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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową ZX 4 gr. BB,

G6ŁOSZENIA: zawiersz milim. przed tekstem | wtekście(6łamowe)38gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem pe Ф8 gr. Ogłoszenie
myfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku mogą być przez Pdministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

e 28 proc. drożej. Terminy
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Najpowaźniejszą spółdzielczą in
CENTRALNA KASA

daje całkowi
I najwyższeIl

 

mujemy nietylko korzyść di
1 sprawie

 

<. Te. ч

w kościele Sw. Тгб]су dn. 23-1V r. b. o godz. 7 rano odbedzie się Nabo-
żeństwo žalobne, na które zaprasza, krewnych, przyjaciół | znajomych

Pauliny z Mościbrockich Drużyłowskiej
w Ś rocznicę w dniu 23 kwietnia w poniedziałek o g. 7.45 w kościule
św. Ducha odbędzie się nabożeństwo żałobne, na które krewnych,

przyjaciół | znajomych zapraszają

MIECZYSŁAWA DORDZIKA

który w czasie pamiętnej powodzi roku 1931 zginął w falach Wilenki z ratan-
kiem śpiesząc torącemu małemu Chackiełowi Charmacowl, odbędzie się o godz.
10-ej rano w kościele po-Bernardyńskim. Nabożeństwo żałobne,
mastąpi odsłonięcie na placu przy ulicy S fjaniki pomnika bohaterskiego

Komitet Uczczenia Pamięci 4. p. Mieczysława Bordzika.
Osobny h zaproszeń Ko' itet rozsyłać nie będzie,

„mana SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

zużytkowuje wkłacy z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

l nieodżałewanej pamięci Ojca mego

  

na Glntyłło
   
   

 

  

  

  

  
    

   

W poniedziałek dnia 23 b m, jako w tizecą roznice śmierci

!
fu Twa „Przyszłość'*

po którem

uroezystościseh wzywa W'loian

stytucją bankową w Polsce jest

tą pewność zwrotu wkładów
oprocentowanie.

la siebie, ale służymy także
pubiicznej.

+ Ambasador nadzwyczajny Belgji.
BRUKSELA (Pat). W związku

że śmiercią króla Alberta i objęciem
władzy przez króla Leopolda: wy-
Jeżdżą do Polski ambasador nad-
źwyczajny w celu notylikowania
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej
Wstąpienia na tron młodego monar-

chy. Ze względów kurtuazyjnych

amibasador wyjedzie wyłącznie do

Polski, nie odwiedzając innych sto-
|Не. Skład ambasady nie został
jjeszcze definitywnie zatwierdzony.

| Data wyjazdu zostanie ustalona w
najbliższym czasie.

  

Rugi w magistracie warszawskim.
Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA.  Komisaryczny
Przeprowadzil redukcję personalną kosztem

prezydent miasta, p. Kościałkowsk),

wydziału oświetowego,
Zmniejszając jego wydatki o 700000 zł.

W przyszłym tygodniu oczekiw
Bądz

ena jest nowa transza redukcji w za
ie miasta. Ohgjmie ona około 100 osób.

Aresztewanie 24 anarchistów.
(lelefonem od własnego korespondenta.)

Ubiegłej nocy szereg rewizyj i

eh było aresztowanie 24 osób.
Wśród aresztowanych znajdują
anarchistycznej.
W>czasie rewizji znaleziono w

Ibuly antypańswowej.

žacji

do dyspozycj sędziego śledczego,

WARSZAWA. Warszawskie władze bezpieczeństwa przeprowadziły
aresztowań wśród członków żydowskich

łowarzyszeń wywrotowych. Rewizje trwały przez całą noc, a wynikiem

się członkewie potajemnej organi-

mieszkaniach aresztowanych wiele

Wszystkicharesztowanych osadzono w areszcie policji politycznej

Rugowanie krakowskich secjalistów.
(lelefonem oć własnego korespondenta.)

łostała wyznaczona na połowę maja

KOMUNIKAT STRONN
Dziś,,w niedzielę,

Dzień

KRAKÓW. Eksmisja socjalistów z domu Robotniczego w Krakowie

777779 ZOAZKOWOA

ICTWA NARODOWEGO.
w sali przy ul. Orzeszkowej 11

odbędą się dwa zebrania pod nazwą:

Kupiectwa Polskiegc

d

 

Prosimy przyjaciół na nabożeństwo
żałobne za dvszę

HN ZA)

 

w kościels po-Bernardyńskim, dn.
25 kwietnia o g. 9. |

233—1 SIOSTRY.
OZ DOKTP OTTON

granicznych Barthou wyjechał o
godz. 19,15 do Warszawy w towa-
rzystwie szela swojego gabinetu,
p. Rochat. Ministra Barthou żegnali
na dworcu m. in. ministrowie Tar-

PARYŻ (Pat). Wszystkie dzien-
niki na naczelnem miejscu omawia-
ją dziś znaczenie podroży ministra
Barthou do Warszawy, podkreślając
osobisty autorytet francuskiego mę-
ża stanu w Polsce i rolę, jaką ode-
grał w zbliżeniu obu narodów.

„Figaro“ zaznacza, że podróż
ministra Barthou zasługuje na spe-
cjalną uwagę, ponieważ minister
francuski ma do spełnienia ważne
zadanie w Europie wschodniej, a
w szczególności w Warszawie,
Chodzi przedewszystkiem o zacieś-
nienie wezłów łączących Francję z
Polską. Te węzły, podkreśla dzien-
nik, rozluźniły się nieco od czasu,
gdy Francja popełniła błędy, prze-
prowadzając różnicę w Locarno
między własnem bezpieczeństwem a
bezpieczeństwem swoich  sojuszni-
ków. Zawierający groźby rewizjo-
nistyczne pakt 4-ch, na który Fran-
cja nieopatrznie się zgodziła, pod-
kreślił, że istnieją rozbieżności.

„Le Jour' uważa, że pewne ozię-
bienie stosunków polsko-francuskich
spowodowane było w najwyższej
mierze długotrwałej niepewności, w
której Francja pozostawiała Europę.
Europa ma wrażenie, że Francja u-
legia jakimś manewrom, że jest nie-
śmiała i prowadzi nieskoordynowaną
akcję. Wiedziano, że Francja przy-
znaje Niemcom niebezpieczną zasa-
dę równości praw wojskowych a
równocześnie .żywi złudzenie, że uda
się jej ocalić klauzulę traktatu wer-
salskiego. Słyszano, że Francja sło-
wami broniła Ligi Narodów, ale
równocześnie, że podpisuje pakt
4-ch. Tyle giętkości w chwili, gdy
potrzeba było stanowoczości, zazna-
cza pismo, nie wzbudzało u nikogo
zaufania.

„L'/Homme Libre“ oswiadcza, że
jminister Barthou zostanie przyjęty
w Warszawie jako przyjaciel, tem-
bardziej, że jest on sygnatarjuszem
przymierza francusko-polskiego z
roku 1921. W, ciągu ostatnich 13 lat
sytuacja uległa jednak zmianie, Mi-
nister Barthou nie jedzie do War-
szawy, celem rozproszenia nieporo-
zumień, Nie chodzi o to, pisze dalej
dziennik, by w czasie oficjalnej wi-

PESYMISTYCZNE PRZEWIDY-
WANIA.

GENEWA (Pat). W: tutejszych
| kołach politycznych przewidują, że
wyznaczona na dzień 30 bm, sesja
prezydjum konferencji rozbrojenio-
wej zostanie odwołana. Nota fran-
cuska,  stwierdzająca -niemożność
kontynuowania rokowań dyploma-
tycznych wobec uzbrajania się Nie-
miec, zmienia całkowicie sytuację i
wedle ogólnego przekonania sesja

 

Ograniczenie iawestytyj
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
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25 GROSZY
niektórzy mówią, że to nie pięniądz, a jednak za tę sumę można kupić: kubek, tacę

} dał ólnik ie in-|laklerowaną, puszkę, lsjek, oliwiarkę, tarkę, so!niezkę, szęzctkę do rąk, skurzawkę
ZZ ed flanelową, grzebień, siatkę do włosów, 2 pudełka pasty do obuwia, 2 nożyki do go-

lenia „MEM”, szczoteczkę do zębów, kieliszek do jaj lub t. p. artykuły gospodarstwa
|jwestycyj budowlanych w nierucho-
|ściach państwowych. Ze względu na
|oszczędności, poczynione w budże-
|cie na rok 1934/35, wykonywane bę-
jdą tylko remonty niecierpiące zwło-
Iki. Przebudowa gmachów, pociąga-
jiąca większe wydatki, zostajewstrzy
mana.

Oyjazd ministra Barthou do Qarszawy.
PARYŻ (Pat). Minister spraw za-, dieu, Sarraut, Pietri i Flandin, ru- przystąpić

| muński minister spraw zagranicz-
„nych Titulescu, ambasador Chła-
jpowski oraz posłowie czeskosło-
|wacki, jugosłowiański, rumuński i
| grecki.

Głosy prasy francuskiej.
zyty ministra Barthou dawny traktat
sojuszu zastąpić nowym, chodzi jed-
nak o wykazanie całemu światu, że
traktat ten jest zawsze żywy i nigdy
nie przestał istnieć i że sojusz pol-
sko-farncuski w dalszym ciągu dzia-
ła w kierunku zgodnym z interesami
pokoju. М

„Paris Midi“ zaznacza, že od
pewnego czasu były już prowadzone
rokowania między Warszawą a Pa-
ryżem. Należy przypuszczać, że do-
prowadziły one do pomyślnego re-
zulłatu i że francuski minister spraw
zagranicznych postawi kropkę, nie
znaczy to jednak, by wszystko miało
pójść gładko. Cała Polska odświet-
nie przyjmuje francuskiego ministra,
niemniej jednak rząd polski zapa-
truje się na wszystko bardzo realnie,
chodzi o to, czy Francja może pójść
do końca za jego życzeniami.

Zdaniem „Intrasigeant”, podróż
ministra Barthou do Warszawy na-
biera specjalnego znaczenia w chwi-
l, gdy Francja zajęła wyraźnie ne-
śatywne stanowisko wobec proble-
mu rozbrojeniowego. Francja raz
jeszcze podkreśliła, że nie zamierza

| r m

Przemówienie
PARYŻ. (Pat). W przemówieniu

wygłoszonem dziś przez radjo pa-
ryskie premjer Doumergue, oma-
wiając sprawy finansowe, podkre-
ślił wolę rządu obrony za wszelką cenę
wartości frankai przywróceniaautory-
tełu rządu, bez czego bliska byłaby
anarchja, gróżąca wojną domową.
W sprawie polityki zagranicznej

zaznaczył, że Francja żąda, by świat
zrozumiał, że Francja odczuwa po-

CITTA DEL VATICANO (Pat).
Koła zbliżone do Watyxanu oficjal-
nie potwierdzają wiadomość o wczo-
rajszym wyjeździe do Berlina nie-
mieckiego delegata do rokowań z
Watykanem radcy  ministerjalnego
Butmanna. Kołą te unikają wyja-
wienią istotnego stanu rzeczy, jaki
się wytworzył w toku ostatnich ro-
kowań i wyrażają opinię, że But- 
 

Dyskusja w sprawie rozbrojenia”
mienia ewolucji ostatnich wydarzeń
na terenie międzynarodowym. Davis
odmówił wszelkich komentarzy co
do rozwoju wypadków europejskich,
zaznaczając jedynie, że zamierza po-
wrócić do Genewy przed posiedze-
jniem komisji głównej konferencji
jrozbrojeniowej która ma zebrać się
23 maja.
". WYWIAD z GOERINGIEM,

| ŁONDYN. (Pat). Dzienniki ogła-
jszają wywiad, iidzielony przez Goe-

 

Zebranie zwołane przez Sekcję Kupiecką Stronnictwa Narodowegc | prezydjum jest obecnie bezcelowa. ringa korespondentowi Reutera
odbędzie się o godz. 12 m. 30,

Referaty wygloszą: 1) Poseł Antoni Lewandowski z Bydgoszczy
na temat „POTRZEBY HANDLU POLSKO-CHRZEŠCIJANSKIEGO"

2) Poseł Józef Mazur z Grudziądza

na temat POŁOŻENIE KUPIECTWA I RZEMIOSŁA WOBEC NOWYCH
USTAW PODATKOWYCH. |
e przez Klub Narodowy odbędzie się o godz. 5 m.30!

eferat wygłosi Poseł Jan Nowodworski
na temat „NOWY KODEKS HANDLOWY"

dzieję od godz. 10-ej rano.a.

Wstęp na zebrania za zaproszeniami. : rozł t kon
Proszeń, mogą zgłosić się po nie do Sekretarjatu Stronnictwa w nie |ności, której nie można uniknąć, po-

Osoby, które nie otrzymały

/

! Definitywna
| wzięta przez przewodniczącego kon-|zmusić mnie do zaniechania najnie-
„łerencji rozbrojeniowej Hendersona|zbędniejszych
|w początkach przyszłego tygodnia.|przeciwlotniczej — oświadcza Go:

decyzją zostanie po-

ROZBROJENIE
| JEST KONIECZNOŚCIĄ?

NOWY JORK. (Pat), Norman
„Davis, schodząc z pokładu okrętu,
| oświadczył dziennikarżom,
| niem jego, rozbrojenie jest koniecz-

mimo niekorzystnej dła tego zogad-

iż zda-|

| „Napewno nikt nie jest w stanie

zarządzeń ochrony
e-

jring. Wydatki te są tylko cząstką|
, tego, co jest konieczne i później będę
„się musiał domagać więcej pienię-
jdzy”,

Goering oświadcza również, że
jpotajemne zbrojenia napowietrzne
nie są możliwe j Niemcy nie mogą
wybudować potężnej floty napo-

premjera Doumergue'a

Stosunki Watykanu = Niemieuini.

