzeżyń-

skiego, S$. Skolimowskiego i K. Vorbodta.

Oprawa sceniczna W. Makojnika.
Jutro 6 godz. 8 w. „Ptak”.

— Niedzielna popołudniówka, Jutro,
o godz. 4-ej przedstawienie popołudniowe

wypełni komedja Zapolskiej „Moralność
pani Dulskiej”. Ceny propagandowe.

— Zapowiedź. Niebawem wchodzi na

afisz Teatu Miejskiego sensacyjna sztuka

w 4-ch aktach Ludwika, Herzera „Mor-
phium*, Jej autor z zawódu lekarz psy-
chiatra praktykujący w Wiedniu, w szere-

gu silnych obrazów ukazuje przeżycia czło-
wieka, opętanego przez: nałóg morfinizmu.

Uwaga! Już wkrótce otwarcie sezonu

letniego w ogrodzie  po-Berdardyūskim
sztuką „Tajemniczy Dżems”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś

ukaże się op. O. Straussa „Ostatni walc” z

M. Nochowilzėwną i K. Dembowskim w ro-

lash głównych. Ceny miejsc — letnie, przy

ważności zniżek,

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,

Jutro o godz. 4 pop. grana będzie po ce-

nach propagandowych op. Kalmana „Księż-
niczka Czardasza”. Ceny od 25 gr.
— Widowisko propagandowe w „Lutni”,

Poniedziałkowe przedstawienie z życia pro

pagandowych wypełni op. Falla „Rózwód-

ka”. Ceny propagandowe,

Z za kotar studjo.
Tadeusz Łuczaj, Irena Dubiska i Maurycy

Janowski.

Dnia 25maja o godz. 15.45 wystąpi

przed mikrofonem warszawskim Tadeusz

Łuczaj, który odśpiewa w czasie koncertu

w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radja

pod dyrekcją J. Ozimińskiego kilka pieśni

Beethovena, Schuberta i Schumana. Tegoż

dnia o godz. 20.00 w koncercie solistów

wystąpi lrena Dubiska oraz Maurycy Ja-

nowski.

Szlakiem zwycięskiej piosenki,
W sobotę dnia 25 maja o godz. 23,30

Lwów wystąpi przed mikrofonem z audy-
cą literacko - muzyczną obrazującą historję

wojska polskiego od lat zamierzchłych aż

do ostatnich dni w zwycięskiej piosence
wojennej,

 
„W godzinę šmierci“,

Na okres Żałoby Narodowej Polskie
Radjo w szeregu swych audycyj poświęco-

nych uczczeniu pamięci Pierwszego Mar-

szałka Polski Józefa Piłsudskiego organi-
zuje w każdą niedzielę między godz. 20.15

a 21,30 audycję „W godzinę śmierci”.

muzyka, W chwili gdy serce Marszałka
bić przestało zamilkną wszystkie stacje

Polskiego Radja. Po trzech minutach to
jest o godz, 20.48 uderzy werbel żałobny,
potem nadawane będą wyjątki z pism Jó-

zefa Piłsudskiego. Audycję zakończy chwi-
la muzyki.

Polskie Radje Wilno
Sobota, dnia 25 maja 1935 roku.

6.30: Pieśń, 6.36: Gimnastyka. 6.50:
Muzyka. 7.15: Dziennik poranny. 7,25: Mu-

 
zyka. 7,50: Chwilka społeczna. 7.55: Giełda
rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół, 8.05:
Audycja dla poborowych. 11.57: Czas.
12.03: Kom met. 12.05: Orkiestra, 12.50:
Chwilka dla kobiet. „1265; Dziennik popo-

„łudniowy. 13.05: Koncert solistów. 13.50:
Pogadanka muzyczna. 14.35: Wiadomości o

У {
Audycję tę bez zapowiedzi rozpoczyna *

stron pracodawców i pracowników
zgodnie uchwalili zaprosić do podpi-
sania umowy zbiorowej instytucje
państwowe i samorządowe prowa-
dzące i nieprowadzące roboty bu-
dowlane sposobem gospodarczym,—
pierwsze jako pracodawców, drugie
jako takie, któreby oddając robotę
firmom handlowym przez umieszcze
nie w umowach przetangowych kla-
uzuli zobowiązującej regulowanie
stosunków pomiędzy firmą a ro-
botnikami na podsiawie umowy
zbiorowej — wykluczyły konkuren-
cje między firmami w oparciu o ro-
bociznę oraz dałyby pewność, że
umowa zbiorowa przez wszystkich
będzie dotrzymywana. Na ostatnią
czwartą z rzędu konferencję w dniu!
23 b. m. kilku przedstawicieli in-
stytucyj państwowych i samorządo-
wych w tej liczbie i przedstawicieli
Zarząd Miasta nie przybyło wobec
czego konferencja została odroczona

