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ficyt 4,102,000 zł.

POZNAŃ, 26. 5. W. nocy ze
środy na czwartek nieznani spraw-
cy dokonali włamania do biura
centrali władz dzielnicowych O.
W. F. w Poznaniu. Złoczyńcy przy
pomocy  wytrychów otworzyli
drzwi i wtargnąwszy do biura, po-
rozbijali wszystkie szafy i biurka.
Nie znalazłszy widocznie tego cze-
$0 szukali, włamywacze ograni-
czyli się do zabrania maszyny do
pisania oraz 24 odznaki O.w. P.

Włamanie miało podkład wy-
bitnie polityczny. Istnieją zupełnie
wyraźne dane, że złoczyńcy przy-
szli z nadzieją znalezienia jakichś
„materjałów, mogących przydać
się w „robocie politycznej”, oraz
zaopatrzenia się w środki dla -
rabiania dokumentów O. W. P.
Nadzieje te spełzły na niczem,
a zawiedzeni bandyci polityczni
dla upozorowania zwyczainego
włamania, ukradli maszynę do pi-

porządzeń © zmianie
pracowników Powsz
oraz pracowników P.

wotomyskiego i

WARSZAWA. (Pat). Dziś w

Antoni Marylski, były poseł do

WARSZAWA. (Pat). Po kiiku-
tygodniowej chorobie zmarł w
szpitalu im. Józefa Piłsudskiego
š. p. Feliks Dutkiewicz, prezes
Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

GENEWA (Pat). Genewskie
kola polityczne śledzą z wzrasta-
jącem zaniepokojeniem rozwój wy-
padków w Gdańsku. Rewelacje
prasy francuskiej, w szczególności
artykuł paryskiego Le Matin, de-
maskujący plany Reichswehry w
stosunku do Gdańska i ich zwią-
zek z niemiecką akcją w dziedzi-
nie rozbrojenia, wywołały tu, a
także w kołach konierencji roz-
brojeniowej duże wrażenie. W.

„Do Londynu nadeszła nastę-
pująca depesza od gminy żydow-
skiej w Aden (Jemen):

„Żydzi w Aden są w niebezpie-
Czeństwie. Śpieszcie natychmiast
z pomocą!”

Analogiczny telegram nadesła-
ła gmina żydowska w Aden rów-
nież do rządu angielskiego.

Do tej pory brak dokładnych
danych o wypadkach w Aden.

Jak donoszą, wczoraj tłum A-
rabów zaatakował dzielnicę ży-
dowską w Aden. Doszło do ostre-
go starcia między Arabami a Ży-

 

nocy zmarł w Warszawie Ś. p.

ZNÓW BIJĄ ŻYDÓW.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44, Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Deficyt budżetowy w kwietniu.
Kredyt w Banku Pelskim „źródłem* dochodu.

(Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. Zamknięcie rachunków za kwiecień wykazuje de-

W ciągu kwietnia Skarb Państwa wykorzystał 30 miljonów kre-
dytu bezprocentowego w Banku Polskim. Kredyt ten został zaracho-
wany na dochód Skarbu Państwa.

Włamanie do biur O. W. P. w Poznaniu.
sania, nie ruszając zresztą innych
rzeczy bardziej wartościowych.

Charakterystycznym jest fakt
zabrania odznak organizacyjnych,
które są poszukiwane w pewnych
kołach jako środek do podszywa-
nia się pod członkostwo O. W. P.

Zaznaczyć należy, że włamy-
wacze „zrewidowali” również są-
siedni lokal Młodzieży Wszech-
polskiej.

Wiadomość o zbrodniczem wła-
maniu wywołała wśród społeczeń-
stwa poznańskiego olbrzymie i po-
wszechne oburzenie, zwłaszcza, że
nie ucichły jeszcze echa nocnego
najścia na świetlicę O. W. P. we
Wrześni, gdzie podobni „nieznani
sprawcy” zbezcześcili godło pań-
stwowe. Opinja publiczna wie do-
brze, gdzie szukać tych bohaterów
nocnych, operujących tchórzliwie
pol osłoną nocy przy pomocy wy-
trychów.

Obniżenie poborów pracownikom
P. K. O., Banku Rolnego i B. G. K.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rada Ministrów w związku z powziętą na po-
przedniem posiedzeniu uchwałą w sprawie rozciągnięcia 10*/,-owej
zniżki uposażeń również na pracowników przedsiębiorstw,
l instytucyj publicznych poza Warszawą, uchwaliła trzy projekty roz-

sokości uposażeń pracowników P. K. O.
negoza эстей
twowego Banku Rolnego. W myśl tych

rozporządzeń, uposażenie pracowników powyższych instytucyj zostaje
zmniejszone poza Warszawą o 10 proc., po zastosowaniu właściwych
kroków, niezbędnych do praktycznego przeprowadzenia tej obniżki.

` W stosunku do pracownikėwįBanku Gospodarstwa Krajowego
obniżka ta dokonana będzie na mocy rozporządzenia ministra skar-
bu. Ponadto Rada Ministrów uchwaliła projekt rozporządzenia Pre-
Zydenta Rzeczypospolitej o przekazaniu ter
stwa Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Mini-
sterstwu Pracy i O. Sp. oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie rozwiązania sejmików powiatowych powiatów jarocińskie-
go, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego,

ostrowskiego w województwie poznanskiem. To
ostatnie rozporządzenie pozostaje w związku ze zmianami, dokona-
nemi w podziale terytorjalnym województwa poznańskiego na skutek
skasowania w tem województwie kilku pawiatów i przyłączenia ich
do powiatów wyżej wymienionych.

Zgon zasłużonego działacza narodowego.

zakładów

adu Uhezpieczeń Wrsajemnych.

zakresu działania Minister-

mogileńskiego, no-

Sejmu ze Stronnictwa Narodo-
wego.

Zgon b. min. sprawiedliwości Dutkiewicza.
b. kierownik Ministerstwa Spra-
wiedliwości. Pogrzeb odbędzie się
jutro o godz. 10.30 z kościoła
św. Kazimierza Boromeusza na
Powązkach.

Generał Romer w stan spoczynku.
э (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W najbliższych dniach przechodzi w stan spo-
tzynku gen. Jan Romer z powodu przekroczenia wieku.

W G-newie niepokoją się sprawami
Gdańska.

związku z tem w dalszym ciągu
bardzo jest aktualny wczorajszy
artykuł „La Suisse”, który świad-
czy, że bezczynność organów Ligi
Narodów wobec /wzrasłającego
niebezpieczeństwa. dla pokoju, wy-
nikającego z działalności hitlerow-
ców w Gdańsku, budzi w opinii
publicznej i w genewskich kołach
politycznych zdziwienie i nie-
pokój.

SE. 7

dami. Liczba rannych żydów wy-
nosi podobno 16 osób, gdyż żydzi
odpierali atak tłumu, również 3
Arabów odniosło rany.

Arabowie dokonać mieli napad
z tego powodu, że Żydzi „rzeko-
mo” wyrzucili śmieci na „dziedzi-
niec miejscowego meczetu”.

Tyle Żydowska Agencja Pra-
sowa.

Ciekawi jesteśmy, jak wygląda-
ło to „rzekome” rzucanie śmieci
na dziedziniec rneczetu?

Czy tylko naprawdę  „rze-
kome“? ;44
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Przed utworzeniem gabinetu Herriota.
PARYŻ (Pat). Herriot konty-

nuował w piąlek przez cały dzień
konfereneje, rozpoczęte z począt-
kiem tygodnia z rozmaitemi osobi-
stościami partji radykalnej oraz
innych stronnictw politycznych.
Z otoczenia Herriota oswiadczają,
że przywódca radykałów posunął
tak daleko swe konsultacje, że po
oficjalnem nominowaniu go na pre-
mjera Herriot będzie mogł między
5 a 8 czerwca przedstawić się

Izbie ną czele nowego rządu. W
sprawie współpracy socjalistów w
nowym gabinecie koła zbliżone do
Herriota zachowują ścisłą rezer-
wę, ograniczając się do oświad-
częnia, że decyzje, powzięte przez
kangres partji socjalistycznej będą
znane dopiero w poniedziałek
wieczorem, poczem 31 maja odbę-
dzie się posiedzenie komitetu wy-
konawczego partji radykalno-spo-
łecznej.

 

Liga Obrony Praw Człowieka jest
organizacją masańską,

(Kap) Wiele już razy prasa ka-
tolicka we Francji podnosiła. że
Liga Obrony Praw Człoweka stoi
pod wpływem masonerji i prze-
niknięta jest jej duchem i ideą.
Obecnie „La France Catholique"
ogłasza na swych łamach katego-
ryczne twierdzenie: „Nie mamy
obecnie wątpliwości, że Liga Obro-
ny Praw Człowieka jest stowarzy-
szeniem wybitnie wolnomular-
skiem'. W numerze bowiem z
dnia 30 ub. m. czasopisma , Alpi-

na', organu Lóż szwajcarskich,
czytamy takie polecenie: „Liga
Obrony Praw Człowieka jest sto-
warzyszeniem masońskiem o wiel-
kiej przyszłości, któremu każdy
mason winien okazywać sympatję
i poparcie. W Genewie jej preze-
sem jest nasz „brat“ Gustaw
Morloz“.

Większej przysługi nie mogli
mąsoni wyswiadczyć katolikom,
jak jasno mówiąc o stosunkach łą-
czących Ligę z wolnomularstwem.

NOWY GABINETW GRECJI.
Ustąpienie Venizelosa.

ATENY. (Pat). Nowy rząd zo-
stał utworzony. Premjer Papana-
stasiu otrzymał równocześnie tekę
spraw zagranicznych i obrony na-
rodowej, łączącej ministerstwa
wojny, marynarki i lotnictwa, Ba-
kopulos — sprawy wewnętrzne,
prof. Warwaressos — finanse, Tri-
antatilopulos — sprawiedliwości i

tymczasowo gospodarstwo narodo-
we, Perikles Kapapanos — oświa-
tę publiczną Koronis-Komunis —
komunikację, Bakalbassis — rol-
nictwo i prowizorycznie opiekę
społeczną i Saratsis — higjehę.

Nowy gabinet stanie w ponie-
działek przed parlamentem.

 

sytuacja na Dalekim (Oschodzie.
Skiūu Mowegu ieqiiu.

Gabinet przejściowy.

PARYŻ. (Pat). Nowy gabinet
japoński pod przewodnictwem ad-
mirała Saito składa sięz 4 mi-
nistrów nie należących do żadnej
partji, w tej liczbie ministra wojny
i marynarki Araki, — z 4 członków
partji konserwatywnej i 4 człon-
ków partji liberalnej, licząc barona
Yomamoto. Przewodniczący oby-
dwu partyj, zarówno dr. Suzuki,
jak i baron Wakatsuki woleli po-
zostać na uboczu. W ten sposób
do gabinetu weszły tylko mniej
znane osobistości. Liberalny mini-
ster spraw wewnętrznych Yama-
moto zdecydował się dopiero po
dłuższych wahaniach przyjąć tekę.
Przypisują mu zamiar przeprowa-
dzenia zasadniczych zmian perso-
nalnych wśród urzędników  mini-
sterstw i prełektów prowncjonal-
nych. Obsadzenie teki minister-

stwa spraw zagranicznych napot-
kało na wielkie trudności. W ten
sposób Saito będzie musiał, nieza-
leżnie od czynności premjera peł-
nić również funkcje mnistra spraw
zagranicznych.

Powszechnie panuje opinja, že
obecny gabinet jest gabinetem
przejściowym. Ministrowi finan-
sów Tkashii, który zachował swą
tekę, zarzucają zbyt zdecydowaną
politykę. Zdaniem jednych dopro-
wadził on do zbyt wielkiej inflacji.
Inni znowu utrzymują, że obecny
stau inflacji jest niedostateczny.
Takashi domagać sę będzie od par-
lamentu, który będzie zwołany w
najbliższych dniach, podniesienia
do jednego miljarda yen obiegu
banknotów z zastrzeżeniem, iż w
razie potrzeby będzie można tę
granicę przekroczyć.

Przed expose nowego gabinetu w Tokio.
TOKJO (Pat). W/g informacyj

z kół urzędowych, nowy rząd pro-
wadzić będzie prawdopodobnie
politykę zagraniczną bardziei libe-
ralną, niż gabinet poprzedni. —
Natomiast pod względem polityki

Ewakuacja Szanghaju dobiega końca.
PARYŻ. (Pat). Z Szanghaju do-

noszą do pism japońskich: Akcja
wycofania oddziałów chińskich
jest prawie na ukończeniu. Wczo-
raj w obecności komsji mieszanej

finansowej, program obu rządów
różnić się będzie nieznacznie.
Exposć rządowe zostanie ogłoszo-
ne na otwarciu nadzwyczajne: sesji
parlamentu w dniu 1 czerwca.

Japończycy przyznali władzom
chińskim fortyfikacje Woosung i
część miasta, będącego zresztą w
gruzach.

Mii ma SNS
žiniai ЬЫ

  
š ZE

Alarmy na granicy sowiecke-mandżurskiel.
PARYŻ (Pat). W. tutejszych

kołach politycznych zajmują się
żywo sytuacją rosyjsko-japońską.
Wszystkie wiadomości, nadeszłe w
ciągu ostatnich 48 godzin, syśnali-
zowały ruch sił japońskich w Man-
dżurji, który tłumaczono sobie ja-
ko zapowiedź koncentracji sił

. zbrojnych na granicy sowieckiej.
Akcja wywołana tę sytuacją dała
się odczuć na giełdzie. Spadek

kursu papierów japońskich osią-
śnął w niektórych wypadkach 5*%/e.
W tutejszej ambasadzie japońskiej
oświadczają, że Japonja nie żywi
żadnych nieprzyjacielskich uczuć
w stosunku do Rosj i że nie ma by-
narnniej zamiaru zaatakowania
jej, o ile Sowiety z własnej inicja-
tywy nie podejmą operacyj mili-
tarnych.