 

domowege, różne zabawki I galantar ję, tylko w dziale can jednolitych

BRACIA JABŁKOWSCY
WILNO — MICKIEWICZA 18.

 

do konwencji, której
istotą byłoby uznanie uzbrojenia
Niemiec. W tych warunkach nastał
moment zbliżenia się z najwierniej-
szymi sprzymierzeńcami i wraz z
nimi zastanowienie się nad ewolucją
sytuacji międzynarodowej.

„Paris Soir' twierdzi, że mini-
ster Barthou będzie próbował wzmo-
cnić aljans polsko-francuski, ale nie
jest to jedyny cel podróży ministra
Barthou. Francuski minister spraw
zagranicznychbędzie musiał zakoń-
czyć definitywnie pertraktacje eko-
nomiczne polsko-francuskie.

„Le Temps* zamieszcza artykuł
pod tytułem „Polska w roku 1921 i
1934*. Dziennik podkreśla, że od
chwili zawarcia sojuszu francusko-
polskiego w roku 1921 zaszło dużo
zmian, Przed 13 laty Polska była
jeszeze słaba, wyczerpana 5-letnią
wojną, prowadzoną na jej ziemiach,
zniszczona gospodarczo i finansowo
i wciśnięta między dwóch groźnych
sąsiadów. Obecnie sytuacja uległa
zmianie.

Polska jest dziś pełnem przysz-
łości 32 miljonowem państwem i
może mówić językiem mocarstwa.
Minister Bsrthou, pisze dalej dzien-
nik i polscy kierownicy polityki za-
granicznej nie ograniczą się w War-
szawie do przeprowadzenia przeglą-
„du spraw bieżących, lecz postarają
jsię madać sojuszowi wiaściwy cha-
rakter, który równie dobrze daje
prawa jak i pakłada obowiązki.

trzebę większego
i szuka ścisłych i
rancyj.
W zakończeniu premjer wezwał

wszystkich Francuzów, aby zapo-
mnieli o  małestkowych sporach,
gdyż rozdział w narodzie w zasa-
dniczych kwestjach jest samobój-
stwem, a żaden Francuz nie chciał-
by brać udziału w tej zbrodni.

bezpieczeństwa
poważnych gwa-

sA
opanki,plecionki,sandałki

obawie dziurkowane |

М. МН ti
wygodne niepiekące nóg.

ЧЕБоЗЕННОСЕЬК BZYAAÓS A

Wiadomości |
telegraficzne.

KRAJOWE,
* Zarząd Žwiązku Polskich To-

warzystw Turystycznych zamierza
zwołać do Warszawy w czerwcu
1934 r. ogólno-krajową konferencję
turystyczną.

* Zostało ukończone opracowa-
nie statystyki Zw. Harcerstwa Pol-
skiego, Organizacja liczy 135.904
harcerek i harcerzy. W, porównaniu
z rokiem ubiegłym liczba harcerek
i harcerzy wzrosła około 50 proc.
Również silnemu wzrostowi uległa
liczba harcerzy na wsi, bo o 78 proc.
Że statystyki wynika następnie, że
liczba obozów i harcerzy na nich
wzrosła o 25 proc.

* W. dniu wczorajszym w salach
Rady miejskiej w Warszawie rozpo-
częły się obrady 12-go walnego zja-
zdu delegatów związku legjonistów
polskich.

* Przybyli do Warszawy naczel-
nik skautów łotewskich Dombrow-
skis oraz harcerski komisarz zagra-
niczny Lendnis z małżonką. Goście
łotewscy o godz. 10 w lokalu głów-
nej kwatery harcerskiej złożyli wi-
zytę sędziemu Olbromskiemu-

* Została podpisana umowa po-
między miastem a dyrektorem J.
Osterwą o powierzeniu p. Osterwie
kierownictwa teatru im. Słowackie-
go w Krakowie.

—
ZAGRANICZNE,

Projekt utworzenia w Gdyni
.. mann wyjechał po nowe instrukcje.

Zauważyć należy, że Butmann już|
kilkakrotnie wyjężdżał do Berlina,
po instrukcje, jednakże obecnie nie|
jest znana data powrotu jego do
Watykanu. Wogóle panują pesymi-|
styczne nastroje co do stanu rze- |
czy, jaki wytworzył się między Wa-|
tykanem a Rzeszą. | 

В

wietrznej w taki sposób, aby nie zo-
stało to zauważone.

Goering zaatakował
Francję, oświadczając:

„Francuzi wcale nie chcą się roz-
broić i cały świat o tem wie. Pocóż
więc cała ta komedja? Jeżeli Fran-
cuzi dążą do wojny, to ja tego nie
zmienię. Nigdy się niczego nie ba-
łem, ale nikt się nie da zastrzelić
dobrowolnie i dlatego będzie się bro
nić. Cały naród niemiecki powstał-
by, jak jeden mąż, aby bronić granic
jniemieckich. Czasy się zmieniły i
|dziś każdy robotnik zaprotestowałby
przeciwko inwazji. Przechadzka do

| Nadrenii nie byłaby dziś możliwa”.
Na temat konfliktów kościelnych|

| Goering oświadczył: |
| „Spory kościelne są dlą mnie wo-
jgóle wstrętne. Gdyby jednak miały
jone przysporzyć państwu” trudności,
to przytępię rogów nawet duchow-
nym. Dotyczy to zarówno kościoła
katolickiego, jak i ewangelickiego.

następnie |

 

| Następnie ks. Starhemberg

uniwersytetu wywołał w prasie nie-
mieckiej wielkie zdenerwowanie.

* Książę Starhemberg był przy-
jęty w Watykanie. Papież przyjął
ks. Starhemberga bardzo serdecznie.

złożył
wizytę kardynałowi Pacelliemu.

** Jedna z agencyj niemieckich
donosi z Kłajpedy. że zawinął tam
parowiec angielski „Balta Line“
z ładunkiem 8 dział polowych, kali-
bru 7,5 cm. oraz amunicją. Działa
pochodzą z fabryk francuskich. W
czasie wyładowywania dostęp do
portu był zamknięty przez wojsko.

** Hiszpański minister spraw za-
śranicznych oświadczył, że posta-
nowiono wypowiedzieć traktat han-
dłowy z Polską, celem umożliwienia
rozpoczęcia rokowań, mających na
celu polepszenie stosunków handlo-
wych między obu krajami.

** Podsekretarz stanu włoskie-
go ministerstwa spraw zagra-
nicznych Suvich wyjechał do Lon-
dynu.

** Z Kowna donoszą, że rząd li-
tewski zamiėrža utworzyć w Bruk-
seli stałe przedstawicielstwo II-
tewskle. Charge d'effaire miano-
wany ma być Girys, były członek
poselstwa litewskiego w Rydze.

**Oficjalnie komunikują, że w
wyniku rozporządzenia ministra
Reichswehry gen. Blomberga 0 za-
stosowaniu paragrafa aryjskiego w
armji niemieckiej zostało usunię-
jtych 14 oflcerów i 34 podoficerów

i szeregowców z wojsk
marynarki wojennej.

pe

lądowych i

Giwe: a.
zст  



 

  

   

2 DZIENNIK WILENSKI -

PolskajFrancja
Żadne z wydarzeń politycznych

ostatniej doby politycznej nie wy-

wowało takiego ożywienia w prasie
i w kołach politycznych europej-
skich, jak zapowiedziana jeszcze w

marcu wizyta francuskiego ministra

spraw zagranicznych w Warszawie.

TWARZ BEZ PIEGÓW
TO. IDEAŁ KAŻDEJ PANI

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

2 prasy.
ziomie etycznym. To

głównem źródłem powodzenia tej szkoły.

Odbieranie praw szkołom prywatnym 6

najstarczej i najlepszej tradycji (w swóiżk|

czasie gimn. im. Jana Zamoyskiego, obecnie|

gimn. im. Plater-Zyberkówny) i o wysokim

żadnego dostatecz-

 

   
  

Możliwość ograniczania zasiłków
dia bezrobotnych.

Na wypadek dużego wzrostu
bezrobocia i pogorszenia się stanu
finansowego ubezpieczalni społecz-
nych, instytucje te otrzymały ostat-
mio prawo ograniczenia zasiłków dla
bezrobotnych do okresu 13-tu ty-
godni. Jednakowoż zarządzeń tego
rodzaju ubezpieczalnie społeczne nie
mogą wydawać bez zgody ministra

właśnie było bodajO gimnazjum im. Platerówny.
Wspominaliśmy już o odebraniu

praw gimnazjum im. Piater-Zyber-

kówny w Warszawie. Prasa war-

szawiska oświetla bliżej tę sprawę.

W| wykonaniu zlecenią władz szkol-
nych uczenice 7 i 8-ej klas gimna-
zjum udały się w dn. 19 marca r. b.
na Akademję do Teatru Wielkiego.

Kiedy rozpoczęto śpiewać Pierwszą

poziomie, nie znajduje

nego wytłumaczenia.

IW] Warszawie fakt ter wywołał
wielkie wrażenie. Socjalistyczny

     

Nawet dyskusja rozbrojeniowa; z po-

wodu wyraźnego i zdecydowanego
stanowiska Francji, wyrażonego w

odpowiedzi na notę angielską, nie

miała tak szerokiego oddźwięku.

Wpłynęły na to: powszechnie
ugruntowane, słuszne przekonanie,

że sojusz polsko-francuski jest pod-

walinę pokoju w Europie, oraz roz-

powszechniane ostatnio wiadomości,

że sojusz ten dość głęboko się zary-

sował. Stąd ogólne zainteresowanie

i dociekania, jaki będzie skutek
"wizyty p. Barthou w Polsce.

Echa pewnych nieporozumień po-

między Warszawą a Paryżem odbi-
jały się w prasie obydwu krajów,

wszakże najgłośniej huczały w pra-

sie wspólnego sąsiada, „tego trze-

ciego“, który pragnąłby najgoręcej,
aby doszło do zerwania. W' Niem-

czech gazety postawiły  kwestję

jasno: pogłębienie różnic pomiędzy

polityką francuską i polską dopro-

wadzić powinno do zacieśnienia sto-

sunków Polski z Rzeszą niemiecką,
a w konsekwencji do działania dy-

plomatycznego na terenie między-
narodowym w myśl aspiracyj nie-
mieckich.

Jaskrawem odbiciem nieporozu-

mień między Paryżem a Warszawą

był przedewszystkiem pakt czte-

iech, do którego przystąpiła Fran-

cja z pomiaięciem swego sprzymie-

rzeńca polskiego, a z drugiej strony

układ niemiecko-polski z dn. 26
stycznią r. b., który żywo zanie-
pokoił opinję francuską, Te dwa

wydarzenia były jakgdyby rakieta-
mi, które oświetliły zaciemniony
mocno horyzont wzajemnych sto-
sunków. Nie czas dochodzić dziś,

z czyjej winy doszło do tego. Na-

ogół w społeczeństwie polskiem pa-

nuje dostateczne zrozumienie przy-

czyn ochłodzenią się nie obopólnej

sympatji i przyjaźni między oby-

dwoma narodami, bo te niezmiennie

trwają, lecz tylko oficjalnych sto-

sunków politycznych między sterni-
kami obydwu państw.

Nie czas też potemu. aby wyli-
czać, co dobrego lub nielortunnego
zrobiła nam urzędowa polityka fran-

'cuska, i naodwrót, co spowodowała

'i czem się odwzajemniła dyplomacja

polska.

Podstawą przymierza  polsko-
francuskiego w znaczeniu materjal-

nem jest obopólny interes utrzyma-

mia w Europie stanu terytorjalnego,

opartego na Traktacie Wersalskim,
ww znaczeniu moralnem. zaś utrzyma-

nie pokoju, a więc utrzymanie wry-

zach tych, którzy dążą do pogwał-

cenia tego pokoju. &

Niemcy mają zgoła odmienne

cele, chociaż w istocie dla. odbudo-

wy wewnętrznej potrzebują spokoju

i powinnyby się wyrzec planów od-

wetowych. Niema jeszcze dość prze-

konywujących oznak, aby się tego
wyrzekły przynajmniej na czas moż-

liwy do przewidywania politycznego.
Już ten chociażby wzgląd powi-

mien był przestrzedz propagandę

niemiecką przed zbyt jaskrawo wy-
powiadanemi nadziejami, że wizyta

Brygadę,
wstali, Tylko tu i ówdzie młodzież siedziała.

Z pośród 73 uczenic gimn. im. Plater-Zyber-

wszyscy obecni na akademji po-

kówny 8 nie wstało.

Fakt ten był powodem wszczęcia śledz-

twa nie przez władze szkolre, lecz przez

sędziego śledczego. Śledztwo tozpoczęło się

już 20 marca. Urząd śledczy zażądał od dy-

rekcji gimnazjum przedstawienia spisu u-

czenic. O wynikach śledztwa szkoły nie za-

wiadomiono. Uczenice, obecne na akademii,
były pojedyńczo przesłuchiwane przez sę-

dziego śledczego. Sędzia śledczy zakończył

badania w wielki wtorek przed świętami
wielkanocnemi.

Po świątecznej przerwie dyrekcja szko-

ty ukarała uczenice za „n.ekarność* w

miejscu publicznem usunięciem z uczelni.

Mimo to nie minęła gimnazjum surowa ka-

ra. Ministerstwo oświaty coinęło szkole

wszystkie prawa.

W, tym stanie rzeczy do p. ministra
oświaty udała się delegacja rodziców ucze-

nic ósmej klasy. Delegacja ta nie została

jednak przyjęta.