Ina godz, 13-tą 27 b. m. i będzie już
| ostatecznie decydującą.

 
tuacją oraz zajęcia stanowiska w
"wypadku niedojścia do skutku kon-
'ferencjj w dniu 27 b. m. Chrześci-
jański Zw. Zaw. murarzy i betonia-
rzy, Ch, Z. Z. cieśli, Ch. Z, Z. stola-
rzy, Ch. Z. Z, malarzy i Ch. Z Z.
"pracowników przemysłu drzewno-
budowlanego zwołują na niedzielę
dn. 26 b. m. na godz. 12 min, 30
swoich członków do lokalu przy ul.
Metropolitalnej 1.

Jedną z cech charakterystycz-
nych naszego chopa jest namiętność
procesowania się. Jest biedny, liczy
się każdym groszem, wydawanym
tylko na rzeczy najpotrzebniejsze,
lecz gdy chodzi o wydatek na pro-
ces sądowy, to nawet najbiedńiejszy
znajdzie gdzieś daleko schowany na
czarną godzinę pieniądz i nie zawa-
ha się wydać go na koszty procesu
i opłacenie adwokata.

A już tem bardziej, gdy chodzi o
proces, dotyczący władania ziemią,

W, wypadkach tych niejednokrot-
nie zeznaje fałszywie, nawet po zło-
żeniu przysięgi.

Tak właśnie było z mieszkań-
'cem wsi Nowosiołki Pawłem Szume-

Charakierystyczny wypadek miał
miejsce w dniu 22 bm. w godzinach
popołudniowych w. miejscowości
Rusaki niedaleko Ostrowca, gdzie
samobójca z opresji wyszedł cało,
zaś osobnik iratujący go utonął.
Między godz, 4 a 5 pop. do rzeki.
Czereszy rzucił się z zamiarem po-
pełnienia samobójstwa 23: letni
Adam Jagłowiec. Widząc to prze-
chodzący 26 letni Tomasz Krawczun

Aresztowanie
W. dniu wczorajszym na ul. Mic-

kiewicza policja aresztowaał dwóch
sprytnych oszustów popularnie zwa-
nych „farmazonami”, którzy  usiło-

| wali przeprowadzić. tranzakcję w
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ciągnieniu Loterji Państwowej. 14.35: Od-
cinek powieściowy. 14,45: Płyty. 15,30:
Fragment z powieści E. Orzeszkowej „Nad
"Niemnem'". 15.45: Koncert. 16.30: Skrzynka
techniczna, 16,45: IV-ty koncert z cyklu
„Pięć wieków muzyki kameralnej", 17,00:
Transm. nabożeństwa majowego z Kaplicy
Matki Boskiej Ostrobramskiej. 17.50: ,Fo-
ka“ — pogadanka przyrodnicza. 18.00: Słu-
„chowisko dla dzieci. 18.35: O znaczeniu
'ochrony przyrody. 18.40: Życie artystycz-
ne i kulturalne miasta. 18,45: Płyty. 19,15:
Przegląd prasy rolniczej. 19,25: Wiad.
sportowe. 19.35: Recital fort. Ryszarda
Wernera. 19.50: Feljeton aktualny. 20.00:
Koncert solistów. 20.45: Dziennik wieczor-

|ny. 20.55: Jak praeujemy i żyjemy w Pol-
sce. 21.00: Audycja dla Polaków zagranicy.
21.30: Koncert symf. 22.00: Koncert rekla-
mowy. 22.15: Śzary czołwiek z przed
ćwierówieka — szkic lit. 22.30: Szlakiem
zwycięskiej piosenki — Historja Wojska
Polskiego w 23,05: Małaieśni bojowej.
Orkiestra P. R. pod. dyr. Z. Górzyńskiego.