Niemcy produkują gazy trulące.
Setki tysięcy kilogramów na Daleki Wschód.

ESSEN (Pat). Komunistyczne
„Ruhr Echo'* donosio wzmożonej
produkcji materjału wojennego w
zagłębiu przemysłowem. W zagłę-
biu Ruhry podniosły swą działal-
ność zakłady chemiczne, w któ-
rych na wielką skalę produkuje się

amoniak, anilinę i fosgen. Zakła-
dy w Dortmundzie wysłały do Ja-
po.ji 1.200 tys. klg. amoniaku,
zakłady w Calbusch — 240 tys.
klg. Ze strony Japonii, jak podaje
dziennik, napływają dalsze zamó-
wienia.

Napad bandytów chińskich na pociąg.
LONDYN (Pat). Po dłuższej

przerwie dziś po raz pierwszy
wznowiono ruch na kolei wscho-
dnio-chińskiej między Charbinem
a stacją Pogranicznaja. W  poło-

wie drogi na pociąg napadl: ban-
dyci chińscy, którzy zabrali do
niewoli kńkunastu pasażerów i
i zrabowali 40 tysięcy dolarów z
pocztowych pieniędzy.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłkąpocztową Zł. 4 ge.
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
em (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie
druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.

to P. K. O. Nr. 80187.

po 28 gr. Ogłoszenia
a o 25 proc. drożej. Terminy

  

  

Polityka Litwy.
Poglądy zwolenników prez. Smetony.

Litewskie pismo zwolenników
Prezydenta Smetony  („Vairas“
nr. 5) zamieszcza rozważania p.
Barnenas'a o polityce zagranicznej
Litwy, których treść jest taka:
— „Litwini mają dwie politycz-

ne bolączki: Wilno i Kłajpedę. Z
Polską żadnych stosunków dyplo-
matycznych niema. Stosunki z
Niemcami z powodu Kłajpedy rów-
nież się zaogniły. Jedynie z Rosją
żadnych nieporozumień nie było.

związku z tem zdaniem nie-
których polityków Litwa, pragnąc
się oprzeć silniejszym sąsiadom,
winna szukać przyjaciół politycz-
nych i stosować politykę witoldo-
wą; chcąc odzyskać Wilno, należy
przyjaźnć się z Moskwą i Berli-
nem, a chcąc utrzymać Kłajpedę,
należy „zrewidować” stanowisko
litewskie względem Polski.

Tego rodzaju rozumowanie nie
jesi poważne. Polityka nie jest
fhriem. Politykowanie na modłę
witoldową jest obecnie niemożli-
we. Co innego bowiem średnio-
wiecze, gdy Litwa była potęgąi
najsilniejszym czynnikiem w Euro-
pie wschodniej. Obecnie Litwa
stanowi małe państewko, które w
sojaszu z wielkim sąsiadem mo-
głoby zginąć. Z drugiej zaś strony
sąsiedzi też nie narzucają się Li-
twie z przyjaźnią. Czy wogóle jest
korzystna i możliwa polityka wa-
hadła, szukającego sojuszu? Prze-
cież sojuszu znikąd bez rekom-
pensaty otrzymać niepodobna.

Tak więc za poparcie w spra-
wie wileńskiej musieliby Litwini
Niemcom coś przyrzec, conajmniej
Kłajpedę. Tego jednak Litwini
uczynić nie mogą. Pozatem sojusz
niemiecki w sprawie wileńskiej
jest wątpliwy, gdyż nie od Niem-

wileńskiej. Rosja niezależnie od
swego ustroju popierać będzie Li-
twinów w sprawie wileńskiej o
tyle, o ile zmuszać ją będą własne
interesy, mimo, iż chciałaby wi-
dzieć ona Wilno raczej w grani-
cach litewskich niż polskich

Szukając poparcia w sprawie
kłajpedzkiej, Litwini, zdaniem nie-
których polityków, winni zrewi-
dować swe stanowisko względem
Polski. „Jest to rzecz całkiem nie
do pomyślenia, dopóki Polacy bę-
dą trzymali Wilno w swych rę-
kach. O wysuniętych w swoim
czasie projektach Hymansa mowy
nawet niema. Przypuściwszy jed-
nak, że Litwini wyrzekli się Wil-
na 1 porozumieli się z Polską, nie
należy zapominać, że wtedy Niem-
cy jeszcze silniej zaatakowaliby

Kłajpedę, a Polacy, nie zadowa-
lając się nawiązaniem stosunków
dyplomatycznych z Litwą, dążyli-
by do wznowienia swych granic
z 1772 r., w których to granicach
znajdowała się również Litwa.
W ten sposób wyrzeczenie się
Wilna wywołałoby u Polaków
większe apetyty w kierunku dą-
żenia do swego celu. Coby jedno-
cześnie Litwa zyskała w Kłajpe-
dzie? Przecież los Kłajpedy za-
ieży od Anglji, Włoch, Francji
i Japonii, które podpisały z Litwą
konwencję. Zależy też ten los od
Niemiec, W żadnym jednak wy-
padku nie zależy on od Polski.

Litwa po wyrzeczeniu się po-
lityki samodzielnej stanowiłaby

tulną sojusznicę w zakresie nie-
ezpiecznych poczynań Polski,

któraby sprawowała całkowitą
hegemonję nad Bałtykiem i mogła-
by za poparciem Francji oderwać
Prusy Wschodnie od Niemiec.
Zdaniem niektórych byłoby to po-
żądane. Interesy litewskie ”godne
są w stosunku do Niemiec „ inte-
resami polskiemi. Polacy poparli-
by Litwinów w sprawie Kłaj-
pedy, zaś Litwini Polaków w spra-
wie Korytarza.  Innemi słowy
utworzyłby się wspólny tront.
Czy jednak istotnie wspolny? Po-
lacy uzyskali od Niemiec wielki
i cenny obszar z 4 do 5 milj. lu-
dności: urodzajny obszar poznań-
ski, uprzemysłowiony Sląsk, wre-
szcie Pomorze z Gdańskiem Zgo-
ła inaczej przedstawia się sprawa
obszaru Kłajpedy z blisko 150 tys.
ludności.

Przypuśćmy, że Niemcy zdecy-
dowały gwałtem oderwać Kłajpedę
od Litwy, jak tego wymagają na-
cjonaliści i narodowi socjaliści nie-
mieccy. Jasną jest rzeczą, że Li-
twa wtedy musiałaby  orężnie
przeciwstawić się takiemu śwał-
towi. Nie mogłaby pozostać spo-
kojna też Polska, gdyż Koryta-
rzowi polskiemu groziłoby również
niebezpieczeństwo. Gdyby bd-
wiem się okazalo, že Niemcy mogą

  

oderwać Kłajpedę, to mogliby
oni 10 samo uczynić z Koryta-
rzem. W takim wypadku siłą
rzeczy utworzyłby się wspólny
front polsko-litewski. Dla Niemiec
jest to ryzykowne i niebezpieczne.

Dlaczego Niemcy bardziej się
czepiają Litwy z powodu Kłajpe-
dy niż Polski z powodu Gdańska
i Korytarza?... yby się Niem-
com udało po wszczęciu alarmu
w Lidze Narodów udowodnić, że
Litwa nie umie rządzić obszarem
Kłajpedy, to zapewne możliwą by-
łoby rzeczą uzyskanie dla Kłaj-
pedy praw wolnego miasta. Sko-
roby się wyłamało Traktat Wer-
salski w jednem miejscu, możnaby
próbować łamać go w innych miej-
scach... Cele polityki niemieckiej
nie kończą się na Kłajpedzie, lecz
idą dalej: odebranic wszystkich
ziem utraconych wskutek wojny,
i to odebranie z nawiązką, oto jest
popularny program niarodowych
socjalistów. Е

itwini nie powinni się jednak
dać opanować uczuciu nienawiści.
Odpowiedzialni ludzie w Niem-
czech ochłoną wreszcie i przeko-
naią się, że Litwa w stosunku do
Niemiec nie żywi żadnych złych
celów. Dła Niemców i niemiec-
kości na Litwie są warunki do-
godne, może nawet zbyt dogodne.
Tak, czy inaczej, Niemcy i Litwa
to sąsiedzi, których dzieli i zbliża
wspólna granica, sąsiedzi, których
interesy gospodarczo-kulturalne
zmuszają do współpracy. Napra-
wa stosunków zależeć będzie od
tego, które Niemcy zwyciężą: czy
Niemcy stosujące Gewaltpolitik,
czy też Niemcy uprawiające
Rechtspolitik.

Być może lepiej „byłoby stwo-
z małemi, a więc np. przymierze
Litwy, Łotwy i Estonji. Idea ta-
kiego przymierza ma swych stron-
ników. Dotychczas jednak owo-
ców nie dała. Łotwa i Estonja
kroczą swoją drogą, oglądając się
na Polskę, jako na potężnego są-
siada... Sojusz 3-ch państw nad-
baityckich jest możliwy dopiero
wtedy, gdy Łotwa i Estonja porzu-
cą swą politykę względem Polski.
So;usz ten byłby poważnym samo-
dzielnym czynnikiem pokojowym
w £uropie wschodniej. Należałoby
rozważyć warunki i ustalić zasa-
dy. na których ten sojusz mógłby
się oprzeć. Dotychczas jednak
o tem się nie mówi.

Wysuwa się wreszcie koncep-
cję utworzenia sojuszu politycz-
nego między państwami nadbał-
tyckiemi a Skandynawią. Sojusz
taki miałby na celu jedynie obronę
przed wielkimi sąsiadami. Taka
jednostka polityczna, złożona z
małych państw nadmorskich, zna-
laziaby wiele uznania wśród mo-
carstw. Czy jednak sojusz taki
jest możliwy? Gdy się zbada dą-
żenia i cele państw skandynaw-
skich, łatwo dojść do wniosku, że
utworzenie sojuszu skandynaw-
skiego jest równie trudne, co so-
juszu nadbałtyckiego. Pozostawa-
„łaby przeto współpraca kulturat-
na między państwami nadbałtyc-
kiemi a Skandynawią. Współpra-
ca laka mogłaby wywierać dodatni
wpływ wzajemny w zakresie po-
lityki.

Jak Litwa ma egzystować bez
mocnych przyjaciół? Litwini nie
powinni upadać na duchu. Są małe
państwa, które istnieją po kilka-
set lat... Okres obecny dla Litwy
raczej jest mendogowy niż witol-
dowy. Mendoś również szukał
sojuszu zagranicą, lecz przeko-
nawszy się, że sojusz ten drogo
kosztuje, wyrzekł się go bez wa-

hania,” :
Takie przedstawienie obecnej

polityki litewskiej można uważać
za żgodne naogół z rzeczywisto-
ścią. W poglądach litewskich tkwi
pewna naiwność rachuby i gry:
czy Niemcy mogą 'im dać Wilno,
czy Polska może im zapewnić
Kłajpedę, czyli kto ma coś dla
nich zrobić? Tej naiwności prze-
ciwstawiają się w pewnej mierze
rozważania pisma bliskiego p.
Smetony. Zarazem zaś widać, że
zmierzają one do wykazania, iż
ostatecznie współpraca Litwy z
Niemcami jest najkorzystniejsza
dla Litwy, a zatarg o Kłajpedę
starają się objaśnić tylko jako
pewnego rodzaju pomost do dążeń
niemieckich przeciw Polsce. Spo-
ry z Niemcami o Kłajpedę nie są
zatem zerwaniem mostów, a twier-
dzenie o mendogowej samodziel-
ności osłania rzeczywiste, mimo
wszystko, związki z Niemcami.  



     

Dziś obchodzi Towarzystwo

Przyjaciół Nauk w Wilnie dwu-

dziestą piątą rocznicę swego

istnienia. Stworzone zostało w

końcu 1906 r., działalność wszak-

że rozpoczęło z wiosną 1907 r.

Jak wszystko to, co powsławało

wraz z podmuchami pierwszych

swobód w państwie rosyjskiem,

byłe wyrazem tęsknoty do odbu-

dowania na gruzach kultury pol-

skiej nowych jej zaczątków. Mia-

ło być mostem między bogatą w

tradycję i piękne karty rozwoju

nauką polską na półnożnych zie-

miach dawnej Rzeczypospolitej

a nowemi czasami, wprawdzie nie

rokującemi jeszcze. wielkich na-

dzie:, ale dającemi bądź co bądź

możność pielęgnowania tego, co

z nauki, sztuki i wiedzy na zie-

miach tych pozostało. Paragrai

drugi statutu, określający jego za-

dania, brzmiał:
„Towarzystwo ma na celu pie-

lęgnowanie nauk, umiejętności i li-

teratury w języku polskim, w

szczególności zaś badanie kraju

pod względem przyrodniczym,

etnograficznym, historycznym, e-

konomicznym i statystycznym."

Polityka w specjalnej „uwadze”

Od czasu zamknięcia Uniwer-

sytetu Wileńskiego, a następnie
Akademji Medyko-Chirurgicznej i

przeniesienia do Petersburga Aka-

demji Duchownej, ruch umysłowy

i naukowy w Wilnie ustał na kilka

dziesiątków lat. Dopiero po refor-

mach roku 1905 stało się możli-

wem odnowienie pierwszych tra-
dycyj nauki polskiej w Wilnie.

Jednym z najpoważniejszych

objawów odrodzenia polskiego
życia narodowo-kulturalnego było

założenie Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, które dziś święci swój jubi-
leusz.

