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zawiera 14 stron,

Wilno Niedziela 7 Kwietnia 1935 r.

granicą sł. 7.

2 jercych
RI gr.
4 S-nie rapaŃ. Adminietresto

' wgieszeń | mie

  ; przesyiką pocztową
OGŁOSZENIA: Za wiersz milim. 1-szpalt, w

40 ge. (zemiojwoowa 68 gr.) przed iekstora 30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem
| 12 gr. nam. 15 ge.), cyfrowa | tabelaryczne 25*/e drożej. Dla poszuka»

56*/ę zniżki. Komunikaty instyt. społecz. za wiersz teksta
agłoszeń przeć

Cena numeru_20gr.
Nr. 96

        13 pr. Sa
tekście

felnstosm wtekście4-то szpali.,za tekstem
zastrewga sobłe prawe zmiany termiun druke
pkn zustrzeżwń mócjrca.

Do Nr. dzisiejszego załączamy nasz bezpłatny kulturalno - literacki, dodatek,
 

 

  

 

    

            

      
      

WOBEC nadchodzących świąt WIELKANOCNYCH
POLECAMY znane z doborowej jakości KONSERWY i WYROBY BEKONOWE:
DELIKATESOWE SZYNKI w piiszkach marki POLO w różnych wielkościach
i opakowaniach od 1 kg. do 8 kg., CIELĘCINA w galarecie, PARÓWKI, pasztet

golonka, corned beef, metka, gulasz, wątrobianke, salceson I Inne konserwy

w puszksch oraz BOCZEK, smalec wyborowy, baleron, polędwics, selami, serwo-

latka, krakowska smażona, metka, herbacianke, kotlet wędzony
S--HM! Akevjna|

BACON EXPORT GNIEZNO
w Bydgoszczy, ul. Gdańska 55.

Przedstawicielstwo na Wilno i województwa: Wileńskie. Nowoaródzkiei Białostockie

FRANCISZEK LANGE w Wilnie,
ul. Orzeszkowej 3 m. 6, tel. 9-60.

Do nabycia we wszystkich solidniejszych sklepach. Wystrzegajcie się naśla

Nadzwyczajna sesja parlamentarna.
lieletonem od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. Nadzwyczajna sesja sejmowa zostanie zwołana po
maja dla uchwalenia ordynacji wyborczej i ustawy o wyborze Prezy-

downictwį
  

denta Rzeczypospolitej. Sesja potrwa 3 tygodnie. W tym stanie rzeczy ||

należy się spodziewać, że wybory odbędą się prawdopodobnie w paź:; Mg

""Pogrzeb prof. Sobieskiego —
manifestacją narodową.

'(Jeletonem od własnego korespondenta.)

" KRAKÓW. Pogrzeb śp. prof. Sobieskiego przeobraził się w wielka |

manifestację. Nad grobern przemawiał w imieniu Akademji Umijętnośc
i WarszawskiegoTow. aNaukowego prof. Lewkowicz, w imieniv
Uniwersytetu Jagiellońskiego — prof. Nowak, w imieniu Stronnictwe

Narodowego poseł Rymar, w imieniu najstarszych uczniów — prof. Ūni-
wersytetu Poznańskiego Chodynicki, w imieniu najmłodszych uczniów —

Kluger, a wreszcie pastor Niemczyk, którego mowa obfitowała w akcenty

polityczne. ' | A 8 2 '

Sprawa delegacji wileńskiej e
„żeń na Zjazd Związku Miast.

| (Telefonem od własn, koresp.)
Z” WARSZAWA. Na zjeździe Związku Miest radny miasta Łodżi adwo-

kat Kowalski poruszył sprawę delegacji wileńskiej, podkreślając, że sta-
tut Żwiązku Miast nakazuje wybory proporcjonalne, do czego większość
Rzdy Miejskiej w Wilnie nie zastosowała się. Przewodniczący prez. Sta-

ESZKOWSKI
MICKIEWICZA 1.

KAPELUSZE BRĄZ.
I ZIELONE

NAJMODNIEJSZE. ©

 

 

„Dzień katolicki" w Pradze.

>    

 
=kóńcu czhawók odbędzie się w. Pradze
międzynarodowy „dzień katolicki", Na

_NA ŚWIĘTA
BARANKI ||

cukrowe i czekoladowe,

JAJKA
| czekoladowe od najskromniejszych do

ozdobnych, napełnionych czekoladkami,

FIGURKI
z najlepszej czekolady,

/ŚWIĘCONKI
} z czystego marcepanu i czekolady na
i sztuki i na stolikach,

|TORCIKI
pralinowe, orzechowe i ananasowe,

5) CZEKOLAD
w proszku i w bloku do mazurków,.

/MAZURKI |
1 w pięciu odmianach,
|oraz masę miśdałową i orzechową do ma-

zurków i ciast
„po” ca;

E. WEDEL
(en. Weygand wraca do słażby

rzynnej.
PARYŻ. Pat. —Według „Liberte*

krążą pogłoski, że generał Weygand

 

|ma być w najbliższym czasie powo-
łany do służby czynnej. Wedle
tych pogłosek Weygand zająłby się
koordynacją organizacji armji, floty

|zdjęciuwidzimy plakat tego zjazdu, stamo-|; lotńictwa. Dziennik zaznacza jed-
„wiący symboliczny obraz cierpień Chrystu-

sa Pana.
nak, że żedna decyzjaw tej sprawie
nie została powzięta,

' POGRZEB GEN. KONARZEWSKIEGO.
WILNO (Pał). Ze Šwiečian do“

rzyński odebrał adw. Kowalskiemu głos. Do komisji weryfikacyjnej i do|noszą: Pociąg ze zwłokami š. p. Da-

komisji matki nie powołano śni jednego narodowca. ; niela Konarzewskiego, gen. dyw.,

inspektora armji, który w piątek

oddział saperów przeprawił na pro-
mie na drugi brześ cały kondukt,
złożony z kilkuset osób, oddziałów
wojskowych, trzech wozów z wień-

Zjazd Związku Miast Polskich.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj roz

poczęły się w Warszawie -dwudnio-
we obrady 13-g0 ogólnego zebrania
członków Związku Miast Polski, na
który- przybyło kilkuset delegatów
ze wszystkich miast Polski. Po uro:
czystem mabożeństwie w katedrze
šw. Jana o godz. 10,45 rozpoczęły się.
obrady zjazdu w sali rady miejskiej.
Na uroczystość  otwarcia zjazdu
przybył premjer, ministrowie, mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, wicemini-
strowie i inni, Na chwilę przed roz-
poczęciem obrad przybył Prezydent
Rzeczypospolitej «w otoczeniu domu
cywilnegoi wojskowego. Obradyza-
gai! prezydent Warszawy Starzyń-

ski, jako prezes Związku Miast, po-
czem.przemówienie wygłosił wice”
minister spraw wewn. Korsak a refe-
rat. pod tytułem „Plan . zabudowa”
mia — to podstawa .urządzeń kultu-
ralnych naszych miast” wygłosił inż, |
Paprocki, Przewodniczącym zjazdu
zogtał prez. Starzyński. „Przyjęto
zkolei regulamin obrad, załatwiono
sprawę wyboru do rady „naczelnej
Związku, wybrano komisję-matkę i
weryfikacyjną, poczem dyr. Związku
Miast Porowski odczytał sprawo”
zdanie z. działalności Związku. Po

sprawozdaniu odbyła się dyskusja.

Dalszy.ciąg obrad nastąpi po prze-
rwie obiadowej.

Jadwiga Weissówna lauretką wielkiej
honorowej nagrody sportowej.

 MARSZAWA-(Pat) W sobotę©
$śodz. 10-ej przed południem odbyło
się w sali konferencyjnej .PUWF pod
przewodnictwem dyrektora tegoż
urzędu posiedzenie komisji nadaw-
czej wielkiej honorowej nagrody.
sportowej. Po dłuższej poufnej dys”
kusji przystąpiono do głosowania, w

' któremprzeszła kandydatura.Jadwi-
gi  Weissówny. Przy przyznawaniu
wielkiej honorowej nagrody sporto-
wej Jadwidze: Weissównie, komisja

nadawcza wzięła pod wwagę: 1) Ja”
dwiga. Weissówna zdobyła mistrzo-
stwo świata w rzucie dyskiem; 2)
dwukrotnie polepszyła rekord świa-
taw dysku; 3) mie poniosła w r. 34
ai jednej porażki, mimo liczne star-
ty w kraju i zagranicą; 4) wysunęła
przez swój relkord światowy tak @а-'
leko gramicę rzutu, do któręgo żadna
ze specjalistek tej konkurencji na
świecie blisko nie podeszła; : -5) wy”
kazała ambicję. ofiarność, bezimte-

wyjechał z (Warszawy, przybył o camni i samochodów. Między wień-

| odz. 8,58 "na przystanek kolejowy! cami znajdowały się również wieńce

lw' Santoce, pow. święciańskiego,|od Prezydenta Rzeczypospolitej i

| śdzie już oczekiwali przedstawiciele|marszałka Piłsudskiego.

| miejscowych władz ze starostą świę- Przed košciotem parafjalnymi w

|ciańskim na czele. Na uroczystości | Balingródku już oczekiwał szwadron

| pogrzebowe przyjechali zWarszawy | 23 p. uł, do którego przyłączyła się

ji Wilna ispektor armji Dab--Biernac| otkiestra 1 p. piechoty leg.

(ki, generałowie Skwarczyński iGo- Po uroczystem nabożeństwie ża-

)dziejewski, wojewoda wileński Ja*|łobnem złożono trumnę ze zwłoka-

'szczołt, wicewojewoda Jankowski, | mi na miejscowym cmentarzu w gro”

dyr. wileńskiego okręgu PKP Fal-, bie rodzinnym Konarzewskich.

(kowski i wielu innych dygnitarzy. | Nad grobem wygłoszono szereg

Po złożeniu trumny na lawetę przemówień .

udano się piechotą nad Wilję, gdzie

° $ОЕЗА (Pat). Bułgarska agencja

telegraficzna donosi: Minister oświe-

cenia publicznego generał Radew

S aka Ee
HYGJENISTKI PRZYRODOLECZNICZE
| ; „Pierwsze w Polsce Dwuletnie

jKursy Przyrodolecznicze dla
„pomocniczego personelu lekar-

В skiego" kształcą dyplomowane
hygienistki dla Uzdrowisk, Saratorjł,

-Ubezpieczalni,  Łeeznie, Szpital! | t. d.

Szczegółowo informuje Sekretarjat
Szopena 156, Warszawa.

OCZOMATC TOODZ PTE TCZOOONENZYCZA

'resowność i wzorową dyscyplinę
sportową; 6) wybitnie rozsławiła

imię Polski sportowej na terenie za”

granicztym,

 

"BUŁGARSKI MIN. OŚWIATY W WARSZAWIE.
(wyjechał dziś popołudniu do War-
szawy, gdzie podpisze konwencję
kulturalną polsko-bulgarską.
WARSZAWA (Pat). W niedzielę,

dnia 7 b..m., przybywa do Warszawy
bułgarski minister oświaty generał
Teodor Radew. Z okazji pobytu mi-
nistra Radewa oraz zamierzonego
podpisania umowy kulturalnej pol-
skorbułgarskiej przewidziane są .róż-
ne uroczystości i przyjęcia. Minister
Radew zatrzyma się w stolicy trzy
|dni, .poczem w towarzystwie mini-
isitra Jędrzejewicza wyjedzie do Kra”
kowa.
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Po obježdzie
Objazd, dokonany przez mini”

strów brytyjskich, sir John Simona i
następnie p. Edena, od 24-marca r.b.

do 4-go kwietnia r. b., szlakiem Ber”

lin - Mioskkwa - Warszawa - Praga,
jest skończony. Zebrano z środkowo
wschodniej Europy niezbędne wiado

mości o stauowiskach poszczegól:
nych państw. Będą one podstawą dla
narad i wniosków p.p. Lavala, Mus-
soliniego i sir John Simona w Stre-
sie 11-go kwietnia r. b.

Odwiedzone państwa miały wy-
powiedzieć swe poglądy o szerokiem.
przedsięwzięciu pokojowem, nawią*
zanem w porozumieniu francusko -
włoskiem z 7-go stycznia r. b., a о-
statecznie ujętem w oświadczeniu
francusko - angielskiem z 3-g0 lute-
$o r. b. Cóż ono obejmuje? Najprzód
równe wszędzie wzmocnienie bezpie
czeństwa zachodnim paktem  lotni-

czym, środkowo - europejskim pak-
tem dokoła nietylkalności austrjac"

=
,DZIENNIK WILENSK

=

Simon - Eden. |
Oprócz tego półurzędowe objaś:|

nienie obecnej polityki polskiej, ro-.
zesłane zagranicę w przeddzień przy
jazdu p. Edena do Warszawy,a za-
powiadające, o czem on tutaj się do-
wie, zawiera bandzo wiele mówiące
stwierdzenia. Przedewszystkiem to,
że Polska stoi na gruncie status quo
granic na wschodzie Europy. A na-
stępnie to, że układ z Niemcami ogra |
nieza się do tego, co w mim powie;
dziano, a poza układem niemia nicze-
$o dodatkowego. Szkoda, że tak póź|
no dano oba te doniosłe stwierdze-|

nia, których uparte unikanie od roku,

przeszło sprzyjało tylu nieporozu-
mieniom. Ale dobrze, że wreszcie to| -

 

 
, powiedziano.
| Coś się bodaj odgina i coś się pro

|stuje w nas wobec przebijającego na-|

| wet już zamknięte oczy zjawiska na-

 jeżonej zbrojeniami i czekającej tylko |

| na sposobną chwilę Trzeciej Rzeszy.
ł Stanisław Stroński.

kiej, wschodnim. paktem wzajemnej|

pomocy, następnie umową O ograni-

czeniu zbrojeń, której dział o Niem-
czech zastąpiłby pogwałcone przez

nie zobowiązania, wreszcie oparcie

tego wszystkiego o nadzór i współ-

pracę dalszą w Lidze Narodów.

A jakież są wyniki ogólne w naj-

zwięźlejszem ujęciu?
Berlin: wyraźne nie. Moskwa: wy

raźne tak. Wlanszawa: wyraźne ni
tak mi nie.

