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| бу10 się uroczyste posiedzenie.

WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz.
0 rano p. min. Barthou przyjął w
śwych apartamentach prywatnych
W ambasadzie francuskiej prezydjum
Grupy Parlamentarnej Polsko-Fran-

j| Cuskiej, które zostało mu przedsta-
|| Wione przez prezesa, pos. Janusza

- | Nadziwiiła.
j| Następnie w apartamentach ofi-
jalnych p. min. Barthou przyjął
, Przedstawicieli szeregu  stowarzy-
 Szeń i instytucyj francuskich i pol-
Sko-francuskich. Wkońcu p. min.
Barthou przyjął  kolonję francuską
W Warszawie, do której wygłosił
krótkie przemówienie, oswiadczając

- które
 Drzeprowadził w Warszawie, utwier-
dziły go w przekonaniu 0 mocar-

thou zaznaczył, że uważa przyjaźń
i sojusz polsko-francuski niejako za

mat wzajemnych stosunków.
względem spotkał się w

Bolsce z zupeiną zgodnością zapa-
trywań,

| W „INSTYTUCIE FRANCUSKIM".
| WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

11.30 w „Instytucie francuskim” od-
Na

| Posiedzenie przybyli minister Bar-
4 thou, ambasador Laroche, attachć

wojskowy gen. d'Arbonneau oraz
urzędnicy ambasady; ponadto przy-
yli członkowie korpusu. dyploma-

tycznego państw akredytowanych w
zastępca szefa proto-

 kółu dypl. MSZ., przedstawiciele
| Świata naukowego i arlystycznego

stolicy oraz słuchacze psi
ostojnego gościa powitał dyr. In-
NaoToca! Fevel. W, odpowiedzi
minister Barthou podziękował za
serdeczne przyjęcie w instytucie
Tancuskim, który to instytut przy-

Obu narodów. Mówca zaznaczył, że
Narody łączy jak dawniej serdeczny
stosunek przyjaźni, opartej na fun-
amencie uznawania p:zeszlošci i

wartości osobistej obu narodów.
Chmury, które zarysowały się na
tle współżycia Francji i Polski, nie

Т Wpiyngiy na ochłodzenie tych sto-
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|| Wwak przemówieniem,
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sunków, przeciwnieprzyjaźń między
Francją a Polską wzmocniła się,

OTWARCIE WYSTAWY
KU CZCI LAFAYETTE'A.
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

Ч — 12-е) уу бшасЬи ЬЫро{еКа пагодоуе)
nastąpiło uroczyste otwarcie wysta-
Wwy ku czci M, G. Lałayette'a, pierw-
Szego grenadjera śwardji narodowej
w Warszawie w r. 1831 i obrońcy
Spraw. polskich, zorganizowanej w
setną rocznicę jego śmierci Na
otwarcie wystawy przybył premjer
ędrzejewicz, ministrowic Beck, But-

 kiewicz, Wacław Jędrzejewicz, Za-
Tzycki, przedstawiciele xorpusu dy-

p Dlomatycznego i wojskowości, człon-
 Kkowie « akademji literatury oraz
Przedstawiciele sfer literacko-arty-
stycznych stolicy. O godz. 12 przy-
5yi minister Barthou w t-wie amba-
Šadora Laroche'a, powitany przez
Przedstawicieli komitetu honorowe-
$o oraz organizacyjnego wystawy.
Dostojnego gościa powitał imieniem
'©omitetu organizacyjnego Adam Le-

M, in, zaznaczył, że otwarcie wysta-
Wy odbywa się na miesiąc przed

_ Setną rocznicą śmierci gen. Lałayet-
te'a, Uczyniono to dlatego, by mieć

or otwarcia wystawy w obec-
Ności ministra Barthou. Następnie
Członkowie komitetu  oprowadzili
ecnych po wystawie. Minister
arthou, wybitny bibljofi! i kolekcjo-

Ner, żywo interesował się ekspona-
mi. Żegnając się, min. Barthou w

krótkiem przemówieniu podziękował
Przedstawicielom rządu oraz orga-

„ Nizatorom wystawy. 3
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ŚNIADANIE U MINISTRA BECKA.
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

13,30 u ministra spraw zagranicznych
Jėozeia Becka odbyło się śniadanie
w ścisłem gronie, w którem wzięli
udział minister Barthou, minister
\. В. i O.P. Wacław Jędrzejewicz,
ambasador Laroche, poasekretarze
stanu Lechnicki i Szembek, szef ga-
bineiu ministra spiaw zagr. Francji
Rochet, dyr. gabinetu ministra spraw
zagr. Dębicki i gen, Burhardt Bu-
kacki,

WYNIKI KONFERENCJI
WARSZAWSKIEJ.