Pierwszą myśl na łamach prasy

rzucił p. L. Abramowicz, realną

zaś inicjatywę stworzenia tej po-
ważnej placówki wiedzy dał obec-
ny profesor honorowy Uniwersy-

tetu Stefana Batorego w Wilnie,
a podówczas poseł do Dumy, Al-
fons Parczewski. On to, bawiąc
czasowo w Wilnie, umieścił we
wrześniu roku 1906 na łamach
„Dziennika Wileńskiego” artykuł,
wskazujący na konieczność zało-
żenia w Wilnie Towarzystwa Przy-
3-—242% NI malo M--f,. D, 1 °

poprzesfał na napisaniu artykułu,
lecz niebawem wespół z nieżyją-
cym już dziś dr. Władysławem Za-
chorskim przystąpił do zorśanizo-
wania Towarzystwa, zapraszając
na razie nieliczne grono osób w
charakterze założycieli  Przede-
wszystkiem zaproszeni byli do
współpracy i wzięli czynny udział
w organizowaniu Towarzystwa

Eliza Orzeszkowa, redaktor
„Dziennika Wileńskiego”, Józef
Hłasko, redaktor „Kurjera Litew-
skiego”, Czesław Jankowski, dy-
rektor Banku Ziemskiego, znany
filantrop Józef Montwiłł, poseł hr.
Wawrzyniec Puttkamer i b. poseł
hr. Władysław Tyszkiewicz.
W początku października roku

1906 inicjatorzy rozesłali do wy-
bitniejszych osób społeczeństwa
wileńskiego odezwę napisaną
pftzez red. „Dziennika Wileńskie-
go' Józefa Hłaskę, w której uza-
sadniona była konieczność „roz-
palenia na nowo w Wilnie choćby
naiskromniejszego ogniska nauki
polskiej”. W końcu odezwy inicja-
torzy zapraszali na zebranie orga-
nizacyjne, które miało się odbyć
9 (22) października 1906 r.

Na zebraniu tem poseł Alfons
Parczewski wygłosił przemówie-
ne, w którem wykazał potrzebę

utworzenia w Wilnie Towarzystwa
Przyjaciół Nauk; następnie przy-
jęto statut, opracowany przez dr.
Zatorskiego.

Statut został _ zatwierdzony
przez gubernatora Lubimowa 17
(30) stycznia 1907 roku, Na pod-
stawie statutu dn. 10 (23) marca
tegoż roku wybrano pierwszy za-
rząd Towarzystwa, w którego
skład weszli: ks. Jan Kurczewski,
jako prezes, wiceprezes dr. Wła-
dysław Zahorski, skarbnik Józef
Montwiłł, sekretarz dr. Stanisław:
Kościałkowski, obecny profesor
U. S. B., bibljotekarz dr. Ludwik
Abramowicz i dr. Cezary Stanie-
wicz.
W krótkim czasie Towarzy-

stwo zyskało dużą popularność,
powstały z darów prywatnych
zbiory muzealne i bibljoteka. Poza
tem Towarzystwo prowadziło
działalność wydawniczą — już w
roku 1907 ukazał się pierwszy
rocznik Towarzystwa, oraz urzą-
dzuło posiedzenia miesięczne, na
których wygłaszano referaty z
różnych dziedzin wiedzy. Towa-
rzystwo promieniowało na cały
obszerny teren Litwy historycz-
nej, uzyskując środki materjalne
z szerokiej podówczas ofiarności

była wyłączona z zadań Towa-

rzystwa.

Jak trudną była praca nad

owem „pielęgnowaniem”, dość po-

wiedzieć, że w prowadzeniu biu-

rowości musiano się posługiwać

językiem urzędowym rosyjskim.

Mimo to powstanie Towarzy-

stwz. Przyjaciół Nauk powitano w

Wilnie i na szerokiej prowincji

entuzjastycznie w tych kołach,

które zdawały sobie sprawę ze

znaczenia tu u nas instytucji spo-

łecznej, mającej służyć nauce i

wiedzy polskiej. _Świadectwem

liczne i bogate dary, z których

w krótkim czasie powstała za-

sobna bibljoteka, piękne zbiory

sztuki i cenne archiwum.
W/ dwudziestą piątą rocznicę

istnienia Towarzystwa jej inicja-

torzy, założyciele i czynni człon-

kowie z radością i dumą mogą

spoglądać na dokonane dzieło. Ma

on» już dwie zasługi, ma trwałe

podstawy na przyszłość.
Z serc wszystkich tych, komu

jest drogim rozwój nauki polskiej,

płyną dziś szczere życzenia dal-

szego rozkwitu zasłużonej insty-

tucji.

*

społeczeństwa.
Nieuniknione były w warun-

kach zaborczych duże trudności,

naprzykład statut Towarzystwa
pozwalał na posiadanie muzeum

i bibljoteki, władze tłumaczyły to
w ien sposób, że [-wo ma prawo
tyłso gromadzić zbiory i książki
dla użytku członków, ale nie ma
prawa udostępniać ich szerszej pu-
bliczności. Aż do roku 1915 zbiory

i bibljoteka nie mogły być olicjal-

nie otwarte. Dalej biurowość
i cała praca T-wa musiały być
ofejalnie prowadzone w języku
rosyjskim. :

Pierwotną siedzibą T-wa byla
ofiarowana przez hr. Jėzeia Prze-
ždzieckiego willa przy Nowej Alei
na Nowym Świecie. W. roku 1910,
dzięki ofarności ś. p. Hilarego
Łęskiego i innych osób, rozpoczę-
to budowę własnego gmachu przy
ul. Lelewela, gdzie obecnie mieści
się Towarzystwo. Gmach został
wykończony w początku roku 1914
i wtedy przeniesiono tam wszyst-
kie zbiory.
„W tymże roku zbiory znacznie

z fowarzystwem Przyjaciół Nauk
Muzeum Nauki i Sztuki, utworzo-
nego dzięki straniom Antoniego i
Władysława hr. Tyszkiewiczów
i Lucjana Uziębły.

okresie od 1915 do: 1919
roku działalność Towarzystwa z
konieczności upada i ogranicza się
do posiedzeń zarządu i porządko-
wania zbiorów. Władze niemiec-
kie wyraźnie zakazały jakiejkol-
wiek szerszej działalności, a nawet
nie zezwalały na doroczne walne
zebrania.

Dopiero od czasu zajęcia Wilna
przez wojska polskie rozpoczyna
się dla Towarzystwa nowy okres
— okres wytężonej i owocnej pra-
cy. Dzięki utworzeniu Uniwersy-
tetu w Wilnie wzrosła znacznie
liczba czynnych pracowników na-
ukowych. Ze skromnej placówki,
mającej na celu ratowanie od za-
głady kultury polskiej, Towarzy-
stwo przeistacza się w poważną
instytucję naukową, utrzymującą
stosunki z głównemi ośrodkami
nauki na całym świecie. Szczegól-
niej wzmogła się działalność wy-
dawnicza Towarzystwa.
W roku 1922 dokonano zmiany

statutu. W myśl nowego statutu
w ionie T-wa Przyj. Nauk powsta-
ły trzy wydziały naukowe: I filo-
"logji, literatury i sztuki, II — nauk
matematyczno - przyrodniczych i
lekarskich i III — historji, filozofji
i nauk prawno-społecznych.

Wydziały te korzystają z sze-
rokiej autonomji i składają się
wyłącznie z osób pracujących nau-
kowo. W, wydziałach tych kon-
centruje się właściwa działalność
narkowa T-wa, polegająca na
opracowywaniu zagadnień nauko-
wych, komunikowaniu wyników
bdań naukowych w postaci komu-
nikatów i wydawaniu publikacyj.
W chwili obecnej  Towa-

rzystwo liczy około 400 człon-
ków, w tej liczbie około
100 pracujących czynnie nauko-
wo, posiada własny gmach, bi-
bljotekę o przeszło 80 tysiącach
tomów, muzeum o 53 tysią-
cach okazów. Za cały fczas swej
dzialalności Towarzystwo wydało
97 tomów prac naukowych o
blisko 15,000 stron.

Po zgonie pierwszego prezesa
ks. Jana Kurczewskiego, stano-
wisko to objął dr. Władysław
Zahorski i piastował tę godność
do zgonu. Od roku 1927 preze-
sem Towarzystwa jest jego ini-
cjator, prof. PFlfons Parczewski.
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DZIENNIE MIBENSEI

Z prasy.Jubileusz Too. Przyjaciół Nauk © Ginie,
to stanowi zrąb zbiorów

T-wa Przyjaciół Mank w Wilnie.
Wiadomość o powsłaniu w

Wilnie Tow. Przyjaciół Nauk zna-

lazła niezwykle żywy oddźwiękw
społeczeństwie polskiem na Litwie
i Białorusi. Dwory polskie, które

z pietyzmem przechowywały pa-

miątki historyczne i rodzinne,

zaofiarowały je Towarzystwu jako

dary lub depozyty. Przedewszyst-
kiem utworzyła się odrazu po-

kaźna Bibljoteka,  obejmu-

jąca kilkadziesiąt tysięcy tomów.

Złożyły się na nią księgozbiory

Jana Karłowicza z zakresu folklo-
ru i językoznawstwa; Włodzimierza

ks. Druckiego—Lubeckiego (3200
dzieł wydawnictw historycznych

przeważnie w językach francus-

kim i rosyjskim); Jana Szwaań-
kiego (2,857 dzieł dotyczących
Litwy i Polski); Zofji i Mikołaja
Brzeskich (2300 dzieł treści eko-

nomiczno-społecznej), Adama Be-

nedykta Jochera i . Rudzkiego

(1,226 dziel z zakresu historji, li-

teratury i nauk przyrodniczych);
inż. Wincentego Januszewskiego—
„Lithuanica* złożone z 1075 dzieł;

J. Francuzowicza-„Mickiewiciana* .

wielkiej wartości zbiór wydawnictw

Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej—

puścizna po wielkiej pisarce za-
wierająca wszystkie jej prace wy-

dane w języku polskim i w 13

obcych przekładach.
Pozatem w skład Bibljoteki

weszły księgozbiory pomniejsze

Wileńskiego Kółka archeologicz-

nego, Aleksandra Jelskiego, prof.

Talko-Hryncewicza i inne.
Z pośród darowizn powstało

archiwum, obejmujące szereg

cennych dokumentów. Między
innymi 39 listów Tadeusza Ko-

ściuszki do gen. Józefa Siera-

kowskiego, 500 listów Biskupa
wileńskiego ks. Ignacego Massal-

skiego, korespondencję Łopaciń-

skich z czasów Stanisława Au-

gusta, korespondencja Adama
Kirkora, korespondencję ks. Bi-

skupa Macieja Wołonczewskiego,
korespondencja Jana Karłowicza,
przywileje królewskie i dokumen-

ty rozmaite, począwszy od XV
stulecia i t. d.

Zawiązkiem Muzeum  T-wa
Przyjaciół Nauk stały się zbiory
bogate Fntoniego Zaborskiego,

zbiory archeologiczne Wandalina

Szukiewicza i Genowefy hr.
Broel-Platerowej, numizmatyczne

Jana i Antoniny Francuzowiczów,

księżny Marji Ogińskiej z Płun-

gian i t. d. :paniiącen
zasługują spacjalnie na uwagę
pamiątki Mickiewiczowskie, skla-
dające się z około 400 numerów
a w tem około 100 podobizn,
autografy pierwsze wydanie po-
ezji jego, stół i fotel używane
przezeń w Kownie.

Obecnie pamiątki te wzboga-
ciły się o autografy „Ody do
mlodošci“ i „Romantycznošė“.

Doniosłego znaczenia faktem
w dziejach Towarzystwa było
wcielenie wysokiej wartości nau-
kowej, artystycznej i materjelnej
zbiorów T-wa Muzeum Naukii
Sztuki.

Czasy powojenne przyniosły
Towarzystwu nowe zbiory i ufun-
dowały ostatecznie jego egzy-
stencję.

Hitlerowcy a sanacja.

Jeden z publicystów sanacyj-

nych w związku z pobytem w Pol-

sce kombatantów włoskich usiłuje

przeprowadzić tezę, iż państwa o

ustrojach, mających pewne po-

krewieństwa w zasadach najbar-
dziej istotnych, powinny -się wza-
jemnie wspierać.

Tych zasad pokrewnych doszu-
kuje się ów dzienniikarz sanacyjny

także w: przyszłych — hitlerow-
skich Niemczech.
W odpowiedzi na te wywody

zabiera głos katowicka „Połonia”,
która probuje określić, co miał na
myśli ów sanator, gdy pisał o po-
dobieństwie pomiędzy obozem po-
majowym w Polsce a niemieckim
hitleryzmem,

„Jeden z najlepszych u nas znawców
Niemiec dzisiejszych, b. konsul generalny
w Berlinie pos. Ś, Zieliński wygłosił nie-
dawno odczyt o hitleryzmie. Początki ru-
chu hitlerowskiego widzi p. Zieliński w
nastrojach, które przeżywali niemieccy
żołnierze, powracający z frontu po wiel-
kiej wojnie. Kontrast pomiędzy „fron-
tem“ a „tyłem” znalazł niebawem swój
wyraz w długim szeregu mordów kaptu-
rowych. Ofiarą ich padli zrazu działacze

lewicy, których oskarżono o załamanie
nastrojów w kraju. Po Liebknechcie, Ro-

zy Luksemburg, Kurcie, Elsnerze i innych

przyszła kolej na działaczy z obozu de-
mokratycznego, a nawet centrowego. Ww

atmosferze tych mordów powstał ruch
hitlerowski.

Łatwo się domyśleć, że tym pu-

blicystą, który szuka cech wspól-

nych pomiędzy hitleryzmem a sa-
nacją, jest p. St. Mackiewicz ze

„Słowa”, Może w danym wypadku
ma on rację. 5

Nawet przeciwnikom politycz-

nym golowi jestešmy  przyznač

rację, skoro ją rzeczywiście mają.