„ABC“ fakt odebrania praw
państw. gimnazjum im. Platerówny
opatruje następującym komenta-
rzem:

Gimnazjum im. Plater-Zyberkówny ma

jedną z najpiękniejszych kart w historji

szkolnictwa polskiego. Uchodziło ono i u-

chodzi za jeden z najlepszych średnich za-

kładów naukowych w całym kraju. Wysoki

poziom naukowy i doskonale postawiona

sprawa pomocy szkolnych, ściągały do za-

kładu wycieczki naukowe i kursy nietylko z

kraju, ale i z zagranicy. O jakimkolwiek

specjalnym charakterze „politycznym” szko-

ły nie może być nawet mowy. Grono nau-

czycielskie, liczące szereg bardzo wybitnych

pedagogów, nie posiada osób zaangażowa-
nych politycznie, a wśród ucrenic znajduje

się wiele córek znanych sanatorów.

Pozbawienie praw odbije się najfatal-

niej na uczennicach VIII klasy, do których
nawet urząd śledczy nie ma żadnych pre-

tensyj,j w związku ze sprawą akademii.

Dziewczęta te miały za 6 tygodni zdawać

maturę z czterech przedmiotów. Po cofnię-

ciu praw muszą w takim krótkim czasie

przygotować się do pięciu egzaminów

piśmiennych i dziewięciu ustnych. Czy w

obecnych warunkach psychicznych jest to

możliwe?

Warto może przypomniec, że gimn, im.
Plater-Zyberkówny miało opinję szkoły o

duchu wybitnie Katolickim i wysokim po- 
kowieńskiego zbiegł niebezpieczny|
przestępca polityczny Jakulanis
Adam, który w latach 1927/28 brał
czynny udział w zamachach bombo-

Z pogranicza donoszą: iż w Wił-
komierzu przed trzema miesiącami|
została zamknięta szkoła polska, |i

RYGA (Pat). Ubiegiej nocy po-
licja ryska aresztowała61 członków
organizacji laszystowskiej „Perkon-
krust'. Wśród aresztowanych znaj-
dują się członkowie łotewskiego
przysposobienia wojskowego „Ajz-
sargi, studenci oraz uczniowie gi-
mnazjalni. Przeprowadzono również
liczne rewizje i aresztowania w

„Robotnik* robi w numerze wczo-
rajszym następującą uwagę:

Gimnazjum warszawskie, c którem mo-

wa, uchodzi powszzchnie za gimnazjum o

„duchu katolickim”; słowem, my, jako „Ro-

botnik“, nie jesteśmy tu w żadnym stopniu

zainteresowani „partyjnie”.

Ale mówimy poprostu, po ludzku tym,

którzy odebrali prawa dziewczętom gimna-

zjum im, Platerówny: wstyd! .

Dusza pomorska.
Dziennik toruński „Słowo Pomor-

skie” zastanawia się nad pewnemi
odrębnemi właściwościami charakte
ru ludności polskiej Pomorza. Na
podłożu ogólnopolskiem stosunkii
przejścia dziejowe wytworzyły wła-
śnie tę odrębność duchową.

Opieki Społecznej,

ma poczet przypadającej w bier, mie-
siącu płatności
życzki Stabilizacyjnej 5 miljonów zł.

Kuląwpłoti...wsiebie

rządzącego przeciw
dowemu.
doczne. Wiysunięcie się z wszelkich

Pożyczka stabilizącyjna.

Ministerstwo Skarbu przekazało

kolejnej raty Po-

UDELI

  

   
wiosennemu _ uderzeniuTylko

krwi do głowy przypisać można o- | Jest to poprostu, zresztą nieraz jaw-
stalni wypad głównego pisma obozu ne przyznawane, utożsamianie partji

|z państwem. To rekord nad rekordy!obozowi naro-
Porażenie myśli jest wi-

Autor w konkluzji tak charakte-
ryzuje duszę pomorską:

Stosunki na Pomorzu tak się układały,
że społeczeństwo pomorskie bodaj najmniej

doznało udręki pańszczyzny, że włościań-

stwo pozostawało względnie niezależnem—

Pomorski gbur i nawet roboinik nie znają

serwilizmu i płaszczenia się, — Robotnik

pomorski, — nawet na majątkach niemiec-

kich, sobą pomiatać nie pozwolił — i zniu-

szał nawet niemieckich właścicieli, że liczyć

się musieli z jego polskością i katolicyzmem.

Pomorzanin namiętnie przywiązał się

do religii katolickiej, bo Kościół w ciężkiej

walce — prawie jedyną był mu ostoją i po-

ci.chą. Kościół katolicki stai się dla Po-

morzanina synonimem polskosci. Kościół ka-
tolicki — to polski kościół, wiara katolicka

-— to polska wiara. Wieśniak pomorski nie

może sobie wyobrazić, iżby Polak nie mógł
być katolikiem. Podobnie trudno mu sobie

wyobrazić, aby Polska, za którą tęsknił,

nie była inną, jak tylko katolicką, a rządy,

polskie były rządami wybitnie katolickie-

mi. Ё

Pomorzanin słusznie wnioskował: Nie-
miec wszędzie upośledzał, krzywdził Po-

morzan, usuwał ich i prześladował, — dla-

tego Polska Pomorzanom w całej rozciągło-

ści wynagrodzi te krzywdy; Polska sprawi,
że na Pomorzu Pomorzanie wszędzie będą

mieli pierwszeństwo, — a doznają od rzą-

du polskiego uznania i pomocy.

Na takiem tle nie trudno rozumieć, że

na Pomorzu może więcej, niż gdzieindziej,
wytwarzała się zdrowa demokracja kato-

licka i narodowa.

Polsk. nr. 105)
mniej ni więcej, tylko odarcie obozu
narodowego z tego, co jest jego isto-
tą, t. ]. oparcia swego kierunku po-
litycznego o naród.

karbów ogłady również. Jest to za-
dyszany wyścig ubożuchnego upro-
szczenia sądów z rozkiełzanem pro-

(Gaz.
ni

stactwem wyrażeń,
Pismo pp. pułkowników

przedsięwzięło:

Pierwszy i główny zarzut brzmi:
— Nacjonalizm jest przedewszyst

kim wiarą we własny naród, a tu jest
niewiara.

Jeszcze nie ząbkowali pisarze
polityczni pułkownikowskiego dzien
nika, którzy dzisiaj gryźć usiłują, gdy
obóz narodowy powstał właśnie ja-
ko wszechpolski
ród przeciw powszechnej wówczas
niewierze i pogodzeniu się z losem.
Było to około r. 1885, pół wieku te-
mu.

stępującej jako straż pożarna na
gażęci, wzekicjć ra narodo- jest długim pochodem ku wielkim i

ruch wiary w na-

Przeciw szkole krakowskiej.

wego, przeciw pozytywizmowi, po-| 0 1 !
cieszającemu się cywilizacją ogólną mu jest ani zastępowanie jej legendą
na grobie narodu, przeciw socjaliz-
mowi, uciekającemu z niewoli naro-
dowej w hasła międzynarodowe, wy-
wiesił rodzący się nowy ruch, pod
wodzą Jana Popławskiego,
dar wiary w naród i w odzyskanie
niepodległości,
wszystkich tamtych niewiernych po-
trójnej barwy.

sztan-

wśród szyderstwa

Gadajcie sobie, co chcecie, ale

list

Akcja policji

Jest w tem dużo cech wspólnych:
z ludnością polską Wileiiszczyzny.

4 LEE WY.
UCIECZKA WIĘŹNIA POLITYCZNEGO,

Z Kowna donoszą, iż z więzienia wych w partji Pleczkajtisa.
Jakulanis wydostał się z więzie-

nia w przebraniu funkcjonarjusza
więziennego. Za zbiegiem rozesłano

 

y gończe.

PONOWNE OTWARCIE SZKOŁY POLSKIEJ.

którą obecnie na skutek starań spo-
ieczeństwa ponownie otwarto.

Liczne Aresztowania w Łotwie.
spowodowana była

wystąpieniem  „perkonkrustowcėw“,
przejawiająca się przedewszystkiem
w rozplakatowaniu odezw, nawołu-
jących do walki z komunistami i
mniejszościami narodowemi.
nizacja „perkonkrustowcėw“
siła osłatnio tydzień propagandy i
sozwija ożywioną działalność na te-

wielu miejscowościach na prowincji. |] cenie całego kraju.

Wysiedlenie Trockiego z Francji.
PARYŻ (Pat).. „Le Journal“ pi- sób wykluczający możliwość jego

 

Orga-
ogło-

tego nie zmienicie, że od lat 50-ciu
w Polsce wszyscy, gdziekolwiek by-
li i są, wszystkiego, co było i jest w
ich polityce oparciem o naród i wia-
rą w naród, nauczyli się 1 zaczerpnęli
z tego potężnego wszechpolskiego
ruchu narodowego.

Dzieciom prawić bajki o ugodzie
obozu narodowego z Rosją. Wszyst-
ko: co w Polsce było trójugodą, sie-
dzi dzisiaj w BB. A cały ten obóz
wywodzi się z ugody z Austrją i
Niemcami w przełomowej dobie
wielkiej wojny i conajwyżej powie-
dzieć można, że, gdy ta ugoda była
zagładą Polski, niektórzy w połowie
lub pod koniec drogi jako-tako z
niej się ocknęli,

Dzisiaj zaś któż to tak poucza o
wierze w' naród?

Ci, których cała polityka jest za-
przeczeniem wiary w naród, odsu-
waniem narodu od wpływu na two-
rzenie własnych losów, gloszeniem
zasady trzymania go w ryzach, usu-
waniem nawet z konstytucji jego
imienia.

Drugi zarzut jest taki:
Nacjonalizm wymaga uznania

narodowej lub państwowej racji sta-
nu a nie kie':wania się interesem
własnej partji.

Tuśmy was czekali. Nigdy w
Polsce zagarnianie wszystkiego na
rzecz jednej partji nie szło nawet w

przybliżeniu tak daleko jak obecnie.

Uzasadnieniem partyjności obozu
narodoweśżo. zamiast dbania o dobro
narodu, ma być uchwalenie konsty-
tucji 17-$o marca 1921. Ale my ma-
my dobrą pamięć, Wszystko, co tę
konstytucję czyniło złą, wiłaczane
było nie przez obóz narodowy, lecz
przez lewicę, kierowaną przez dzi-
siejszych przywódców sanacji.

Trzeci wreszcie zarzuł:
— Nacjonalizm jest myśleniem

kategorjami dziejowych interesów
narodu, nie zaś bieżących egoizmów.

Со za ofiarne baranxi tak prze-
mawiają!? Dziejowe powcłanie trzy-
ma ich na stanowiskach i posadach.
Nie wiedzą, co to egoizm, I jeszcze
mówią o egoizmie tych. którzy dla
przekonań nie dają się ustawić przy
żłobie. Przydałoby się trochę miary
nawet w bezwstydzie!

Obóz narodowy z podniesionem
czołem, o ile nie z uśmiechem pobła-
żliwym, słuchać może zapienionych
miotań się w obciążaniu go przekleń.
stwem przeszłości. Jegc przeszłość

 
| dokonanym dziełom. Niepotrzebne j

|
'ani zaczynanie dziejów polskich od
„maja 1926.

Stanisław Stroński.

  

  

Pod Pretekteoratem J. Ekscelencji ks
Biskusa

D ra OKONIEWSKIEGO
Popularna Pielgrzymka na Zielone

Świątki

do RZYMU
pełąęzona ze zwiedzaniem Neapelu,

Padwy | Weneeji

17. W. — 26. V. zł. 385.—
z paszportem i wizami

Ilość miejsc ograniezena.
Zapisy przyjmulą:

Akcja Katolicka, Pelpin.
Wagens-Lits Cook,
Wiine, Mickiawicza 6

2688-a rocznica Rzymu.
RZYM. (Pat). Dziś w całych

|Włoszech obchodzono uroczyście
2688ą rocznicę założenia wieczne:
go miasta. W wielu  tniejscowo-
ściach a szczególnie w Rzymie od-
jbyły się inauguracja wielkich robót
publicznych. Uroczystość rzymska

j rozpoczęła się odsłonięciem posągu
bohatera Hmeryki południowej Bo

|ivera, ofiarowanego zarządowi sto
licy Włech przez 6 republik połud-
niowo-amerykańskich.