Niedziela, dnia 26 maja 1935 r.
Ё 9.00: Czas i piešū. 9.06: Gimnastyka.
9.20: Muzyka. 9.45: Dziennik poranny. 10.00;
Płyty. 10.30: Transm. nabożeństwa z W:
szawy. 11.57: Czas, 12.03 Kom. met. 12.05
Odczyt rolniczy. 12.15: Poranek z Filharm,
Warsz. W. przerwie: Fragment słuch. z
kom. Lope de Vega „Gwiazda Sewilli" w
opr. Zrębowicza. 14.00: Płyty, 15.00: Au-
dycja dla wszystkich „Eliza Orzeszkowa”.
15.45: Pogadanka rolnicza. 16.00: Koncert.
16.40: Opowiadanie z życia bułgarskiego
„Sejsmograf”. 17.00: Koncert chóru, 17.20:
Audycja dla dzieci starszych, 17.50. Pog. z
cyklu „kultura codziennego życia”. 18.00:
Koncert. 18.45: Życie .modzieży. 19.08:
Muzyka z płyt, 19.45: Feljeton z cyklu
„Podrėžujemy“. 20.00: Dziennik wieczorny.
20.10: Jak pracujemy i żyjemy w Polsce.
20.15: W godzinę śmierci. 21.30: Co czytać?
21.45: Wiadomości sportowe, 22.05: Kon-
cert reklamowy. 22.15: Koncert, 23.00, Kom.
met, 23.05: Mala orkiestrą Polskiego Radja,

Celem na-
4 : : 4 * » +

praco-, radzenia się nad wytworzoną 6y- peine nową erę w ich życiu.

ar-'

Kto wygrał

miljen złotych?
W środę, dn, 22 maja, o godz. 8-ej ra-

no rozstrzygnęły się losy miljona złotych,
stanowiącego główną wygraną 4-ej klasy
Loterji Państwowej. Stosownie do płanu
Loterji miljon przypada na ten numer, na
który pierwszy skolei w ostatnim dniu ciąg-
nienia padnie najniższa wygrana, tj. 200 zł.
W tym wypadku sierotki wyciąśnęły na-
przód z koła Nr. 122.001, na który jednak
padło 2.000 zł. Dlatego też dopiero drugie
skolei ciągnienie z koła zadecydowało o
losie głównej wygranej.

Miljon przypadł tedy numerowi 87,111.

Jak już wiadomo, los sprzedany był w
jednej z kolektur krakowskich nabywcami
jednak poszczególnych ćwiartek są miesz-
kańcy rozmaitych miejscowości w Polsce.

Tak więc po 200.000 zł. gotówką otrzy-
mają: pracownica fabryki wyrobów gumo-
wych w Wolbromiu p. E., jeden drobny
kupiec ze Skały pod Ojcowem p. N. i rów-
nież p. I, kupiec z Krakowa. Ostatnia
ćwiartka jest własnością p. F., zamieszkałe-
go w Żupranach na Wileńszczyźnie.

Szczegółowe wiadomości o tych wy-
i brańcach fortuny niewątpliwie nadejdą w
krótkim czasie, narazie dowiedzieliśmy się,
że wszyscy oni są niezamożni i tak wielka
wygrana, którą otrzymają zapewnia im zu-

 
Od czwartku, 23 bm. aż do poniedział-

ku włącznie odbywa się ciągnienie wygra-
nych pocieszenia. Jest ich ogółem 23.515 a
'zatem przeszło 94,000 osób będzie mogło o-
trzymać po ćwiartce losu do I klasy 33 Lo-
terji bez żadnych dla siebie wydatków.

A gra w 33 Loterji jest specjalnie nę-
cąca, gdyż daje specjalne przywileje gra-

| czom. Poza zwykłemi bowiem czterema
klasami z dotychczasowemi wygranemi i
szansami, wprowadzona jest jeszcze dodat-

| kowa szansa w formie jeszcze jednego bez-
płatnego ciągnienia „gwiazdkowego, któ-
re odbędzie się w grudniu.

ui USEGSE ZOZAWZ CAT.ZAWSZEROCA RORRO ZEDOWRZETODFREAK ROROGE BATE ITS

' Proces o fałszywe zeznanie
rem, 29 letnim wieśniakiem, który
nie zważając na przysięgę i upom-
„nienie sędziego o ewentualnej karze,
złożył fałszywe zeznanie.

Działo się to podczas powódz-
twa sądowego Jana Pisenko prze-
ciwko Anastazji Pisenko o prawo
wspólnego władania ziemią spad-
kową.

Gdy wyjaśniło się, iż Paweł Szu-
merzłożył fałszywe zeznanie na ko-
rzyść swoją i Anastazji Pisenki, zo-
stał on skazany wyrokiem Sądu
Okręgowego na 1 rok więzienia,

Wczoraj Sąd Apelacyjny po roz-
poznaniu sprawy zmniejszył karę
fałszywemu świadkowi do połowy. 