Pechowe ilirty.

Również o wizycie włoskiej i o

stosunku do niej sanacyjnej prasy
pisze „Słowo Pomorskie",

„Flirty polskiego „Związku Legjoni-

stów” z byłymi kombatantami włoskimi
możnaby nazwać pechowemi.

W Rzymie delegacja legjonistów nie

została przyjęta na audjencji w  Waty-
kanie.

W. Polsce byli kombatanci włoscy,

zwiedzili Warszawę, zajrzeli do Torunia

i do Gdyni, ale ani słówka nie bąknęli o

nienaruszalności traktatu wersalskiego,

czy o bezpodstawności ataków niemiec-

kich na Polskie Pomorze, mimo dość
przejrzystych aluzyj, czynionych przez

„gospodarzy”'... : ;

Krótko mówiąc nasi zwolen-

nicy rządów dyktatorskich chcieli-

by na gwałt upodobnić się bądź do
faszystów bądź do hitlerowców i

miec choć trochę wzajemności, ale

jakoś im to nie idzie.
Włosi wolą zbytnio się nie ku-

mać z ideologami Brześcia i „nie-
А оаЧа KM Lies UóW

znowóż mierzi koleżeństwo z Wi-
ślickimi, Hirszbaunami itp. towa-
rzyszami pp. Radziwiłłów, Sław-
ków czy Miedzińskich.

Ostatnia mowa p. Piłsudskiego.

Przed tygodniem bodaj ukazała
się w prasie żydowskiej zapowiedź
nowej mowy ministra spraw woj-
skowych p. Józefa Piłsudskiego.

Spodziewano się powszechnie
wielkiego przemówienia politycz-
nego, ale wszystkich „polityków
spotkał srogi zawód, mowa była
wybitnie niepolityczna.

Tak przynajmniej zapewnia
prasa żydowska, bo ani P.A.T.,
ani żadne z pism obozu pomajowe-
go nie podało streszczenia tego
przemówienia.

Uroczystość Bożego Ciuła © Wilnie.
- Uroczystość Bożego Ciała w

Wilnie nie przestała być żywioło-
wą manifestaeją uczuć religijnych
ludności polskiej miasta. Z nie-
zmiennem napięciem nastroju
religijnego, który jest udziałem
kilkudziesięciu tysięcy wiernych,

szła w ubiegły czwartek ulicami
Wilna wspaniała imponująca pro-
cesja Bożego Ciała. Tylko droga,
którą kroczył olbrzzymi pochód,

była inna niż w latach ubiegłych.
Remont dwóch świątyń, w śród-
mieściu Bazyliki i wyżej kościoła
św. Jana, uniemożliwił zachowa-
nie tradycyjnej marszruty proce-
sji. Trzeba było zmienić kierunek
procesji. Za punkt wyjścia wzięto
kościół . św. Kazimierza i plac
Ratuszowy. Już około godziny
8-mej rano na plac ten zaczęli
ściągać wierni aby dostać się na
nabożeństwo wyznaczone — па
godz. 10-tą rano.

Gdy J. E. Ks. Arcybiskup
Jałbrzykowski rozpoczął uroczystą
Sumę, wielki plac Ratuszowy
wypełniły szkoły, związki isto-
warzyszenia, procesje kościelne i
wierni.

Po sumie wyruszyła na mia-
sto procesja. Poprzedzany ducho-
wieństwem zakonnem i świeckiem
ukazał się Dostojny  Celebrans,
niosąc Najświętszy Sakrament
pod beldachimem. Za Celebran-
sem szli przedstawiciele wyż-

szych władz cywilnych, wojsko-
wych, municypalnych, a za nimi
kompanja wojska.

Procesja rozwinęła się na
wielkiej przestrzeni. Szły szkoły
powszechne i gimnazja, szkoły
średnie, zawodowe, związki pocz-
towców, kolejowców, rzemieślni-
cy zrzeszeni w cechach a dalej
stowarzyszenia sportowe, ideowe,
filantropijnei religijne. Wszyscy
w powadze i nastroju przy Śpie-
wach i dźwiękach orkiestr.

Wzniesione zostały cztery sta
cje tonące w kwiatach i zieleni:
1) przy Ratuszu, 2) przy Dowódz-
twie | Dywizji p. Leg., 3) przy
kościele św. Jana i 4) przy ko-
ściele św. Jerzego.

Na placu Orzeszkowej po od-
czytaniu czwartej Ewangelji Do-
stojny Celebrans udzielił miastu
błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem uroczyste „Te
Deum* było zakończeniem nabo-
żeństwa.

Należy zaznaczyć, że w roku
bieżącym witryny sklepów wspa-
nialej i obficiej przyozdobione
były w zieleń i kwiaty, a fasady
domów i balkonów udekorowane
były dywanami i kilimami.

Jedna z najpodnioślejszych
uroczystości w naszem mieście
odbyła się przy niezamąconej
słonecznej pogodzie.

=zaa

To też musimy znowuż powo-

łać się na prasę żydowską, a mia-

nowicie na krakowski „Nowy

Dziennik“, którego warszawski
„ korespondent pisze:

„Agencja dla spraw sportowych

„Centrosport' opowiada, że przemówie-
nia marsz, Piłsudskiego miały charakter
rewelacyj, prasa zaś sanacyjna zaznacza,
że marsz.Piłsudski opowiadał wiele o

swej dawnej podróży do Japonii.
Posiedzenie Rady Wychowania Fi-

zycznego, pod przewodnictwem marsz.
Piłsudskiego nie wywołałoby w normal-

nych czasach żadnej sensacji. Jest to

przecież zupełnie proste i jasne, że mini-

ster spraw wojskowych, przybywa na do-

roczne posiedzenie tej organizacji bardzo

regularnie, wygłasza przemówienia,które

są drukowane, itd. Zresztą marsz. Pił-

sudski poświęca dużo Wake instytucji

dla wychowania fizycznego. Nie przybył

na konferencję premjerów na Zamek, nie

był obecny na rewji, która odbyła się z

okazji święta państwowego (3 maja),

przybył natomiast na wspomniane posie-

dzenie. Widocznie przypisuje tej insty-
tucji szczególniejsze znaczenie”. RS

Pismo żydowskie dowodzi, iż

zainteresowanie się sportem nie

jest oznaką, czy chęciąwycofania

się p. Piłsudskiego z życia poli-

tycznego i śpieszy uspokoić swych
czytelników, że niie jest to

„żadna oznaka chęci wycofania się

z życia politycznego. Jest to tylko do-

wód, że w obecnych czasach łatwiej jest

czynić rewelacje w dziedzinie sportu,niż

w polityce". S BĘ

Czy to twierdzenie nie jest
także rewelacją?

CURIOSA.
„Kurjeru Poznańskiego” podaje na

stępujące „Curiosa”* zaczerpnięte z

naszej „rzeczywistej rzeczywisto-

ści* gospodarczej:

W jednym z ostatnich „Dzien-

niwków Ustaw“ znajdujemy po-

uczające zestawienie artykułów

pierwszej potrzeby pochodzenia

krajowego. Wśród różnych

zbóż i produktów gospodarstwa

hodowlanego wymieniono również

— o dziwo! — pieprz!
Wprawdzie Sowiety studjują

możliwość uprawy ryżu na Polesiu.

Tymczasem „Dziennik Ustaw” u-

rzędowo stwierdza istnienie plan-

tacji pieprzu w Połsce! Oto, jak

dalece doszliśmy w asymilowaniu

się do warunków meksykańskich,

jak wiadomo, szczególnie sprzyja-

jących produkcji pieprznego ziar-

na...
. .

*

W ostatnich dniach sprowa-
dzono do Polski większe ilości ma-

sła estońskiego, oraz pewną partję

. masła duńskiego. Podobno masło
pochodzenia zagranicznego — mi-

mo kosztów transportu — kalkulu-

je się taniej od masła polskiego...

W Holandji wykryto prywatną
mennicę, trudniącą się produkcją
złotych rubli carskich, przeznaczo
nych do rozpowszechnienia w Pol-
sce. Procederu tego nie można na-
zwać wyraźnie nielegalnym, gdyż
złote ruble z podobizną cara i na-
pisem, odnoszącym się do nieistnie
jącego dziś Imjerjum Rosyjskiego,
może fabrykować każdy. Wszak
rubel carski nie jest monetą obie-
gową żadnego z państw. Zcesztą
owe ruble holenderskie pod wzglę
dem udziału złota podobno odpo-
wiadają oryginałowi.

Smutnym jest fakt, że dość w
Polsce naiwnych, którym rubel car
ski imponuje jako przedmiot te-
ząnryzacji, mimo iż nie posiada ani
waloru obiegowego, ani wartości,
po której bywa nabywany.

Jedno z pism przypomina, że w
swoim czasie łabrykowano talary
Marji Teresy, celem rozpowszech-
nienia ich wśród półdzikich ludów
afrykańskich. Ludy te bowiem mia
ły wiięcej zaufania do podobizny
zmarłej przed półtora wiekiem, sta
tecznie wyglądającej monarchini,
niż np. do wizerunku „młodej ko-
biety'”, stanowiącej symbol Repu-
bliki Francuskiej na srebrnych 5-
cio frankówkach.

Analogja wiele mówiąca...

- SZKICE I OBRAZKI.
NA PLAŻY.

Ufi! jak gorąco...
W domu, jak zawsze „wielkie ciśnie-

nie atmosferyczne", na ulicach pustynia

Gobi.. ta pustynia biblijna, po któ-
rej krążą żydzi... tak samo bez ojczyzny

i jak przed wiekami brudni...
W mieście wyludnienie, na piażach

rajos
Piasek nadbrzežny w Werkach wy-

gląda jak lada sklepowa, na której po-

układano śledzie...
Tuż pomiędzy cielskami rodziców

krążą owoce ich żywota...

Ludzie miodzi krążą opodal.
Przy brzegu krążą  żydowinowie,

patrząc czy Wilja nie zamieni się w mo-
rze Czerwone, by suchą nogą można ją

przejść...

Bo woda i mokra i zawsze przeciw-
na paturze ludzkiej...

— Moniek, Moniuszek, ty nie potrze-

bujesz na mnie z wodem chlapnąć...

— Co znaczy z wodem? ty Dziuba

chodź igrać z wodem.

— Mnie szkoda zamoknąć moj no-
wyj kostium.

— Patrz kto idzie?
-— No kto, policjant?...

— Nie _ policjant, a

Breitszwanc,
—Starego Breitszwanca córka?!

— Oj ty ligielnik, a czyja ona ma
być?!
— Tego nigdy nie wiadomo.

— Ty wiesz, ten młody Cukierkrze-
pi, chciał się żenić z Bożenką, i już bylo

dobrze wszystko. Pojechali razem na

plażę przed iniercyzą, o jak ona go zo-

baczyła w kąpieli to uciekła i z tego nic...
— Dlaczego?

— Okazało się, że on ma fałszywy
tors.

— Jakto?
-- Z gutaperki; w ubraniu to on wy-

gląda jak harcerz, a bez, to jak złamany

kiszez jašminu...

Opodał rodzinka
śniadaniem...

— Ty ojciec, nie jedz tyle jajek na

twardo przed kąpielą.

— A to czemu?

— Takie jajka leżą kamieniem w

" brzuchu, i przez to możesz iść na dno:::

— Kiedy ja się kąpać wcale nie
myślę,
— Wykąp się człowieku. Przed Bo-

żem Narodzeniem niechciałeś... i mówiłeś,

że latem się będziesz kąpał.. nie rób
awantury, bo wstyd przed dziećmi...

— Nie pójdę... wieczorem mam pisać
list, więc potrzebuję wysiłku umysłowe-

go, a kąpiel mnie osłabia.
Opodal grupka młodzieży posiada

$ramofon.

— Panie Ziutku, niech pan nastawi
jeszcze raz tę płytę: „Nie ściskaj mnie
kochanie za ten lewy bok“... ja to tak
lubię...

— To takie piękne tango.
Gramofvn 1yCzyń:

Malec jakiś obserwuje
$rubasa w pomarańczowym kostjumie i
w Czapeczce z ponponem.

— Mamusiu, dlaczego ten pan ma

taką długą brodę?
— Bo to jest starszy pan, taki dzia”

dunio..,

— A ba!, a dlaczego taki brzuch jak
balon?...

Bożenka

jakaś krzepi się

— Józieńku, bądź grzeczny, bo pój-
dziem do domu...

Grubas odwraca się oburzony.
— Mamo, mamo, ten pan ma dwa

brzuszki... o! ol tu...

Malec otrzymuje admonicję i ryczy.
Grubas sapie ze złości...

Wieczorem plaża wyludnia się...
Laski okoliczne kładą wielkie cienie

na piasek...
S Na plaży pozostaje kilka osób, które

mają jeszcze sobie coś do powiedzenia...
S Panno Ziutko niech pani spojrzy,

jak ślicznie wygląda ta łaciata krowa,
tam nad rzeką,
—E. e. e. pan to pewnie każdej

dziewczynie mówi...
Nad rzeką

świazda...
zapłonęła pierwsza

M. Junosza.
BRW ESISAS CERKTERIS
CZY PAMIĘTASZ 0 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

INTELIGENCJI?

SOWIECKIE REWELACJE 0 GORGULEWIE.
Nie czekista lecz białogwardzista?