Wybuch w kopałni.
WIEDEN. Pat. Według doniesień

z Bialogrodu w jednej z kopalni
pod Sarajewem nastąpił dziś strasz-
ay wybuch, wskutek czego zawaliła
się część kopalni. Dotychczas wy
dobyto 18 trupów. Narazie brak
bliższych informacyj. Liczba górni
ków znajdujących się w chwili ka-
tastrofy w podziemiach kopalni się-
ga kilkuset osób.
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ZMARSZCZEK I INNYCH,
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Zbyteczny wyjazd zagranicę! ZbyteczP
używanie zagranicznych wód mineralnyė
i soli przeczyszczających. — Lepsze mam!
w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃSK:
i NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA Я
niezastąpionym lekiem w schorzeniach ż0
lądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłościj
Do nabycia w aptekach i składach aptecz
rych. 5441—1!

m z”

Szajiok.
Z powodu wystawienia w Teatrzej

Polskim w Warszawie „Kupca Me“
neckiego' Shakespearea  urządził|
związek literatów i dziennikarzy żył
dowskich zebranie, na któreprzyby,,
ło około 1.000 osób, jako t. zw. sął| |
nad Szajlokiem. Przewodniczył p]
Priłucki, oskarżenie wnosił p. Hol
man, redaktor „Momentu”, obroś|
cą był p. Finkelstein, piezes P.EN]
— Klubu żydowskiego, a wśród В
ku t zw. ekspertów przemawiał ak'|
tor żydowski Granach, który grywa
Szajloka w Berlinie. Zebranie to opi'|
sai p. Karol Irzykowski (Pion nr. 16
z 21-go bm.), kończąc tę część opi

 

n — Było już grubo po 1i-ej w nocj!
śdy przewodniczący p. Priłucki poddał poł|
glosowanie tezy p. Hetmana, ujęte w kilk
Pytań. Czy osk. Szajlok był żądny krwi? |
Nie, nie, P. Priłucki nie liczył nawet rąk
cała sala była zasugerowana pewnością, i
Szajlok spodziewał się wytryśnięcia sokt
malinowego. Czy stanowisko Szajloka jeśt
wynikiem jego nienawiści do świata chrześ”
cijańskiego? Czy też może było wynikie”
obrony własnej? Czy Szajlok jest type?
żydowskim? Czy świat chrześcijański trak”
tował go po ludzku? Czy w ciągu rozpró
wy wykazało się, że Szekspir znał charak'
ter żydowski? Czy Szajlok miał prawo
przemawiać w imieniu swojej rasy? Wszyst
kie te pytanie oczywiście zaprzeczono
choć zawierały one w gruncie rzeczy
parcie się Szajloka jako „takiego”, p. Gra”
nach przyjmował gratulacje i promieniaf”, :

Następnie daje p. Irzykowski
swój pogląd na sprawę, wymienić
wszystkie możliwe jako-tako okolic?
ności łagodzące na rzecz żyda Szaj“
loka. który za dług chciał wyrżnać
serce chrześcijaninowi, ale w końct
stwierdza:

„ — lnterpretacja autentyczna, pro”
stsza i bliższa myśl Szekspira jest innś/
Szajlok był zdolny do zemsty dopóty, do”
póki miał zapewnione zgóry bezpieczeń
stwo własne i opiekę sądu, dopóki nie zś”
szła żadna niespodzianka. Chciał rżnąć 5%
pewniaka, bezczelnie, dufając, że nic mt
za to nie zrobią. On się tylkopodkradźl
do swojej zemsty, chwiłowo stał się pó”
nem sytuacji Był bardzo odważny — 82
cudzy koszt, Ale dał się zastraszyć łatwo й
nie był bohaterem narodowym, aż do koś”
ca, coinął się od pojedynku z całym 54“
dem. Już poprzednio, przed wystąpienie” :
Porcji, zaniedbai chwilę, kiedy mėgt doko“|
nać t. zw. szlachetnej zemsty, czyli: p:
straszyć i zrzecz się owego funta mięst
Ale potem poraz drugi i trzeci znowu chy”|
bia chwili i robi coś jeszcze gorszego: sprze|
daje honor zemsty, sprzedaje swoją aure0“
lę. To też kara dosięga go natychmiast i :
jest właściwie już tylko wyrazem tej we”
wnetrznej katastroiy, którą on sam z sobi
przeżył, gdy złakofłiwszy się na mięso $0°
ja, już to nerwami nie wytrzymał, już tć| |
wolał pewne pieniądze od niepewneśł
uboju.

Po skończonej rozprawie, w rozmowi*

 

 

    

    

  

   
    
  

   

 

NESENIAIE IIA AOТЕЧЕ

Polityka imperjalistyczna Japonji.
LONDYN. (Pat). Poseistwo chiń- hegemonję Japonjj w Azji. Rząd

skie w Londynie ogłosiło dzisiaj chiński rzekomo udzielił już instruk-
oświadczenie, będące cdpowiedzią cji posłowi chińskiemu w Tokjo, by
na ostatnie enuncjacje ministra zażądał wyjaśnień od rządu japoń-
spraw zagranic.nych Japonji, doty- skiego. Gwarancją pokoju na Dale-
czące Chin. | kim Wschodzie oczywiście nie by-

Komumikat poselstwa uważa, iż łoby powstrzymanie się od współ-
oświadczenie j.pońskiego ministra pracy z Chinami mocarstw zachod-
spraw zagranicznych i japońskiego|nio-europejskich, tem bardziej, że
ministra wojny są tylko potwierdze-|współpraca ta może być przyjazna i
niem tradycyjnej polityki japońskiej. owocna. Przeciwnie taką gwarancją
dążącej do ekspansji na kontynencie |byłoby porzucenie polityki imperja-
azjatyckim. Polityka japońska za- | listycznej w. Azji i przestczeganie 4, mięsa brać ię d ZY :
graža pokojowi į powrotewi normal- | ściśle, zobowiązań, wynikających z R я ać co się da, a więc pieniądze |
nych stosunków na DalekimWscho- | traktatu. : LS Ti kasi BotyW 24-04 pali
dzie. Chiny nigdy nie zgodzą się na ' za ktėre Atuaman

dla drugich nie, — stanowi istotę ludzkieś”
charakteru. I takim wiaśnie Szekspir Szef

  

  

   

    

   

   

 

    

   

  

 

sze, że były komisarz - sowiecki powrotu w granice republiki. Były
Trockij otrzymał oficjalne Wajdradie (kobe sowiecki wyraża życzenie
do opuszczenia Francji w najbliż-|osiedlenia się albo w Hiszpanji albo
szym czasie i że odpowiednie czyn- |w Turcji. Wydaje się rzeczą pewną,
niki przeprowadziły w willi Ker-|że władze tureckie nie sprzeciwią
Minique przesłuchanie zaintereso- |się powrotowi do Turcji. Narazie
wanych w tej sprawie. Trockij zo- | Trockij zostaje jeszcze w Barbusson.
stanie wysiedlony z Francji w spo-

Dookoła sprawy zabójstow Prince'u. ,
PARYŻ (Pat). Sędzia śledczy w żył znamienne oświadczenie, cha-

Dijon przeprowadził szereg konfron- rakteryzujące komisarza Bony, pro-
tacyj Zz obwinionymi, Zkontronta-| wadzącego: dochodzenie o zamordo-
cyj tych wymika, że automobilistami wanie Prince'a. Z zeznan tych moż-
z Rouen byli Griffaut i 4 jego to- |naby się domyśleć, że komisarz Bo-

warzysze. ny w r. 1927 w porcie marsylskim

PARYŻ (Pat. „L'Intrasigeant" |podłożył do torebki pewnej pani
donosi z Dijon, że dziś zjawił się u|kokainę, a uczynić to miał z pole-
sędziego śledczego nowy świadek. |cenia brata ówczesnego ministra,
niejaki Maurycy Z., Polak, który |spraw wewn., którym był jak i jest
służył w legji cudzoziemskiej i pod |dziś minister Sarraut. Kierownikiem;

p. Barthou skończy siłę niepomyślnie

iże następstwem jej będzie nowy

zupełnie układ w polityce europej-

skiej. Należy to rozumieć, jako roz*
luźnienie sojuszu francusko-polskie-
$o, a nawiązanie przymierza z

Niemcami ze wszelkiem jego kon-
sekwencjami.

Przymierza i sojusze nie są tylko

wynikiem mniej lub więcej zręcznej

gry dyplomatycznej oficjalnych czyn-

ników państwowych, ich sympatyj,

lub niechęci. Nie zrywa się ich też
z powodu chwilowych, przemijają-

cych, możliwych do naprawienia

biędów. Wypływają z ogólnej linii

dziejowej danego narodu i do tego

zasadniczego warunku musi się prę-

dzej czy później dostosować kie-

niemieckiej wyłuszczyłem swoje stanowi”
sko p. Grannachowi, który po polsku nit
rozumie. Nie rozumiał mnie nawet po nie”
miecku. Na pytanie: czemus pan nie
goją? odpowiada argumentem Iheringa —
który uważam za wykrętny: bo sąd nie *|
możliwił mi wykonanie wyroku. Nasza @у°
puta była krótka i dość ostra. Ostatecznić
p. Graaach powiedział: tak Szekspir napi
sał i bez tego nie byłoby komedji. ]

Ale odpowiedź p. Granacha świadczy:|
że on jeszcze dotychczas nie przezwycięży!|
w sobie Szajloka, że nie stanął ponad nim.
— skoro dotychczas jeszcze akceptuje W
pełni motyw Szajloka, że winien jest sąd.
że gdy sąd zawodzi, lepiej jest zamiast fun”

   
 

rownictwo polityczne państwa.

zaprzyjaźnionego narodu,
którym nas nic istotnego nie dzieli,
a wszystko powinno łączyć.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

 
 

przysięgą złożył sensacyjne zezna-

jtowarzyszył _" pewien mężczyzna.
Lussats wydawał się bardzo zdener-
wowanym i gwałtownie rozmawiał
ze swoim towarzyszem. Świadek
doskonale zapamiętał rysy Lussatsa,
tembardziej, że kilkakrotnie spoty-
kał go przedtem w Paryżu.   
 

bezpieczeństwa był wtenczas b. pre-

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —

zł. 2.50
Do nabycia we wszystk. aptekach.

|Kreuger subwencjonował stronnictwa)

nego opozycji na południu Szwecji
podniesiony został przeciwko obec-
nemu ministrowi oświaty Engbergo-
wi zarzut, iż w charakterze naczel-
nego redaktora dziennika „Socialde-
mokraten“ mial otrzymać na rzecz
tego dziennika pomoc finansową od
króla zapałczanego Ivara Kreugera.

 

Polska powita przyjeżdżającego,nie w sprawie zabójstwa radcy Prin- |fekt Chiappe. Bratu ministra Sar- przedewszystkiem przez swoją własną kr
dziś do nas kierownika polityki za-|ce'a. Ż. twierdzi stanowczo, żew |raut zależało naskompromitowaniu, STOKHOLM. (Pat). Wczorajsze |szwedzkiem towarzystwem  filmo-|marską naturę, a potem dopieroodśojć
granicznej Francji, jako przedstawi dniu 21, ILwidział w Dijon Lussatsa owej pani, dzienniki wieczorne podały wiado- wem, którego udziałowcem był| Jego los jest komiczny, jak los wydęteś”

ma dworcu ikolejowym. Lussatsowi "Najwięcejuporczywe |cej uporczywe mość, iż w czasie zebrania politycz- |Kreuger, układ w sprawie  za-|pęcherza, który pęka, bo w jednem miejsc”
mieszczania w dzienniku ogłoszeń
tego towarzystwa. Stanowiło to jed-
nak normalną, uczciwą  tranzakcję,
nie mającą bynajmniej charakteru
subwencji. Engberg zaznacza poza-
tem, iż po śmierci Kreugera stwier-
dzono, że udzielał on pomocy finan-
sowej rozmaitym szwedzkim stron-

loka napisał, chcąc aby om ponosił

 

   

   

   

jest za słaby; ale jest w tym losie takž?
smutek tragiczny na widok cziowieka dw“.
razy upokorzonego“, >

, Wobec rozgłosu, jaki tymi raze”
miało wystawienie „Kupca Wenec.
kiego, głos p. Irzykowskiego jest zal
mującem oświetleniem postaci Szej
loka i pojmowania Orzeszkowej 11 PARYŻ (Pat). Pr.zed komisją ba- aicza е O 1 jej przez зате )od 11—3 i od 6—8 wiecz. _ |dającą alerę Stawiskiego zeznawał| OERRA (W, komunikacie Engberg oświadcza. |nictwom politycznym. specjalnie zaś|Szekspira, A" dziś deputowany Sabiani, który zło- 2479110/P.Z,A./1434(25. |że „Socialdemokratenł' zawarł ze|partji ludowej i komunistom.
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ! — Z T-wa Przyjaciół Nauk i
Pogoda naogół słoneczna o za-|Polskiego T-wa Historycznego, Jutro

__ chmurzeniu zmiennem z zanikające-| o godz. 7 wiecz. w gmachu T-wa
__ mi gdzieniegdzie deszczami. Tempe|Przyjaciół Nauk przy ul. Lelewela 8
' ratura bez większych zmian. Umiar-|odbędzie się połączone zebranie na-

kowane wiatry z kierunków zachod-|ukowe T-wa Przyjaciół Nauk i Wil.

W. dniu wczorajszym odbyły się
dalsze uroczystości, związane z 15-tą
rocznicą wyzwolenia Wilna,

W, godzinach rannych na górze
Trzykrzyskiej posadzono kilkanaście
drzew: na pamiątkę rocznicy.

Wi godzinach wieczorowych od-
były się capstrzyki orkiestr wojsko-
wych przysposobienia wojskowego,

  
nich. Oddziału Polskiego T-wa Historycz-|młodzieży szkolnej i t. p.

DYŻURY APTEK. .  |nego, na którem p. Władysław Ko- W. a dzbiejcżywy Dd, się
7 Dziś w mocy dyżurują następujące nopczyński, prof. Uniwersytetu Ja- główne uroczystości. O godz. 10

оо — ul. Mickiewicza Śiellońskiego, wygłosi odczyt p. t.A towskie; у PRICE
Nr.10.(telef,9-56], Jurkowskiej : Romec- „„Konfederacja barska na Litwie
Ee — ‘;11. AA2 i Saloaieja —|  Nietylko osoba prelegenta, zna-
ul. Ostrobramska Nr. i Sapożnikowa — # + t
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst- ze NE. Soy aeWj.
kie 5 przedmieściach, prócz Śnipiszek. (3 e prot. c bq я Jubllstak. Gilėca <dziowięciwośśl оа

oskonałym znawcą, ale jeszcze jed |;., nania Swat. Odkupiasik piłaść sis
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.na okoliczność wyróżnia zebranie ||...

— Konierencja dekanalna deka- poniedziałkowe: będzie to odpo- i DE opa ż„ea.
natu m. Wilna odbędzie się dn, 25 b. 'czątku istnienia T-wa Przyjaciół | i zakogcdbay,> Obokni Gintė Św ‹
m. (we środę) o godz. 6 wiecz.) w „Nauk w Wilnie skolei setne ogólne sasas sa Filo ŻA ada L

gmachu Seminarjum Deanas2 |zebranie naukowe Towarzystwa. | Noki, Ma on trwać również cały rok, do
; Wstępwolny, Goście nader mile | niedzieli przewodniej 1935 roku,

NAWIEDZANIE KOŚCIOŁÓW 
— W stanie zdrowia JE. Arcy-|widziani, : . ё >

biskupa widoczna jest z każdym|  — Zebranie informacyjne P.|, wCRO
„ Dostojny pacjent |M. 5. Jutro o godz, 18 min. 30 w|“7 y ®dniem poprawa tego odpustu kary doczesnej za grzechy.udzielonej przez p. wojewodę wiel-

kiej sali konferencyjnej urzędu wo-
jewódzkiego Zarząd Centralny Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Wilnie
organizuje zebranie informacyjne
celem zapoznania przedstawicieli
;społeczeństwa z dorobkiem, zada-

Koło pań przy Komitecie ratowa- niami i potrzebami T-wa.
nia Bazyliki Wileńskiej prosi spo-, Na zebranie to Zarząd P. M. S.
łeczeństwo polskie o ofiary ną rzecz zaprasza wszystkich, których intere

' ratowania Bazyliki. Każdy drobny suje praca społeczna i oświatowa
grosz ratuje nasźą świątynię, ,na naszych ziemiach.

|  — Konferencja prezesów Ka-
SPRAWY MIEJSKIE.

powraca do sił i zdrowia. Prawdo-
podobnie za dwa tygodnie Arcy-
pasterz będzie mógł już opuścić
klinikę.