Ratujący utonął, a samokójca został
: uratowany.

rzucił się na ratunek samobójcy.
Między tonącym a ratującym w wo-
dzie wywiązało się szamotanie, przy
czem Krawczun usiłował wydobyć
samękółejcę na brzeg, Sił mu jednak
a kto i kai tonąć. OE
skqlei usiłował в0 ratować, lecz por-
aa NZ prądem rzeki zniesiony

został na przeciwległy brzeg, gdzie
wydobył go przewoźnik Mikołaj
Turko. Krawczun Lionas

„farmazonów'
sprzedaży pewnemu znanemu  zie-
mianinowi imitację brylantów -za
prawdziwe szlachetne kamienie.

Oszuści już mieli pobrać kilka tys.
złotych zaliczki, lecz w ostatniej
chwili zostali aresztowani,  Zazna-
czyć należy, iż przed paru tygodnia-
mi przy ul. św. Filipa I w bezczelny
sposób oszukana została pewna do-
ktorowa, od której oszuści wyłudzili
3 tys. złotych i sprzedali jej zwykłe
szkła zamiast brylantów.

W związku z tem obecnie odbę-
dzie się konfrontacja doktorowej z
zatrzymanymi oszustami, gdyż za-
chodzi podejrzenie, iż są to ci sami
oszuści.

Przy zatrzymanych  oszustach
znaleziono kilkanaście sztuk monet
miedzianych, które do złudzenia
imitowały 5 rb. monety złote rosyj-
skie.

Fałszywe oskarżenie
Policja pociągnęła do odpowie-

dzialności niejaką Marję Serakin
(Obozowa 3) za fałszywe oskarżenie
sąsiadki Jarmołowiczowej, iż ta o-
statnia przywłaszczyła bezprawnie
majątek jej b. przyjaciela. Okazało
się, iż Jarmolowiczowa otrzyma
prawnie od męża majątek wartości
kilku tys. złotych. :

AAAAWANA
Czytajcie tygodnik

-. narodowy |
„Wielka Polska” 

   



Coraz więcej żydów osiada na'roli
„Rolnik Wielkopolski' zwraca

uwagę, iż na Kresach Wschodnich
żydzi prą coraz silniej na rolę. Nie
tylko już wykupują większe mająt-|
ki ale i zakałdają wielorodzinne o-
sady i spółdzielnie rolnicze byle tyl-,
ko jaknajwiększą ilość żydów bez-
robotnych osadzić na ziemi. W tym.
celu zakładają nawet specjalne spół
ki i towarzystwa. Oto ostatnio jed-
no z takich towarzystw osadniczo- |
kolonizacyjne „Ort' zakłada  spół-
dzielnie rolnicze, specjalnie dla lud-
ności z małych miasteczek na kre-
sach wschodnich. W. ostatnich
dniach grupa żydów z Baranowicz
zwróciła się do „Ortu” o założenie

Robetnicy jadą do Łotwy.
Z Turmont donoszą, iż do Łotwy

wyjechał ostatnio transport "robot-
ników rolnych w ilości 212 osób.
Charakterystycznem jest, iż w chwi-
li gdy nowo-zrekrutowany transport
robotników odjeżdżał do Łotwy, z

Meljeracje
Uchwalony przez mieszaną ko-

misję polsko-łotewską do spraw
meljoracyjnych na pograniczu pol-
sko-łoltewskiem plan przewiduje w
br. odnowienie na przestrzeni prze-

Tępienie przemytnictwa na granicy
łotewskiej.

Z pogranicza donoszą, iż dzięki
współdziałaniu straży polskiej z ło-
tewską w sprawie tępienia przemyt-
nictwa na granicy polsko - łotew-
skiej ilość wypadków przemytnic-
twa stale się zmniejsza. W/g staty-
styki dowiadujemy się, iż w latach
1929/30 i dalszych, mieszkańcy t.
zw. pasa granicznego masowo u-
prawili przemyt, a dla niektórych za
wód ten był jedynem źródłem u-
trzymania.

Ze względu na solidarność prze-
mytników zarówno polskich jaki ło-

!

1

tewskich akcja w kierunku tępienia cego do Szymolewicza
tego szkodliwego wielce dla pań-

usiłowanie zabójstwa.
POW. WILEJKA. W nocy z dn,

20 na 21 bm. we wsi Wychołowicze
gm. krzywickiej usiłowała Tatjana
Ussowiczowa ze swym synem Ser-'
gjuszem zabić swego męża Stefana
oddając do niego strzał w plecy z
obciętego karabinu. Stan zdrowia
rannego jest pomyślny. Podejrza-
nych zatrzymano.
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Uwaga!!! Uwaga!!! Redzice i dzieci!
SHIRLEY TEMPLE pi. TAJEMNICA małej Shirley”najbardziej sukees0-

wy film genjalnej

tyko DZIŚ i JU

2 PORANKI ULGOGE
Korzystajcie z okazjił

" sport.|
į

Ž K R A J u. Subotowicz i Stankiewicz instrukto-
rami plywactwa.