Stanowisko Małej Ententy i Poro

zumienia Bałkańskiego, wyrażone

przez bawiącego od 29-go ub. m. w

Paryżu p. Titulescu i potwierdzone

p. Edenowi 4-go b. m. w Pradze, sta”

nowisko Austrji, oznajmione już w

czasie odwiedzin pp. Schuschnigga i

Berger - Waldenegga w Paryżu i Lon

 

Przed Ko
| LONDYN (Pat). Reuter donosi
na podstawie wiadomości z kół dor
brze poinformowanych, że konferen-

cja w Stresie rozpocznie się od spra”
wozdania angielskiego na temat wy-
mików ostatniej podróży ministra

Edena, poczem nastąpi dyskusja

ogólna mad przyszłą polityką mo-
|carstw reprezentowanych na Коп$е-

'rencji, z których każde wysunie
'swoje własne propozycje. Minister
'Simon rozmawiał dziś z ambasado-
rem włoskim Grandim w sprawie

| konferencji w Stresie.

dynie od 21-go do 26-go lutego r. b. LONDYN (Pat). Na skutek zale-
stanowisko Związku Bałtyckiego, PO| ceń lekarzy minister Eden pozostał
dane do wiadomości w Paryżu 9-80 | dziś rano w łóżku. W kompetentnych

ub. m. i w Londynie 13-go ub. m. kołach londyńskich podkreślają, że
przez posłów Estonji, Łotwy i Litwy, | rząd brytyjski uważa konferencję w

dopełniają obrazu w sposób niewąt-|Stresie za wydarzenie wielkiej do-
pliwy.

Główna uwaga wytężona była

przeto właśnie na długi i szeroki tor

Niemcy — Polska — Rosja.
Ujemne wyniki w Berlinie, dosta”

tecznie widoczne już w doniesieniu

urzędowem po zakończeniu rozmów

26-$o ub. m., gdyż mówiło ono tylko

o: obustromnych poglądach, ale nie o

ich zbliżeniu, stwierdził ostatecznie

sir Johm Simon w Izbie Gmin 28-go

ub. m., mówąc:

— Ujawiniły się poważne roz-
bieżności poglądów.

Nie mogło być inaczej. Trzecia
Rzesza chce się zbroić dowoli, a po-|

tem chce tych zbrojeń użyć na zdo”.
przedewszystkiem  wischod-bycze,

nie, które ozdobnie nazywa prze”
strzenią do życia dla Niemiec. Tego

Hitler nie mógł zataić.
W Moskwie natomiast doniesie-

nia urzędowe z 31-go ub. m. obok
przeglądu wszystkich poruszonych

spraw z paktem wschodnim na cze”
le, daje określenie bardzo stanow”

cze:
— Przyjjazna

wspólnem dziele
zacji pokoju.

Także nic dziwnego. Obecne sta-

nowisko angielsko - francusko - wło”
gkie, ustalone 7-$o stycznia r. b. i
5-60 lutego r. b., a uznające równość

bezpieczeństwa we wszystkich stro-
nach, godzi się całkowicie z hasłem

Moskwy, głoszącem niepodzielnošė
pokoju. Więc jest zgoda.

A doniesienie urzędowe po rozmo

wach w Warszawie z 2-go i 3-g0 bm.,
zawiera określenia dość ciepłe w
brzmieniu, lecz wyłmijające w treści:
— rozmowy przyjazne, wymiana

myśli odpowiadająca zadaniu, ścisła
styczność nadal celowa.

Ale rozmowy z p. Edenem w War
szawie doznały bardzo wydatnego
rozświetlenia w połowie pierwisze-
$o dnia narad wiadomością z Pary-
ża o załproszeniu p. Lavala przez
rząd polski 2-50 b. m., by zatrzymał
się 'w Warszawie w czasie podróży

współpraca we
zbiorowej ©rgani-

|niosłości. Dotychczas nie powzięto
|decyzji, kto będzie reprezentował

(W. Brytanję w Stresie. j

| PARYŻ (Pat). /Jak zapewniają w

| kołach zazwyczaj dobrze poinformo-
„wanych, rząd włoski zwrócił się w
i ч—

і Chore kobiety osiągają przez użycie

| naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józeła

lekkie wypróżnienie, przyczem połączone

to jest nieraz z nadzwyczaj dobroczynnem

, działaniem na chore organy.

 

GDAŃSK. (Pat). Zastępca kanc-

lerza Hitlera min. Hess w pirzemó-

wieniu wygłoszonem w piątek w So-

potach podkreślił m. in. o kioniecz:

mości stworzenia jedności niemiec-

kiej w Gdańsku. Dalszeopanowanie

parlamentu przez narodiowych s0-

ejalistów przyczyni się do uspokoje-

mia sytuacji na 'wschodzie. Wzrost

głosów marodowych socjalistów o"

znacza wizmocnienie powagi narodu

niemieckiego i Gdańska. Zwycię”

stwo wyborcze marodowych socja”

listów będzie zwycięstwem narodo-

wem. ‘ ‘
W związku z wyrokiem kłajpedz-

kiego sądu wojskowego, mówca

stwierdził, że Niemcy w przeciwień”

stwie do innych mocanstw europej

skich, które (bardziej wyzyskiwały

swoje środki w obronie swoich sy”

nów, zachowują niesłychaną rezer-

wę, aby nie zagrozić pokojowi Eu-

ropy. Niemcy spodziewają się jed-

nalk, że mocarstwa te są gwarantami

prawa i na tym terenie wypełnią swe

obowiązki.
„W sprawie polityki pakitów mów”

ca oświadczył, że świat: nie może

wziąć, Niemcom za złe ich stanowi-

«dka wyjczelkującego,. co do wszyst-

kich umów, w których uczestniczy

„Rosja Sowiecka, ponieważ politycy

do Moskwy ,oraz o przyjęciu tego za|
proszenia, co mie byłoby się stało,|
śdyby wstępne nawiązania nie wska|
zywały, że zanosi się na porozumie-|łudniem
nie. ' ster propagandy dr.

GDAŃSK (Pat). Dziś przed po-
przybył do Gdańska mini-

Goebbels, który
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nferencią
ostatnich dniach do rządu  fran-

cuskiego z prośbą g dostarczenie:

kilku przedwstępnych informacyj na

temat stanowiska, jakie Francja za”

mierza zająć na Radzie Ligi Naro-

dów oraz w sprawie onvganizacji sy”

stejmu zbiorowego bezpieczeństwa i

utrzymania _ niezależności Austrji.

Rząd włoski miał nawet poruszyć

sprawę przyznania małym państwom,

rozbrojonym na zasadzie traktatów,

„prawo ponownego uzbrojenia“.

powiedź francuska, przesłana do

Rzymu i Londynu ma mieć charakter

ogólnikowy. Rząd francuski uważa

również za pożądane, aby ikonferen-

cja w  Stresie doprowadziła do

wspólnej akcji trzech państw wRa-

dzie Ligi Narodów w czasie najbliż-
W. kołach politycznych

/Paryża odnoszą się z dużą rezerwą

| do ewentualności rewizji klauzul mi-

litarnych traktatów w. Neuilly, St,

Germain i Trianon. Decyzja Niemiec

wytworzyła. wprawdzie nową sytu-

|ację, ale w Paryżu sądzą, że tak po-

ważne zagadnienie nie może był roz-

| wiązane bez zgody bezpośrednio za”

|interesowanych państw, które sąsia-

jdują z temi krajami. Kiwestja ta mo-

że być poruszana w Stresie w spo-

szej sesji.

i ri iii

O polityce Niemiec
mowa min. Hessa, zastępcy kanclerza.

sowieccy niejednokrotnie. oświad-

czali, że zawierają traktaty z tak

zw. państwami kapitalistycznemi,

do których zaliczają się przypu”

gzczalnie i Niemcy, w tym celu by

szkodzić ich życiu gospodarczemu

i propagować rewolucję światową.

Po podkreśleniu, że Niemicy, za”

wierając układy, bezwzględnie ich

dotrzymują, minister Hess stwier”

dził dalej, że Niemcy ай; do za-

warcia bezpośrednich un.ów ze swy”

mi sąsiadami, między in. też na pod-

stawie pomyślnych doświadczeń o-

siąśniętych po zawarciu układu z

Polską. Oba narody zdają sabie

spraiwę z tego, że układ ten wymagał

ofiar, które złożone zostały na rzecz

pokoju europejskiego. Po obu sitro”

nąch partnerami są postacie żołnier”

skie. Okazało się, że. mężowie tacy

mają specjalne zrozumienie nietylko

dla konieczności utrzymania pokoju,

lecz zdołali również to zrozumienie

MAZURKOW

CZEKOLADA
Ww BLOKACH

Czekoladawproszku

"SKORKA pomarańczowa
e;simа2апа

—

 

w Stresie.
sób informacyjny bez powzięcia de-
cyzji, gdyż zmiana statutu militarne"
go w Europie środkowej może być:
przeprowadzona jedynie w porozu-
mieniu z M. Ententą. Zdaniem „Le:
Petit Parisien“ rząd włoski poinfor-
mował rząd angielski, a prawidopo-
dobnie także i francuski, g tem, aby.
porządek obrad w Stresie obejmo--
wał nastepujące sprawy: 1) ustalė-
nie wspólnego stanowiska W. Bry-

Od- tanji, Francji i Włoch w związku ze
|zibliżającem się zebraniem Rady
/ Ligi Narodów, na którem będzie roz-
i wažana sytuacja, wytworzona przez
jednostronne wypowiedzenie przez
Rzeszę klauzul militarnych traktatu
wersalskiego; 2) dyskusja nad poro-
zumieniem _ francusko - aagielsiko-
włoskiem, mającem na celu ustale-
nie wspólnej linji oporu przeciwiko
nowym naruszeniom przez Nielmicy
traktatu wersalskiego i ustalenie
wspólnego stanowiska: wobec pro-

$ramu ogólnego uregulowania spraw

europejskich, zawartych w komuni-

kacie angielsko-francuskim z dnia

3. IL; 3) problem zagwarantowania
niezależności Austrj; 4) sprawa zbro”
jeń innych państw, których swoboda
w sprawach militarnych została ©-
śraniczona przez traktaty,

LONDYŃ (Pat). Reuter donosi:
Foreign Office nie otrzymało memo-
sandum o przygotowaniu konferencji
w Stresie i Genewie. Sądzą, że na- stąpiła już wymiana poglądów mię'

dzy Rzymem a Londynem o progra-
Imie tych narad.
| LONDYN (Pat). Sir John Simon
|W czasie dłuższej rozmowy omówił
lz ambasadorem włoskim Grandim

|szczegóły proponowanego przez
Mussoliniego porządku obrad konfe-
rencji w Stresie.

| Minister Eden zreferował dziś

|Simonowi wyniki podróży do Mo-

slkwy, Warszawy i Pragi. W ponie-
działek Eden złoży sprawozdanie
przed pełnym składem gabinetu bry”
tyjskieśo a we wtorek popołudniu
Simon złoży deklaracje w izbie glmin.

Od'azd delegacji brytyjskiej do

Stresy nastąpi w środę rano.

 

 

: SOK CZOSNKU
radzimy używać chorym przy przewlekłych
nieżytach oskrzeli, artretyzmie, reumatyz-
mie, sklerozie, dusznicy, wyczerpaniu. Bu-
teleczka soku czosnku wystarcza na 2 ty-
óodnie. Apteka Mazowiecka, Warszawa,

Mazowiecka 10, Prospekty wysyłamy bez-
płatnie. 8620—2

 

zrealizować. Układ polsko - niemiec- |

lei służy pacyfikacji nietylko obu

narodów, ale i polkojowi światowe”,

mu.- Požyteczniejsze jest studjowa“
nie sprawy polkoju i jej omawianie,

niż codzienne wentylowanie przez

prasę światową [kwestji niebezpie-

czeństwa. grożącej wojną. .

MIN. GOEBBELS W GDAŃSKU.
; wygłosić ma dziś przemówienie wy-

FET WJ

| borcze, ;

Hitler nie może spać.
FAgeacja „Szimbun Rengo” po-

dzje, że z Japonji do Niemiec wy-

jechał dr. Hiokuszu Takiama, we-
zwany osobiście przez kanclerza
Hitlera. Dr. Takiama jest najwybit=
niejszym specjalistą „akupunktury“
j(starej japońskiej metody terapii za
ipomocą nakłuć). Kanclerz Hitler
cierpi podobno na bezsenność. Le-
karze berlińsćy polecili mu zastoso”

wanie akupunktury, której od nie-

dawna zaczęto używać w Europie,
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Niedziela, 7 kwietnia.

TWARZ __,
BEZ PIECÓW

TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI
®

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

PRZECIW PIEGOM
<UDELIKATNIA CERĘ:

AT III POZNACDETRCOCZETOESEE

Z PRASY.
Brak konsekwencji.

W. „Robotniku' znajdujemy na'

stępujące uwagi:
Po uchwaleniu konstytucji w dniu 23

marca r. b. odbyły się w całym kraju spon-

taniczne manifestacje. „Naród* okazywał

swą radośćz powodu tego wiekopomnego

zdarzenia. Inna rzecz, że manifestujący

naród był przeważnie umundurowany i

uabrojony. Ale to do rzeczy nie należy.

Tymczasem dowiadujemy się, że od

niedzieli czołowi mężowie BB. rozpoczy-

nają propagandową akcję na rzecz nowej

konstytucji, ,

Coś w tem jest nie w porządku. Bo je-

żeli naród manifestował swą radość z po-

woku konstytucji, to. poco fatygować za-

służonych mężów akcją propagandową, —

która będzie wyważaniem otwartych drzwi.

Jeżeli zaś „sanacja” uważa, że propaganda

jest potrzebna, to widocznie naród nie jest

zachwycony nową konstytucją.

Jest w tem wszystkiem jakiś brak kon-

sekwencji.

Kto jest w Polsce „uprzywilejowa-
ny“?