Warunkami są:  jaknajgodniejsze przystą-
pienie do Sakramentów Pokuty i Komunji
świętej oraz nawiedzenie wskazanych koś-
ciołów.

W Wilnie dla nawiedzenia wyznaczone
zostały następujące kościoły: św. Jana, św.
Kazimierza, Ostrobramski (św. Teresy) i
Świętego Ducha. Każdy z tych kościołów
trzeba nawiedzić trzy razy,

W Grodnie: — Kościół Farny, po-Ber-

nardyński, Garnizonowy i Franciszkański;

każdy nawiedzić trzy razy.
W, Białymstoku: — Kościół Farny i św.

Kwesta na rzecz ratowania
Bazyliki odbędzie się dziś na ulicach
i w lokalach zamkniętych,

'telickich Stowarzyszeń Mężczyzn.
— Wstrzymanie urlopów pra-| wczoraj w lokalu lastytutu Akcji|Rocha; każdy nawiedzić 6 razy. BAY:

cowników żajckich. W eu Katolickiej przy ul. Metropolitalnej| W Lidzie: — Kościół Farny, Pijarski i
ze zbliżającemi się wyborami do 1 odbyła się konferencja prezesów|Niepokolanego Poczęcia N.M.P.; każdy na-
Rady Miejskiej w Zarządzie Miej-| dziesięciu Katolickich Stowarzyszeń|wiedzić 4 razy.

| ców śląskich,

 

Największy odpust.

 

jj letnie pracowników. Obradom konferencji przewod:| wiedzić 4 razy. | м kościołach do tego przeznaczonych,
Р — Dalsza dzierżawa teatru|niczyl ks. Aleksander Mościcki. Te- W innych miajscowościach kościół pa-,

cy miejskiego. Zgodnie z umową, za.| m cin Katollekicf1 ociobe| IIIJ IIIp wartą między Zarządem miasta i| czące Akcji Katolickiej i pogłębie : я х
ш) obecnym dzierżawcą teatru miej-|nie jej w stowarzyszeniach, skupia- Ww l l nianie ! Nadeszły dla Was
/-| skiego dyrektorem  Szpakiewiczem,|jących starsze społeczeństwo.
а] magistrat skierował przed niedaw-|  — Walne zebranie Kuratorów| „ —,
# nym czasem do dyr. Szpakiewicza|Fundacji S, i J, Montwilłów. W, śro- pieniądze эсо0о —- 1400—0oki pismo z zapytaniem, czy reflektuje|tę 0 Goda. G wiecz. w sali posiedzeń|anna www5)— паa prawadennie gp EE giiOE.ul.

omimo, że kontrakt na  dzier-| Mickiewicza 8, odl ię SIĘ dOrocz- POLSKIE RADJO WILNO,
e žawę teatru zawarty został na 3 la-|ne walne zebranie Kuratorów. W Teatr i „muzyka ; Niedziela, dnia 22 kwietnia.! ta przed upływem roku každa ze!razie nieprzybycia dostatecznej ilo- — „Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o 10.05: Nabożeństwo, 11.57: Czas, 12.05:|„eb P piy : * I 8 20 fodzo8/Wiecz: - „Ródkaj 12 Antoniego| r>, igk Stro mogła umowę wypowiedzieć. ści kuratorów, następne zebranie| Słonimskiego, Koka. Roifi WERYCZEE PEŁ >
ca Dyrektor  Szpakiewicz wyraził odbędzie się tegoż dnia o g. 6.30 w.| Ceny zniżone. 14,00: Audycja dlawszystkich. 1500:„O |sk|  Shęć dalszego pozostania w Wilnie. |bez a na peak przybyłych ku mi o godz. 8 więcz. „Skąpiec” — wy? odmian ziemniaków” — odczyt.i - ów. ied: Н ) - у с i 5.20: oncert. 16.00: łuchowisko dlW związku z tem zmiany na stao oai a edzeniu Ea: W przygotowaniu komedja w 3-ch ak-| dora. Красот ‚16 RDA AC (iv
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vi S ! : 2**| zwierząt. Władze policyjne otrzy SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.| ska, obdarzona. nadwynać,placiOda Szum
5 maly polecenie wzmożenia manda — Walne zebranie Chrz. Zw, w. otoczeniu całego zespołu artystycznego.

aji towych kar przeciwko woźnicom,|Zaw, szewców odbędzie się w po- s ać eaapi w wy-+ A * * ( В 45 niu ze: u aletowego. nižki ważne,

jcź pacz się nad zwierzętami po' |niedziałek o godz.4 pop. w sali przy — Dzisiejsza popołudniówka po cenach
"| tlągowemi. ul. Mętropolitalnej 1. propagandowych. Dziś o godz. 4 pp. ukaże8 Wzmożenie kar ma na celu sku- RÓŻNE.| się po raz ostatni oryginalna komedja mu-
14 teczniejszą, niž dotyrhezas, walkę z — Przebudowa większych mie- *5czna kompozytora wileńskiego J. Świę-1С ) У + + 4 SZYK tochowskiego „Rajski Ogród" z* L. Roma-nieludzkiem traktowaniem zwierząt.|szkań s: os > związku Z nowską,która. po dzisiejszem przedstawie-Šv wyasygnowanie ytow na prze- niu pożegna Wilno. Cen agand: odо SPRAWY UNIWERSYTECKIE. |budowę wiekszych mieszkań na 25 gn o 27 Propatandowe
a E Z Wydziału Humanistycznego|mniejsze. Stowarzyszenie Właścicie- RAAae ać5 * : Hd) 6 . ж A * czne)ё „S. B.W.poniedziałek a godz. 13-ej| |i Nieruchomości m. Wilna zorgani- Zurandota i Horowicza, która ujrzy światło„| W Auli Kolumnowej odbędzie się |zowało poradnię techniczno . bu- hinkietów w teatrze „Lutnia“. Nowość tę® „| Promocja Mgr. Marji Dunajówny na|dowlaną (informacje, porady, plany, przygotowuje dla naszej sceny reżyser te-„ Stopień doktora filozofji. kosztorysy, podania © przyznanie atrów warszawskich M. Domosławski, któ-
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"1kregu wiadomości

| Wojska

skim wstrzymane zostaną w maju
aż do odbycia się wyborów urlopy

nowisku dyrektora teatru miejskiego
Qczekiwzć nie należy

_.. SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— W obrenie kKatowanych

eminarjum Filozoficznego (Zamko_

p Komisji Rewizyjnej. wybór Zarządu i

P..: „Stosunki między ideami i fak-
ty, jako zagadnienia teosji poznania
Hume'a“,

 Uiani.
Z ZYCIA STOWARZYSZER.

— Rada Centr. Stow. P.ń św.
Wincentego a Paulo. Z powodu

Yjazau księdza superiora i mode-
latora Stowarzyszenia Pań Miłosier-
gi św. Wincentego a Paulo, ze
Tanie Rady Centralnej odroczone

 łostało na wtorek dnia 1 maja o
wiecz.

tykuły, poświęcone opisom działań wojen
Rych poszczególnych oddziałów.

Wobec wielu nieścisłości, zawartych

W tych opisach pozwalamy sobie prze-
drukować pismo majora M. Zaruskiego
(dziś general) zamieszczone w jednym z

Pierwszych numerów „Dziennika Wileń-
Skięgo”, jaki się ukazał po' wypędzeniu

Do Szanownej Redakcji
Ч „Dziennika Wileūskiego“.

& Wobec pojawienia się w prasie

Walerji przy zajęciu Wilna przez|
polskie, wiadomości nie,

niy - Prażmowskiego prosi o u-
BE zczenie następującej przedmio-

lez; ) motatki o działaniach kawa-
TR w pierwszych bojach o Wilno.

Mężczyzn, znajdujących się na te-
renie Wilna.

sprawy,
udzielenia zapomóg instytucjom do-
broczynnym i społecznym.

О
WMYROBUL

 

Zezw. Z. F. O. 58/34, 5/3-34 r.

— Kradną latarnie miejskie. Zatrzy-
mano Jana Korsaka (Majowa 47) z latarnią

miejską, skradzioną z parku sportowego.

WYPADKI
-— W mieszkaniu Stefana Grabowskiego

(Mickiewicza 24) w łazience, z powodu wa-

dliwej budowy pieca, zapaliła się ściana.

Straż pożarna ogień ugasiła. Strat nie 
o działalności | 19 kwietnia o godz. 4 m. 30 rano

'spieszone szwadrony 11 pułku uła-

W Słonimiu: — Kościół Farny, po-Ber-

iach J. Deval'a „Towariszcz”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś o

śodz. 8.15 wiecz. barwna i melodyjna ope-
re.ka Kalmana „Manewry Jesienne” po ce- 

Sztuka ta ma być grana w przyszłym

— Teatr Objazdowy — gra dziś w
Słonimiu, jutro w Niemnie — doskonałą
komedję T. Łopalewskiego p. t. „Aurelciu

iiim produkcji sowieckiej p. t. „Ostatni z
Gołowlewych”*, w którym nieśmiertelną
kieację dekadenta stworzył W. Gardin.
Na scenie monodram w 2-ch obr. p. t.
„Flirt w garderobie”.

Czy W koty jałmużajcze „„Caritasa“
jaż zaopatrzyłeś się?

nardyūski i SS, Niepokalanek; każdy na-|

DZIENNIKWILEŃSKI

15-LECIE WYZWOLENIA WILNA.
1iano na placu Łukiskim odbędzie
się msza polowa, a następnie defi-
|lada wojskowa,
j . Na dzisiejsze uroczystości przy-
bywa do Wilna delegacja powstań-

Zarząd Koła Wileńskiego Z,0,R.
prosi członków Związku o jaknaj-
liczniejsze przybycie na zbiórkę
przy ul. 3-go Maja koło gmachu
Sądu Grodzkiego dziś o godz. 9 rano
celem wzięcia udziałn w defilad":2.

W ROKU JUBILEUSZOWYM.

rafjalny, który trzeba nawiedzić 12 razy,

\ Nawiedzanie kościołów można rozpo-

cząć jednego dnia i kończyć dni następnych.

Przy nawiedzaniu powtórnem ' dalszem na-
|, wyjść całkowicie z gmachu kościelne-

 

go, jednak zaraz można wracać do następ-

nego nawiedzenia. Podczas nawiedzania
kościoła należy uczcić tajemnicę Odkupie-
nia ludzkości i Męki Pańskiej w następują-
cy sposób:

1) Przed ołtarzem  Przenajświetszego
Sakramentu odmówić pięciokrotnie Ojcze

nasz, Zdrowaś Maryja, i Chwała Ojcu, oraz

szósty raz — odmówić te modlitwy w in-

tencji Ojca św.

2) przed krucyfiksem, czy obrazem
Chrystusa Ukrzyżowanego — odmówić trzy
krotnie: Wierzę w Boga i raz modlitewkę:

 

Ludzie otyli osiągają wydajne i obfite
wypróżnienie, używając odpowiednio i regu-
larnie naturalną wodę „Franciszka-Józefa”,
Żądać w aptekach i drogerjach. 8367/1

 

Dziś w Wilnie mamy następujące im-
prezy sportowe:

O godz. 13 odbędzie się start biegu
ogrodowego z okazji obchodu 15-lecia wy-
zwolenia Wilna. Na starcie przy ul. 3 Ba-
terji stanie około 100 zgłoszonych zawodni-
ków. Meta biegu w Cielętniku przy ul.
Arsenalskiej. Wszyscy zawodnicy i sę-
dziowie zbierają się o godz. 11.30 w kosza-

rach 3 Baonu Saperów.
Q godz. 16 na Antokolu o mistrzostwo

okręgu Ż. A. K. S, rozegra mecz piłki noż-
nej z Makabi.

Wieczorem mamy dwie imprezy bo-
kserskie,

O godz. 17 w sali A. Z, S. odbędzie się
mecz międzyklubowy Ognisko — A. Z. S.

O godz. 19 w Ośrodku odbędą się

walki bokserów W. K. S.
W Warszawie mamy mecz piłki nożnej

o mistrzostwo Ligi między Legją a Gar-
barnią.

Obraduje dzisiaj Polski- Związek Związ- „Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy

Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat
j odkupić raczył',

| 3) przed ołtarzem Matki Boskiej, dla

|uczczenia jej siedmiu boleści, odmówić na-
leży siedem razy Zdrowaś Marjo i raz Pod

| Twoją obronę,

| 4) przed ołtarzem Najświętszego Sakra-
mentu — odmówić wierzę w Boga,

! Nawiedzania može každy odbyč i po-
za swojem miastem czy parafją, nawet poza
diecezją zamieszkania, jednak zawsze tylko

ty)., 16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Systema-
tyczność i porządek w wychowaniu dzieci”,
pogad. 17.15; Koncert pieśni polskiej. 18,00:
Słuchowisko. 18.40: Koncert harmonistów.
1900; „Ciotka: Albinowa mówi!* 19.15:
Godz. odc. pow. 19.30: Radjotygodnik dla
młodzieży. 19.45: Progr. na poniedziałek.
t9.50: Myśli wybrane. 19.52: Godzina ży-
czeń (płyty). 20.50: Dzien. wiecz. 21,00:
„Meksykańskie miasto bogów" — feljet.
21.15: Audycja wesoła. 22.15: Sport z Roz-
śłcśni. 22.30: Muzyka taneczna z Londynu.
2315: Kom. meteor. 23,20—23,30: Muzyka
taneczna.