Wróciło już do Wilna dwuch do-
takiej spółdzielni. Podobnie „Ort* skonałych pływaków Ogniska KPW:
otrzymał apel żydów z Zambrowa, w Subotowicz i Stankiewicz, którzy
okręgu białostockim. byli w Warszawie na kursie instruk

„Ort* udziela zwracającym się torskim. Obaj wilnianie ukończyli
do niego $rupom pomocy prawnej, kurs zwynikami b. dobremi.
kredytowej i organizacyjnej. W Otrzymali oni stopnie instruktorów

,związku z pędem do rolnictwa Polskiego związku Pływackiego.
wśród zubożałej ludności żydowskiej Trzeba przypuszczać, że nabyte
„Ort“ wezwał wszystkie oddziały umiejętności pływackie zostaną wy-
prowincjonalne do poświęcenia te- korzystane w Wilnie przez zaanga-
mu zagadnieniu specjalnego zainte- żowanie Subotowicza i Stankiewicza
resowania, zakładania komisyj, ba- w charakterze instruktorów do
dania możliwości tworzenia osiedli Ośrodka W. F.

rolnych itd. W! Równem, Baranowi- Wojtkiewicz Leon trenerem WKS.
czach, Lidzie, Słonimiu i Sosnowcu Śmigły.
komisje takie zostały już założone. Doskonały lekkoatleta Polski

wilnianin Leon Wojtkiewicz, który
po skończeniu studjów w Central-
nym Instytucie W. F. otrzymał po-
sadę insiruktora w Katowicach zo-
stał wczoraj zaangażowany na tre-
nera sportowego WKS, Śmigły.

Wojtkiewicz już przyjechał do
Wilna i objął treningi wszystkich
sekcji sportowych WKS. Śmigły,a
w pierwszym rzędzie: lekkoatletycz
ną i gier sporlowych.

Przyjazd do. Wilna na stałe
Wojtkiewicza wzmocni w znaczny
sposób reprezentację lekkoatletycz-
ną Wilna. ź

Bokserzy otrzymali paszporty.
Wczoraj kierownictwo Ogniska|

K. P. W, otrzymało depeszę z War-
szawy, że zostały już wydane pasz-
porty zagraniczne na wyjazd › @о
Rygi.

Wyjazd nastąpi w niedzielę rano.

granic Łotwy powracała grupa ro-
botników i robotnic polskich, którzy
porzucili pracę wobec ciężkich wa-
runków w majątkach ziemskich ło-
tewskich.

na granicy —
szło 400 ha łąk, pól i moczatów. Do
pracy nad osuszeniem gruntów gra-
nicznych zrekrutowano około 250
robotników, którzy będą zatrudnie-
ni do końca września rb.

stwa zawodu napotykała na znaczne
trudności — — , Zdobywjcie P. O. S.

Obecnie sprawa ta zostala unor-| Ośrodek W. F. Wilnie przystąpił
mowana dzięki porozumieniu władz do przeprowadzania szeregu kursów
polskich i łotewskich. i prób na P, O. S. Zawodyi treningi
W okresie od t stycznia do 31 odbywają się codziennie na stadjo-

marca rb. ujęto 367 przemytników,| nie Ośrodka W. F.
którym  zakwestjonowano towaru Ci, którzy pragną zdobyć POS.
wartości: około 40 tys. złotych. powinni zgłosić się do Ośrodka po

Tajna gorzelnia w gm. kozłowskiej
Organa policji w spalonych zabu- W gorzelni znalziono 8 beczek za-

dowaniach młyna parowego należą- cieru, 160 litrów gotowej samogonki
Ignacego, oraz kompletne narzędzia do pę-

mieszkańca osady Czerewieńko śm. dzenia wódki.
kozłowskiej ujawniły dobrze zakon-. W, związku z tem Szymolewicza
spirowaną tajną gorzelnię samogon-|aresztowano wraz z pewnym b. go-
ki. Samogonkę pędzono z ziemnia- rzelanym jednego z okolicznych
ków i była fabrylkkowana najnow-| majątków.
szym sposobem gorzelnianym, skut- Zatrzymany Szymolewicz lwier-
kiem czego na „lgnacówkę (gdyż| dzi, iż po spaleniu się młyna był bez
tak powszechnie w okolicach nazy-| środków do życia, skutkiem czego
wano samogonkę od imienia Szyle-|zmuszony był chwycić do- każdej