„Kurjer Poznański'' pisze: :
Dnia 1 b, m. minister skarbu prof. Za-

wadzki przemawiał do przedstawicieli pra- |

sy stołecznej na temat nowej pożyczkiin-

westycyjnej. Przemówienie to kończyło się.

apelem „do rozumu, jak i do serc licznych ‚

naszych współobywateli”, wśród których |

wyróżnił minister „ludzi o stałem uposaże-|

niu”, Ustęp ten mowy ministra skarbu

brzmiał, jak następuje:

„Otóż obserwujemy, że w każdej fazie

konjunkturalnej, obok ogólnego podniesie-|

nia lub obniżenia dobrobytu, pewne i coraz

to inne warstwy znajdują się czy to w lep-

szem — czasami znacznie, czy to w gor-

szem — też czasami znacznie — położeniu.

W. fazie obecnej niewątpliwie w lepszem

od innych położeniu są posiadacze stałych

dochodów, wśród których  najliczniejsi są

ludzie o stałem uposażeniu”.

Nazwawszy tych ludzi „bardzo uprzy-

wilejowanymi* w stosunku do tych, którzy

zarobków są pozbawieni, wyraził minister

pogląd, że „przyjdzie moment, kiedy się

koło fortuny odwróci” i na ten wypadek

doradzał oszczędzanie, które przez roboty

inwestycyjne da zarobek tym, co go obec-

nie nie mają.

Pomijając

min, skarbu o „kole fortuny”

rjer Poznański'* zauważa:
„Uprzywilejowani* — to przedewszyst-

kiem nasza biurokracja w najobszerniej-

szem tego wyrazu znaczeniu. Jest to fatal-

zagadkową wróżbę
„Kur

ny paradoks naszego życia zbiorowego, że, ‹

$Чу podstawy gospodarstwa prywatnego {

liczba ,uprzy-systematycznie się kurczą,

wilejowanych“ stale się powiększa.
Musi się stworzyć takie warunki, w któ-

rych także warstwy narodu,

dobra materjalne, otrzymalyby „przywilej“

zarobku, Wtedy będzie lepiej wszystkim,

mie wyłączając obecnych  „uprzywilejowa-

nych*, których część musi przejść do innej

pracy. W tym kierunku zmierza program

społeczno-gospodarczy obozu narodowego.

Nowy rozłam w „Legjonie Mlodych“
„Czas* informuje o mowym fer-

mencie w „Legjonie Młodych* na i
Uniw. Jagiellońskim w Krakowie:

produkujące ;

aczkolwiek wypowiadają się przeciw świa-

topoglądowi kapitalistycznemu i wpływom

żydów w życiu gospodarczem”. Stowarzy-

szenie „Młoda Polska Pracująca' wyznaje

ideologję marszałka Piłsudskiego, a na ku-
ratora uprosiło prof. dr. Władysława Wol-

tera. !

Poza wyżej wspomnianym  rozłamem

miała podobno miejsce na terenie krakow-

skiego „Legjonu Miodych“ — druga mniej

liczna secesja, której przyczyny — jak sły-

chać — były natury ideowej.

Omawiane b. znamienne przejawy uzu-

pełnia fakt, iż władze administracyjne sko-

rzystały z przysługującej im sankcji w sto-

sunku do wydziału „Legjonu Młodych”, gru

pującego dawnych słuchaczy U. J., obecnie

będących na posadach”,

Na czem polegają owe „sankcje'”
w stosunku do wydziału ' „Legjonu
Młodych — niewiadomo.

Należy nadmienić, iż „Młoda Pol.

ska Pracująca”, aczkolwiek stoi na

gruncie etyki katolickiej, nie zdaje

sobie sprawy, że katolicyzm nie za”

brania nikomu walki z „wpływami
żydów”, ani też światopogląd kaito-
licki nie jest identyczny ze świato”
poglądem „kapitalistycznym”.

CIESZĄCE SIĘPOWSZECHNEM
BB .н ол S
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| "WARSZAWA (Pat). Dziś rano

|JE. ks. nuncjusz apostolski misgr.

Marmaggi odwiedził z racji ukończe-

nia rekolekkcyj wielkanocnych wię-

zienie karne dla kobiet przy ul.
Dzielnej. Po powitaniu go odprawił Dn. 4 kwietnia przed południem
odbył się w Watykanie konsystorz
publiczny, ma którym komandor

prof. August Milani, dziekan Koleg-

jum adwokatów św. Konsystorza,

przedstawiwszy dzieje żywota i mę-

czeństwa błogosławionych Jana Fi-
shera i Tomasza More'a, wystąpił z

oficjalnym wnioskiem ogłoszenia ich
kanonizacji. "Na przemówienie to,
wygłoszone po łacinie, odpowiadał
prałat Antoni Bacci, sekretarz „bre”

vi ad principes', oznajmiając, że

Ojciec św. chętnie przychyla się do

tej prośby, albowiem ufa, że kano-

nizacja ta przyczyni się do powrotu

Anglii do jedności z Kościołem rzym

skim, jednakże zastrzega sobie pra-

wo ogłoszenia kanonizacji do czasu

zasiągnięcia opinji episkopatu na no-

wym konsystorzu, który będzie

wkrótce zwołany. Po udzieleniu bło-

gosławieństwa apostolskiego Ikonsyr

storz został zakończony śpiewem u'

tworów klasycznych w wykonaniu

/ UZNANIEM, NATURALNE

WINA KRYŃSKIE|KAUKASKIE
stołowe: BIAŁE i (ZERWORE oraz deserowe SŁODKIE I PÓŁSŁODKIE

||bo nzbycia w pieiws:orzędnych hendlach win i restauracjach.

Cesarz Mandżuko w Japonii.
LONDYN (Pat). Z Tokio domoszą,

że cesarz Mandżuko Kang-Te przy-

był do Japonji. Cesarz odbył podróż

z Dairen na pancerniku jąpońskim i

wylądował o godz. 9 rano, według

czasu lokalnego, w  Yokahamie.

Kang-Te jest pierwszym obcym

władcą, jaki kiedykolwiek wstąpił

na ziemię japońską od czasu, gdy

prawie 2.600 lat temu założona zo”

stała obecna dynastja cesarzy Japo-

i.
WI Yokohamie oczekiwał książe

Chichibu, brat cesarza Japonii. W

chwili wyjazdu pancernika do portu,

flota japońska złożona z 70 jedno-

stek
anmatniemi monarchę sprzymierzo-

nego państwa. W Tokio na dworcu

oczekiwał swego gościa cesarz ja-

pońslki w otoczeniu świty, Ро powi”

taniu obaj
karocy przejechali przez śródmie-
ście Tokio do pałacu Akassaka,
który wyznaczono gościowi jako re-
zydencję, Ze wszystkich budynków

powiewają  chorągwie O ba:wach.

obu państw. Całe miasto jest ude-

korowane.
!
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„Kilkudziesięciu bylych „legjonistow— į ч

pisze „Czas“ — zorganizowalo się w stowa

rzyszenie pod nazwą „Młoda Polska Pra-

cująca — Związek Studentów U. J.', Sta-

tut tej organizacji, który ostatnio został

zalegalizowany przez senat uniwersytecki,
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podkreśla wyraźnie, iż „członkowie stowa-; Siedzą od lewej: Kuzniecow, pełnomocnik Sowietów, Jureniew, poseł sowiecki w To-

rzyszenia stoją na gruncie etyki katolickiej,| kio, Tinge, poseł Mandżurji w Tokio i min. spraw zagranicznych  Mandżurji, Ohaski.

MydłotodztółakojąGO
na skórę

. Чшеуо Dziecka

cesarze we wspaniałej

 
 

NUNCJUSZ APOSTOLSKI ZWIEDZA WIĘZIENIE.
mszę świętą i udzielił komunii świę-
tej 200 więźniom. Na akademii chór
iwięzienny odśpiewał kilka utworów
|oraz wykonano recytacje o charak-
|terze religijnym. Wireszicie nuncjusz
zwiedził żłobek dla: dzieci i szpital.

'Papieski Konsystorz Publiczny.
chóru  sylkstyńskiego. pod dyrekcją
ks. Perosiego.

'W| konsystorzu wzięło udział sie”
demnastu kardynałów, a wśród mich
ancybiskkup metropolita warszawski
J. Em. Ks. Kardynał AL Kakowski.
Nadto na konsystorzu obecni byli
bardzo licznie reprezentowani człon
kowie diwioru papieskiego i korpus
dyplomatyczny, akredytowany przy
Watyilkanie .

Po konsystorzu nowomianowany
arcybiskup  Westministeru Artur
Hinsley udał się wraz z postulatorem
sprawy do Ojca św. w celu złożenia
podziękowań. (KAP.)

PMS KKATESEISS SAPDAEINTIK

Nowy arcybiskup Westmin-
steru.
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bojowych, powitała salwami,

Misgr. dr. Arthur Hinsley upatrzony na sta-
nowiska arcybiskupa Westminsteru.

I i MIA PV i ik A

Poseł węgierski
w Warszawie.

BUDAPESZT. (Pat). Ogłoszone
tu komunikat urzędowy o kilku
przesunięciach na węgierskich pla-
| cówikach dyplomatycznych. Między
R placówkę w Sofji objąć ma poseł °

| węgiensiki w Warszawie p. Matuska,
|zaś posłem w Warszawie zamiano”
iwany ma być minister pełnomocny
| Hory Amndras, dotychczasowy wice”
| minister spraw zagranicznych.
| Min. Hory Andras pochodzi z
Siedmiogrodu, liczy około 60 lat.
Był on posłem węgierskim w Buka-
reszcie, potem w Rzymie, skąd po-
wrócił do Budapesztu, gdzie objął
funikcję wiceministra spraw zagra”
nicznych,

Śledztwo przeciw :
Habsburgowi.

PARYŻ. (Pat). Sędzia śledczy
wszczął dochodzenie przełciwko by"
łemu arcyksięciu Wilhelmowi Hab-
sbungowi, przebywającemu stale w
Paryżu, oskarżonemu 0 udział w
oszukańczych machinacjach niejakiej
Paulette Couyba jego przyjaciółki.

Peace Żak

porwani
SP pd 7 10

Зейг губу—& пы
TT 
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Odpowiedź Litwy
na notę w sprawie Kłajpedy.

RYGA. Pat. Z Kowna donoszą:|W. Brytanji odpowiedź na notęz
Rząd litewski doręczył dziś posłom| 13.II1 mocarstw-sygnatarjuszy kon-
Francji i Włoch oraz charge d'affaires wencji kłajpedzkiej.

KOWIEŃSKIE MRZONKI.
O tem, że Litwini, jako podsta Prof. Paksztas nie pisze, jaką

wiowy: cel swojej polityki, wytknęli drogą zamierza osiągnąć zgodę Pol-
sobie włączenie Wilna do państwa ski na swój projekt, Wiemy zresztą
litewskiego — wie dziś każde dziec skądinąd, że program lit iw tym
ko. Że nie mogąc tego celu osiągnąć zakresie polega na tem, że ktoś (w
dąsają się na Polskę, również wszyst tej chwili bliżej nieokreślony) wycią
kim wiadomo. Natomiast niewątpli'| gnie dla Litwy smaczny kasztan z
wie nie wszystkim jest znany zupeł-|ognia, Litwa wyobraża sobie, że nie-
ny brak orjentacji u Litwinów w dzi- zadługo nastąpi wojna Polski z jej
siejszych stosonkach polityki świato sajsjądami, Polska zastanie przez
wej i bujanie w obłokach fantazji, O tych sąsiadów rozbita, a wówczas
ile idzie o ten upragniony dla nich T;twini najspokojniej w świecie za”

cel — Wilno. i ! : , |garną Wilno i Wileńszczyznę.

Doskonałą ilustracją nieżycio-| * Naiwni politycy kowieńscy nie
wości Litwinów w poglądachna t 'rozumieją, že gdyby rozpoczęła się
zw. przez nich „kwestję wileńską (wojna, itak potężna, że ulegtaby

są artykuły prof. Pakisztasa 1 ko: "jej Polska, to jeszcze przed tem

we miesięczniku  „Židinis“.|wyzwolone przez wojnę siły ni-
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| Echa samobójstwa emigrantek niemieckich.
| LONDYN (Pat). Śledztwo poli- „ty popelnity. saamiobėjstwo wskutek
cyjne w sprawie samobójstwa i- | depresji, spowodowanej przeżyciami
grantek niemieckich Fabian i Wurm| osobistemi i że niema żadnego po-
zostały zakończone. Panuje tu'wodu, aby przypuszczać, że śmierć
,opinja, że mająca się odbyć 10 b.m.|ich ma znaczenie polityczne,
| sekcja zwłok wykaże, iż obie kobie-|

Spór abisyńsko -włoski
przed Ligą Narodów.

GENEWA (Pat). Abisynja po“ Tepms“ wadomość o tem, że jakoby
nownie zwróciła się do Ligi Naro- 4.000 robotników ma być wysłanych
dów, domagając się rozpatrzenia jej do Erytrei dla naprawy dróg z Mias-
sporu z Włochami przez Radę Ligi sana do granicy abisyńskiej. Rząd

Narodów w dniu 15. IV. ,  abisyński uważa to zarządzenie jako
GENEWA (Pat). W kołach mię- dalszy krok na drodze kontynuowa-

dzynarodowych nie sądzą, aby naj- nia zbrojeń Włoch, które mogą za-
bliższa Rada Ligi Narodów mogła ostrzyć zatarg włosko - abisyński.
(gruntownie zbadać skangę Abisynji, Wobec tego rząd abisyński prosi se”
ponieważ nie wyczenpane zostało kretarjat generalny o postawieniena

dotychczas postępowanie pojednaw- porządek obrad sesji nadzwyczajnej
cze i arbitra. ‚ , Ligi Narodów 15 b. m. zbadania sy”

GENEWA (Pat). Rząd abisyński tuacji Abisynji. W odpowiedzi se-
przesłał do sekretarjatu generalnego kretarz generalny oświadczył, że

  

Ligi Narodów depeszę, w której po” prośbę Abisynji skierował do człon-

Proł. Paksztas w opinji szowinistówį
litewskich czyni Polakom „,monstru
alne' ustępstwa, śdyż proponuje
Polsce... zabór przez Litwę Wilna i
Wileńszczyzny, chociaż — rozumie-
jąc, że to — kraj nielitewski — zga”
dza się na ustrój kantonalny.