Poniedziałek, dnia 23 kwie'nia 1934 r.

7.00: Czas. 11.40: Przegl. prasy. 11.50:
Utwory Masseneta (płyty. 11.57: Czas, 12.05:
Utwory Głazunowa (płyty). 12.30: Kom.
meteor. 12,33: „Mniej znany Gounod“ (ply-
tv. 12.55: Dzien. poł. 14.50: Progr. dzienny.
14,55; Pogad. Aeroklubu: „Jak szkolimy pi-
lota", 15.05: Wiad. eksport. i giełda roln.
1520: Koncert dla młodzieży (płyty). 15.50:
Muzyka lekka. 16.20: Francuski. 16.35: U-
twory fortep. 17.00: Recital śpiewaczy Ser-
śjusza Benoniego. 17.30: „Prawo silniejsze-
go” — odczyt dla maturzystów. 17.50: „W
podziemiach Konspiracji 1893-1903" — od-
czyt. 18.10: Muzyka lekka. 19.15: Codz. odc.
pow. 19.25: Odczyt aktualny. 1940: Wil.
kcm. sportowy. 19.47: Dzien. wiecz, 20.00:
„Myśli wybrane.. 20.02: Koncert muzyki
lekkiej. 21.00: „Kobieta w Sowietach” —
fe. 21.15; Koncert. 23,00. Kom. meteor.
22.05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Co tańczą Anglicy?

Odpowiedź na tę kwestję, interesującą
przedewszystkiem amatorów tańca i mu-
zyki tanecznej, da w niedzielę o godz. 22,30
specjałna transmisja z Londynu, którą na
falach radjowych przyniesie słuchaczom w
Wilnie szereg interesujących nowości w
wykonaniu orkiestry,

Jak zostać pilotem w Wilnie?
W poniedziałek o godz. 14,55 przed

mikrofonem wileńskim odbędzie się na ten
temat rozmowa, zainicjowana przez aero-
«lub wileński Rozmawiać będą pp. ja
Sadowska i Ryszard Bodziunas. Ci, co
marzą o zdobywaniu powietrza i rekordach
lotniczych, powinni uważnie posłuchać tego  ustalono.

а3а

dwie grupy. Jedną z nich dowodził
major G. Dreszer, a drugą major M.
Zaruski. Forsownemi marszami po-
suwała się jazda szybko na północ
od miejsca wywagonowania, pozosta
wiając daleko za sobą — nieraz o
dobę drogi — niezbędne tabory z
prowjantem i furażem. Zależało bo-

majora M. Zaruskiego. Ona też we-
dług dyspozycji bojowej miała pierw
sza uderzyć na miasto. Istotnie dnia

straż przednia stanęła na Lipówce
pod Dunajką w. odległości 1 kilo-

nów i drugi szwadron 4-go pułku u-
łanów ruszyły pierwsze na dworzec,

ułanów — wtargnął na dworzec ko-
lejowy i opanował go. — W. ślad za
nim z dwóch stron od strony miasta
(północnej) wpadły na dworzec 3-ci
szwadron Il-go pułku ułanów i dwa
szwadrony 4-50 pułku ułanów.

Na dworcu powyciągano z wago-

karabinami maszynowemi dla osło-
ny dworca i odstawienia jeńców, za-
rządzono natychmiastowe wysłanie
zdobytego pociągu po piechotę w
kierunku Lidy (wszystko to odbyło
się w ciągu 6 do 10 minut) i nie tra-

wysunął się znowu naprzód w kie-
runku ulicy Zawalnej, trzeci szwad-
ron tegoż pułku na prawo od niego szewików z karabinów i

dialogu.

ai ii A AI

Niemiecką wprost na
główną siedzibę bolszewików przy
ul. Dominikańskiej Na placu przed
dworcem spotkały się one ze szwa-
dronem 3-cim 1-go pułku szwoleże-
rów, który konno ruszył tuż za stra-
żą przednią i minąwszy dworzec,
skierował się do miasta ulicami
Zawalną i Ostrobramską. 1-szy szwa
dron szwoleżerów szedł prosto ulicą
Ostrobramską. Śpieszeni ułani 11-go
pułku wpół biegiem przeszli śród-
mieście, opanowali siedzibę i arsenał
bolszewicki na rogu Niemieckiej i
Dominikańskiej ulic. i aresztowali
personel administracyjny  bolszewi-
ków, którzy zajmowali cały hotel

żenia,

 

| podpalenia.

ków Sportowych.

W. K. S.

Mecz piłkarski o mistrzostwo okręgu

między W. K, S, a Drukarzem zakończył
się, jak było do przewidzenia, zwycięstwem

W. K. S.
Wojskowi wygrali 4:0, ale przed

przerwą prowadzili tylko jedną bramką,

Forma W. K. S. jest jeszcze wciąż

słaba. Może wydaje się nam, że W, K, S.
gra słabo w walce z drużynami jeszcze

słabszemi od siebie, ale w każdym razie w
„roku ubiegłym mieliśmy nieco lepsze wra-

Z Łap donoszą: iżprzeprowadzo- |
ne dochodzenie w sprawie požaru
w warsztatach kolejowych pozwala
przypuszczać, że pożar powstał z

Rekrutacja robotników rol-
nych do Łotwy.

BRASŁAW (Pat). № dniu 20
kwietnią rb. wyjechała z Brasławia
przez Turmont pierwsza partja ro-
botników rolnych z terenu powiatu
brasławskiego na roboty sezonowe
do Łotwy w liczbie 303 robotnice
i 6 robotników.

Następna partja w liczbie 300
robotnic i 75 robotników wyjedzie
w dniu 22 kwietnia rb.

GŁĘBOKIE (Pat).  Odbywająca
się rekrutacja robotników do Ło-
twy na roboty rolne ściąga przed
gmachy Starostwa olbrzymie masy
kobiet i mężczyzn z okolicznych
śmin. W, dniu 20 bm. zgromadził się
tłum, liczący przeszło 1000 osób.
Przewiduje się wyjazd trzech partyj
po 300 ludzi każda. Pierwsza partja
wyjedzie 22 bm. wieczorem przez
Druję. Jak już donosiliśmy, rekru-
towane są przeważnie kobiety, licz-
ba mężczyzn wynosi zaledwie 15/0.

——

Špiewa Sergjusz Benoni.
Wszystkie rozgłośnie polskie transmi-

tować będą w poniedziałek o godz. 17 re-
‹На! špiewaczy cenionego artysty, który
wykona szereg aryj operowych, a miano-
wicie z „Żydówki”, ADźaiona” i „Puryta-
now“ oraz pieśni Warlamowa, Greczani-
nowa i Moniuszki.

Uwagi o Hamlecie,
W związku z zapowiedzianą na począ-

tek maja przez Teatr Miejski w Wilnie
piemjerą Hamleta, w poniedziałek o godz.
19,25 Tadeusz Łopalewski wygłosi przed
mikrofonem  feljeton o tem arcydziele
szekspirowskiem,

Pogadanka o Zulowie,
Artysta malarz p. Zenon Kononowicz

przez czas dłuższy bawił w Zułowie, miej-
scu urodzenia marszalka Pilsudskiego, skąd
Pizywioz! kilkadziesiąt obrazów swego
pędzla, wystawionych obecnie w Wilnie.
Wrażeniami swemi z pobytu w tej miejsco-
wości artysta podzieli się za pomocą radja
w poniedziałek o godz. 18,50,

szy, Z tyłu, z okien domów, których
nie było czasu ani możności zrewi-
dować, padały nieustanne strzały.
Na Trockiej, Dominikańskiej i Wiel-
kiej zatrzymała się nasza linja. Tu-
taj przetrwała mimo silnego ognia
nieprzyjaciela do g, 12-ej wieczór,
kiedy nadciągnętą piechota i zluzo-
wała upadających z braku snu i
znużenia naszych kawalerzystów. O
wycofaniu się kawalerji z miasta nie
było mowy. Dowódcy obydwóch
śrup, w myśl otrzymanych uprzednio
rozkazów, postanowili zgodnie bro-
nić się na zajmowanych pozycjach|
do w ego.

W. ciągu tego dnia Góra Zamko- Sokołowskiego. Tu natrafionona |
pierwszy opór nieprzyjaciela z ulicy
Zawalnej i Wileńskiej. Działo się to
około g. 6-ej rano. Frout nasz roz-|
winął się od ulicy Zawalnej ulicami
Trocką i Dominikańską do ulicy
(Wielkiej, którą w tym czasie opano-
wali szwoleżerowie, zaginając prawe
swe skrzydło w stronę piacu Kated-
ralnego aż do rzeki Wilji. Ogień bol-

kulomio-  na którym stał pociąg pod parą z ulicami Zawalną, Miljonową, Ostro- tów stawał się coraz intensywniej-

pułk szwoleżerów.

nie
było wskazane. — Niebawemzajęli
ją ponownie, Również lewe skrzydło
11-80 pułku, z tych samych powo-
dów cofnęło się było z rogu ul. Za-
walnej į Trockiej na róg Niemieckiej.
Po kilku jednak godzinach skrzyżo-

wa została opanowana przez 1-szy
I Szwoleżerowie
jednak wieczorem cofnęli się sami z
tej pozycji, zostawiwszy na górze
tylko placówkę, gdyż stałe obsadze-

jej wobec strat ponoszonych nie

 

TĘPI ROBACTWO

 

 

"MOR |.
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

Ponadto mecz bokserski Wisła (Kra-

ków) — Makabi.
Tenisiści mają szereg gier pokazowych

z Bolzanem,

Na szosach pod Warszawą odbędą się

biegi kolarskie.
W Krakowie odbędzie się dzisiaj bieg

jnaprzełaj o mistrzostwo Polski. Najwięcej

|szans ma Kucharski z Białegostoku, który

spotka się z elitą długodystansowców pol-

skich.
Piłkarze Wisły grają z Polonią.

W Łodzi Ł. K. S. gra z Podgorzem,
We Lwowie Pogoń spotka się dzisiaj

z Cracovią, a panie walczą o mistrzostwo

|Polski w biegu naprzełaj.
W Siedlcach Strzelec

Wartą.

W. całej Polsce dziś szereg najroz-

maitszych imprez w grach sportowych lel-

koatletycznych i w piłce nożnej o mistrzo-
stwo klasy A.

Wioślarze pierwszy raz wybiorą się na
dłuższą wycieczkę za miasto.

DRUKARZ 4:0.

Pisząc o W. K. S. nadmienić trzeba,

że stale zaznacza się u wojskowych spa-
|dek formy w meczach z drużynami miej-
scowemi, to też z niecierpliwością oczeku-

jemy przyjazdu drużyny zamiejscowej, by

przeprowadzić pewne ciekawe porównanie.

Drukarze grali nadzwyczaj ambitnie,
W. drużynie wyróżnili się Judycki w obro-
nie i Bartoszewicz w bramce,

| Obecnie w rozgrywkach prowadzi w
dalszym ciągu W. K. S. przed Ogniskiem.

[

spotka się z

 

 

Echa pożaru w Łapach.
trzymano kilka osób. W: dniu wczo-
rajszym do Łap przybyła komisja
ministerjalna z Warszawy, która
prowadzi dochodzenie,

(W związku z tem za-|
 

Z KRAJU.
Pożar w maj. Kozaczyzna.
ŚWIIĘCIANY. W! maj. Kozaczyz-

na, gm. duksztańskiej, spalił się
spichrz ze zbożem siewnem, należą-
cy do Marjana Radeckiego-Miku-
licza. Straty przekraczają 5.000 zł.
Pożar powstał od iskry z lokomobili,
poruszającej młyn w majątku,

Pożar we wsi Bruszki.
DZISNA, We wsi Bruszki, gm.

mikołajewskiejj w domu Adeli Ol-
chowskiej wskutek wadliwej budo-
wy. komina powstał pożar, który
szybko przeniósł się na sąsiednie za-
budowania j strawił: 4 domy miesz-
kalne ze sprzętami, chlewy, stodoły
i inne zabudowania gospodarcze,
Straty sięgają 6 tys. zł,

Nieszczęśliwy wypadek przy
pracy

MOŁODECZNO. Mieszkaniec wsi
Morošci, gm, lebiedziewskiej, 28-
letni Filip Kozuro, pracujący wmły-
nie gazowym przy okrągłej pile-
cyrklówce, uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi. Wiskutek wypuszczenia
z rąk niedopiłowanego końca kloca,
został uderzony klocem w brzuch.
Przewieziony następnie do szpitala
w Wilejce, po dokonaniu operacji:
zmarł, :

Grad wielkości
gołębiego jaja.

Nad Mogilnem i okolicą*pow.
mogileńskiego od poniedziałku b. m.
przechodziły wieczoram: i nocami
burze. W środę ата 18 m. nad
wioską Chabsko pow. Mogilnoprze-
szła silna burza gradowa. Na świeżo
zazielenione pola spadł grad wiel-

kości śgołębiego. jaja, który wybił
"a szyby w oknie domu mieszkal-
nego. .

 

wanie to ulic było przez ułanów za-
jęte zprowrotem.

t Na drugi dzień (20 kwietnia) roz-
winął się atak łącznie z piechotą,
który doprowadził najpierw do za-
jęcia frontu na ul. Św. Jerskiej, a
następnie do wyparcia bolszewików
zą rzekę j dalej na północ. W. akcji
tej (drugiego dnia) wybitny udział
wzięła znowu kawalerja.