MOSKWA (Pat). TASS donosi:
„Prawda”* ogłasza dokumenty, w
których grono obywateli miastecz-
ka kozackiego Labinskaja, m. in.
ciotka Gorgulewa, Gorelnikowa,
stwierdzają, że poznali w Gorgu-
lewie — w takim, jakim był przed-
stawiony na fotografji w jednym
z dzienników francuskich — mie-
szkańca miasteczka Labinskaja.
Obywatele tego miasteczka zazna-
czają przytem, że Paweł Gorgulew
znany jest dobrze całemu mia-
steczku ze swej działalności kontr-

rewolucyjnej. Matka Gorgulewa
zaświadcza własnoręcznym pod-
pisem, że fotografja zamieszczona
w dzienniku francuskim, przed-
slawiająca osobę ze śladami blizny
na lewej części twarzy, jest istot-
nie portretem jej syna Pawła, li-
czącego 37 lat. Powyższe zezna-
nia zostały złożone w obecności
licznych świadków, a dokumenty
zostały poświadczone przez lokal-
ny sowiet. Dziennik zamieszcza
ponadto fac-simile dokumentów.

Maszyna piekielna na«Georges Philippar».
PARYŻ, 26. 5. Dzienniki ogła-

sznją sensacyjne zeznania inspek-
tora sueskiej linji okrętowej Colla-
sa, który oświadczył, iż podczas
inspekcji parowca „Georges Phil-
lippard'* w porcie Said znaleziono
maszynę  piekielną naładowaną
maierjałem eksplodującym o wiel-

 

zapach z: plami ubrania.

dany przez sli

 
re były przesypane proszkiem Katol I został
sprowadzone do Polski, okazały się całe Inietkniete przez mole. Katol maprzyjemamy

TO L tępi również radykalnie robactwo: pchły, Z
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatachIt.- p.

naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa

1 owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych I aptekach.

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.

UWADZE GOSPODYŃ!
Za”zabezpiecza na lato futra llnne ubrania OD MOLI wy)

japoński K QL, co stwierdza fakt ten, IŁ podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ-
w Rosji, dopiero po upływie długich lat

bowany

rusak! karału-
Polsce Kato! jest zba-

NOWY YORK. (Pat). Wskutek
gęstej mgły parowiec „City of
Chattanooga” zderzył się na wy-
sokości wyspy Block Roht-Fllen
ze statkiem greckim „Gretian“, który zatonął. Znajdujący się w

 

 

kiej sile. Maszyna piekielna za-
opatrzona była w zegar, który wy-
wołać miał eksplozję w chwili,
gdy parowiec miał przepływać
przez Kanał Sueski, Wykrycie
maszyny piekielnej było zacho-
wane w ścisłej tajemnicy, aby nie
odstraszać pasażerów.

Znów katastrofa parowca.
obliżu okręt „City of Birming-
am” wysłał łodzie ratunkowe,

Dotychczas brak wiadomości o
z. załogi statku „Gra-
an“,
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Z dniem 30 bm. rozpoczyna
urzędowanie specjalnie utworzona
Komisja Redukcyjna. Na przewo-
dniczącego Komisji powołany zo-
stał radny p. Korolec, ponadto
w skład jej wchodzą przedstawi-

Na wczorajszem posiedzeniu
Magistratu m. in. rozpatrywana
była sprawa redukcji poborów
pracownikom miejskim © 10%%.
Redukcja ma nastąpić z dniem
1 czerwca, t j. równocześne z
pracownikami państwowymi.

Przedstawiciele Związku pra-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczysta procesja Bo-

żego Clała z kościoła Niepo-
kalanego Poczęcia odbędzie się
dziś w sobotę o godz. 19-ej.

Z MIASTA.
— Niewykryci sprawcy wy-

if szyby w Arch. Inst. Akcji
Katol. Onegdaj w nocy niewy-

kryci narazie sprawcy wybili szy-

by w Mrchidiecezjalnym Instytu-
cie Akcji Katolickiej przy ul. Me-

tropolitalnej 1.
Należy podkreślić, że jest to

już drugi tego rodzajuwypadek.
— Poświęcenie nowej placówki.

Wczoraj, w piątek, ks. Żarnowski, pro-

I boszcz Ś-go Jakóba, dokonał aktu po-

święcenia firmy „Krawieckie Pogotowie
Wilnianka” przy ul. Portowej Nr. 10,

Firma powyższa przyjmuje reperacje,
odświeżanie i t. p. wszelką garderobę

po cenach bardzo niskich. :
W obecnym kryzysie powstanie tego

rodzaju przedsiębiorstwa trzeba powitać
z uznaniem.

A więc szczęść Boże nowej polskiej
placówce!

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek obrotowy. Z dn.

31.V r. b. upływa termin spłaty

zaległości w państwowym podatku
przemysłowym od obrotu, po-

wstałych do dnia 31.11 1931 r.,

od których to wpłat płatnikom
przysługuje „ulga, w myśl. rozp.

 
poczet tych zaległości.

Od sum wpłaconych i zboni-
fikowanych nie będą pobierane
kary za zwłokę.

Po tym terminie przysługują
bonifikaty znacznie niższe, a mia-
nowicie: w czerwcu i lipcu 35
proc., a w sierpniu r. b. 25 proc.

Na tak korzystne warunki re-

gę i wykorzystać
"Im uprawnienie bądź całkowicie,
bądź też częściowo.

^ SPRAWY SZKOLNE.
— Maturzyści gimnazjum

Im. Słowackiego. Po przepro-
wadzeniu egzaminów dojrzałości

należy dołączyć: metrykę uro-

telef. 19—12. i

KRONIKA.
Redukcja w Magistracie.

skich i Magistratu. Komisja ta
zajmie się redukcją emerytów w
pierwszym rzędzie, w drugiei ko-
lejce mają być zwalniane urzęd-
niczki, których mężowie mają pra-
cę zarobkową.

miejskim.
cowników miejskich wystąpili z
protestem, uważając, że zniżka
płac może być zastosowana do-
piero z dniem 1 lipca, z chwilą
uk.:zania się odpowiedniej noweli.

Sprawa ta na posiedzeniu Ma-
gistratu w dniu wczorajszym nie
została rozstrzygnięta.

 

i z dn. 27 maja b. r. objął urzę-
dowanie.

Lustracji poddane zostały 41
urzędów i agencyj p.t. na szla-
ku Brześćn/B., Łuniniec, Łachwa,
Mikaszewicze oraz Łuniniec, Ba-
ranowicze,  Nowogródak, Lida,
Wilno.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Kryzys w murarstwie.

Sezon roku bież. bodajże najbo-
leśniej dał się odczuć murarzom.
Według ostatniego
Chrz. Żw. Zaw. Murarzy i Beto-
niarzy zatrudnionych obecnie jest
przy robotach zaledwie 1 proc.
I ci, którzy pracują, otrzymują
obecnie bardzo niskie wynagro-
dzenie. które stanowi zaledwie
40 proc. wynagrodzenia pobiera-
nego w ub. roku.
— Zebranie Związku Służby

Domowej. Wyznaczone na przy-
szłą niedzielę walne zebranie
członkiń Chrz. Zw. Zaw. żeńskiej
służby domowej im. św. Zyty zo-
stało odroczone na środę 8 czerw-
ca r. b. Zebranie te odbędzie się
w„lokalu Związku przy ul. Kazi-
mierzowskiej 3.

SPRAWY ROLNE.
— Przedłużenie umowy zblo-

rowej w rolnictwie. W wyniku

porównaniu ze stawkami z roku
ubiegłego nie uległy zmianie.

z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z T-wa Eugenicznego

(Walki ze zwyrodnieniem rasy).
Przypominamy, iž 29 maja w sali
Wileńskiego Towarzystwa Lekar-
skiego (ul. Zamkowa 24) o godz.

szłość ludzkości”. 2) Prof. Dr. K.
Pelczar „Zagadnienie dziedziczno-

ści w konstytucji człowieka*.
3) Prof. Dr. S. Schillin-Siengale-
wicz „Typy krwi i związek ich

z dziedzicznošcią“. 4) Dr. W. Mó-

— Odczyt w T-wle Lekar-

zestawienia |

DZIENNIK MIEEŃSKI

Przed otwarciem jubileuszowej wystawy
moniuszkowskiej.

Praca jaknajbardziej intensyw-
na, przeprowadzana przez człon-
ków komitetu wykonawczego ob-
chodu 60-lecia zgonu S. Moniuszki
postępuje — i da Bóg wyniki jej
zostaną należycie ocenione i po-
parte przez światły ogół nasz wi-
leński, Wszystkie sekcje, a najbar

nież pięknie zapowiadającej się
wystawy pamiątek Moniuszkow-
skich, krzątają się z zapałem. Na
duże trudności napotyka przede-
wszystkiem kwestja ustalenia miej
sca, gdzie mogła by się odbyć, bez
przeszkód ubocznych, ekspozycja
znacznej (ilości objektów, związa-
nych tradycją z osobą mistrza Mo-
niuszki, ludźmi jego epoki i stanem
współczesnej muzyki polskiej. W:y-
stawa rzeczona odbędzie się, naj-
prawdopodobniej, w tym pawilo-
nie, przy aleji głównej ogrodu Ber-
nardyńskiego, którego najokazal-
szą, integralną wprost część, zaj-
muje obecnie wielka wystawa W
Artystów Niezależnych, od któ-
rych nietylko dobrej woli, lecz i
wprost obywatelskiego współczu-
cia zeleżeć będzie kwestja naležy-
tego urządzenia się właściwej sek-
cji obchodu Moniuszkowskiego,
z wystawą pamiątek, Zarząd, do-
biegającej już do końca wystawy
obrazów Art.Niezal, oczywiście nie
uchyla się od zadośćuczynienia i
możliwych ustępstw na rzecz po-
myślnego zrealizowania sprawy,
tak terminowo pilnej, dla nowego
spółlokatora wystawowego w tym
pawilonie.
Zapewne kwestja ta została nie-

pomyślnie rozstrzygniętą, śdy inna
jeszcze sprawa przyjmie obrót po-
żądany. Mianowicie gdy Zarząd
innej jeszcze wystawy, to jest rze-
mieślniczej, zapowiadającej swe
otwarcie na 6-go czerwca, nie bę-
dzie rościć pretensyj do całego
kompleksu sal w rzeczonym pawi-
lonie. Druga jeszcze trudność w
przedmiocie właśnie racjonalnego
rozmieszczenia eksponatów na ma
jącej się ekwipować wystawie, za-

ry zasłużonego muzykologa p. Ed-
warda Wrockiego, oraz równie
cenne kolekcje wil. T-wa Przyja-
ciół Nauk. Bibljoteki im. Wiróblew
skich, Lucjana Uziębły i kilka in-

nych. Jest, mimo wszystko, na-
dzieja, że główna Bibljoteka Uni-
wersytetu Wileńskiego nieodmówi
wypożyczenia dostatecznej ilości
gablot. Prof. F. Ruszczyc obmy-
śla już sposoby jak najpiękniejsze-
go udekorowania kilimami i rośli-
nami ubikacji przyszłej wystawy.

niew Śmiałkowski porozumiewają
się stale z p. E. Wrockim wzglę-
dem warunków na jakich pozyska
ne już zostały dla Wilna wspaniałe
jego eksponaty.

Wil. Tow. Przyj. Nauk miałoby
udzielić naszej wystawie jubileu-
szowej następujących szacownych
objektów: biustu autora Halki, wy
konanego i zaofiarowanego T-wu
WN.P. przez art. rzeźb. Czesła-
wa Makowskiego z Warszawy jego
I-ej Litanji Ostrobramskiej, ofiaro-
wanej niegdyś przez rodzinę Miku
towiczów byłemu Muzeum Nauki
i Sztuki, następnie czterych innych
jeszcze rzeczy, pochodzących z
teśo muzeum, mianowicie: dużej
fotogratji Walerji Rostkowskiej,
pierwszej Halki, wielkiego medal-
jonu z podobizną głowy Piotra
Zelingiera, Jontka wileń., świetne-
$o rysunku W. Wańkowicza, wy-
obrażającego arfinecistę Wilkow-
skiego, druha Stanisława Moniusz-
ki : wreszcie nader ciekawej pa-
miątkii rodzinnej po Moniuszcze,
studjum olejnego głowy męskiej w
profilu, wykonanego przez Czesła-
wa M. ojca naszego wielkiego
kompozytora. Rzecz ta byłaby
istotną osobliwością na wystawie
obok innej artystycznej pamiątki,
świadczącej i o talencie malar-
skim w rodzinie Moniuszków,
mianowicie akwareli wyobrażają-
cej grobowiec matki St. Moniusź-
ki, Katarzyny z  Madziarskich,
pendzla Jana Moniuszki, syna
wielkiego muzyka. Jest to widok
kapliczki na cmentarzu w Rad-
kowszczyźnie (ziemi Mińskiej),
Bardzo ważne pamiątki na wysta-
wę Moniuszkowską przyobiecała
udzielić Bibljoteka im. Wróblew-

nia względem otrzymania na czas
wystawy autograłów nutowych St.
Moniuszki, z warsz. sekcji im Mo-
niuszki przy T-wie Muzycznem,

ław.

zagadnień ochronnego naśladow-
nictwa mrówek" (nowe  poszuki-

dziś o „Dekameronie* Boccaccia,
osławionem arcydziele literatury
epoki Renesansu, przetłumaczo-
nem na wszystkie kulturalne ję:
zyki świata. :

Boccaccio-poeta i uczony, dy-

— Pokaz motyll egzotycz-

depozytu przez Tow. Przyjaciół
Nauk w Wilnie. Wejście dla do-

Oszustwo czy nieporozumienie,

Do policji wpłynęła skarga nie-
jakiego A. Kantorowicza przeciw-
ko właścicielowi piekarni przy ul.
Trockiej Abdułachowi Ogle. Jak
wynika ze skargi, Ogła przed mie-

 

domu przy ul. Mickiewicza 4 i

SPORT.
Tłoczyński na korcie wileńskim.