WARSZAWA (Pat), Wizyta mi-
nistra spraw zagr. Francji w War-
szawie dała sposobność czionkom
rządu polskiego i ministrowi Ludwi-
kowi Barthcu przeprowadzenia w
ciągu 2 dni szerokiej i szczerej wy-
miany poglądów. Rozmowy doty-
czyły gtównie linji polityki polskiej
i polityki irancuskiej oraz zasadni-
czych zagadnień interesujących spe-
cjalnie oba kraje. Rozmowy prze-
prowadzone pomiędzy ministrem
Barthou a ministrem beckiem, a
przedewszystkiem w ciągu dłuższej
rozmowy, którą minister spraw zagr.
Francji odbył z ministrem Piłsud-
skim w czasie swej wizyty w Bel-
wederze 23 kwietnia, stwierdziły
przedewszystkiem, że podstawy so-
juszu pomiędzy Polską a Francją po-
zostają niezmienione, trwałe i że
sojusz ten jest czynnikiem wybitnie
konstruktywnym w rozwoju polityki
europejskiej. Badanie aktualnych
zagadnień potwierdziło wspólną
wolę obu rządów do dalszej lojalnej
współpracy, tax korzystnej dia po-
koju europejskiego. Podróż ministra
Barthcu do Krakowa, gdzie spędzi
on w t-wie ministra Becka ostatni
dzień swego pobytu w Polsce, da
sposobność obu ministrom konty-
nuować ich rozmowy w tej samej
serdeczności.

WYJAZD DO KRAKOWA.
WARSZAWA (Pat). W dniu dzi-

siejszym 0 godz. 18-ej wyjechał z
Warszawy, udając się na jednodnio-
wy pobyt do Krakowa, minister
spraw zagranicznych Francji Bar-
thou w t-wie ambasadora Laroche'a
oraz szefa gabinetu Rocheta. Z mi-
nistrem Barthou wyjechał jedno-
cześnie do Krakowa minister spraw
zagr. Beck w t-wie dyr. gabinetu
Dębickiego i radcy Łubieńskiego.
Z okna wagonu przemówił do zebra-
nych minister Barthou,, dziękując
wszystkim tym, którzy przybyli go
pożegnać, Po wypowiedzeniu wyra-
zów podziękowania dla rządu pol-
skiego za serdeczne przyjęcie, które
mu zgotowano, minister Barthou za-
znaczył, że wynosi jaknajmilsze wra-
żenie ze swego pobytu w Polsce i
dziękuje całej ludności za okazanie
mu dowodów sympatji dla narodu
francuskiego w czasie pobytu jego w
Poisce. Przemówienie swoje mini-
ster Barthou zakończył okrzykiem
„niech žyje Polska“. W' odpowiedzi
zebrani wnieśli okrzyk na cześć
Francji i ministra Barthou.

POWŚCIĄGLIWOŚĆ
PRASY NIEMIECKIEJ.

BERLIN (Pat). Prasa niemiecka
obszernie informuje o przebiegu wi-
zyty ministra Barthou, powstrzy-
muje się jednak od komentarzy.
Zdaniem korespondenta „Berliner
Tageblattu', ubiegły poniedziałek
przyniósł znaczne odprężenie mię-
dzy Francją i Polską, jednak byłoby
przedwcześnie widzieć w odpręże-
niu tem ostateczne i trwałe rezul-
taty wizyty. Korespondent przy-
jpisuje duże znaczenie podróży mi-
nistrą Becka i ministra Barthou do
Krakowa.

RZEP K SEA LS AASAMTTRPA IN LAIKAI VERTĖST женае

KUMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.

W niedzielę, 29 b. m. o g. 12 i pół odbędzie się

ZEBRANIE
CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem złożą

Sprawozdanie z Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego
Posłowie iprof. Wacław Komarnicki i Zbigniew Stypułkowski
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CO PISZĄ W PARYŻU.
PARYŻ (Pat), Prasa francuska

w dalszym ciągu obszernie komen-
tuje pobyt ministra Barthou w War-
szawie.