Według prof. Paksztasa Litwa po
zaborze Wilna i Wileńszczyzny mia-
łaby ustrój następujący: |

1. Granica polsko - litewska mia”|
łaby przebiegać n apołudnie od Au-'

' gustowa, Sidry, Kuźnicy do dolnego
biegu Świsłoczy, korytem Niemna na:
wschód do ujścia Suły i jej biegiem!
do granicy Białorusi sowieckiej. '

2. Z trzech kantonów — Kłajpedz
ki obejmowałby 25 tys. kmł kw. z 1
milj. mieszkańców, Kowieński — 45
tys. kkm. kw. z 2 mili, mieszkańców,
Wileński zaś — 33 tys. km. kw. z!
1.350 tys, mieszkańców. Wilno liczy|
150 tys. mieszkańców. Cały obszar|
owego państwa wynosiłby 103 tys.|
kim. kw, z 4,5 milj. ludności. Kanton|
Kowieński ciągnąłby się od granicy|
łotewskiej na wschodzie do niemiec-

, kiej na zachodzie.
3. Wilno, jako: jednostka autono-

miczna, byłaby stolicą państwa fede-
ralnegą. Do kantonu Kowieńskiego
wchodziłaby część przedmieścia za-
chodniego, do Wilęńskiego zaś —
przedmieście wschodnie na prawym
brzegu Wilejki.

4 Każdy kanton posiadałby od-
rębne organa ustawodawcze, którym
podlegałyby sprawy rolnictwa, oświa
ty, opielki społecznej, administracji,
sprawiedliwości i podatków kanto-
nalnych.

5 Federalny sejm i senat obrado-
wałby w Wilnie, Wi sejmie každy
kanton posiadałby ilość posłów, pro”
porejonalną do liczby mieszkańców,
w senącie zaś wszystkie kantony
miałyby rówmą ilość przedstawicie-
li. Wilno nie byłoby w tych izbach
rerezentowane.

6. Władzom federalnym podlegały
by cztery tylko ministerstwa: spraw
zagranicznych, obrony kraju, ceł i
handlu zagranicznego oraz wielkich
dróg kamunikcji.

7. Prezydent byłby obierany na

|

 wspólnem posiedzeniu obu izb kolej
no ze wiszystikich kantonów.

8. Każdy kanton opracowałby dla
siebie normy językowe. W Wilnie
języki polski i litewski byłyby na-
równi obowiązujące i oficjalne oraz
narówini wykładane we wszystkich
szkołach.

9, Urzędnicy czterech  mini-
sterstw władz federalnych byliby o”
bowiązani posiadać oba języki. Pra-
cujący w kantorach litewskich — ję
zyk polski jedynie w słowie, litewski
zaś — w słowie i piśmie i odwrotnie.:

10. Urzędnicy byliby do mini-'
sterstw przyjmowani ze wszystkich
kantonów, mniejwięcej proporcjona!-

kantonalny,
12. Ammja miałaby ogólnokrajo- |

szczycielskie starłyby na miazgę Lit
wę, razem z prof, Palkisztasem i jego| CHORZY! LECZCIE SIĘ W KRAJU!

projektami kantonalnemi.
Prof. Herbaczewski, Litwin, któ-

ry wyemiśrował ze swej ojczyzny,
nazywa Kowno — zaściankiem. Aicz-
kolwiek Kowno zewnętrznie się eu-
ropeizuje, to jednak politycznie za”
ściankkiem pozostaje.

OBRAZEK

 

wołuje się na podaną przez „Le (ków Rady. Jednocześnie sekretarjat
au 2 generalny zwraca uwagę rządu abi-

AC? wr KRAJU!  wsyńskiego, że na porządku obrad
Silniejsza i skuteczniejsza w działaniu, niż sesji nadzwyczajnej Pznaleźć się mio"

bne środki zagraniczne, jest nasza :

pO ORSZYŃSKA lub WODA GORZKA 8а tylko te sprawy, dla których
MORSZYŃSKA. Stosuje się w niedomaga- sesja jest zwołana. Jednakże Rada
niach żołądka, przy zaparciu i innych do- [jgi może wł & do porządku
legliwościach. Żądajcie w aptekach i skła- i sė isę. Sekretariat Ligi h. 7855—6 я z °
WA przedłoży prośbę Abisynji w takiem

Z LITWY.

 j właśnie ujęciu Radzie.

ESTAT ZARROOREPOAWAEE

W prasie kowieńskiej znajduje-|ne skiby. Może błąka się w pamięci Degradacja oficerów greckich

my następujący, wymowny obrazek | niektórych, że są od wieków już wol

nymi ludźmi, lub że szlachectwo o"|;.... : Ма
stosunków w pow. telszewskim:

Polskie życie zewnętrzne zamar”

ło u mas od kilku lat zupełnie. O
szkołach,
blicznych występach nie ma już dzi-

|siaj mowy. Kilka ostatnich polskich

napisów w kościele zostało starannie

przemalowanych na litewskie, a ba-

rokowe aniołki dalej posłusznie

dźwigają wstęgi z  telkstem, który

od paru wieków znały w innym ję”

zyku. Według starego przysłowia:

„Nad Telszami nawet i miebo ciem”

niejsze”. Nie przewidywali dawni tel

szewianie, že to ich przysłowie tak

się będzie świetnie stosowało do

czasów obecnych.
Nie zpaczy to wszystko jeszcze,›

alby świadomość polskiej przynależ-

ności kulturalnej nas całkowicie o0-

puściła. Nie mówiąc o dworach, któ-

re, o ile istnieją jeszcze w rękach

dawnych właścicieli, przeważnie za”

chowały swoje moralne oblicze z

dawnych czasów, mamy: wśród inte"

ligencji miejskiej wybitne, żywotne

jednostki, które swego wyraźnego

stanowiska nie zmieniły i są przykła

dem (zbyt rzadko, niestety naślado-

wanym) dla innych, Polskaksiążka

cieszy się dużem powodzeniem, jest

„pożądana i szanowana. Jednak spo-

wodu drożyzny, jakże często znowu

niedostępna!

Na wsi, wśród szlachty okolicz-

nej lub wieśniaków tradycjapolska

ginie prawie zupełnie. Na Żmudzi

zawsze było mniej ludności napływo

wej polskiej niż w okolicach Kiejdan,

lub Janowa, Poniewieża, Wiłkomie-

rza lub Kowna. Z

Język żmudzki był w użyciu nie”

tylko u ludu, ale i u „dwarponėw“,

którzy go się chętnie uczyl. W, każ

dym razie, jeśli wieśniak, przeważ-

nie służąc we dworze, nauczył się po

polsku, to napewno z własnej i nie-

przymusowej woli. Wiem z opowie”

dań mojej matki, że we dworze

rodziców istniała przed rokiem 63-1m

ochronika dla dzieci służby dwor
skiej, gdzie używano elementarzy,

drukowanych w ięzyku żmudzkim.

Może takie i temu podobne fakty
są przyczyną, że nie zerwała się je-
szcze całkowicie nić starej, wzajem-

nej przyjazni życzliwości między gi-
_nalcym dworelm a wsią. .

nie do liczby ich mieszkańców. | EN,
11. Zatangi między kantonami roz"|szjachta i

strzygałby arbitrażowy sąd między”,

Nie mówi już po polsku drobna
wieśniacy 0 pięknie

brzmiących polskich nazwiskach.
Nie wiedzą już, że przodkowie ich
kiedyś może przybyli z możnym pa-

we dowództwo, zaś pobór rekruta|nem z Polski, aby trzebić lasy i po-
odbywałby się według zasad regio- kazywać miejscowej ludności, jak
nalnych. ! należy odwalać pługiem piękne, rów-

nabożeństwach lub pu-

       

  

 

   

      

  
  

trzymali nie za pieniądze, ale za ja-| |

kiś czym piękny i pożyteczny, Że w|

znanie i szacunek zdobyli ich pra-
ojcowie nie w złotogłowiach, ale wj?

szarem płótnie i prostym samodziale| £
chodzący. Zostało im tyko nazwi“ |:

slko, a i ta zdawałoby się niezaprze-
czona ich własność będzie im wig

krótce zabrana. Oto wyciąga się kuj]
nim dłoń urzędowej komisji, nadcho ||

dzą nowe czasy gromadnych, jagieł'||

łowyich chrztów. Schylą głowy, je-

szcze nieco z polska knąbrne, Mała-

chowscy, Steccy, Orłowscy, Dąbrow

scy, Wiszniewscy lub  Gurowscy ili

przyjmą nadane im nazwiska.

tenach skazał 13 ofice-

rów, biorących udział w powstaniu na wię-

zienie i degradację. Na zdjęciu moment

zdejmowania odznak skazanym oiicerom.

"Polski słownik
biograficzny.

Polska Akademia Umiejętności

rozpoczęła druk pomnikowego dzie-

ła, mającego utrwalić w pamięci

wdzięcznych pokoleń życierysy naj”

bardziej zasłużonych Polaków. Już

się ukazały dwa zesztyty Polskiego

Słownika Biograficznego, które moż”

na nabyć we wszystkich większych

księgarniach, zgłaszając prenumera-

tę na całość.

Wileński Komitet Redakcyjny,

który zbiera materjały dotyczące za

służonych osób, pochodzących Zz te“

renów b. W. Ks. Litewskiego, udzie-

la wszelkich informacyj osobom, in-

iteresującym się pracami redakcyjne

mi. Selkretarjat Komitetu mieści się

w lokalu Seminarjum Historycznego

1U.S.B. (Zamkowa 11) i jest czynny

kalżdej soboty od g. 1-ej do 3-ej.

TZTMERAOTTNTACAKCESACUWW

_ Pegłoski o zmianach w rządzie.
W. kołach politycznych stolicy 0-,że podsekretarz stanu Prezydjum

mawiana jest możliwość zmian w rzą |Rady Ministrów, p. Siedlecki, obej-
dzie jeszcze przed sesją nadzwyczaj:| muje niebawem stanowisko wicemi*
mą Sejmu, która — jak wiadomo —|nistra spraw wewnętrznych.
projektowana jest na maj. Mówią również, że w Min. Sp.

Wedlug pogłosek zmiana ma| Zagranicznych ma
objąć kilka tek ministerjalnych, oraz ;podsekretarjat stanu dla spraw pro-
pewną ilość stanowisk podsekreta-
rzy stanu, Między ianemi utrzymują,

Sąd wojenny w A

WONKNY PYŁ
PIĘCIU WYBRA-
NYCH KWIATÓW

składa się na dosko-
nały puder roślinny
5 Fłeurs, Forvil.
Mialki, dobrze-przyle.
ga, nie szkodzi cerze,
nadając jej świeżość
Fwdzięk młodości, a
przyłem posiada sub-
telny,naturalny i trwa.
ły zapachkwiałów.    

—

   
  

 

bejmuje p. Bogustaw Miedziūski. |

być utworzony.

pagandowych i że stanowisko to o
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Zrzeszenia Przemysłu Terpentyno-

'czątek gy $odzinie 7 wieczorem.

Nr. 95

Kronika
'Walne Zebranie Syndykatu Dziennikarzy

wileńskich.
Doroczne walne zebranie człon-

ków Syndykatu Dziennikarzy Wileń-
„skich odbędzie się w niedzielę, dnia
14 kwietnia 1935 r. w sali Stowarzy-
szenia Techników Polskich przy ul.
Wileńskiej Nr. 33, o godz. 11 min. 30.
W razie braku kompletu prawo-
'mocne obrady rozpoczną się w dru"
"gim tenminie 0 godz. 12 w południe
bez względu na liczbę obecnych.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z przelotnemi gdzieniegdzie opa”
dami.

Nieco cieplej.
Umiarkowane wiatry z południo-

zachodu 1 zachodu.
DYŻURY APTEK.

Dziś w noćy dyżurują następujące
apteki:

 

Niedziela, 7 kwietnia,

 Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 37
"tel, 10-98); Mańkowicza — ul. F'łsudskieg"|
Kr. 30 (tel. 18-83); Sokołowskiego — ul Ty-

1, Szyrwindta i Turgie-

ia — ul Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz Śn -

piszek.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
— Nabożeństwo na intencję

'Spraw Rzemieślniczych. Na inten-

cję Sprawy Rzemieślniczej, dobro-
bytu i rozwoju poszczególnych war-

i zakładów, oraz Pokoju
Chrystusowego w domach i rodzi-
nach rzemieślniczych, w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca odbywa
się wspólna Msza święta z kaza-

niem. Weżmijmy wszyscy w niej

udział, przyjdźcie, nie miejcie „leni-
wego serca”. Kto należy do cecbu,
czy też nie. niech się stawi, a we
wspólnej złączy się modlitwie. Niech

będzie nas tam jak najwięcej, a Bóg
wysłucha nasze prośby.

Chrystus Pan powiedział: „Gdzie
was się zbierze dwóch, albo trzech

w imię moje, jestem wśród was*!  Nabożeństwa odbywają się o godz.
11-ej w kościele św. Ducha.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— O czystość na ulicach miasta.

W ostatnich dniach władze admini-

stracyjne zwróciły uwagę na za”
niedbywanie przez dozorców óbo-
wiązku czystego utrzymywania cho”

dników i jezdni ulicznych. Na uchy-
lających się od tego sporządzane są

doniesienia karne, w wyniku których.
ostatnio kilku dozorców domowych
ukaranych zostało grzywną lub

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Hodowia owiec przy puł-

kach piechoty. Z inicjatywy władz
wojskowych przy niektórych puł-|

kach piechoty powstały specjalne
koła hodowli owiec. Modowcy sto-
sują Się do t. zw. planu rejonizacji,
Przy kilku już jednostkach wojsko-
wych istnieje z górą 200 sztuk fry-
zów.
— Zrzeszenie przemysłu ter-

pentynowego. W początkach maja
rb. w Wilnie powstaje oddział

wego. Zadaniem oddziału wileń-
skiego będzie popieranie preanay”|
słu terpentynowego przez organizo-|
wanie eksportu, podniesienie po-,
ziomu technicznego produkcji, roz-|
szerzenie zbytu w wejewództwach|

Р
Z ZYCIA STOWARZYSZEN,

— Zjazd Oddziału Wileńskiego
-Związku Harcerstwa Polskiego od-
będzie się dziś w sali Śniadeckich
Uniwersytetu Stefana Batorego, ul.
Św, Jańska.