 

 

 

wicza) był znaczny popyt. Szymole- pracy, a ponieważ uważał, iż pędze-
wicz miał zamiar już odbudować|nie samogonki jest dość dobrym
spalony młyn, gdyby nie przed-! zarobkowym interesem postanowił  wczesne ujawnienia tajnej gorzelni. pędzić wódkę .: i; 191

Aby wszystkim u
możliwić obejr:e"i Dziś

premjera!
CASINO |
 

TRO ogodz.2p p.

dili wszystkichkie ||| Nad program: Aktualja.

blankiety startowe,
winni posiadać "dowód osobisty,
względnie legitymacje i koniecznie
zaświadczenie bezpłatnej
lekarsko sportowej, która mieści
się w Wilnie przy ul. Wielkiej 46.

Nowości wydawnicze.
Jan Bułhak, — Wędrówki ioto-

grała w słowie i obrazie. VIL Rusz-
czycowskie dożynki, z 16 ilustracja-
mi autora. Wilno 1935,

Wytwornie wydana książeczka z
pięknemi zdjęciami  fotograficznemi
zawiera cykl feljetonów, drukowa-
nych przed kilku miesiącami na ła-
mach „Dziennika Wileńskiego"

Zalety pióra J. Bułhaka, oraz je-
go zdjęcia fotograficzne zbyt są zna--
ne, aby je trzeba było omawiać,

Książeczka stanowi b. cenny
przyczyńek do naszego krajoznaw-
stwa regjonalnego.

Humor polityczny.
Życzenie murarza.

 

Mussolini nieraz styka się bez-;
pośrednio z ludem i często rozma-
wia z szarym człowiekiem, chcąc
dowiedzieć się czy masy są zadowo-
lone z ustroju faszystowskiego.

Niedawno zwiedzając teren pra-
cy w jednem z nowowznoszonych
miast, Mussolini zaczepił murarza,
zalrudnionego przy robocie.

Czy pan zadowolony z pracy?
—Zadowolony —odparł murarz.
— Czy ma pan jakiekolwiek ży-

czenie — to spełnię je? — pytał
Mussolini. !
— Nie mam żadnych życzeń —

odparł murarz. |
może jednak. Proszę sobie

przypomnieć.
‚— Nie mam żadnych życzeń. Je-'

stem zadowolony — upierał się mu-
rarz. |

— Nakazuję panu zażądać cze-|
gokolwiek odemnie — rozśniewał|
się Mussolini.
- Murarz namyślałsię.
— W takim razie proszę, by

mnie z powrotem przeniesiono z!
rzymskiej policjj do medjolańskiej,!
gdzie dotychczas pracowałem—od-
parł „murarz”.

5 Šniadanie,
Drugi „wódz”, Adolf Hitler, od-

wiedza obóz pracy w godzinach adj
nych. W pewnej chwili wszyscy ro-|
botnicy na' komendę wstają i za-
ciskają pasy.
— (o to znaczy? —zapytuje

Hitler komendanta „dobrowolnego”
obozu pracy.
— To śniadanie,

jaśnia komendant.
wodzu — ob-

 

= AFER нннч

| POSZUKUJEMY
w wyjazd kucharki i

w najnowszym wielkim fllmie, który zdumiewa bogeetwem pomysłów p. t.

„NIEUDANA UCIECZKA”
Nowe „gegi”, nowe tło | nowe typy!

Seanse: 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz.
Prawdziwa bomba wesołości!

Kandydaci po- ;

poradni-

Diaczego_ks. Walji |
nie żeni_się

Opinja publiczna całego świata
nieraz była alarmowana wieściami o
bliskiem wstąpieniu w związki mał-
żeńskie angielskiego następcy tro-
nu, ks. Wali. Jednak wszystkie po-
głoski okazały się nieprawdziwe i
ks. Walji pozostaje w dalszym ciągu
kawalerem.

Obecnie prasa paryska podaje
rzekomo z dobrze poinformowanego
źródła, że ks. Walji wogóle niema
zamiaru się żenić i życzy sobie, aby
Anglja powoli oswoiła się z myślą,
że mieć będzie króla nieżonatego.

Ks, Walji jest przesądny i mnie-
ma, że oczekuje go szybki zgon, na-
wet jeszcze za życia ojca, Uważa
więc, że byłoby rzeczą dla Anglii
niebezpieczną aby wstąpił po nim
na tron jego syn ... domniemany, je-
szcze dziecko. Natomiast gdyby ks.
Walji zmarł bezpotomnie następstwo
tronu jesi zabezpieczone i ciągość

„władzy królewskiej byłaby nienaru-
' вгопа.