Nadmienić należy, że dnia 18 t. 7
w przededniu ataku na Wilno 2-gi
szwadron 1-go pułku szwoleżerów,
wchodzący również w skład grupy,
dotarł był do linji kolejowej Wżlno-
Mińsk i uszkodzi: toro
dzy Wilejką i Kieną,
wykolejenie się pociągu
kami, podążającego do Wilna, prze-
rywając w ten sposób
bolszewików,
na dalszy przebieg walk o

kolejowy mię-
spowodował
z bolszewi-

komunikację
co nie mało wpłynęło

Wilno.
Dowództwo Grupy Jazdy pułkow-
nika Beliny — Prażmowskiego

w. z. MARJUSZ ZARUSKI

major w. p. 
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Armata, która ostrzeliwała Paryż
Legendarne działo niemieckie, którem

Niemcy w roku 1918 ostrzeliwali Paryż, je-
szcze przez długi czas po wojnie šwiato-
wej otoczone byio głęboką tajemnicą. Dzi-|

siaj udostępnione już są szerokiej  opinji

wszelkie szczegóły konstrukcja tego arcy-|

dzieła bailistyki wojennej. i

Już na początku roku 1917 bylo dla |
Niemców jasnem, że wszelkie ataki lotni-|

cze na Paryż będą udaremnione. Wówczas

to rzucił ktoś w niemieckim sztabie gene-|
ralnym myśl ostrzeliwania Paryża działanii.|
A przecież najbliższy punkt frontu nie-|

mieckiego oddalony był od Paryża o 120
kilometrów.

Rozpoczęły się gorcączkowe narady z

zakładami Kruppa. Sztab protesorów, inży-
nieiów i praktyków zabrał się do pracy,
w wyniku której ustalono, że konstrukcja |

działa o zasięgu 130 km. leży w obrębie;

możliwości technicznej, Sprawę przekazano|

konstruktorom. Pracowano na trzy zmiany,
aż wreszcie po kilku miesiącach działo by-

ło gotowe. Ale tutaj wyłoniła się nowa,

nieprzewidziana trudność. Nie było placu
ćwiczeń, gdzieby można było wypróbować|

UÓZESTW RZŻEBKA ARS

  

celność działa. Pozostało jedynie morze.

Pod Cuxhaven ustawiono działo a obser-
wację strzałów przeprowadzić miały łodzie

torpedowe, krążące w okolicy wyspyHel-

gciand. Atoli rozczarowanie było ogromne,

kiedy stwierdzono, że działo niesie nie na

130, lecz tylko na 90 km. Rozpoczęła się

więc na nowo gorączkowa praca nad ulep-

szeniem działa. Z końcem roku 1917 wszyst-

ko było gotowe.
Działo P. 1 — tak nazwano olbrzyma—

stanąć miało w pozycji w lasach pod Crepy,

pa północny wschód od Paryża. Dopiero za

trzecim razem udało się znaleźć grunt dość
odporny, który wytrzymywał ciśnienie fun-

damentów i działa samego. Ciśnienie to by-

ło olbrzymie, Na przestrzeni 12 m. kw. wpu-

szczono w ziemię blok betonowy, do które-

go zużyto 2.000 centnarów cementu, 4.000

centnarów żwiru i 50 centnarów drutu.
Do tego dochodziły jeszcze ciężar kon-

strukcji żelażnej oraz ciśnienie około 100
tysięry atmosier przy każdym wystrzale.

Rura tej gigantycznej armaty miała dłu-

gość 34 m., a średnica 1 m. Ściany były 40
cm, grube. Pociski miały 21 cm. w średnicy,

  К;
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WSZYSSE,

VIE

ja długość ich wynosiła 90 em. waga zaś
[2 centn. Do ładowania armaty potrzeba
| było dwu ctnar. czarnego prochu, którego
| temperaturę starannie utrzymywano na po-
| zromie 12 stopai C.

Każdy strzał kosztował 35 tysięcy marek.

niu wybuchających gazów, wnętrze luty mu-
siało ulegać pewnemu rozszerzeniu, przeto
granaty nie były równego kalibru, lecz
każdy następny był nieco większy, niż po-
przedni _ Obliczono, że po 65 strzałach
działo będzie zużyte; stąd też granaty po-
numerowane były numerami od 1 do 65,

Rura przy wystrzale nastawiona była
pod kątem 60 stopni. Nie zaś pod kątem 43
stopni, który dotąd uchodził za najodpo-
wiedniejszy przy armatach tego typu. —
Niemcy opierali się tutaj na doświadcze-
mach, jakie poczynili przy próbnem strze-
laniu na placu strzelań pod Meupen (nad
$ranicą holenderską). Według obliczeń, po-
ciski były powinny spaść w odległości 20
km, lecz wogóle nie spadały, a raczej spad-
ły jak się później wykazało, o 20 km. dalej,
już na terytorjum holend( iem. 
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USUWA NAJUPORCZYWSZ!

AJ)L
IGRENĘ NEWRALGJĘ

DZIENNIK.MILERSKI

Ponieważ przy tak olbrzymiem ciśnie-|

pierwszy strzał w kierunku Paryża.  Do-

 

nowe prawe„Odkryte przez :

Pociski, wystrzelone pod kątem około
$topni, docierały do stratosiery, gdzie

| dzięki znacznie  rozrzedzonemu powietrzu
pędziły o wiele szybciej, „niż w. gęstych
warstwach powietrza. Momenty te uwzględ-|
nione zostały przy konstrukcji nowego dzia-
ła, którego pociski w ciągu półtorej minuty

| osięgały okość 40 km. „Dwie trzecie
| czasu SA pocisk pędził przez rozrze-
| dzone i mało oporu stawiające powietrze
| stratosiery.

Obsiuga działa wymagała ogromnej i
, niesłychanie sprawnie pracującej. organiza-
|cji Dowództwo „batecji Wilhelm“ spoczy-
| wało w rękach kontradmirała Rog$gego, któ-
ry miał do pomocy sztab wysoce wykwali-
fikowanych współpracowników, oraz olbrzy
mi aparat techniczny. Największą wagę

| przykładano do. zakapturzenia działa. Po-
zycja jego i wszystkie budynki pomocni-
cze zakryte zostały barwnemi kulisami,
Ażeby uniemożliwić aljantom wyśledzenie
stanowiska działa, ustawiono na lewo i
prawo od niego 30 bateryj, które jednocześ-
nie „dawały ognia.

Dnia 18 marca rano -dzialo P. 1. dało

60

 

 

  

[ asc ]
OSOBA «redniego „wie-
ku, wdowa po inżynie-
rze, energiczną, z dobre-
mi referencjami, poszu-
kuje pracy przy prowa-
dzeniu pensjonatu. Adres
w Admin. „Dzien. Wil.”

241—1

  

Poszukuję pracy
pielęgniarki do chorych
posiadam świadectwa
adres Młynowa 2 — 30
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wództwo niemieckie z ogromnem napię-
ciem czekało wiadomości od agentów pa-
ryskich, lecz ci nie zdołali niczego donieść.
Pocisk przepadł gdzieś bez śladu. Po pię-
ciodniowej przerwie, dnia 23 marca, roz-
poczęto na nowo ogień na Paryż. Tym ra-
<em już z pełnym skutkiem.

Pierwszy pocisk spadł na Quai de la
Seine, zabijając dwie osoby i raniąc kilka-
naście.

Następne pociski spadały w odstępach
20 minutowych głównie w centrum stolicy.
Konsternacja władz francuskich była ol-
brzymia. Wśród ludności powstał popłoch
nie. do opisania. Po rozmaitych fałszywych
domysłach -zrozumiano niebawem istotne
zródło tych pocisków.

Rozpoczęły się gorączkowe „poszukiwa-
mia pozycji Śmiercionośnego działa, lecz
było ono tak doskonale ukryte i zakaptu-
zzone, że wszelkie wysiłki irancuskie oka-
zały się bezskuteczne. Wreszcie jednak u-
dało się odkryć pozycję działa i poczęto
ją zasypywać ogniem armatnim, Wówczas |
to naczelne dowództwo niemieckie prze-
miosło działo na inny punkt frontu pod|
Chateau-Thierry. Z końcem lipca stamtąd,
działo zostaje wycofane i przewiezione do
acwych pozycyj pod St. Quentin. Stąd „Pa-

 

ryžanka“ dała ostatni strzał do Paryża dnia
9 sierpnia o godzinie 14, — Ogółem wyrzu-
ciło działo 320 granatów na Paryż, z tej
liczby spadło 180 w śródmieściu, 140
przedmieściach.

Po zwinięciu irontu niemieckiego działo
udstawione zostało do Kolonji, gdzie po-
dobno zostało zniszczone.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

beigja 123,70—124,01—123,39. Berlin 207,80
—208,32—207,28. Holandja 358,60—359,50—

357,70. Londyn 27,11—27,24—26,98. Nowy
Jork 5,23—5,26—5,20. Kabel 5,24—5,27—
5,21. Paryż 34,95—35,04—34,86. Stokhoim
139,80—140,50—139,10. Szwajcarja 171,49—
171,92—171,06. Włochy 45,10—45,22—44,98.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 43,90. Inw. ser. 117,50. Konwersyjna
64. 5 proc. kol. 57,50. 6 proc. dol. 75,75—
75,50. Dolarėwka 53,45. Stabilizacyjna 59—
58,88, drobne: 59,25. 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 49. 8 proc. L. Z. warszawskie 54.

Akcje: Bank Polski 82,50. Ostrowiec
s. B. 20,25. Starachowice 10,3%

Dolar w obr. pryw. 5,23—5,23/2.
Rubel: 4,65—4,69.
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Kto chce mieć tanio i
trety, obrazy,

solldnie oprawione por»
I fotegraije w pracowni

ram
pejzaże

MATEUSZA KOTULSKIEGO
przy Księgarni Ostrobrsmckiej

WILNO—OSTROBRAMSKA 23.
Nie zwlekając każdy może się przekoneć
 

 

KRUPNI bez getowania i filtrowania
sperządzisz przy pomocy zapra*

 

 BÓLE ZĘBÓW.
"GRYPĘ. PRZEZIĘGIENIA

ŚLE: ARTRETYCZNE.

Jadwiga Lebledzińską.
gr4

Zdrojowiska.
   

PIEG
©raz wszelkie wady cery znikną bespowrotnie już po użyciu Jednego

słelka Kremu TosletowagoDra Stanzla

BENIGNINA
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STAWOWE KOSTNE . r

10WITE WYRABIAMY: w FOSTSC.

TABLETEK

4 PORA LINAILNRZE

KOGUTKIEM
ah  

REPORTAŻ

„MILOWODY“
Zakład  Przyrodoleczni-
czy przyjmuje  pacjen-
tów chorych na reuma-
tyzm, artretyzm, ischias,
cukrzycę, przewód po-
karmowy, serce. Otwar-
cie Zakładu po przebu-
dowie dnia 15 maja b. r.
Informacje: -Miłowody p.
Oborniki, woj. Poznań-

skie. 54391

 

BOHATERSKAEPOPEJA .С ŻEL USA INA:
UWAGA. © uzyskanie tego reportażu rozgorzała for

 

„COLOSSEUM
OSTROBRAMSKA 5 | 7

film cały
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Gangrena! Zapsucle.

G
mówiony i śpiewanypo rosyjsku. W roli

NA SCENE: Sympatyczny

 

monodram w 2 obr. Spiew. Balet. Tańce.

malna wa'ka pomiedzy kinami. Które klno zwycięży? Gdzie będzie on wyświetlany? Które z kin

nabędzie prawo wyłączności? Szczegó!y jutro.

 

Poraz pierwszy na ekranie film prod. SOWKINO wedłu1 słynnej powieści $słtykowa-Szezedryna p.t.

OSTATNI
OŁOWLEWYCH

głównej genjainy tragik W. GARDIN, czołowy akter teatru $tenisław-
sklego w Moskwie. #

"EEE TOMASOCAIYDYRZAWIERA NETA GIS VISKASCn TANAIKIKAI2В 00

DZIŚ. Najnowsze, największe i najpotążniejsze arcydzieło PRODUKCJI SOWIECKIEJ 1934 roku

=|„SZTUR
Ko

człrowiela mówione igśpiewzne w [ązyku'RO-

SYJSKIM Akcja filmu rozgrywa się w ckres'e

peen tężyzny duchowej I fizycznej
świata.

 

HASŁEM DNIA

® (
мо «CSIBI>П

Ц

N. OCHŁONKOW.
Nad

SI
Niezliczoną ilość razy można

oglądać z rozkoszą

PIATILETKI

«fSIBI»
Nad pogram: Atrakcje. Seanse od godz. 2ej 4,6, 8 I 10,15.

OWA
przy Ebudcw'e
gigantycznego

B |=
DLA WSZYSTKICH.

<«CSIBI» trzeba zo-Pamię: Dada
zyć.tajcie!

BRYGADA”
DNIEPROSTROJU.$Y.„onisiysito:

E ergja i siła „Szturmowej Bryady“ jest przedmiciem podźiwu iizachwytu całego

program: Dodatki dźwiękowe. Bilety honorowe I bezpł<tne bezwzględnie nieważne. й
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Przy stosowaniu kremu Preciosa,
spostrzeże Pani, że skóra Jej twarzy
staje się z dnia na dzień bielszą
i delikatniejszą. Piegi zostały usu"
nięte, a cera nabrała świeżego mło-
dzieńczego wygladu. Zrobiłtoznako-
miły, niezastąpiony Krem Preciosa,

  

  
   

 

RA[=

PRECIOZ.
„PERFECTION“

„AMERYRAŃKA”
ś:TO JAŃSKA 6, TEL. 19-29.

IE STAREGO — KOBPLETNIE NONE
Reparacje, Prasowanie, Pranie chem.,
Fasbowanie: garderoby damskiej i mę-

skiej, kapeluszy, obuwia, kurtek i t.p. i t.p.