Na zjeździe m. inn. wygłoszon
będzie referat a zlocie w Spale;
a nadto zdadzą sprawę z działalności
zarząd į komisje. Ponadto odbędą
się wybory uzupełniające do zarządu
oddziału oraz wybory: honorowego
sądu harcerskiego i komisji rewi'
zyinej.
— Zwycięstwo Prawdy. Dziś od-

będzie się w sali Akcji Katolickiej
Przy ul. Metropolitalnej 1, przedsta”
wienie pod powyższym tytułem. z

е-

Dominikańskiej 3. Wstęp 50 gr.,

| Wielkanoc.

ółnocno - wschodnich i zagranicą. |

 

wileńska.
Porządek obrad będzie następujący:
1) Sprawozdanie zarządu wraz ze
sprawozdaniem |kasowem i komisji
rewizyjnej za ubiegły okres. 2) Spra-
wa przyłączenia Syndykatów Dzien-
nikarzy Żydowskich do Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich. 3) Sprawa  zmiany art. 18 statutu. 4) Wybory
nowych władz Syndykatu. 5) Wolne
wnioski, | |

- |
na wstępu 50 gr. Dochód na święco”|
ne dla najuboższych Wilna, organi-
zowane przez Związek „Caritas'',
Archidiecezji Wileńskiej. |
— Z życia Wileńskiego Towarzy”

stwa Opieki nad Zwierzętami. Za-
rząd T-wa komunikuje, iż
udziale przedstawicieli Starostwa
Grodzikiego i Policji Państwowej od-,
była się w dniu 22 marca rb. lustra-į
cja koni rolników i drobiu*na rynku
Łukiskim i w dniu 29 marca rb, lu
stracja targowisk ze zwierzętami i
rakarni miejskiej. W wyniku tych
lustracyj komisja sporządziła szereg
doniesień karnych oraz ukarała 30-ci
osób na ogólną sumę złotych 36—. |

— Związek Polskiej Inteligencji
Katolickiej. P. Anna Zahorska-Sa-
vitri, znana poetka i powieściopisar-
Ika, dn. 8 b. m. o godz. 7 wieczorem

w Tow. „Przezorność”, ul. Mickie-

wicza 24, wygłosi odczyt p. t. „Ka”
tolicyzm a współczesna literatura

polska”. Członkom Z. P. I. K. osobne

zawiadomienia przesyłane nie będą.
Goście mile widziani,
— Czynnik pedagogiczny w opie-

ce społecznej. Dziś, w niedzielę o
godz. 12-ej Czesław Babicki, radca
ministerjalny, wygłosi odczyt pod
tytułem „Czynnik pedagogiczny w

opiece społecznej”. Ze względu na
alktualny temat jest nadzieja, że od-
czytem zainteresują się słery peda-
śogiczne oraz stowarzyszenia 1 050°

 

 
|by, które zajmują się opieką spo”|
łeczną. Odczyt odbędzie się w sali.
Gimnazjum im. Mickiewicza przy uż

uczących się 25 gr. į

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Rekolekcja akademickie. Sta”

raniem duszpasterstwa akademickie”
$o 15, 16i 17 b. m. w kościele św.

Jana odbędą się rekolekcje dla aka-|
demików  (2-ga serja), pod prze-!
wodnictwem 'o. E. Życzkowskiego
T. J. Początek (konferencji: 15 i 16
o godz. 18.30, 17 — o godz. 18. Spo”
wiedź po ostatniej konferencji.

RÓŻNE.|
— Wycieczki Orbisu: do Bru-

kseli 1—10 maj; do Jugosławii 2 ra-
zy miesięcznie, począwszy od maja
do października; do Druskienik na

Żądajcie naszych pro-|
gramów wycieczek.
 

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŹRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czenic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 —1.

Zarząd Rady Centralnej
Św. Wincentego 4 Paulo
Tow. Pań Miłosierdzia.
 

Katolicy popierajcie
- kulturę katolicką.
We wtorek, dn, 9 kwietnia o godz.

8 wiecz. odbędzie się misterjum pa-
syjne „„Golgota“ na rzecz czytelni i
bibljoteki wiedzy religijnej Związku
Polskiej Inteligencji Katolickiej,

Przedeprzedaż bletów w księ-
garniach św. Wojciecha i J. Za”
wadzkiego.

НИРАЧННННИ ИНИОННИННУНСННИННННИНИУИНННННЙ
Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!  

DZIENNIK WILEŃSKI
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Kurs przeciwalkohelowy.
Zarząd Wil. T-wa „Mens” komu-

nikuje, iż na pierwszym w Wilnie

kursie alkohologji, który się odbył

w dniach od 17 — 27 marca r. b., na-

ogół sitałych zarejestrowanych stu“

chaczy kursu było 542 osoby, w tem

lekarzy 46, średn. personelu lekar”

skiego 60, studentów (SB. TO. ае

lumnów seminarjum wileńskiego —

31, nauczycieli szkół średnich i pow-

szechnych — 12, urzędników pań-

twowych i samorządowych — 25,

funkcjonarjuszy policji państwowej

—5, uczenic państwowej szkoły po”.

łożnych — 108, uczenie szkoły p.

Przewłdckiej — 49, szkoły pielęś:

niarskiej „Toz“ — 49, innych — 144.

Ilość godzin wykładowych łącz-

nie z seminarjum była — 20.

Dnia 24 marca odbyła się w sali

 

SPOR
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

Program niedzielnych imprez jest na-

stępujący:
Warszawa:

Na stadjonie Wojska Polskiego mecz

ligowy Polonia—Garbarnia. O mistrzostwo

kl. A grają: Drukarz — Elektryczność (bo-

isko AZS. g. 15). :

Na połu wyścigowym o 12-ej — do-

roczny bieg „Wieczoru Warszawskiego“ na

4.200 m. ;

Na Bielanach otwarcie sezonu kolar-

skiego WOZK. biegiem naprzełaj na 15 klm.

W Wilanowie—otwarcie sezonu WTC.

biegami naprzełaj na 7 klm. i 15 klm. Zbiór

ka w pałacu Wilanowskim.

W gmachu YMCA. mistrzostwa YMCA |

grach sportowych.

W lokału P. K. S. o 12-ej eliminacje

zapaśnicze przed mistrzostwami Europy.

Na prowincji:

W Krakowie — mecz ligowy Wisła —

Śląsk, nadzw. walne zebranie KOPZN. i

bie$ naprzełaj o mistrzostwo okręgu.

W Łodzi — mecz ligowy ŁKS—War-

szawianka.

Związek Polskiej
Inteligencji Katolickiej

Rekolekcje Wielkopostne prze”

prowadzi w dn. 13 — 18 kwietnia w

kościele Św. Katarzyny ks. prof. dr.|
Kazimierz Kowalski (z Gniezna).

Rozkład: Sobota, dnia 13 kwiet-
nia o godz. 8-ej wiecz, — Nauka
wstępna: Bóg z nami (konferencja
wspólna). Niedziela, dn. 14 kwietnia
o godz, 10 i pół rano — Mkza św. i.
konferencja wspólna: Nasz udział w;
odkupieniu Chrystusowem, o: Igodz.
8 wiecz. — Inteligencja a akcja ka-
tolicka (konferencja wspólna). Ponie-
działek, dn. 15 kwietnia o godz. 7-ej
wiecz. — Ideał niewiasty - katolicz-
ki (konferencja dla Pań - mężatek),
o godz. 8 m. 15 wiecz. — Chrystus a
mąż - katolik (konferencja dla Ра-
nów).  Witorelk, dn. 16 kwietnia o
$odz. 8 wiecz. — Udział inteligencji
w Alkcji Charytatywnej (konferencia;
wspólna). Środa, dn. 17 kiwietnia o
godz. 7 wiecz. — Miłość dziewiczaa|
mołżeństwo (konferencja dla. Pa-
nien), o godz. 8 m. 15 wiecz — Inteli-
$encja wobec Eucharystji (konferen |
cja wspólna). Spowiedź. Czwartek
da, 18 kwietnia o godz. 8 rano — Ko-,
munja św. Generalna. Zamknięcie |
rekolekcyj. 2: yi |

_ Karty wstępu u dyr. A. Wyszyń:|
skiego, ul. A. Mickiewicza 24 m, 3 i
w Księgarni św. Wojciecha, ul. Do-'
minikańska 4.

w

 

Śniadeckich U.S.B. Akademja prze”

ciwalkoholowa, na której było о-

becnych koło 500 osób.
Zaświdaczenia o przesłuchaniu ,

kursu są wydawane przez sekretar -

jat T'wa „Mens” codzień od 6—7

ul. Wielka 46 (tamże odbywają się
zapisy na członków T-wa).
W ciągu roku odbywają się z ra-

mienia T-wa ,„Mens' odczyty z po”

kazem przezroczy, o czem publicz:

ność zostaje powiadomiona przez pra

sę i afisze. _
W. chwili obechej organizuje się

przy T-wie Koło Pań opieki nad ro-
dzinami alkoholików, informacyj w
tej sprawie udziela p. dr. K. Kule-
jewska, ul. Tyzenhauzowska,Zakład

leczniczy Św. Józefa.*

W Wielkich Hajdukach — mecz ligo-

wy Ruch — Pogoń.

W Poznaniu — mecz ligowy. Warta —

Cracovia i zakończenie mistrzostw bokser-

skich Polski. Półfinały o 11-ej a finały o

19-ej.

W Zakopanem — biegi zjazdowe o pu-

'har Zylbermana.

W Grudziądzu — bieg na 3 klm. o mi-

strzostwo Pomorza.

W. Wilnie o godz. 10 bieg naprzełaj w

Zakrecie o mistrzostwo okręgu, a o $. 13

w sali przy ul. Kolejowej 19 mecz zapaśni-

czy Ognisko — Strzelec.

MISTRZ KUCHARSKI BAWIŁ WCZORAJ

W. WILNIE.

Bawił wczoraj w Wilnie Kazimierz

Kucharski, który przyjechał do Wilna

wprost z Ameryki. Kucharski, jak wiemy,

brał udział w zawodach lekkoatletycznych,

odnosząc szereś pięknych sukcesów spor-

towych.

Kucharski w Wilnie odwiedził swych

przyjaciół sportowych. Po jednodniowym

' pobycie w Wilnie odjechał on spowrotem

do Białegostoku. Jakoby ma on przyjechać

na stałe do Wilna. Sprawa załatwienia

posady Kucharskiego jest w toku. Trzeba

przypuszczać, że sprawa ta zostanie przy-

chylnie załatwiona i Kucharski jako wil-

nmianin zostanie przeniesiony służbowo z

Urzędu Wojewódzkiego z Białegostoku do

Urzędu Wojewódzkiego w. Wilnie, względ-

nie otrzyma inne jakieś zajęcie. R

WAJSÓWNA BEZ POSADY I BEZ
PRZYDZIAŁU KLUBOWEGO.

Wajsówna straciła posadę w Widzew-

skiej Manułtakturze i jest obecnie bez

pracy.

Po uzyskaniu zwolnienia z Sokoła

łódzkiego — Wajsówna nie ma dotąd przy-

działu klubowego. Pogłoski na terenie Ło-

dzi opiewają, że Wajsówna wstąpi praw-
dopodobnie do Zjednoczonych.

OFIARY.
złożone w Administracji „Dzien. WilL*

K. Ch. dla chorej na gruźlicę zł. 5.
K. Ch. dla sieroty po operacji zł. 5.
Nikołajewicz zł, 2 dla chorej sieroty.
B. Kulesiūski zł, 1 na Koło Opiekuń-

cze Macierzy Szkolnej im. Węsławskiego.

Chrzczonowicz zł. 2 dla najbiedniejsz.

Asz.. zł 3 dla najbiedniejszych.
Wdowa po emerycie zł. 2 dla najbied-

niejszych dzieci.
J. K. Maciejewski z

dla sieroty po operacji,
W. R. zł. 2 dla sieroty po operacji.

Warszawy zł. 5

C. L. zł. 3 na dożywianie dzieci szkół

powszechnych.

C. L. zł. 2 na herbaciarnię dla inteli-

gencji; |

Zapaśnikowa zł. 3 na herbaciarnię @@ .
inteligencji.



 

DZIENNIK MILENSKI "Niedziela, "7 Gienia.
 

6
Р

Katzenjammer;w Niešwiežu. |  Oszukańcze gry naplacach publicznych.
„Słowo wileńskie donosi, żę. więcej narzekań, krytyki, a nawet Mimo ustawicznych obław na ogrania kogoś. W dniu wee

a a
Dziawgo (Krańcowa 31), którą ogra-
no w bramie domu nr. 59 przy ul.
Zawalnej, wyłudzając od niej 20 zł.

Albrecht Radziwiił, ordynat na Nie-
świeżu, zaprosił do siebie na dzień
3 i 4 kwietnia przeszło sto osób, zaj-
mujących wybitniejsze stonowiska
społeczne na wsi kresowej. Na za”
mek nieświeski przyjechało stu lu-
dzi, których określić można mianem
działaczy społecznych wśród wsi kre
sowej. Zjazd ten miał charakter naj”
ściślej prywaltny, wynikł z inicjatywy

ordynata nieświeskiego i miał —
według relacji „Słowa”* — duże zna
czenie: -pozwolił ludziom, pogrążo
nym w ciężkiej i powszedniej pracy
społecznej, gospodarczej i samorzą-
dowej, wymienić szereg poglądów z
senatorami i posłami piastującymi z
naszych okręgów, z województw: po
leskiego, nowogródzkiego i wileń-
skiego, z ramienia BBWIR, mandaty
parlamentarne,

„Slowo“ jest bardzo powściągli-
we w relacjach z przebiegu tego
zgromadzenia, bo właściwie ograni"
cza się do jednej tylko uwagi:

Oto w takim Lwowie, czy Po-
znaniu, na takiem zebraniu dyskusyj
mem parlaimientarjuszy i działaczy
wiejskich byłoby napewno daleko

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

dwa widowiska misterjum pasyjnego w 13

obrazach „Golgota“ o godz. 1 w peł. i o

godz. 4 popoł. W wykonaniu udział bierze

cały zespół Teatru Miejskiego oraz sta-

tyści.

Wieczorem o "godz. 8-ej (nieodwołalnie

po raz ostatni) świetna komedja Gabrjeli

Zapolskiej p. t. „Moralność pani Dulskiej".