L kii

Cena nabiału i jaj

Ceny nabiału i jaj według noto-
wań Związku Spółdzielni Mleczar-
skich i Jajczarskich, Oddział w Wil-
nie, ul. Zamkowa 18.

Dnia 24-go maja 1935 r.
Masło za 1 k$ w zł. Wyborowe

2.10 (hurt), 2.40 (detal). Stołowe 1.90
(hurt), 2.20 (detal). Solone 1.80
(hurt), 2.00 (detal).

"Sery za 1 kg w zł. Nowogródzki
2.10 (kurt), 2.60 (detal).  Lechicki
1.80 (hurt), 2.20 (detal). Litewski
1.55 (hurt), 1.80 (detal).

Jaja Nr. 1 — 3,60 za 60 szt. 0,07
za 1 szt. Nr. 2 — 3.30 za 60 szt. 0,06
za1szt. Nr. 3 —2.70za60szt, 0,05
za 1 szt.

GIEŁDA
WARSZAWA. (Pat). Dewizy:  Belgja

89.92 — 90.15 — 89.69. Berlin 100.00 —

10025 — 99.75, Holandja 358.60 — 359.50

— 357.70. Londyn 26.20 — 26,33 — 26.07.

; Nowy Jork 5.31 3/1 — 5,343/1 — 5.283/1. Ka-

bel 5.321/4 — 5.351/4 — 5.29!/4. Paryż 34.99

— 35,08 — 34.90. Szwajcarja 171.77 —-

172.20 — 171.34. Tendencja niejednolita,

Akcje: Bank Polski 87,50 Lilpop 9.25.
Tendencja przeważnie utrzymana.

Papiery procentowe: Budowlana 41.75.
Konwersyjna 66.50 — 66.00 — 66.50. Dola-

rowa 80.00 — 80.50. Dolarówka 52.50 —

52.25. Stabilizacyjna 62.75 — 62.25 — 62.50.

Stabilizacyjna drobne 62.50 — 63.00. Listy

ziemskie 47.00 — 47.75 — 48.00. Tendencje

sałbsze.
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ROŽNE. |
akies Dow. EA
fiotc! Sokołorakieża SPALONE PRZY-
pok. 11 od g. 10—16, PADKIEM palto sta-
Niemiecka 1. rej pensjonarjuszki
НОее „Bomu Starców (Tur-

gielska 2) zniewala do
NEOFITA znalazł się prośby o pocieszenie

 

 

p A “i | Dziś premjera! ARCYDZIEŁO współczesnej
kinematografji! Najpiękniejsze, gigantyczne

ŚW
IDZIE.NAPRZÓD

MADEL. CARROLL
Nadprogram; Najnowsze aktualja I dodatki.

HELIOS| modyim "wiedeński najnowsze
 

| | А T PODNIESIENIE MANDLŲ—

UMIEJĘTNIE ZREDAGOWANE

od 9 — 20 p.p.

i FRANCHOT TONE.
Początek seansów o godz. 4-ej;

2.
O WZMOŽENIE REKLAMY

NAJ:TARSZE | UAJPOCZYTNIEJSZE PISMO

«DZIENNIK GILEŃSKI»
DA WAM ZWIĘKSZENIE KLIJENTELI PRZEZ

Adm'nistracja czynna: przy ul Mostowej 1
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Letnisko
Opieka, spokój, kaplica, lekarz, letnikom

lub emerytom na stale. Warunki skrom-

 

spożywczy w|
centrum miasta cd

Adres

Chatce, |
anio sprzedaję zde- |

Infor- U. S. B. udziela lek- zawierająca

FOLWARK (Wil“ dla „R“.
hektarów przy |

[F AM e nad sa- m,
mą Wilją pięknie po-
pana por „Wilnem. Roknnictna

w ostatniej nędzy, starowiny ofiarą choć-
bez środków do ży- b najstarszego palta.
jeia, prosi o udziele- Złożyć je można w
nie mu  jakiegėkol- Administracji lub Ba-
wiek zajęcia lub po- kszta 10/2. gr.—4

! mocy. Łaskawe zgło-'
ZGUBIONOszenia 8e e TO

stracji „Dz. W." dla w gaju 12 bm. koło
yL_Z. neofita"  —2 godz. 11-ej rano czar-
--————————— ną torebkę zo:

< „wą, z zawartością:
TUDENT portmonetka czarna

przeszło
5, cyj w zakresie gimna- 12 zł, pensne, pa-

 

odzjum. Specjalność: ła- miątkowe czarny ro-
Ce- żaniec i

Zgło- biazgi. Uczciwego
„Dz. znalazcę uprasza o

zwrot (pensne i ro-
żańca) za wynagro-
dzeniem p/a Mosto-
wa 25—2, #2Narcde||

vogė przejmie pro KAU IDA!7,0 askawe zgłoszer!:|
|lakiejkolwiek  gracy | STOLARZ

cina, matematyka, inne  dro-
ny kryzysowe,
szenia w Adm.

l SEKCJA MŁODYCŁ

„KCwiaciarka z Prateru'' ne. Wiadomość: p- W roli gł. kwiat sceny wiedeńskiej ROSIE BARSONY (bohaterka!f.„Bal w
Savoyu'") FELIKS BRESSART (partner Franciszki Gaal w f. „Plotruś'')
Nadpr. Atrakcja kolorowa oraz aktuaija. Pocz. o g. 4, 6, 8 I 1020w niedzielę od g.2-ej

REWJA |

„Gwałtu policja! Bandyci”
18-t0 wg"AGCA,humoiu, pieśni I tańca, rewja w 2 częśc. Z udziałem I. DO-
RIANI I W.MOR.IAWSKIEJ craz pożegnalnie występującej J. Olenieckiej Szczegóły
w afiszach. Codziennie 2 przedstawienia o 6 i 8.30 w sobotę I niedzielę 3 przedsta”

wienia o 4, 6.30 i 9-ej wiecz.

 

Balkon 25 gr. ProgramNr. XXII. p. t:

 

 |LS TDKAČSESa

įMieszkania|
i pero |

MTTMIESZKANIA
6-cio pokojowego

od frontu, z wygoda-
mi, w centrum miasta
poszukuję.
mość w Administracji
„Dziennika Wileūsk.“ zorcy.

 

Młydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Wiado-|dy.

ta Jody dła K. M.

MIESZKANIE,
3 i 4 pokojowe, sło-|
neczne, z ogródkiem,|
w ładnej i zdrowej

dzielnicy. Antokol-
ska 35, 131—2

eiAOONA
2 SZOPY,

odpowiednie na
raż, stajnię lub

Mostowa 1, 5.
wiedzieć się u do-

 
6 wśród chrześcijan, 

j Kupno p “E |'ub zatrudnienia, ckeы przyjmuje wszelkie„raiA.onaca. slażby czasowego » roboty wchodzące w
Wiinie ( na prowia | zakres stolarstwa jak

KTaiAa SDZUNUAKCEZATYS rumun| jį sh z” SEX reperacje |
ie p iwych oxłonków. -  opzkowanie mebli,—„Fomierki”, 2—3 oso: NA WYJAZD Zgłoszenia  przyjmsi. | Wykonanie solidne,bowy, nowy, iadowny poszukujemy _ ładne,

/(na wycieczki), lekki zdolne kelnerki, kuch-
i zupełnie niewywra- mistrza i fortancerki.
calny, sprzedam na- Inf. Hotel Sokołow-
tychmiast (cena orjen- skiego, Niemiecka 1,
jtacyjna 60 zł.). Ulica pok. 11, od 2—5. STARUSZEK po ope-
Popowska 24—4, od 137—1 Młody racji katarakty ocz-

———— nej, znajdający się wgodz. 1—8 wiecz. człowiek z ukoń.сго-MŁODA, INTELI- ną szkołą średnią po- b. ciężkich  warun-
SPRZEDAM SKLEP GENTNA PANIENKA szakaję ady biura. Kach materjalnych,
i A szkołąlisty (obętala sado, prosi liteściwe serca

: zawodową, Posąziec, jazd do majątku), Re- *, Pomoc w kupieniu
w dobrym punkcie,i do SOAerenoje atao PO okularów, które ke-

z chętnie na wyjaz
wyrobioną  klijentelą Referencje b. poważ: siada świadectwapra.
z powodu wyjazdu z|ne. Łaskawe oierty| 7! SH. ecka 4, „simy kierować do
Wilna. Adres w Ad-|do Administr. „Dzien. |" 22,5. |„Dz. Wil* dla „а-
ministracji „Dz. Wil“|WiL“ dla „L W.* | Seas". Adres tam-— BRRRUTRYK : g—4

‚ Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

Administracja „Dzłes ceny niskie. ul.
uika Wileńskiego". Ina 4m. ni

| Chmielewski. 812
 

sztują około 368 zł.
Łaskawe ofiary pro- 

 