Agencja Havasa w teleśramie»z
Warszawy donosi, że drugi dzień
pobytu ministra Barthou był nie-
mniej ciekawy pod wzgiędem poli-
tycznym od dnia poprzedniego. Naj-
wyższe władze polskie, a więc pre-
zydent Mościcki i minister Piłsudski
potwierdzili niezmienny charakter
sojuszu francusko-polskiego.  Pił-
sudski przyjął ministra Barthou z
prawdziwą serdecznością a następ-
nie nawiązał z nim rozmowę poli-
tyczną, która trwała 1'/» godziny.
Niewątpliwie rozmowa „ta dała
okazję Piłsudskiemu do wyrażenia
aprobaty słów ministra Becka o ko-
nieczności więzów łączących oba
kraje i o tem, że nie należy dopuścić
do ich rozluźnienia. Polska posta-
raia się o dobre stosunki z sąsia-
dami, z Sowietami ; Niemcami, ale
niezależność polityki polskiej nie
ucierpiała w niczem z powodu jej
pokojowości, 3

Wszystkie dzienniki paryskie wy-
rażają zadowolenie z gorącego przy-
jęcia, z jakiem spotkał się minister
Barthou ze strony- decydujących
czynników polskich.  Žywiolowošč
tych maniłestacyj oraz serdeczność
rozmowy z ministrem Piłsudskim
przyjęte są przez prasę francuską
jako dowód trwałości więzów łączą-
cych Polskę i Francję.

Wysłannik „Le Journal“ Saint
Brice pisze m. in., że podczas konie-
rencyj ministra Barthou w Warsza-
wie potwierdziła się stałość sojuszti
polsko-francuskiego.  Munister Bar-
thou opuścił Belweder doskonale
poinformowany o polityce polskiej
i o warunkach, w których Francja
powinna rozwijać swoją współpracę
z Polską. Autor podkreśla fakt
wspólnej podróży ministrów Bar-
thou j Becka do Krakowa, wyraża-
jąc przypuszczenie, że podczas tej
podróży prowadzone będą w „dal-
szym ciągu ważne rozmowy.

1934 r.kwietnia

Cena numeru 20 gr.
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86ŁOSZENIA:

Minister Barthou w Warszawie.
GŁOSY PRASY WĘGIERSKIEJ.
BUDAPESZT (Pat). Prasa wę-

gierska zajmuje się żywo podróżą
manistra Barthou do Warszawy i
cytuje obszernie głosy prasy polskiej
i francuskiej pod nagłówkami „sta-
rania o polską przyjaźń”, „werbu-
nek Barthow' itp. „Budapesti Hir-
lap” stwierdza, że polityka polska
w ostatnich czasach dowiodła, że
minister Beck posiada w wysokim
stopniu poczucie rzeczywistości.
Wielka rola oczekuje Polskę. która
staje się coraz silniejszem mocar-
stwem, wysuwając się na jedno z
czołowych miejsc.

LONDYN. (Pat). Tekst głośnej
deklaracji japońskiej, która wywoła-
ła tyle zastrzeżeń i wypowiedziała
się przeciwko ingerencji Ligi Naro-
dów i mocarstw w Chinach, jest na-

stępujący:
Wskutek specjalnej pozycji Japo.

nji wobec Chin, poglądy 1 stanowisko
Japonji w sprawach chińskich nie
zgadzają się często we wszystkich
szczegółach z poglądami i stano-
wiskiem innych państw. Ale należy
sobie uświadomić, że Japonja powo-
łana jest do okazania maximum wy-
siłku w celu wypełnienia swego po-
słannictwa i wywiązania się ze
swych specjalnych obowiązków we
wschodniej Azji.

Japonja zmuszona była do wyco-
tania się z Rady Ligi Narodów, al-
bowiem nie mogła się zgodzić z Ligą
co do zasadniczych postulatów w
sprawie utrzymania pokoju na Dale-
kim Wschodzie, Odrębność stanowi-
ska Japonji wobec Chin jest nieuni-
knionym wynikiem utrzymania po-
koju i porządku we wschodniej Azji.
Japonja musi działać sama i na swą
wyłączną odpowiedzialność.  Ode-
grywanie takiej roli jest obowiąz-
kiem Japonji. Żadne inne państwo,
prócz Chin, nie może ponosić wspól-
nie z Japonją odpowiedzialności za KOMENTARZE DZIENNIKÓW

BELGIJSKICH.
BRUKSELA (Pat).