Zespół koncertowo zgrany, z p. l. Jasiń-
ską - Detkowską w roli tytułowej. Reżyser

Jan Bonecki. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Golgota“.
— Koncert kompozytorski

ksandra Wielhorskiego z udziałem Zenaidy

   

Kowarskiej. W. środę o godz. 8 wiecz. w

Teatrze na Pohulance koncert znanego

pianisty i kompozytora, prof. Wiarszaw-

skiego Konserwatorjum, Aleksandra Wiel-

horskiego, z udziałem sławnej śpiewaczki

Zenaidy Kowarskiej (sopran).

— Teatr muzyczny „Lutnia”. „Domek

z kart* po cenach propagandowych. Dziś

o g. 8.15 w. świetna komedja muzyczna

Granichstaedtena „Domek z kart*. W го-

lach głównych J. Kulczycka i K. Dembow-

ski w otoczeniu: Dunin-Rychłowskiej, Lu-

bowskiej, Domosławskiego i Tatrzańskiego.

„Domek z kart“, ujęty został w 7 obrazów
urozmaiconych efektownemi baletami.

— Popołudnówka dzisiejsza w „Lutni“

Dziś o godz. 4 pp. po cenach propagando-

wych wartościowa op. Zellera „Sztygar' ..z

J. Kuūlczycką i K. Dembowskim na czele

premjerowej obsady.

— „Bal w "Savoy" po cenach propa-

gandowych. Jutro po raz ostatni słynna
op. Abrahama „Bal w Savoy' w obsadzie ,

- premjerowej. :
— Ostatnie występy J. Kulczyckiej.

Wie wtorek po raz ostatni „Wiktorja i jej

huzar”, w środę zaś melodyjna op. „Ortow“

Będą to dwa ostatnie występy J. Kul-

czyckiej przed wyjazdem na dłuższy odpo-

czynek.

— Koncert w sali Śniadeckich.
Dziś o godzinie 8 (20) odbędzie się
Wielki Koncert Religijny, podczas
którego zostaną wykonane utwo-
ry najwybitniejszych kompozytorów
świata w sali Śniadeckich U. S. B.
na rzecz, odbudowy wojskowego
kościoła na Antokolu.

Udział biorą: a) soliści, b) chór
„Hasto“ pod dyr. prof. J. Žebirow-
skiego. i c) orkiestra 1 P. P. Leg.
pod dyr. kapelm. por. F. Koseckiego.

Nabycie biletów przy wejściu na
salę.

Ze srebrnego; ekranu.
„ „WESOŁA WDÓWKA”.

Dyrekcja kina „Casino”, pragnąc zado-
wolić kinomanów, wystawiła cieszący się
powodzeniem we wszystkich stolicach Eu-
ropy film p. t. „Wesoła wdówka”, do któ-
rego scenarjusz i muzyka zostały zaczer-
pnięte ze znanej operetki F. Lehara.

„Wesoła wdówka”, z udziałem gwiazdy
filmowej Jeanette Mac Donald i przeświet-
nego komika-amanta Maurycego Chevalier,
w reżyserji E. Lubitscha, jest jedną z naj-

prof. Ale- |

pretensji do własnych parlamentar-
nych przedstawicieli. U nas występo
wało to w daleko słabszej formie, a
właściwie nie występowało wcale.

Redakcja „Słowa'' uważa, że par
lamentarzyści konserwatywni z BB
robili, co mogli, a że ..mogli niewie-
le, więc ..wniosek jest jasny.

Gościom ks, Albrechta Radziwił
ła ostatnie zebranie nieświeskie przy
wieść musiało na myśl inne zebranie
z okresu z przed dziewięciu mniej
więcej laty, odbyte również w Nie-
świeżu, w gronie podobnem, ale u-
świetnionem obecnością osób, któ-
rych tym razem nie było. Jeśli po-
równali ówiczesne swoje nastroje z
dzisiejszemi, to aczkolwiek „wiedzie
li, że obecni w Nieświeżu senatoro-
wie i posłowie robili wszylstiko, co
miogli, alby nie zawieść pokładanego
w nich zaułania', jednak niewątpli-
wie doszli do przekonania, że się
wówczas przed dziewięciu laty w:
ocenie sytuacji pomylili.

Przeskok od ówiczesnych nadziei
do dzisiejszej rzeczywistości jest nie
miły.

piękniejszych tego rodzaju operetek, jakie
wystawiły wytwórnie filmowe amerykań-
skie i niemieckie.

O akcji nie będę pisał, gdyż operetka
ta ogólnie jest znana. Operetka, prócz
przepięknej muzyki, ma dobre dekoracje i
wdzięczne stroje ub. stulecia, a najbardziej
interesującem jest to, że wykonawcy Mac
Donald i Chevalier ze swemi piosenkami
i wytworną grą są naprawdę godni wi-
dzenia.

Dodatki „PAT'a* są stare i niecieka-
we. Kiedyż nareszcie nasza kronika filmo-
wa dorówna chociażby w 50 proc. kronice
filmowo-sprawozdawczej „Foxa'* lub „Pa-
ramountu'? (H. Sz.)

|

„WERONIKA“,
Znama aktorka Franciszka Gaal, po nie-

bywałych sukcesach w „Piotrusiu“ i innych
filmach, ukazała się znowu w nowym obra-
zie p. t. „Wieronika”, wystawionym w ki-
nie „Helios“. Film ten nie jest już tak mi-
sternie wyreżyserowany, jak „Piotruš“, to
jednak przy niezłem tempie, dowcipnej
grze, oraz pięknej dekoracji całość wypadła
dodatnio.

F. Gaal w roli kwiaciarki wykazała
dużo wdzięku. Partner jej, Paul Hoerbiger,
narazie monotonny, w dalszej
swą wykonał doskonale.

Dodatki, tak kolorówki, jak i kronika
„PAT'a”* powtarzane. Dyrekcja winna po-
myśleć, że nie można karmić publiczności
staremi rzeczami, które zresztą przydłuśo
ciągną się. (H. Sz.)

„Prima-Aprilis w Rewji
Nowoskompletowany zespół w nowej

rewji p. t. „Prima-Aprilis“ nie dorównuje
poprzedniemu. Na miejsce „primadonny“ p.
Stadnikównej zaangażowano pieśniarkę p.
Oleniecką, która pierwszym swoim wystę-
pem nie zdobyła powodzenia u publiczno-
ści, gdyż, jak można sądzić z posiadanego
repertuaru — jest on nieciekawy, a jeszcze
mniej dostosowany do wymagań naszej pu-
bliczności.

Dobrzy są w popisach tanecznych pp.
Rynkiewiczówna i Radwan, którzy w ciągu
rocznego pobytu na deskach teatrzyków
warszawskich uczynili znaczne postępy.
Pozostali starzy znajomi, pp. Zdanowicz,
Leński i Gronowski, są dobrzy, lecz brak
im odpowiednich partnerek. P, Bolska śry-
wa przeważnie z p. Zdanowiczem i to w
skeczach i wodewilach, które nie zawsze są
nowe i ciekawe, a nieraz są poprostu o bez-
sensownej treści, P. Zdanowicz, jako reży-
ser, winien przyjąć. zasadę, iż całość pro-
$śramu musi być dostosowana do wszyst-
kich, a nie do publiczności z galerji.

' Z całości programu najbardziej jest
(urozmaicony półfinał i zakończenie zespo-
„łowe. (H. Sz.)

Z za kotar studjo.
Audycje wileńskie.

Program Rozgłośni Wileńskiej na dzień
dzisiejszy zawiera szereg interesujących
audycyj mówionych i muzycznych. A więc
jpoza „audycją dla wszystkich”, w której
jm. in, usłyszymy chór młodzieży wiejskiej,
zasługuje na uwagę reportaż z Domu ocie-
mniałych o godz. 19,08.

 

Koncerty niedzielne.

Zespół salonowej wileńskiej orkiestry
,kameralnej pod dyrekcją Alberta Katza
|wystąpi dzisiaj, w niedzielę, z koncertem,
, transmitowanym na całą Polskę, Program
|zawiera m. in, utwory muzyki popularnej.
+ Godz. 17-ta.

Audycją lokalną będzie recital. wiolon-
'czelowy Tadeusza -Lifana, «który wykona
jutwory Mozarta, Poppera, Schuberta i in.
Początek o godz. 19,25,

 

akcji rolę |

oszustów;  $rasujących w obrębie
rynku drzewnego, ogrywających na-
iwnych w t. zw. trzy blaszki, niema

„dnia, aby nie zanotowano wypadku

ofiarą oszustów padła

Samobójstwo w pobliżu mostu Zielonego.
W bramie domu niedaleko mostu

Zielonego znaleziono w kałuży krwi
nieprzytomnego mężczyznę w wieku
lat średnich. Przywieziony do szpi-
tala, po udzieleniu doraźnych środ-
ków,odzyskał przytomność i oświad”
czył, iż nazywa się Antoni Rynkie-

|kelner.

(Kalwaryjska 12), z zawodu
Będąc w silnym rozstroju

nerwowym skutkiem poróżnienia się
z rodziną poprzecinał w bramie. do"
mu żyły u obu rąk, z zamiarem ode"
brania sobie życia.

wiicz

Symulacja napadu rabunkowego na posłankę
agencji pocztowej.

P. Wilno-Troki.
lendówna,

Stamisława Ko-
posłaniec agencji pocz-

'towej w Szumsku odwołała swoje
zeznania o napadzie w celach ra-
bumku dokonanym na nią w dniu
B b. m. Obecnie oświadcza Kelen-
dówna, że doniesienie swoje uczy-
nila po naradzie z agentem poczto-

wym Michałem  Baraszkiewiczem.
Wedle jej obecnych zeznań rzecz
miała się następująco: Jakiś osob-
nik, który jechał pociągiem bez
biletu wyskoczył z wagonu i trącił
przytem Kolendównę, niosącą worek
pocztowy do ambulansu. Ūsilowa-
nego rabunku nie było żadnego.

 

ZA POSIADANIE NARZĘDZI ZŁODZIEJ-.
i SKICH 30 DNI ARESZTU.
} Wczorajszej nocy wywiadowca zatrzy-|

: "mał na ulicy.2 podejrzanych jegomošciėw, |

przypuszczając, že idą oni na wyprawę zło- |

dziejską. Jednym z zatrzymanych okazał:

się. Jan Bidzyński, znany awanturnik, wie- |

lokrotnie karany, przy którym podczas re-

wizji posterunkowy znalazł wytrychy. Po-

mieważ posiadanie tych narzędzi złodziej-

skich jest zakazane, starosta grodzki ska-
zał Bidzyńskiego na 30 dni bezwzględnego

aresztu, z równoczesnem osadzeniem go wi

więzieniu.

DWA POŻARY.
W ciągu dnia wczorajszego w mieście

zanotowano dwa pożary. Jeden wybuchł).

w domu Kamienia przy ul. Mickiewicza 35,

drugi zaś w domu Raśmiejowej przy ul.

Piłsudskiego 38.

przez straż ogniową. Straty nieznaczne.

PAJĘCZARZE NA STRYCHU DOMU
PRZY UL. W. POHULANKA.

W nocy z 4 na 5 b. m. nieznani spraw-,

cy dostali się na strych domu Nr. i9 przy

ul. W. Pohulanka, skąd skradli różną bie-

liznę, wartości 440 zł., należącą do lokato-|.

rów tego domu. Część bielizny znaleziono.

į

Polskie Radjo Wilno.
Niedziela, dnia 7 kwietnia.

Pożary zostały ugaszone m

ZNOWU NAPAD RABUNKOWY
NA KOBIETĘ.

W dniu 5 b. m. na ulicy Łukiskiej
o godz. 22 nieznany osobnik wyrwał
z pod pachy Salomei Zarzeckiej
(Łukiska 20) teczkę z różnemi dro-
biazśami, poczem zbiegł, Wartość

| teczki 5 zł,

Humor zagraniczny.
———

    

    

  

      

  

   

       

 

Dlaczego wycięto tu las?

dziecko! Tu powstanie:
— Tatusiu!

— Widzisz,

wspaniały park.

(Prager Presse).

9.00: Czas i pieśń. Pobudka do gimna 5 50577577-757507:77 РОИ
styki. Gimnastyka. Muzyka. 9.45: Dzien
nik poranny. 10.00: Transm. nabożeństwa z
kościoła św. Jana. Po nabożeństwie
Muzyka polska. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: Kom, met. 12.05: Praktyczne infor-
macje o nawozach sztucznych — odczyt.
12.15: Poranek muzyczny z Filharm. warsz.
14.00: Godzina życzeń. 15.00: Audycja dla;
wszystkich: „Słońce już weszło w znak
wiosny”. 15.45: Co należy wiedzieć o pie-
lęgnowaniu roślin? 16.00: Koncert solistów.
16,40: Recytacja prozy. 17.00: Koncert Zesp.
Salonowego wileńskiej ork. kam. 17,45:
Nora — opow. dla dzieci starszych. 17,50:
Kultura życia codziennego — Sportowiec.
18.00: Z arcydzieł dawnych mistrzów. 18.20:
Koncert chórów lwowskich. 19,08: Audycia,
z cyklu „Wizyty mikrofonu”. 19.25: Reci- |
tal wiolonczelowy Tadusza Lifana. 19.45:
Podróżujemy — Na pojezierzu mazurskiem.|
20.00: Rozpoczynamy sezon piłkarski, 20.45:
Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy:
i żyjemy w Polsce? 21.00: Loża Szyder-
ców. 21.30: Co czytać? 21.45: Muzyka.
22,00: Wil. wiad. sportowe. 22.05: Koncert'
reklamowy. 22.15: Koncert w wykon. Ork.
Symf. 23.00: Kom. met. 23.05: Reportaż.
23.30—24,00: Muzyka lekka.