JAN PAWLAK
S-to Jańska 6, tel. 19-29.

Firma nagrodzona dużym złotym medalem.

UWAGA: Reparacje obuwia, garderoby oraz pra-

sowamie ma poczekaniu. Poczekalnia na miejscu.

Goniec bezpłatny.

OGŁOSZENIE o PRZETARGU.
Ubezpieczalnia Społeczna w Wiłnie podaje

do wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 1934 r.
o godz. li-ej w lokąlu Ubezpieczalni Społecznej

w Wólnie przy ul. Zawalnej Nr. o odbędzie się

przetarg na sprzedaż cegły, a mianowicie:

1) cegły nowej okoio 214.000 szt.

2) cegły starej całej około 300.000 szt.

3) cegły starej w połówkach około 180,000 szt.
Cegla będzie sprzedaną w całości, a nie

partjam. Reflektanci na kupno winni obejrzeć

1 obliczyć ilość cegieł przed licytacją. Żadne

reklamacje kupującego po nabyciu cegły nie

będą przez Ubezpieczalnię Społeczną uwzglę-

dnione.  -
Ubezpieczalnia Społeczna będzie przyjmo-

wać pisemne oferty w zapieczętowanych koper-

tach do godz. 10-ej dnia 25 kwietnia 1934 r.
Osoby stające do przetargu winne złożyć kaucję
w kasie Wei ecznej «w Wilnie w
wysokości 10% oferowanej sumy i kwit załączyć

do oferty; złożona kaucja w <azie „przyjęcia
oferty pozostaje jako zadatek,* pozostała zaś

kwota winna być wpłacona do dnia 27, IV. b. r.
Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie

prawo po rozpatrzeniu ofert pisemnych wywo-

łania przetargu ustnego, wyboru oferenta, wzglę-
dnie nieprzyjęcia żadnej ze zgłoszonych ofert.
Oferty podlegają zatwierdzeniu przez władze
Ubezpieczalni.

Informacje oraz zezwolenie na obejrzenie
cegły udziela Ręferat Gospodarczy Ubezpieczalni,
ul. Dominikańska 15, w godz. urzędowych.

Wilno, dnia 21 kwietnia 1934 r.
J. Gradowski, E. Kątkowski,

Dyrektor. Komisarz.
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SPRZEDAM maszynę | ANIE

 

   

 

 

RZA RAZA 2. ETATOOTOACIETWRZ PTTPK PTC

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ.

"nr (HARLES LAUGHTON, x Prywatne życie Henryka VIII
nslnv odtwórca roi tytułowej monumentel arcydzieła

ads odznaczony za a nieporówn ną kreację Jak. Największy Artysta Swiata. W roli tej jest niedościgniony I naprawdę war-

to cb ćgo w fimie który wywyższy go ponad Inne dotychęzasow= słowy i potęgi ekranu. Wszyscy koniecznie maszą ten

ESKI KókSainego povoszenia SIE Nad program: Spiewno-dźwiękowy dodatek rysunkowo-kolorowy oraz najaowszy

FOX“. Następny program: „Niepotrzebne SAR o 4 at" głównysh Harry šaur | najsudowniejsze dziecko

3 ekranu Durlczjan.

REKORDOWE POWODZENIE. OSTATNI DZIEŃ. SPIESZCIE ZOBACZYC.
e Spi. szcię zobaczyć. Potężna epopea szpiegowska. Dzieje najwięks:ego szpiega XX wieku, o kłorym w
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Wspanały | naj owszy film — regortał, Zeta R

bieżącego roku. Między wieu ciekawe fragme'sam.

Пр"SR Seanse od E 4-ej. W sobotę i nieczielę od godz. l2-ej.
Wjazd P. Marszałka do Wiłna na czele zwyciężkich legionów w 1940 roku.

Bil. honor.I bezpł. nieważne .

== dni. Rekord d

=| tmPpWaejc MATRICULE 33), Goni oniepat dt ощ
a sie Ubao ZdPowi wielki wYJĄTKOWY nadprogram. MARSZAŁEK POLSKI JOZEF PIŁSUDSKI wa
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4 : a = | > Z——————į DZIALKĘ około 7 Ha| Dom murowany solidnej
Najprzedniejszej c E M E N T IB USZERKI. B; Kupno sprzedam z długiem ban-| budowy, z możliwością

Jakości OSR SE i Sprzedaž i kowym. Ornej ziemi 3 ha nadbudówki paru pięter,

PR «WYSOKA» AKUSZERKA Z LH | lasu opałowogą2); ha, | skanalizowany,ze wozal
|ortian: Ё DOMEK resztę łąki, | Wia „MW ) iemi wygui i, 5 po-

oraz BLACHĘ OCYNAOWANĄ śmi aiowsKa о 3mieszkaniach, włas-|Adm. „Dz. Wal. 237 nnt A Ф

ora GarOs AURA. оее A Lionas Trakt "Bale.| KAMIENICZKA| micą, sutereną i. ogród
KRULEWSKA I LAU ma ul Orzeszkowej 3—12| rego 5 (b. Połocka 53).| skanalizowana, ze wszel-| kiem owocowym.przyuli
lęca M DEULL „róg "iekiewicza) — kiemi wygodami, 5 po-| Makawej do sprzedania.

i rma . WILNO tamże gabive: kosmetycz ROWER kojowa do _ sprzedania.| Pośrednictwo wyklu-

Biuro Jagieil-As«a 3, tei Gil, my, usuwa zmarszczki,|damski, prawie nowy, ul. Święciańska 31. 211| czone. Wiadomość: Wi-

Skład mi jski: Zawalna 44. okład | bocznic|| brędawik, surzajki i wą-| sprzedam. Ul. Wszyst- leńska27 — Sklep: Włó-
wias,a. ul. Kijowska 8, tel 997. gry.  Wiz.P, 48. 8323| kich Świętych 7 m. 5. ®@®@@@©: kienniczy. 239—0
 

do pisania, 75 zł., książ-
ki religijne i medyczne. |
ilno, kowa 17,

m. 7. 238—0

Pianina i tortepiany, no-
we i okazyjne, sprzędaje
ma dogodnych  warun-
kach. Wilno, Niemiecka
22.m. 19 (front).

"Mieszkania|
| __1 pokoje |

A

Życzącym zamieszkać w
czystem, suchem pawie-
trzu, jak na wsi, 3 poko-
jowe mieszkanie z kuch-
nią w ogrodzie, wolne od
podatku lokalowego b.
ciepłe i cały dzień sło-
neczne. Elektryczność,
piwnica pr z wan-
ną, tuż studnia. Ul. So-
kola 20. (Žwierzyniec,
tuż za kościołem). 104-4
3 1,4 pokojowe

2 MIESZKANIA: 3 .po-
kojawe, odremontowane,
z elektr, słoneczne, z
Ais w ładnej i
zdrowej dzielnicy, po-50
zł m. i 2 pokojowe za „nie

 25-21. Antokolska 35—14
m właściciela. 194—2

MIESZK
4 pokojowe z kuchnią,
ze wszelkiemi wygodami
do wynajęcia. T. Zana6
m. 1. 223—1

Do wynajęcia mieszka-
zarazem | letnisko

4-ro pokojowe z kuchnią
łazienką, elektrycznością
i werandą. Ciepłe, suche,
słoneczne nad rzeką, tuż
las sosnowy i przysta-
nek autobusowy. Dowie-

 

dzieć się ul. Antokolska
228—3

Dbanie
do wynajęcia 4 i 5 pokoi
przy ul. Tartaki 26. 227

Mieszkanie

Nr. 124.
 

  

 

|do wynajęcia 5 pokoi z
|wygodami przy ul Zyg-
; muntowskiej 22, 2-gie
piętro. 226

DO WYNAJĘCIA
4 POKOJE

odnowione, ze wszelkie-
mi nowoczesnemi.wygo-
dami i małym ogrėd-
kiem. UL T. Zana 7.

239—0

 

 

 
  Drukarnia A, źwierzyńskie,—wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Sa y ж

0
sM ti ы i:

wy ziełoewe korzennej.
Flakon 1zł. wystarcza ma 1 — 3 litry wódki.

Paleca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDBWISARSKA 12, (róg Tatarskie)).

w wielkim
: wyborze:

ł

Tamże wedy koleńskie na wagę 76 sala|

 

 
Mieszkanie

5 pokojowe wszelkie
wygody, ogródek do wy-
najęcia. ui. Sierakow-
skiego 21. 213

Mieszkanie do wynaję-
cia 4 i 5 pokojowe, kuch-
nia, światło elektryczne,
zlewy, suche, ciepłe, sło-
neczne. ul. Jasna 22
(Zwierzyniec), 224

Mieszkanie
4 pok. lub część do od-
stąpienia na lato od za-
raz ul. Filarecka 13 m. 7.

Mieszkanie 4 pok. kuch-
nia, suche, ciepłe, sło-
neczne, odremontowane,
woda, elektryczność, 0-
gród ul. Kościuszki 14
(dom dwupiętrowy) od
godz. 1—5 p. p. 217

MIESZKANIE
do wynajęcia 4 pokojo-
we z wygodami. Zarze-
cze 20. Dowiedzieć się u
dozorcy. 218—-2

Pokój
ładny, duży z wyg. Oglą-
dać od 2—18 godz. ul.
Św. Anny Nr. 7 m. 1.

 

 

zapachów. |

Majątki ziemskie na|
parcelację potrzebne,
mamy nabywców.
Pierwsza Wileńska
Spółka  Parcelacyjna,
Wilno, ul. Mickiewi-
cza 15, tel. 5-45, —6 |

Rady Wszędzie
sprzeda — zarobi.
Prospekty wysyła bez-
płatnie „Ksawerów'* Sp.

Akc. Radomsko.
180—12

 

Poszukuję
«spólniczki lub (ka) do
interesu dobrze prospe-
rującego. Kapitał od 5000
zł Dowiedzieć się: Za-
walna 53 m. 14. 222—0

„_ Wykwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rządcy lub ieśniczego.
referencje poważne, Ul.
Zamkowa 4 m. 7 grz

WDOWA po ziemiani-
nie z Litwy, w średnim
wieku, energiczna, ob-
znajomiona z gospodar-
stwem wiejskiem, domo-
wem poszukuje odpo-
wiedniego zajęcia. War-
szawa, Nowogrodzka 6-a

 

237—0 | m. 1. 10890

1.mio pokojowe| Poszukuję
mieszkanie niedrogiej lokaty na wa-

na 1-szem piętrze po
Jekarzū do wynajęcia od  1 maja r. b. Ul. Mic-
kiewicza 19, portjer
wskaże. 238—1 |
Ei i л

Odremont, 3 pok. mie- |
szkanie z kuchnią, słon.,
z kan. elektr. i wodą|
do wynajęcia. Popław-|
ska 28—1.

słoneczne, ze wszelkiemi
wygodami do wynajęcia.

| W. Pohulanka 25 u do-
zorcy lub m. 4. 242—0

Mfeszkanie 5 pokojowe,

Sześciopokojowe miesz-

|
kanie ze wszystkiemi

* wygodami, I piętro, do
' wynajęcia. Zygmuntow-
ska 243—0

Mieszkanie 3 pokojowe
ze wszelkiemi wygoda-
mi (łazienka, water) do
wynajęcia. Wilno, Plac
Metropolitalny 3, około
mostu Zarzecznego.

| RÓŻNE

 

kacje w ziemiańskim do-
mu dla 14-leiniej, do-
brze wychowanej dzie-
wczynki (ucz. gimn. SS.
Nazaretanekj Urząd Wo-
jewódzki pok. 66. 206

SKLEP SPOŻYWCZY
z 3 pokojowem miesz”
kaniem w centrum mia-
sta odstąpię od 1.V 34 r.
Wileńska 23—13, 227

|. Ważne dla Pańl
Mam zaszczyt sawiks
domić Szan. Klijen-
telę, iż przy ulicy į
Mickiewicza 21 m. 2]
został otwarty spe- |
cjalny damski salon
p.t „JULJA”. Pierw- |
szorzędne siły facho- |
we. — Ceny niskie

Rządca odpowiedzialny
materjalnie, z dużą pra-
ktyką i samodzielnem
prowadzenicm spraw są-
dowych, przyjmie zarzą-
dzanie domami na do-

 

' godnych warunkach. Ar-
chanielska 12 m. 1.

Ochmistrzyni  wykwali-
fikowana, zna się dobrze
na kuchni, uczciwa, pil-
na, wymagania skromne.

  

 

Niešwieska 16—8.
245—2

Koncesjonowany sl lep,
bezkonkurencyjny, z po-
wodu choroby do odstą*

Т]
LADEWN ANY

 

 

moga_ mieć 5-ciu paz||gany”3000"zł. , Wiado-
nów oraz panie o д "p .

į lat 25-ciu. Uzdolnieni as SOC
szybko awansują. —
Zgłosić się z refe-
rencjami od & 1-1 TYYTYYYYYTYYYYYYYYYYYYTT

„Jagiellońska 3 m. 5. >

uia "Kryzysowa D RUK i
ieliznę brudną prze-

mienię w BD P ł i NE:

szkodzących środków
odbywa się mycie. BILETY
Prasuje się też przy- WIZYTOWE
zwoicie, | kolnierzom ZAPROSZEPIA

paimk nadia Ius||MSM I anoszumY
panowić i panny, t AFIS2R

niech że wiedzą Wil- WYUDKYWA
nianki, 12 pierzemy na
ramach cudownie #- DRUKARNIA ciężkie I zośecoax | |. TNIERZYŃSKIEGO

też są niedrogie.
Zaułek Literacki Maziowa ul. Mr.?

masc |krapė + Telefon 1544:

na maśle. Na werandzie | (ENYHISKIA
w ogrodzie. Królewska 6] _ »
m. 2. 236—2  „aaakkakAŁAAAAkAAŁAAŁiGAk

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW.JAKITOWICZ.
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