Mecz tenisowy z graczami War-
szawy uważać należy jedynie za
imprezę propagandową. To też
licznie zebrana publiczność nie
miała nawet cieniia żalu do naszych
repiezentantów, którym  łojono
skórę, a mówiąc żargonem teniso-

piłek Grabowieckiego, które pa-
dały na aut, względnie dziurawiły
siatkę. Nie rozpaczano także,
gdy Kewes, zamiast grać porząd-
nie, pstrykał balonikami.

Tłoczyński zrobił nadzwyczaj
miłe wrażenie jest to prawdziwy
polski chłopak, który z uśmiechem
na ustach odbija i złe i dobre piłki,
z tym samem uśmiechem wyśrywa
i chyba z tym samem uśmiechem
przegrywa, tak niestety przegry-
wa, a najlepszą zapowiedzią po-
rażki naszego mistrza był chór
galerji „Choć Tłoczyński gra moro
wo, z Anglikami przegra zdrowo”.
Ale poco mówić teraz o poraż-
kach. Nie osłabiajmy wrażenia.
Tłoczyński zasłużył zupełnie na
miano typowego sportowca-ama-
tora. Ta jego bezpretensjonalność
czyni go naprawdę sympatycznym.
O wartości sportowej pisać nie bę-
dę, bo częściowo powiedzą za
mnie wyniki techniczne, a z dru-
giej strony samo nazwisko Tlo-
czyńskiego też już coś mówi.

Salmonowicz nie jest orłem, ani
nie jest krukiem. W Wilnie grał
ostrożnie i nie chciał zrobić wsty-
du w pierwszy rzędzie Legji, a w
drugim dopiero sobie. Jest on le-
niiwy, nie lubi się ruszać. Gra jego
nie jest błyskotliwą i jeśli wygrał,
to tylko rutyną i dlatego, że nasi
grali słabo. W każdym bądź razie
Salmonowicz jest dla nas klasą i
może być srogim pedagogiiem.
Grabowiecki jest najlepszym te-

nisistą Wilna. Ma nawet styi, ale
cóż, kiedy niema on nikogo w Wil-
nie, ktoby mógł go uczyć. Gra-
bowiecki jest właśnie tym gra-
czem, od którego wszyscy się
uczą i korzyslają ale temu narazie

nisie nie zrobi i jeżeli nawet stanie
się 1zeczywiście jednym z lepszych
graczy Wileńskich, to jednak nad-
zwyczajnych wyników nie osiąg-
nie. Pamiętać należy, że w tenisie
ogromną rolę odegrywa styl, ele-
gancja gry, że mało jest piłkę od-
bić, bo samo odbicie piłki posiada
szeroką rozpiętość jakości. Kewes,

 

mi całą siłą pary zdążał w kie-
runku  Pośpieszki W  pewnej
chwili, kiedy statek znajdował się
w pobliżu więzienia Antokolskie-
go, parostatek nagle wpadł na uło-
żoną na dnie rzeki kotwicę sa-

 

Pogadanka. 16.40: Odcinek powieściowy.

jak na poziom wileński, gra nieźle,
ale obecnie trudno już spodziewać
się odeń postępów, bo, mam wra-
żenie, że gracz ten doszedł do
pewnego maksimum.

Takie więc są sylwetki graczy
których widzieliśmy w Parku

cieie Związku pracowników miej- i te, które się skupiają przy u:  Ruchliwy członek Komitetu p.mec. wym (bo każda gałęź sportu ma Sportowym.
stalonym już programie muzycz- Stanisław Węsławski, znany mu- swoją gwarę) rżnięto na sucho. Wyniki iczne -

: T = 0 2 yniki techniczne byly nastę

Magistrat obniža pobory pracownikom no - wokalnym, oraz z dużą trudno zyczny krytyk wileński, jak rów- Sądzę, że niczyje serce nie  pujące:
ścią organizowanej sprawie, rów- nież sekretarz Komitetu p. Zbig- krwawiło na widok samobójczyck Gra pojedyńcza panów: Salmo-

nowicz (Legja) — Kewes (Ż. A. K.
S.) 2:6, 6:1, 6:1, 6:4. W pierwszym
secie Kewes gra b. dobrze i zdecy-
dowanie wygrywa, ale w następ-
nych poprawia się Salmonowicz i
Kewes rezygnuje.

Salmonowicz (Legja) — Grabo-
wiecki (A. Z. S.) 6:2, 6:2, 3:6, 6:2.
Przed meczem panowało opinja,
że Grabowiecki wygra, w czasie
nawet samego meczu zdawała się,
że będzie dobrze, ale Salmonowicz
„wycykal“ Grabowickiego, który
grał nieostrożnie i wiele piłek
zmarnował,

Tłoczyński (Legja) — Kewes
(Ż. A. K. S.) 6:0, 6:0, 6:0. Gra
trwała krótko. Kewes podawał
Tłoczyńskiemu piłki, a sędzia ra-
chował.

Tłoczyński (Legja) — Grabo-
wiecki (A. Z. S.) 6:1, 6:1, 6:2. W
całej pełni błyszczał talent Tło-
czyńskiego. Gra trwała również
krótko i Grabowiecki przegrał,
nawiązując chwilami ładną wymia-
nę piłek.
W grze parami Tłoczyński, Sal-

monowicz (Legja) — Grabowiecki
Kewes (Wilno) 6:1, 6:1, 6:1 Coś
mało z sobą zgrani, a raczej zupeł-
nie niezgrani. Mecz wygrywa
Tłoczyński.
Gra mistrzi Tłoczyński Dowbo-

rowa — Salmonowicz Hohendlin-
gerówna 5:7, 6:1, 6:2. Chociaż
partnerka Tłoczyńskiego wygrała,
to jednak z gry więcej skorzystała
p. Hohendlinśerówna, mając za
przeciwnika Tłoczyńskiego, który
grał koncertowo.

Mecz zakończył się wygraną
warszawiaków do 0, ale gościom
wygrana to nie sprawiła specjalnej
przyjemności, a naszym mistrzomi i dniu : M : ; p я

Min. Skarbu z dn. 9.IV 1932 r., kilkudniowych narad w chodzi w pozyskaniu przez sekcję skich (Album P. Zelingera, listy zaradzić nie można, tem bardziej, nie była ona zb krą, bo wie-
w postaci bonifikat w wysokości OE Z a znaczniejszej ilości gablot, w któ- Moniuszki, rzadkie afisze, libretta że lata zaczynają robić swoje. dzieł. oni z Zach i do kogo

50 proc. od sumy wpłaconej na Lko*pzz" "stawki robotnicze w ych ułożone zostaną bogate zbio- i inne rzeczy). Czynione są stara: __ Kewes karjery sportowej w te- przegrali.
Ogólne wrażenie z meczu do-

datnie.
Na przyszłość nałeży jednak

większą zwrócić uwagę na este-
tyczną stronę organizacji i chłop-
ców do podawania piłek nie pusz-
czac w obdartych łachmanach.

Ja. Nie;

sażerów powstała panika. ie-
rowca statku zorjentował się w
syłuacji i natychmiast skierował
statek ku brzegowi. Pasażerów
przesadzono na inny statek, zaś
uszkodzony odstawiono do re-

Nauczyciele Mussoliniego.

i pół rano odbędzie się zjazd Nd > c
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zwłaszcza w termiuie do dnia 31 delegatów T-wa Eugenicznego, mezji. Wstęp wolny. ias
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stępujący abiturjenci: 1) Apanas p 2, Z a. skotliwym zobrazował w „Deka- zostać wspólnikiem piekarni Ogły. = ZEZe i eo 28.30-24.60;aeoai. 2
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19) Rywosz Eljasz, 20) Sprudin  :Sniadeckich U. S. B. początek o RÓŻNE. Policja zarządziła dochodzenie. / gramie: a) Zapomniana piosenka (Ordon- skiej” — odczyt wygł. Tadeusz Byrski. i
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| im. J. Słowackiego w Wilnie od- ty są do nabycia w Ęlzbie Prze- z gorącym apelem, aby nie omi- rano popełnił samobójstwo celnym i Baja 5 Ze względu na to, że powrót dyr, W.
będą się w dn. 27i 28 czerwca b.r. mysłowo-Handlowej i w Woje- jano naszych pełnych poświęce- strzałem w usta 62-letni Stanisław ZNERIE30: Muzykafran.  Hulewicza z. kongresu Ben-Clubów w 3
Dyrekcja przyjmuje podania do 'wódzkim Komitecie do Spraw nia kwestarek i chociaż najmniej. Szatkowski, rządca kilku posesyj  cuska. 15.05: Kom. i przegl. wyd. perjod. oi Kodbędzie «i jg 3
dn. 15 czerwca b. r. Do podań  /Bezrobocia w godz. urzędowych. szym datkiem napełnili skarbonki. w śródmieściu, a między innemi 15.45: NSA aai"EŃ Gzisiaj = a т ędzie się dopier,

oper. я Н rzy! wa. . $ |

dzenia, świadectwo szczepienia :sklem. Dziś o godz. 19 m. 30 w nych. W czasie od soboty 28 ma- Zamkowa 18, pod którym to adre- 1635: Aud. i koncert dla dzieci, 18,00: Edward Boyć, który na ostatniej śro- Ž
ospy, ostatnie šwiadectwo szko!- lokalu Wileńskiego Towarzystwa ja do niedzieli 5 czerwca włącz- sem Szatkowski zamieszkiwał. Tr. nabożeństwa majowego z Ostrej Bra- dzie literackiej zainteresował głęboko

Tygodnik litewski. 19.15:  słuchaczów dziejami Don Kichota, wy-Strzał samobójczy, oddany przez
Szatkowskiego, usłyszeli domow-
nicy, którzy przybyli mu z pomo;
cą, lecz wszelka pomoc okazała

iLekarskiego (Zamkowa 24) odbę-
dzie się naukowe posiedzenie
IPolskiego Towarzystwa Przyrod-
inikėw im. Kopernika (Oddział

nie, w godzinaah od 11 do 14
zostaną wystawione na pokaz
publiczny w  Uhniwersyteckiem
Muzeum Przyrodniczem (ul. Za-

ne oraz fotoarafję. R 19.00:

POCZTA i TELEGRAF.
„Nauczyciele

— Prezes Wil. Dyr. Poczt
I Telegrafów p. inż. Zuchowicz

ussoliniego" —  feljet.
19.30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln.
19.40: Komunikaty. 20.00: „Na widno-
kręgu”. 20.15: Uroczysty apel Korpusu
Kadetėw Nr. 1.

resujący i aktualny feljeton o nauczy-
cielach Mussoliniego. Komu zawdzięcza
wielki duce swój AAA acy
myśliciele wywarli nań wpływ najwię-

1
у

głosi dzisiaj o godz. 19.15 nie mniej inte- с
3
+
A

powrócił z lustracji urzędów oraz Wileński), na którem p. mgr. W. kretowa 23, II wejście) motyle się zbyteczną, gdyż Szatkowski ! „2045: Koncert życzeń. i varli °
agencyj poeztowo'telegraficznych Adolph wygłosi odczyt p. t. „Z egzotyczne, złożone w postaci już nie żyi 2210: desi Wopintowski, 2240;Kom: rSiDainiai m

REFUS KING. SEK xP 12) Antoni,— że powinien cicho jeść i nie mlaskać, mó- nesa, že tak skutecznie przepłoszył z pola działań rę nowych białych glansowanych rękawiczek, od-
„wiąc i jedząc, to uratowałbyś ciotkę od niechybnej Karolinę i Georginę i to na najważniejszy czas. Po  winął je z bibułki i zaczął naciągać starannie i powoli.
histerji. powrocie z Southamptonu niewiasty miały się dowie- Antoni spojrzał zdzwiony.

dzieć, że tymczasem oni wyruszyli również na krótki — Kazałem Timminsowi posłać po nie chłopca Ž
spacer morski na „Morganie“. w czasie obiadu — objaśnił młodzieniec. — Znalazł >

Rozdział VI. otwarty sklep w jakimś hotelu. 5
Dalsze wypadki. — Wiem, że złodzieje, a zwłaszcza kasiarze, u-

Do dnia 13-go września zaszło niewiele wypad-  żywają rękawiczek, żeby nie zostawiać śladów rąk—
ków godnych uwagi. Tyle tylko, że udało się dostać rzekł Antoni — ale nigdy nie słyszałem, żeby je no-
odciski palców Simpsona i Harrisa, a Ripley'a nie i sili detektywi — i to jeszcze białe skórkowe.
że Barry spalił „Elsprey”. Nie z jego winy Karolina — Niech wuj nie robi żadnych uwag na ten te- | х
i Georgina znalazły się na pokładzie, ale o tem po- mat w klubie — rzekt Barry. — I niech wuj się nie *
tem. zdziwi, jeżeli się przywitam za bardzo serdecznie z

Billings wywiązał się sumiennie z tego, co do  Simpsonem, Harrisem i Ripley'em. Udam trochę pi-

. ° ° AB 7
”Pieniądze albo zycie . Weszli do domu Billingsa i Antoni zapomniał na

| Ь > zat е 3 chwilę o żonie, dopóki Billings nie zaznaczył przy-
‚ — Bo jest mądrym. psychoiogiem, List zawierał „.padkiem w trakcie narady, że Karolina telefonowała

takie przekonywujące i srogie groźby, że Billings zaraz po obiedzie po Georginę. Była czemś strasznie
mógł się początkowo wahać jak postąpić. Mógł chcieć zdenerwowana i miały zaraz jechać obie do Southam-
przekazać list policji, ale tymczasem pismoby znikło  ptonu samochodem i zabawić tam do soboty, „bo po-

i naturalnie nie uwierzonoby mu. Z «lrugej strony jem już nie będzie potrzeba”. Georgina znikła z do-
instrukcje Thrumma były takie proste, że Billings mu jak zwykle błyskawicznie i nie raczyła nawet
nie mógł ich tak łatwo zapomnieć. Doł»rze stę stało, objaśnić, o co chodziło i co to wszystko miało zna-
że mniedał ten list. Jones zrobił fotogruałiczne odbit- czyć. Billings zapytał Antoniego, czy Karolina do-
kii listu i koperty, takie wierne, że rów.ne oryginało- myśliła się czego w związku z Mieško Thrummem
Wi. = LEŚ 1 % „i czy czasami nie ostrzegła Georginy o grożącem ojcu niego należało. Po dłuższych poszukiwaniach zna-  janego. т 4
A: m я ntoni— to, to Ibyłyte dwie niebezpieczeństwie, Billings nie chciał, aby córka  lazł stolarza, który wziął go na serjo (nie za warjata, .  — Oszczędzaj mnie, chłopcze. Jestem marnym 3splozje przed obiadem, które tak prze raziły ciotkę! miała z jego powodu zmartwienie. lecz za bootleggera) i podjął się dostarczyć wiadomą aktorem i mógłbym się łatwo zdemaskować. й— Tak, fotografował przy magnezgi. — Nie — — iwni

' — No, naturalnie, ašiųokyśdali, 5 anarchiści = a Bas PR de
podrzucili dwie bomby. Jones musiał pięzeczytać list.
Co powiedział?
— Skakał z radości, Lubi niebezpieczne przy-

gody i przysiągł, że nie zdrładzi tajemnicy: przed nikim.
— Gdybyś go zdołał jeszcze przekwąać — rzekł

Antoni uspokoił go i objaśnił, że nagły wyjazd
pań pozostawał w związku z osobą Brutusa Columbu-
sa Jonesa.