Poniedziałek, dnia 8 kwietnia 1935 r.
6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

zyka, Dzinnik poranny. Muzyka. Wskazów-|
ki praktyczne.8,00: Audycja dla szkół, 11,57
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05:
Muzyka kameralna. 12.45: Wiskazówki dla
młodych matek. 12.55: Dziennik południo-
wy. 13,05: Komcert solistów. 13.50: Codz.i
odc. pow. 15.35: Zwiedzamy port w Gdyni.|
Transm. z wycieczki do portu łodzią moto-|
rową. 16.05: Koncert ork. salonowo-jazzo-
wej P. R. 16.30: Lekcja języka niemieckie-
śo. 16,45: Ordonówna na płytach. 17,00:
Przyleciały już ptaki — pogadanka. 17.15:
Cały świat pod jednym dachem. 18.00: Prze
śląd filmowy. 18.10: Arje i pieśni w wyk.
Gabriela Matasiaka. 18.30: Skrzynka pocz-
towa ogólna. 18.40: Życie artystyczne i kul-
turalne miasta. 18.45: Utwory Schumanna.i
19.15: Z litewskich spraw aktualnych. 19.25:į
Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wiadomości|
sportowe ogólnopolskie. 20.00: Coby było,
śdyby... 20.45: Dziennik wieczorny. 20.55:
Jak pracujemy i żyjemy w Polsce. 21.00:
Koncert (symfoniczny pod dyr. Grzegorza:
Fitelberga. 22.00: Koncert reklamowy. 22.15
Muzyka salonowa. 23,00: Kom. met.
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Nowości wydawnicze.
„ — Już się ukazał pierwszy numer

„Tygodnika Politycznego Gazety Warszaw-

skiej". Obficie ilustrowany( dziesięciostron-

nicowy numer zawiera następujące artyku-

ły: „Rzeczy najważniejsze”, „Tydzień w po-

lityce zagranicznej”, „Gdańsk”, „O nasze

prawa'* „Sprawy Kłajpedy”, „Madagaskar”,

„Tydzień w życiu polskiem“, „Jasieczkowy

Wojtek', „Łódź narodowa o sztuce”, „Przy

wódca narodowej Łodzi o sprawie żydow-

skiej (mowa adw. Kowalskiego)", „Aby była

„Przemiany wśród robotników”,

„Wieści z Górnego Śląska”, „Echa Łódzkie

w Wilnie”, „Walka z jadem żydowskim”,

„Przeciwieństwo Łodzi”, „Po uchwaleniu

budżetu miasta Poznania”, „Niemcy w za-.

chodniej Polsce”, .„Zubożenie wsi“, „Upa-

dek rzemiosła polskiego”, „Wieś polska w

walce:z żydami” i inne. Ponadto numer za-

wiera obfitą kronikę i odcinek powieścio-
"wy

Cena 20 gr. egzemplarz”,

Zatonięcie płonącego
statku.

BUENOS AIRES. Pat. Donoszą z

Valparaiso, że na statku chilijskim

„Bio Bio” w podróży do Valparaiso

wybuchł groźny pożar. Inne statki,

które pośpieszyły na pomoc, urato:

wały podróżnych i załogę w liczbie

305, lecz statek poszedł na dno z

całym ładunkiem. Wedle opini
kapitana statku pożar wynikł z pod
palenia.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolna.

 

 
 



  

Niedziela, 7 kwietnia. DZIENNIK WILEŃSKI

KRONIKA MIASTA PRZEMIAN.
Tomasz Parczewski. Kronsztadt natle rewolucji rosyjskiej. Wydaw-

nictwo Kasy. Im. Mianowskiego. Warszawa 1935 r. str. 161.

Pamiętnik swój z uimującą prosto”,

tą określa autor, jako „wspomnienia

przeżyć z wielkiej wojny i rewolucji

człowieka, który wielkiego udziału

w wypadkach nie brał, sam umyślnie

. wrażeń nie szukał, a sporo jednak

widział i przeżył". >

Dodam, że swoje obserwacje 1

doznania umiał zanotować w sposób

jędrny, zwięzły i sugestywny, ujmu-

jąc rzeczywistość pod kątem widze”

nia jalk najdalej posuniętegoobjekty

wizmu. llekroć pragnie uczynić ja”

kąś dygresję przypomina sobie, że

jest tylko widzem, beznamiętnym

obserwiatorem.

Autor myśli, czuje i reaguje, mi-

mo to pamięta o swym obowiązku

kronikarza miasta przemian.

Oto  charakterystyczna wypo”

wiedź: ....Ta okoliczność bije wprost

w oczy, ani caryzm, ani wojna, ani re

wolucja, ani kontr-rewolucja nie wy”

sunęły ludzi wielkich, opatrznošcio-

wych. Jest to już jednak temlat do-

tyczący filozofji dziejów rosyjskich

a ja przecie piszę tylko własne
wspomnienia ''.

Tomasz Parczewski całą reWro-;

lucję rosyfską przeżył w Kronszia-

dzie i nawet objął w tem mieście sta-

nowisko gubernatora. Wszystkie wy

padki, dzięki którym  Kronsztadt

zdobył wielki rozgłos rozegrywały

się przed oczyma autora. Celem

kisiążki Parczewskiego jest udostęp”

nienie poznania Rosjan i Rosji. Rosji

nie znaliśmy i nie zaamy — konsta-

tuje w przedmowie — przed wojną

w czasie 'rewolucji rosyjskiej praw-

dziwa Rosja została zasłonięta przed

nami, tą jej częścią, która stanowiła

olkkupację i która odbierała chęć po“

znania samej Rosji. Dziś zasłonięta
jest przez bolszewizm, który jest już
okupacja samei Rosji przez bolsze-

wików. Widzimy Rosję przez czer”
wone szkła terroru bolszewickiego...

Jeśli stosunek taki był usprawiedli-
wiony w czasie okupacji — niewoli,
to teraz, wydaje mi się, jest niewłaś-
ciwy. Ubliżałby raczej nam. Jeśli nie
znamy Rosji, musimy ją poznać.
Traktować to zadanie należy objek”
tywnie sine ira et studio. `
W pamiętniku autor uwzględnia

zarówno stronę polityczną jak i tło
rewolucyjne. Wspomnienia obejmują
w porządku chronologicznym trzy
okresy, czynnych wystąpień  Kron-
sztadtu. Dzieje się to w latach 1917,
1919 i 1921. Parczewski opisując ko-
leje miasta uwzględnia tylko trzy
Ł zw. „ruchy”,W. pierwszyłm okresie,
który autor nazywa pierwszym Kron
sztadtem forteca stanowi podkład a-

gitacji bolszewickiej. W czasach
drugiego Kronsztadtu następuje wy”
buch powstania w 1919 r. Powstanie

jest slkierowane przeciw  bolszewi”
kom. i wiąże się z ruchem wojsk „bia 
łych”, Ruch ten kończy ofenzywa

'Judenicza na Petrograd. Kronsztadt
'nie brał wówczas czynnego udziału

(w walkach. Wystąpiły tylko porty:
| „Ino“ i „Krasnaja gorika“.
| Okres trzeciego Kronsztadtu cha”
|rakteryzuje energiczne wystąpienie

miasta i floty przeciw bolszewikom.

"Przyczem fort „Krasnaja gorka“ do-

staje się bolszewikom, natomiast
dreadnought „Pietropawtowsk“ opo-
wiada isię za Kronsztadem.

Tak wygląda w maksymalnym
skrócie treść tej zajmującej książki.
Jeszcze parę uwag o stylu Parczew-
skiego. Jalko czwiek urodzony i wy:
chowany w Rosji, autor nie mógł po-

zostać wolnym od wpływów, które,
zaciążyły na jego stylu. Wydawca
wprawdzie usunął co faskrawsze ru",

sycyzłmy, lecz mimo to jezyk pamięt-|

nika bywa czasem zbyt „egzotycz-|
ny”. Książka jest wydana starannie

i estetycznie.
Que sais—je.

 

Literatura w Sowietach.
Zajście literackie aż w dalekim

Chabarowsku przedstawiły moskiew

skie „lzwiestja” z dn. 29 ub. m. w

dłuższym opisie. A mianowicie w

styczniowym zeszycie czasopisma
„Na Rubiežy“ wydrukowano roz”

dział z powieści niejakiego  Amur-

skiego p. t. „Duma”, uważany za

bardzo niebezpieczny. . Przynajmniej

talk to ocenia w „Izwiestjach” oskar”

życiel komunistyczny:

— (Cały rozdział jest otwartem wystą-

pieniem wroga, bezprzykładnem w swej a-

rogancji.. Bohater powieści wypowiada na-

stępujące poglądy: By dogodzić partji, po-

winienem odgrywać rolę automatu, a co o-

trzymam wzamian, jak nie to, że będę zmu-

szony wysłuchiwać długich odczytów o ple-

num, latać za sprawunkami, gromadzić jaja

i kartofle, siedzieć w zadymionych izbach...

oświadcza: Partja i władza sowiecka śnu-

śnieją w burżuazyjnem przeobrażeniu...

Więc przygodny prokurator lite- |

racki w „Izwiestjach' oskarża auto"

ra powieści o trockizm, twierdzi, że:

powieść jego służy kontrrewolucji

Dalszy ciąg tej sprawy znajduje

się w depeszy z Chabarowska, przy”

toczonej przez Izwiestja” w numerze

z 2-$o kwietnia r. b. Depesza zawie”

ra postanowienie partyjnego kolmiite-

tu Dalekiego Wschodu. Biuro Ikomi- |
tetu uznaje powieść Amurskiego za

utwór trockistowsko - kontrrewolu-

cyjny i wydała autora, które właści-
wie nazwisko jest Romanienko, par”

tj. Udzielono (surowej nagany re”,
daktorowi czasopisma  Szackielmu,|
usuwając go zarazem ze stanowiska
z zakazem pełnienia w ciągu dwu lat
odpowiedzialnej pracy w prasie. Zo-
stał usunięty również  kierojwnik
działu literatury krajowej. Pierwszy
selkretarz krajowego komitetu par:
tyjneśo, Samojłow, został ukarany
wizślędnie łasodnie: udzielono mu
tylko surowej naśany za nieprzeciw-
działanie w ukazaniu się tej powieś-
ci, której treść zresztą znał, co ob
jaśnia się tem, że na zebraniu w
dniu 30 marca wyraził on skruchę.

Jednocześnie „Prawda”* z 2-g0
b. m. ogłasza postanowienie koleś"
jum partyjnego przy komisji kontro-
li partyjnej, odnoszące się do dwóch
poetów, członków partji:  Alelksan-
dra Żarowa i J. Altauzena. Zarzuca
się im, że podczas artystycznej pod-
róży na Syberję i Daleki Wschód nie
zadowolili się 15 tys. rubli, otrzyma”
nemi na podróż, lecz zorganizowali
30 występów po 2 tys. każdy, co wy”
wiołało protest organizacyj miejsco-
wych. Postanowienie kolesjum par-
tvinego jest jednak raczej łaśodne.
Udzielono im nagany i uznano ich po
stępowanie za niekomunistyczne, ale
zarazem kolegfum partyjne stanęło
w ich obronie przeciwiko wydatwni-
stwom „które do wyjaśnienia sprawy

, odmawiały drukowania ich utworów.

Co więcej, jeden z bohaterów, komunista, |

  

 
: każdy mężczyzna

chciałby być jeli partnerem. Podziwiają ją
wszyscy nie dla jej urody lecz dla wdzięku,
którym wszystkich czaruje. Ten urok fascy-
nującej kobiecości zawdzięcza umiejętnemu
stosowaniu pudru i kremu ABARID.- | :
Oba te preparaty zawierają wycigg z ce- /

bulek białej
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Gaz świetlny już nie jest
- trujący.
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Proi. dr. Wuli Miller, uczony wiedeński,

wynalazł metodę pozbawiania gazu świetl-

nego trujących własności.

   1002
‚ доТатит»

SUCHARD
ZAAGKRRAKKNANANKAWAM LOWNZNTNAN

 

Aresztowanie bandyty Hamiltena.'
DALMAS. (Pat). (Stan Telksas). i skazany na śmierć, W) lipcu jednak

W pobliżu Worth aresztowano nie' zdołał umiknąć z więzienia. W lutym
jakiego Hamiltona, który znany był 1935 roku włamał się do arsenału w

ostatnio pod nazwą „Wróg publiczny Beaumont, skąd zabrał 8 karabinów

Nr. 1%. Hamilton, sprawica szeregu i kilka tysięcy nabojów.

napaści ma banki, ścigany był w' Pod silną eskortą aresztowanego

ostatnich czasach przez sądy 6 po- bandytę przewieziono do więzienia.

 

skórek, jednocześnie chroni go i odżywia.

sA?
3 ORM WSE О SEMI S ATI

[DOMYCIA TWARZY STOSUJCIE ZAMIAST

łudniowo-wschodnich Stanów, które
skazały go za napady bandyckie о-;
gółem na 263 lat więzienia. |

Osadzony w więzieniu w 1933

roku Hamilton zdołał w styczniu
1934 wolku wydostać się z więzienia,

zabijając przytem jednego ze siiraż-
mików. W/ kwietniu tego roku Ha"

milton został ponownie aresztowany
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Wystawa wojskowa
w Paryżu.

PARYŻ. (Pat). Wiczoraj w muzeum
sztuk  delkoracyjnych nastąpiło ©-
twarcie wystawy pod tytułem „Dwa
wieki chwały walki wojskowej od
1610 do 1814 roku“. Na wystawie
szczególną uwagę zwracał dział pol
ski, uwydatniający rolę jaką ode-
grali Polacy w wieku XVIII-tym w
czasie wiellkiej rewolucji oraz w epo
ce Napoleona.

 

Admirał Byrd
o Antarktydzie.

PANAMA. Pat. Admirał Byrd,
który zatrzymał się w Panamie po
drodze do Nowego Jorku, udzielił
wywiadu korespondentowi Reutera,
oświadczając, iż nie powróci już do
Antarktydy. Byrd zamierza napisać
książeczkę o swej ekspedycji. Twier-
dzi on, że dokonał wielu odkryć o
wielkiem znaczeniu dla nauki. Mię-
dzy in. znalezlono pnie skamienia-
łych drzew odmian spotykanych w
pasie podzwotnikowym.

Byrd jest przekonany, że prze-
strzenie podbiegunowe posiadały
niegdyś ciepły klimat. Natrafił on
również na pokłady węgla i liczne
skamieniałości. Byrd dodał, iż zda-
niem jego Mntarktyda nigdy nie
odegra większej roli pod względem
orzemysłowym i handlowym. Posia-
da ona jednak wartość pod wzglę-
dem naukowym.