$ę na pewne zaniedbania polityki
francuskiej wobec Polski i stwier-
dza, że wobec tego stanu rzeczy
Polska zmuszona była szukać in-
nych . sposobów zabezpieczenia
przed możliwościami  nieprzyjem-
nych niespodzianek w polityce mię-
dzynarodowej.

WASZYNGTON (Patj. Sekretarz
stanu Hull, przemawiając na śnia-|
daniu, wydanem przez związek pra-|
sy, poruszył szereg zagadnieńpoli-|
tyki międzynarodowej 1 wewnętrz-
nej Stanów Zjednoczonych. Mówca
podkreślił, że odbudowa gospodar-
cza i społeczna Stanów Zjednoczo-
nych odbywa się zgodnie z zasada-
mi zdrowej polityki liberalnej, utrzy-
mującej zasadnicze рой аму naro-
dów demokratycznych. Rząd opra-
cował dwa programy. Jeden z nich,
obliczony na krótką metę, ma na
celu walkę z trudnościami, wynika-
jącemi z kryzysu, który wymaga nie-
zwłocznej akcji. Drugi program, któ-
rego wynik wymaga dłuższego prze-
ciągu czasu, wynika z konieczności
gospodarczych, z jakiemi muszą się
liczyć Stany Zjednoczone. Wielkie
dzieło odbudowy będzie trwało dłu-
go, ale już obecnie rezultaty, osią-
śnięte w ciągu roku ubiegłego, po-
zwalają na optymizm. Celem rządu  jest odbudowa i podniesienie po-

WIEDEŃ (Pat). „Welt-Blatt“ do-
nosi, że arcyksiążę Eugenjusz, jeden|
z najpopularniejszych członków ro-
dziny Habsburgów, dotychczas prze-|
bywający w Bazylei, otrzymał odi
rządu austrjackiego pozwolenie na
powrót do Austrji, Jeszcze z po-' czątkiem majaarcyks. Eugenjusz za-

ziomu gospodarczego życia kraju na!
 

utrzymanie pokoju we wschodniej
| Azji,

Prasa belgij-|
ska komentuje obszernie wizytęmi- | naruszalności
nistra Barthou w Warszawie. Socja-jraz przywrócenie porządku w tym
listyczny „Le Peuple“ zwraca uwa-; kraju jest z punktu widzenia Japonii

Unifikacja Chin, zachowanie nie-
terytorjalnej, Chin, о-

bardzo pożądane. Historja uczy jed-
nak, że może to być osiągnięte jedy-
nie przez wysiłek narodowy samych
Chin. Japonja przeciwstawia się
wszelkim usiłowaniom chińskim uzy.
skania poparcia obcych państw dla
zwalczania Japonji. Wszelkie wspól-
ne wystąpienia obcych mocarstw w

Polityka Stanów Zjednoczonych,
Mowa sekretarza stanu Hulla.

podstawie zdroweji stałej współ-
pracy kapitału i pracy. Rząd w
swym programie za jedno z najważ-
niejszych zadań uważa walkę z bez-
robociem i równowagą budżetu. W
sprawach monetarnych unika in-
ilacji, nie podlegającej kontroli, dą-
żąc do stabilizacji. |

Następnym celem sządu jest
przywrócenie normalnych stosun-
ków handlowych z sąsiadami na
podstawie przyjaźni, równości i wza-
jemnych korzyści. Bez odbudowy
międzynarodowego handiu trudno
mówić o podniesieniu gospodarczego
poziomu życia. Hull wystąpił bardzo
ostro przeciwko nadmiernemu nacjo-
nalizmowi gospodarczemu, zabójcze-
mu dla handlu międzynarodowego.
Konieczne jest — powiedział mów-
ca — aby naród nasz wyszedł z
obecnego kryzysu nietylko z progra-
mem polityki wewnętrznej, alei
z programem współpracy gospodar-
czej na terenie międzynarodowym,
opartym na liberalnych zasadach
handlowych.
 

Habsburgowie powracają.
mierza się przenieść do Gumpolds-
kirchen, gdzie przygotowane jest dla
niego mieszkanie w siedzibie nie-
mieckiego zakonu rycerskiego, któ-
rego wielkim mistrzem był arcyks.
Eugenjusz do końca wojny europej-
skiej.