Z narady trzech nie wynikło nic nowego. Barry
powtórzył Billingsowi wszystko, czego się dowiedział
od Jonesa a propos listu Thrumma. Na zakończenie
trzej spiskowcy wyrazili wdzięczność pod adresem Jo

skrzynkę wieczorem, 12-go. Daiej Billings udał się
ostentacyjnie do kilku banków niby to po gotówkę,
mówiąc o tem wszystkim spotkanym po drodze zna-
jomym. Wkońcu stelefonował się z Janeway'em i
wydał mu instrukcje dotyczące „Elsprey“.

Barry i Antoni Chennell zaraz od Billingsa poszli
do klubu. Przed wejściem Barry wyjął z kieszeni pa-

wuj zgorszonego moim stanem i będzie próbował za-
brać mnie spokojnie do domu. Może wuj nawet po-
dnosić oczy do sufitu, mrugać i krzywić się znacząco
— za mojemi plecami. Tylko niech to wszystko bę-
dzie w miarę. żę 4

(c. d. n.) 
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"Z KRAJU.
Katastrofa samochodowa pod Ejszyszkami

Rozbiło się auto pp. Iśnacostwa Bogdanowiczów.

LIDA (Pat). Na trakcie Mar-
szałka Piłsudskiego Wilno—Gro-
dnr, na pierwszym kilometrze od
Ejszyszek w stronę Wilna, przy
zbiegu szos Ejszyszki—Orany i
Ejszyszki—Wilno, samochód oso-
bowy, należący do Marji Bogdano-
wiczowej z Wilna, a prowadzony
przez jej córkę Helenę, na skutek
szybkiej jazdy, dochodzącej do 70
km. na godzinę, oraz raptownego

skręcenia w bok, wpadł do rowu
i wywrócił się. Marja Bogdano-
wiczowa doznała potłuczenia nóg
poadiżej kolan. Młąż jej Ignacy
Bośdanowicz doznał ogolnego lek-
kiego potłuczenia. Helena Bogda-
nowiczówna oraz szofer Juszko
wyszli bez szwanku: Poszkodowa-
nymi pierwszej pomocy udzielił le-
karz w Ejszyszkach, dokąd ich
przewieziono.

Napad Litwinów na przedstawienie polskie
w pow. święciańskim.

W. dzień Bożego Ciała we wsi
Antonowo gm. daugieliskiej w
szkole powszechnej odbywało się
przedstawienie szkolne, połączone
z występem chóru młodzieży pol-
skiej. W czasie śpiewania hymnu
narodowego zebrani na sali Li-
twini poczęli wznosić antypań-
stwowe okrzyki. Niektórzy po-
częli świzdać, a gdy ich mimo to
zagłuszono śpiewem, poczęli śpie-
wać hymn litewski. W trakcie
powstałego zamieszania kilku pa-

Pożar w

Z Wilejki donoszą, iż onegdaj
z mieustalonej narazie przyczyny
wybuchł groźny pożar w magazy-
nach łączności I Baonu K. O. P.,
które się mieściły w zabudowa-
niach gospodarskich Tyszkiewicza
Adama w Budsławiu. Pastwą pło-

robków litewskich rzuciło się na
dziatwę polską i poczęło ją bić.
Na sali zakipiało. Starsi i młodsi
chłopcy w odpowiedzi poczęli
bronić się i wypierać napastników.
Bójka trwała około 15 minut, za-
nim nie zjawiło się kilku policjan-
tów i zajścia nie zlikwidowało.
4 Polaków odniosło ogolne poka-
leczenia. 11 sprawców zajścia i
pobicia zatrzymano. Wszyscy są
narodowości litewskiej.

Budsławiu.

mieni padła cała radjostacja i
sprzęt łączności oraz zabudowa-
nia sąsiednie A. Antoniewicza.
Straty znaczne, lecz nieustalone.
Powód pożaru ustalają władze
śledcze.

Wyrodny syn i synowa.

Policja powiatu wileńsko-troc-
kiego aresztowała małżeństwo
Prystakowych pod zarzutem przy-
czynienia się do przedwczesnego
zgonu 60-letniej Anastazji Prysta-
kowej, matki Prystakowa.

Jak zdołano ustalić, 60-letnia
A. Prystakowa, mieszkanka wsi
Kondraty gm. szumskiej, będąc
niewidomą, była na utrzymaniu
swego syna Karola, który stale
matkę maltretował i bił wspólnie
ze swą żoną. Gdy nieszczęśliwa
staruszka poczęła się skarżyć są-

siadom, iż rodzony jej syn ją po-
niewiera, wyrodni małżonkowie
postanowili matkę jaknajprędzej
zgładzić. Rozpoczęli swój niecny
zamiar od niedawania jadła matce.
Trzymana bez pokarmu staruszka
poczęła się uskarżać, lecz silnie
pobita przez synową ciężko za-
niemogła i po trzydniowej choro-
bie, podczas której była pozba-
wona jakiejkolwiek opieki, zmarła
z wycieńczenia.

Karola Prystakowa i jego żonę
aresztowano.

Zabicie złodzieja leśnegobrzez gajowego.

Z Wilejki donoszą, iż w dniu
wczorajszym na łące w pobliżu
wsi Łatynol gm. wiazyūskiej wy-
strzałem z rewolweru został za-
bity Żołnierowicz Juljan, mieszka-
niec tejże wsi. Sprawcą zabójstwa
okazał się Witold Tomaszewski,
śajowy lasów państwowych, który
staaął w obronie gajowego Piotra
Samała, na którego napadł w lesie

Sekwestrator

Z Brasławia donoszą, iż sekwe-
strator gminy Opsa Florjan Jasino-
wicz przywłaszczył sobie około
1200 złotych, które zebrał od
płatników tytułem składek ognio-
wych. Po ujawnieniu nadużyć Ja-
sinowicz usiłował zbiec do Rosji

z zamiarem zabicia Żołnierowicz.
Podczas duszenia Samala przez
Żołnierowicza nadszedł Toma-
szewski, który wezwał napastnika
do poddania się, a gdy ten nie
usłuchał, strzelił do niego, zabi-
jając go na miejscu.

Władze śledcze prowadzą w
tej sprawie dochodzenie.

defraudantem.

sowieckiej, lecz w: drodze został
aresztowany.

Defraudanta przekazano do
dyspozycji sędziego śledczego,
który polecił go osadzić w wię-
zieniu.

Po zarobki na Łotwę.

ŚWIĘCIANY (Pat). Na terenie
powiatu święciańskiego odbywa
się rekrutacja robotnic sezono-
wych do Łotwy. — Pracę powyż-
szą ma uzyskać 500 kobiet z pow.

L

Dziś wspaniała Premjeral Potęźna epopeaozn" PAND| jj:
Ul. WIELKA 42. „U fi

xoweŚWIATOWID
tKINO Mickiewicza 9.  

Dziś wielka Premjera Pierwszy rez w Wilnie
wspaniały dramat miłeści i śmierci p. t.:

la Albani | młodzieńczy ulubieniec Wilna WIIIi Fritsch. Nad program: wesoła komedja.

święciańskiego. Jak dowiadujemy
się, dotychczas władze administra-
cyjne wydały przeszło 320 pasz-
portów zagranicznych dla udają-
cych się na wspomniane roboty.

samozaparcia bezimiennych bohaterów w gi
(Mężczyzni bez kobiet) Tragedja marynarzy uwięzionych na dnie morza w
przewyższejąca dotychczas widzianą. Niewątpliwie wszystkich wzruszy | zemecjenuje największy twór morsko-
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DZIENNIK WILENSKI

JAD DA DNA ADO .

JUTRZEJSZY RAJD MOTOCYKLOWY
«DZIENNIKA WILEŃSKIEGO».
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24 motocyklistów na starcie raidu
„Dziennika Wileńskiego",

Wczoraj zamknięto listę zgło-
szeń do wielkiego, wiosennego
raidu motocyklowego „Dziennika
Wileńskiego” na trasie Wiino—
Ejszyszki—Wilno.

Do raidu zgłosiło się 24 moto-
cyklistów, którzy już jutro staną
na starcie, by walczyć o palmę
pierwszeństwa.

Raid, jak widzimy, obudził o-
gromne zainteresowanie i wczoraj
padł pierwszy w Wilnie rekord
zgłoszeń.

24 zgłoszonych, to poważna
ilość. Będziemy więc oglądać na
starcie nie notowaną dotąd ilość
motocyklistów.
W  kategorji 200—250 cmtr.

startuje trzech zawodników:
Ignatowicz Nikodem (Wil T. C.

iM.) na D.K. W. Ignatowicz w
roku ubiegłym startował dość czę-
sto. W tym roku pierwszy raid do
Grodna opuścił, a sezon rozpo-
czyna teraz.

Bastuūski Jakėb (Ž. A. K. S.)
па D. K. W. 250 cmtr. Reprezen-
tant Ż. A. K. S. jest młodym moto-
cyklistą, zapowiada się jednak
b. dobrze.

Rudomin Szalom (Ž. A. K. S.)
startuje na Puchu 250 cmtr. Jeź-
dził on 2 lata na F. N., a teraz od
dwóch lat jeździ na Puchu.
W  kategorji 300—350 cmtr.

zgłoszonych jest 11 zawodników:
Hermanowicz Antoni (Wil. T.

C. i M.) startuje zawsze na F. N.
i znany już jest wśród rekordzi-
stów wileńskich.

Moroz Bronisław (WiL T. C.
i M.) jedzie naF. N.

Moroz z zamiłowaniem upra-
wia sporty kołowe i kiedyś był
mistrzem roweru, a teraz zdobywa
sukcesy na motocyklu.

W. Wiktor (niestowarz y)
— Raleich, 300 emtr. W.Wiktor

g. 2. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

OBWIESZCZENIE
. Z— 274/32 r.» spr.

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI,
cza, że decyzją swą z dia 12 marca 1932 roku
pestanowił ogłosić firmę „N. Hercogi
upadłą w handlu i kuratorem masy upadłościowej
wyznaczyć adwokzta Hirsza Żuka, zamieszkałego
w Wilnie, przy ul. W. Pohulance 36—2.

Wskutek

drukowania niniejszego ebwieszezenia w
do Dziennika Urzędowego Min. Spr. donieść Są-
dowi Okręgowemu w Wilnie o swoich pretensjach

o należnościach, które im
terminy płatności ich nie

do upadłej firmy I
przypadają, shocziby
nastąpiły—Nr. spr. 72—274j3

375
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St. kretarz.
(>) RA nieczytelny
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wyższego wszyscy wierzyciele i > BOL
dłużnicy spała) firmy „N. Iardos 15 kas obe- в ak
wiązani są w terminie 4 miesięcznym od daty wy-

Dodatku INALNYCH PROSZKÓW
i WYSTRZEGAĆSi
€łYWIE POLECA.

NASZEGO OBAKOWANIU,

W.Z.P Nr. 16.
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Grusznicówny Marji
Ńr. 19 un. się. 9089

MWydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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й 'BRZEZINA
Skradz. legitymację za Zwierzyniec,
Nr. 5267 USB na imię Zana, na lewo Giedymi-

— nowską — Grodzka 27.
WZP. 3093

W rolach sony po-
sągowo piękna Marcel-

AKUSZERKA
$MIAŁOWSKA

prz 'wadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
oprawia cerę, usuwa
brodawki, kurzajki i wą-
dry. 102—8o

C=]
Letnisko pensjonat rze-
ka, las sosnowy, poczta
| majątek  Daniuszew
stacja Smorgonie, Kier-

8938—4

NA

 

snowska.

7 DDD ADAAAADAAD Tetaisko we Gwożza

czym osebom z utrzy-
I 5 zł. dzlen+

ZALESZCZYKI AKUSZERKA aa Via oeśdDobre-

pierwszorzędne PORE MARJA czynny 2—A m 8od3—5.

maty — desa („Bla LAKNEROWA га
za oleca jcicielka

Emilja Olszewska. 877-2Potw SPRAWY

WZP69|MAJĄTKOWE
| ZGUBY | AKUSZERKA _ DOM _ drewniany

przedmieściu z ogrodem
200 sążni sprzedam na-

Tomasza tychmiast za 700 dola-
rów. Zaułek Batorego 16.