НПННННННРННИНМЕНННЯННИННОНННРННОИННОННОУЕ
Najskuteczniej walkę

z żebractwem można

prowadzić za pomocą bonów

jałmużniczych „Caritasu". Wśród wystawionych  ekispona-
tów uwydatniają się te, które przed-|
stawiają stosunek Napoleona do Pol-
ski, oraz pozostające w związku z

osobami: Iksięcia Józefa Poniatow-
„skiego, gen. Dąbrowskiego, gen,
Kniaziewicza, księcia Sułkowskiego
i innych, „ży
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Gielda.

WARSZAWA (Pat). Na dzisiej-
szych giełdach walutowych  floren
holenderski, który w późniejszych
godzinach wczorajszych wykazywał
niepokojący spadek, miał tendencję
raiczej mocniejszą. W, Warszawie
notowano $o bez zmian 357, w Pa”
ryżu przy otwarciu 10.12 wobec
10.123/4 przy wczorajszem zamiknię-
ciu. Późniejsze notowania giełd za-
chodnich wykazują, że Amsterdam
poprawia się wyraźnie. Mocniejsze
tendencje wykazują dewizy na Bru-
kselę, Miedjolan, Londyn i Nowy
Jork. : :

WARSZAWA (Pat) Dewizy: Belgja

90,25—90,55—89,95. Berlin 213,20—214,20—

212,20. Gdańsk 173,15—173,58—172,72. Ho-

landja 357—357,90—356,10. Londyn 25,83—

26,96—25,70. Nowy Jork 5,31*/s—5,343/s—

5,283/s. Kabel 5,311/2—5,341/—5,281/:. Oslo

129,75—130,40—129,10. Paryż 34,99—35,08—

34,90. Praga 22,14—22,19—22,09. Stol:holm

133,10—133,75—132,09. Szwajcarja, 171,73—

172,16—171,30. Wiłochy 44,40—44,52—44,28,

Hiszpanja 72,53—12,89—12,17. — Przewaž-

nie mocniejsza, CE

Akcje: Bank Polski 89,50-—89.. Lilpóp
11,15—11,10. Starachowice .17,75—17,50. —
Tendencja przeważnie mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45,

Inwest. seryjna 108.  Konwetsyjna 66.50.

Dolarowa  76,50—77.  Dolarówika  52,50—

53,50. Stabilizacyjna 65—64,38—65,50. Li-

sty ziemskie 50,75—51. — Tendencja dla

pożyczek słabsza, dla listów przeważnie

słabsza.

 



8 DZIENNIK WILENSKI

WIDOWISKO 10 000 CUDÓWI Nająjośaielszy

WONDER BA
A!. Jolson, Doloros del Rio, Ricardo Cortez i in. już w tych dniach.
 

DZIŚ naj
nowszyfina „MARZĄCE U TA"

PAN «:Bergne
oraz Kolorowy Dodatek i in. Pocz. o godz. Ż-ej.
 

Pod protektoratem archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Potężn: Arcydzieło Filmowe

 

c Cudów
(LE DRAME DE LOURDES)

MIEJSCE ŁASKI BOZEJ.
Szczegóły nastą pią

||

wynalezienia tašmytfilmo-
wejp. t.:

„WESOŁĄ

WDOWKA“
Rež. Eruest Lubitsch. Mu 4

Wsžystko £o jest najwe-
seiszego, najpiękniejsze
go, najwdzięczniejszeg:
zebrano w tym jednyr

wieikim obrazie.

zyka Franciszek Lehar. AN

Wkrótce
w kinie

  

 

«HELIOS».
Dziś początek o godz. 2-ej, Rewelacja sezonu. JEANNETTE MAC.
DONALD, MAURICE CHEVALIER w nnjciekawszym filmie od czasu

 

Seanse: o godzinie 2 4, 6, 8 i 10 wiecz.
Bilety honorowe i bezpłatae bezwzglednie nieważne.

FRANCISZKA GAAL "wJedyna i niezrównana

LE
szym i najlepszym z dotychczasowych filmów

„WERONIKA*
' Przepiękne piosenki Franciszki Gaał.
„W lasku wiedeńskim”, PAT oraz Tygodnik Paramountu. Uprasza się
Sz. Pubiiczność © prxybycie na póćz. seańsu.Seznse:

Nadprogram: Kolorowa atrakcja

4, 6, 8 I 10.15,
 

DZIS. Balkon 25 gr.

Prima Aprilis ||
z udziałem nowozaangażowanej plešniarki Janiny O©lenieckiej orzz
duetu tanecznego Radwan - Rymkiewiczówna. W barwnym I melodyj-
nym programia m. in oryginalna nowość i dowclpy ilustrowane. Co-
dzleūnie 2 przedstawienia o 'g. 530 i 8.15. W niedziele i święta 3

Program Nr. XVI p. t.:

przedstawieniao g. 4, 6.30 I 9-ej.
 

 

KENII
KRUPNIK 7FnTROWANIA
sporządzisz przy pomocy zaprawy

'ziołowe-korzennej.

Fłakon 1 zł. wystarcza na 1—3
litry wódki

POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
WILNO, LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę:

78 przecudnyct zapachów.

 

LOKALPRZEMYSŁOWY,
ok, 300 m*, woda, kanalizacja, pion ele-
ktryczny dla światła i motorów, ew. ko- |
rzystanie z kotła parowego — do wyna”

 

Dowiedzieć się: Popławska 29,jęcia, 223—0 |

 

 

ILLeni

Kto próbował ten przekonał się

wina
wytwórni

W. Osmołowski—ilm
są stare, ieżałe, mocne | zdrowe,

kanocnym
Do nabycia w sklepach wlnno-spożywezych

Wilno, ul. Rossa 15, tel.
17-29, istnieje od 1885 r.
Gotowe pomniki, krzys
że i płyty pamiątkowe
z kamieni naturalnych ł
sztucznych. Wykonanie
robót betonowych, w
zakres grobownictwą
wchodzących, na wszyst-
kich cmentarzach wileń-
skich i na _ prowincji,

i powierzonych. Uwaga:

 

wych i zwiedzanie wy*
stawy pomników nie
obowiązuje do kupna,

=

- BEZWĄTPIENIABARDZO TANIO Ne-
komunikaty i wszelkie ogłosze-

nia do „Dziennika Wileńskiego”, „Głosu
Wileńskiego" oraz do wszystkich gazet

załatwia Biuro Ogłoszeń
STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82.

7R i ri A

 

   „m. Ъ tel.3- 43,

a

VUVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVVYTYVYVVYVYVYVVYTY

CZAS PRZESADZAĆ rośliny poko-
jowe, czyni to fachowiec ogrodnik.
Oferty do Administracji „Dz. Wil"

 

Pracownia gorsetów
przy „AMERYKANCE"

noszy, po cenach b. niskich.  ŚW. JAŃSKA 6 — 8.

niech ich nie zzbraknie na stole Wiel-

RBIKNER,|

  

 

   
A

S 7 kwietnia.

CHRONI CERĘm. SZKODLIWEM
DZIAŁANIEM DESZCZU,WIATRU LUB
SŁOŃCAiSTANOWI DOSKONAŁY

PODKŁAD POD PUDER.

  

 

  iacym,

CHORY ŻOŁĄ
POWSTAWAN

stosowane również prz
żółciowychihemoroidac!

 

  
gi

j poleca na

damską

 

    LLULI

SKLEP GALANTERYJNY=

LU i)
przy ul. Mickiewicza 29

święta Wielkanocne

w wielkim wyborze dach

i męs
CENY BARDZO NIZKIE.KT”;meZew 1
AAAA —

į
Ładną blžuterję, zegarki oraz Inne drobiazgi

jako prezent na Święta Wielkanocne
mcżna nabyć w pierwszorzędnej firmie

po cenach aż

V. JUKE ów». mm|
MICKIEWICZA 4.

                                      

n
ų

  

 

(BÓLACH,

SRDNANE CZOPKI

Miszzkaniefipokoje i

NIEZNANE 
[
|

А

 
p/ś projektów własnych |

Udzielanie porad facho-|

poleca najnowsze modele pasów i biusto-

|
'

s
e

  
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

3 pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami (ła-

'zienka, water) do wy-
najęcia, Plac Metro-
politalny 3, vis a vis

PRZY CIERPIENIACH HEMOROIDALNYCH
SWEDŽENIU, PIECZENIŲi = 8 @ *

KRWAWIENIU STOSUJE # s X

 

   
   

   

KaoR
IalZprEėdaž g

KUPIĘ"ró Dow
mały z placem albo
zostanę  współwłaści-
cielem domu  celem| ś
posiadania  mieszka-
sia o. 3—5 pokojach
na własność. Pošre-
dnictwo wykluczone.
Oferty składać do
„Dziennika Wiłeńskie-

 

Duży
umeblowany luksuso-
wy pokój na parterze
(w pobliżu Sądu) do
wynajęcia solidnej o-
sobie. Ul. Mickiewi-|
cza 30, m. 1.  219—0

POKÓJ
ze wszystkiemi wygo-
dami i niekrępującem
wejściem do  wyna-
jęcia. Może być ze
wspólną kuchnią. Mic-
kiewicza 44—18,

 

mieszkanie słoneczne
z wygodami. UL Pod-
górna. + 232—0

LI

|mostu = Zarzecznego, 60“ okazicielowi kwi-
tel. 11-74, 220 tu Nr. 193. 193

(murowany z ogrodem
sprzedaje się na Zwie-|
rzyńcu. Moniuszki 5,
róg Witoldowej. In-
formacje: Montwil-
lowska 14—1, g. 3—5.

i 226—0

| Place
sprzedają się (w о-
grodzie owocowym),
w _centrum miasta,
200, 300 i 500 sążni
kw. Wiadomość: tel.
19-30, od 8—10 i od
3—6 wieczór.

any
do pisania, mala, ta-

 

mio do sprzedania,
S 16, m

odz.3—5.

 

Tamże przyjmują się wszelkie naprawy.

Bronę
BM oraz deski
!‹!фоче sprzedam nie-
drogo. J. Jasiūskie-
|go 1-a, m. 2, g. 10—5.|

224—2

"" „FORTEPIAN,

nie, sprzedam bardzo
ai z powodu wy-
|jazdu UL Krakow-

I FORTEPIANY,
‘роме i _ okazyjne
sprzedaje na dogod-
mych warńńikach. Nie-
|miecka 22, m. 19.

 

221—9,

 

ZGUBY. i

Ц
wojskową,

т\мус]щц przez P.K.U.
/Wilno-Miasto na imię
Antoniego Wincława,
uniew. się.

 

2 SZOPY,
odpowiednie na ga-
raż, stajnię lub skła-
dy. Mostowa 1, do-
„wiedzieć się u do-
zorcy.
 

| przyjmuje
roboty wchodzące w
zakres stolarstwa jak
również reperacje |
opakowanie mebli. —
Wykonanie — solidne.
ceny niskie, ul. Mic-
kiowioza 24 m. 17, J,
Chmieiewski. 813

Kursų

 

KROJU
i 5ZYCIA

Wielka 56—3. Ceny
znižone! "> 102—9

MATEMATYK,
nauczyciel gimn., wie-
łokr. człon. Państw.
Kom. Matur., przygo-
towuje — 40 . matury.

4, Kalwaryjska 6, m. 3,

230—0 0d $. 1—4.

RATUJCIE ZDROWIE:
DEK JEST NIERAZ POWODEM.

IA NAJROZMAITSZYCH CHORÓB.

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA
są dobrym środkiem dla uregulowania żołądka, usuwają

obstrukcję, są łagodnym naturalnym środkiem przeczyszcza-

usuwają subsłancje gnilne,

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA

y cierpieniach wątroby, nerek, kamieni

h są chętnie przyjmowane przez chorych.

zatruwojące organizm.

| Biegi

usuwa pod śwarancję:
|„AXELA* KREM?
słoik tylko 2 zł, Do
j nabycia w składach
'aptecznych 'i perfu-
Ё merjach —i1

 

|| Pracownia wafli
STANISŁAWA

PIECZULA

|została _ przeniesiona
na ul. TROCKĄ Nr..
19 (w podwórzu) —

poleca

WAFLE
i chalwę w pierwszo--
Be >

mały, w Solrym słar pe cenach hurtowych..

i
 

 

Młody
człowiek z ukończo*-
ną szkołą średnią po-
szukuje posady biura*-
listy (chętnie na wye-
jazd do majątku). Re-
ierencje poważne. Po-
siada świadectwa pra-
«cy. Uniwersytecka 4,
m.'22,SH

 

Potrzebny
lokal|

4—6 pokojowy z:
wygodami wśróde
mieściu na miesz=

kanie i biuro. Oe
ierty prosimy skła |
dać w Redakcji
pod „214*,

GOSPODYNI,

 
wli drobiu, mleczare-
stwie, przyrządzania
wędlin, posiadająca
referencje poważne,
poszukuje pracy. Po-
pławska 3, m. 9, Ka-
sperowicz. 225-

SEKCJA MŁODYCH
Stronnictwa  Narodo<-
wego uprzejmie prost:

o faskawe zgłoszezie.

jakiejkolwiek  pracy:
lub zatrudnienia, cho».

ciażby czasowego w
Wiinie i na prowim-

cji dla bezrobotnych.
swych członków. Zgłoszenia przyjmuje.

Administracja „Dzien-

nika Wileńskiego”.

 

Młoda panienka z u-
kończoną szkołą Prze-
mysłowo - handlową
poszukuje pracy do
dzieci jako bona lub-
do szycia. Może na
wyjazd. Łaskawe o-
ferty prosi kierować
do„Dz. W." dla „bo-
ny” lub p-adr. Szka-
plernn 68 u gospo-

 

darza domu. g2

Rutynowany
korepetytor, mate-

_ |małyki I fizyki,wcię-
zkich warunkach ma-
terlainych. Prosi P. P,
potrzebujących kore-
petycyj z przedmio-
tów wyżej wymienio-
nych o zgłoszenie się
pod adres podany Po-
łocka 26—m. 2. 2  

OdpowiedzialnyRedežios STANISLAW JAKITOWICZ.
ZETOR Wilno, Mostowa Nr. 1

znająca się na hodo--

 