9083—3
30404.DARBASEO sa,

Padźwiękowceu morskim
odzi podwodnej) Kol. technika

ROBOTREWPLEZZOZ TEZ CATOCYE: Leżę szesie Wilne-Gredno:

SZERKI || miejscowości aukstos.

Zdrojowiska A : a lub saa

NR chody sprzedaje tanio
d ul. Biskupia

 

startuje w Wilnie pierwszy raz.
Kleber Tadeusz (W. T. C. i M.)

jedzie na Pradze 350 cmtr. Jeździł
w Warszawie i w Wiinie. Jest
młodym i sympatycznym sportow-
cem. 8: doskonale wszystkie
motocykle,

Baranowski Szałom (Ż.A.K.S.)
stactuje na F. N. 350 cmtr. Jeździ
na motocyklu już 6 lat. Star-
tuje pierwszy raz w barwach mło-
dej sekcji motocyklowej Ż. A. K. S.

Klott Olgierd (niestowarzyszo-
ny) jedzie na F. N. 350 cmtr. Klott
od kilku już lat zapoznał się ze
swoją maszyną, ale dotychczas
jeździł spacerowo.

Zasztowt Janusz (niestowarzy-
szony) startuje na F. N. 350 cmtr.
Mbody doktór nabył przed mie-
siącem motocykl i już startuje.
Przed kilku laty Zasztowt był re-
kordzistą Wilna w skoku wzwyż
i dobrym łyżwiarzem.

Rudak Edward (Wil T. C.i M.)
jedzie na F. N. 350 cmtr. Rudak
startuje często, ale też często i to
nawet b. często prześladuje go
pech i ma dużo wypadków. Raz
wygrał w raidzie do Lidy. Jeździ
ostrożnie i poprawnie.

Piech Bronisław (Wil. T. C.
i M.) startuje na Mongomer 300
cmtr. Piech ma za sobą dużo wy-
cieczek turystycznych i kilka wy-
padków, ale lubi startować w
raidach krótkich.

W kategorji 500 cmtr. startuje
dziewięciu zawodników:

Bohdanowicz Ali (Wojskowy
K. M.) — Motosacoche 500 cmtr.
Bondanowicz jeździ sportowo i
z temperamentem. Ma on najwię-
cej zdobytych plakietek. Lubi na-
grody. Kocha sport i jest w Wilnie
znanym motocyklistą.

rniaż Edward (Wil T. С.
i M.) jeździ na solidnej maszynie

==
Dr. Ginsberg
tkoroby skórne wane-
ryczne|moczopłciowe

WILEŃSKA 3
od godz. 8—1 | 4—8

tel. 567.

Zamówiłeś sobie już
książkę dla każdego
niezbędnę? Panie —
W:ka-
żdemu. Ządajiprospe-
któw:  „Kieszonkowa
Ekcyklopedja  Popu-
larna" Kraków, Józe-
fitów 10. 171—3 0

400 zł. dam
za wyrobienie maturzyst-
ce posady biurowej. O-| mu
= do Biura Ogłeszeń
Garbarska 1. 242—1 |

Poleca :

 

Dem z ogródkiem do-
chodewy do sprzedania
niedrogo w Hama! miej-

lizko auto-
różne pozostałe z licy- busu Kenarskiege68m.1. 5---.

Okazyjnie scowości

tacji rzeczy oraz samo-

Lombar' 4
tel. 14—10 od 9—2,TM Poderas

Em"
dowej.

— Kiedy
swoją żonę

PO SŁOŃCEiZDROWIE
z! ekwipunkiem KERA

4 zalety ekwipunku KERA:

 

worki podróżne, płaszcze,

Fabryka

Żądajcie bezpłatnych katalogów I próbek.
22 17.000 asų dla Wejska IP. W.

aństwowej, Straży Granicznej i Min.
Poczt i Telegr., Jak równieź większe ilości neszych specjalnych

Uwaga: OstatnioOK
oraz 45000 peleryn dla Policji.

1 EY-
HARRIS eraz syste-

DEERINGA gra-
bie konne, wypielacze

i ebsypniki poleca
Zygmunt Nagredzki
Wilne, Zawalna 1]-a.

AEE

rozprawy SĄ' g pokoje, kuchnia, wszel-

panpoznaleš

B. S. A. 557 cmtr. Urniaž uchodzi
za jednego z lepszych motocykl-
stów i widać u niego wprawną
rękę dobrego sportowca.

Pimonow Paweł (Wil Т. С.
i M.) startuje na nowej, silnej, ład-
nej maszynie B. S. A. Pimonow
jeździ elegancko i wybitnie spor-
towo. Musi popróbować szczę-
ścia w raidach zamiejscowych i
być pierwszym reprezentantem
Wilna w Warszawie, Poznaniu,
Lwowie, czy Górnym Śląsku.

Brancowski Izaak (Ż. A. K. S.)
B na B. S. A. Jeździ kilka

at.
Wajnsztein Józef (Ż. А. K. S.)

startuje na Harleju 500 cmtr. Jeź-
dzi: w Warszawie i w Białym-
stoku. Przed kilku dniami miał
wypadek, ale startuje.

Machnowiecki Szura (2. А. К.
S.) jedzie na Panterze 500 cmtr.,
która dziś ma nadejść z Grodna.
Machnowiecki jest technikiem mo-
tocyklowym. Zna dobrze motor,
i jest nadzieją Ž. A. K. 5.

Kozlowski Wojciech (niestowa-
rzyszony) startuje na kupionej ma-
szynie od Pimonowa — B. S A.

Koztowski jest znanym spor-
towcem. Był on kiedyś doskona-
łym sprinterem i skoczkiem, teraz
rozpoczyna karjerę motocyklową.

Nowicki Stanisław startuje na
B. S. A. 500 cmtr. Nowicki grał
kiedyś w piłkę nożną. Startuje
pierwszy raz.

Sadowski Roman (Wil T. C.
„1 M.) — Harley 500 cmtr. Startuje
do wszystkich raidów. Ma
jednak dużo wypadków i przygód.
W kategorji 750—1200 cmtr.

startuje trzech zawodników:
Aramowicz Cezary (Wojskowy

K. M.) startuje na Indjanie 750
cmtr. Aramowicz jeździ bardzo
dobrze.

Olszewski Eugenjusz (Wil. T. C.
i M.) jedzie na Indjanie 750 cmtr.
Olszewski prócz tego, że jest do-
brym łyżwiarzem, należy również
do elity motocyklistów wileńskich.

Antoszewicz Kazimierz (Woj-
skowy K. M.) startuje na bardzo
silnej maszynie — Harley — 1200
cmtr. Jedzie on z wózkiem. An-
toszewicz jeździł przed paru laty
doskonale na rowerze. Startuje
pie! wszy raz.

Na tem listę zawodników koń-
czymy.

Dziś o godz. 17 zbiórka wszyst-
kich zgłoszonych raidzistów w lo-
kalu Wil. T. C. i M., gdzie rozdane
zostaną numery, regulamin, karty
drogowe i udzieli się ostatecznych
instrukcyj.

Jutro zaś punktualne o godz.
10.30 wszyscy motocykliści muszą
zgłosić się na miejsce zbiórki
(plac Orzeszkowej), by udać się na
Zwiecrystóc na wspólną fotografję
i uszykować do defilady zawodni-
ków, przez ul. A. Mickiewicza,
przed startem, który nastąpi pun-
ktualnie o godz. 12 z placu Kate-
dralnego.

Dokładny czas przybycia wszy-
stkich zawodników na metę do
Wilna — Plac Katedralny — po-
damy w jutrzejszym numerze.
Peta raidu jest p. W.

Stelmasiewicz, wicekomandorem
p. W. Kurec.

Do komisji sędziowskiej zapro-
szeni zostali pp. inż. Janowicz, inż.
Krukowski, prof.  Weyssenhoff,
Kryński, delegat W. K. M., kap.
dr. B. Gołyński, inż. Sobecki, W.
Andrukowicz 1 Kleber.

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

   
    
  

  
  
  
  
        

    

          

    

      

  

lekkie,
trwałe,

tanie.
Namioty campingowe, wojskowe | P. W., werki do spania, plecaki,

wiatrówki nieprzemakalne.
Tkaniny impregnowane i gumowane, płótna żaglowe w różnych
kolorach własnego wyrobu, niezrównanej jakości, znacznie lepsze

peleryny,

i teńsze od zagranicznych.

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY i TKANIN GUMOWYCH

M. KEJLIN i J. RAJCHENBAUM
WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 124, Telefon 791-21

konfekcyjna w Warszawie, ulica Tarczyńska 4
włókiennicza w Zduńskiej Woli

tkanin dla powyższych lastytucyj.

— Nigdy panie sędzio,
be inaczej nie byłbym
się z nią ożenił

 

Zbiór znaczków
pocztowych

kupię niedrogo.

$. В.

Ка-

 
оаоча

Mieszkania
I pokoje

 

kie wygody, de wynaję-
cia. Rzeczna 12—10. Oglą-

nieprzemakalne,

27

НННЫИННННИИИНИИИИИ озова_ а:
szukuje pipilnowania mie-
szkania Skopówka 7—4 DZIEŁA, BROSZURY

Z POGRANICZA.
Postrzelony przez stra

żnika łotewskiego.

W dniu wczorajszym na od-
cinku Turmonty podczas przekra-
czania granicy polsko-łotewskiej
został _ śmiertelnie postrzelony
przez strażnika łotewskiego Al-
tons Zaborowski, mieszkaniec wsi
Banajdziszki śm. pliskiej pow bra-
sławskiego, który wracał z Łotwy
z towarem. Zaborowski przed
przybyciem lekarza zmarł, nie od-
zyskawszy przytomności.

Ucieczka żołnierza li
tewskiego do Polski.

Na odcinku Dukszty na teren
polski zbiegł żołnierz litewski
z Poniewieża. Zbieg wyraził chęć
zaciągnięcia się do szeregów armji
polskiej. Powodem ucieczki z puł-
ku dezerter tłumaczy ciężka służ-
bą oraz złe obchodzenie się prze-
łożonych z żołnierzami narodo-
wości polskiej.

Litwini ostrzeliwali ва
ków polskich na Niemnie.

Onegdaj rano na rzece Niemnie
w pobliżu Druskienik straż gra-
niczna litewska ostrzelała gęstym
oguiem karabinowym flisaków pol-
skich, którzy spławiali tratwy. Je-
dna z kul litewskich zraniła w no-
gę Wacława Ładonia. Dwom in-
nym flisakom kule przedziurawiły
czapkę i kapelusz, na szczęście
jedaak nie raniąc.

. Jak to pogodzić z zapewnie-
niami rządu litewskiego, że Litwa
otwarła żeglugę na Niemnie, tylko
Połska powstrzymuje kursowanie
statków i tratw?

UDO ZIARNAŁASKA

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie=
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

z dniem 1 Czerwca r.b.  

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 27. V. 1932 r.

Waluty i dewizy:
Dolary 8,80'|,—6,28:'|, —8,84'|,.
Belgja 125—125,31 --124,69.
Holandja 361,60 —362,50—360,70.
Londyn 32,95—33,11 —32,79.
Nowy York8,899—-8,919—8,879.
Mowy York kabel 8,903 —8,923—8,883.
Paryż 35,14—35,23—35,32.
sysa 174,50—174,93 —174,07.
włochy 45,70—45,93—45,47.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,30.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentewe;
31 pożyczka budowiana 32,50. 4 |,

4% pożyczka inwestycyjna —89 —&8,75.
Ta sama seryjna96,25-96. 5, konwer-
syjna 35. 6'|ę dolarowa 48,50. 47, dos
larowa 45,50. 7'/, Stabiilzacyjna 45,25—
44 10', kolejowa 99. 8'|, L. Z. B. G. K.
1 B. R, obligaeje B. G. K. 84. Te same
Ti, 83,25. 89/, obligacje bud. B. G. K. 93
4/4, L. Z. ziemskie 33. 5%, warszaw-
skie 53,50—52. Tendencja słabsza.

Akcje
Bank Polski 70.
P. w Nowym Yorku:

Dillonowska 4/,37',. Stabilizacyjna 43,2>
Warszawska 30. Sląska 31,50.

ma um zw W wm

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
OTWARTA OD 8-ej 5O 4-aj POP.

A-—
m mu mu m ..— =

 

 

 

MMM to mógł ci kazać przed
ślubem bodaj zęby za-
plombować.
— A ja cóż dostałam

od ciebie, prócz dziecka?

inteligentną młodą pa-
nieakę  zdrewą czystą
zrównoważonego chara-
kteru. do dwóch chło-
pczyków z szyciem przyj-
mę Archanielska 1 m. 8.

9:93—2

Bezczelny kelner.

Gość: Nóż jest tępy a
bifsztyk jak kamień.

Kelner: To może sobie
pm debrodziej nóż na
Ifsztyku naestrzy?

DRUKARNIAG ,
1 INTROLIGATORNIA

13555r0  

(PLEC a i a

| enaca ||INEANKKUEGO,
$ Mostowa Ul.1. Tel: 12-44

Imaednieh Po PRZYJMUJE DO DRUKU

970 BILETY WIZYTOWE,
sztanowa 5 m. 6. —20| Chcę pilnować miesz- ZAPROSZENIA,

anca:НОО aaa; ar
stępne Skopówka 4, m 8.p. | RÓŻNE KSIĄŻKI

9% DO OPRAWY
NUENEN ZUNE WYKONYWA

Rozmówki małżeńskie. PUNKTUALNIE.

— A jak już ci ojciec
dać g. 5—8 p.p. 9095—1 nie dał żadnego posagu,

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW, NIECIECKI,
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