 
 

Stanowisko Japonji
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Chinach, nawet pod pretekstem po-
mocy technicznej lub finansowej, po-
siadają obecnie znaczenie polityczne,
i mogą doprowadzić nawet do kom-
plikacyj, które spowodować mogą|
dyskutowanie podziału Chin, co po-
ciągnęłoby za sobą daleko idące kon
sekwencje, zarówno w stosunku do
Japonji, jak wogóle do całego Dale-
kiego Wschodu.

Japonja zmuszona jest przeto za-
sadniczo zaprotestować przeciw po-
dejmowaniu tego rodzaju operacyj.
Japonja nie będzie natomiast prze-
szkadzałą obcym państwom, rokują-
cym z Chinami indywidualnie w
sprawach finansowo - handlowych, o
ile tego rodzaju rokowania nie za-
grożą pokojowi we wschodniej Azji.
Zaopatrywanie jednak Chin w samo-
loty, konstruowanie  aerodromów w
Chinach i wysyłanie wojskowych
instruktorów lub . wojskowych do-
radców do Chin, oraz udzielanie po-
życzek Chinom dla celów  politycz-
nych — musi wkońcu doprowadzić
do oziębienia stosunków między Ja-
ponją, Chinami j innemi państwami i
zagrozić może pokojowi oraz po-
rządkowi we wschodniej Azji. |

Japonja wszystkim tego rodzaju
usiłowaniom stanowczo się przeciw-
stawia.

WASZYNGTON. (Pat), № wy-
wiadzie z przedstawicielem „Wa-
schington Star* anfbasador Japonii
Saito oświadczył, iż Japonja pragnie,
by kraje, zawierające jakiekolwiek
tranzakcje z Chinami, porozumiewa-
ły się z nią w tej sprawie. Nielicze-
nie się z temi postulatami Japonja
będzie musiała uważać za krok nie-
przyjazny. Saito dodał, iż rzekomo.
grupa bankierów francuskich zamie-
rza wypuścić na rynku europejskim
małą pożyczkę na rzecz Chin. Duże
zaniepokojenie wzbudziła również w
Japonji pożyczka amerykańska na
zakup przez Chiny zboża i bawełny.
Saito oświadczył, iż Chiny pożyczek
tych używają na zakupy broni i amu-
nicji.

LONDYN. (Pat). Reuter podaje,
że rząd brytyjski przesła ambasado-
rowi Wielkiej Brytanji w Tokio notę,

  
LONDYN (Pat). Interpretacja ja-

pońska w sprawie Chin nie prze-
staje zajmować uwagi kół politycz-
nych Wielkiej Brytanji, Niezależnie
od „przyjacielskich uwwag“, wypo-.
wiedzianych pod adresem rządu ja--
pońskiego w specjalnej nocie brytyj-
skiej, jutro brytyjski minister spraw
zagranicznych ma złożyć w izbie
rządową deklarację, uwzględniającą
już oficjalną aprobatę gabinetu7а !
pońskiego dlą polityki w Chinach,

MADRYT. (Pat). Z Madrytu do-
noszą o ponownych zaburzeniach. W
jednej z największych kawiarń wy-
buchła bomba, niszcząc urządzenie
wewnętrzne. Druga bomba wybuchła
w pobliżu jednego z hoteli, nie wy-
rządzając jednak żadnej szkody. W
pobliżu kościołów i klasztorów rów-
nież rzucono kilka niewielkich bomb.
i butelki z materjałem palnym. Część|
miasta wskutek strajku robotników|
gazowni była pogrążona w ciemno- |
ści. Policja w centrum rozpędziła
manifestantów, strzelając z karabi- nów w górę. Wczoraj przerwany zo*

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamemi łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Ceniralnej Kasie otrzy-
mujemy nietyłko korzyść dla sieble, ale służymy także

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.
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аса na całym obszarze Rzpiitej.

oprocentowanie.

publicznej.
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która ma być doręczona rządowi ja-
pońskiemu. Nota dotyczy stanowi-
ska Japonji w sprawach chińskich.

  

it

| Ma być ona potwierdzeniem zasad,
jakiemi kieruje się w tej sprawie
Wielka Brytanja w myśl traktatu 9
mocarstw.

KOMUNIKAT RZĄDU JAPOŃ-
SKIEGO.

TOKIO (Pat). Dziś rano odbyło
się posiedzenie rady ministrów, po-
czem wydany zostai oficjalny komu-
nikat, w którym rząd japoński
oświadczył, że nie będzie tolerował
importu do Chin samoiotów woj-
skowych oraz broni, Pozatem ko-
munikat podkreśla, że nie będzie
żadnych odchyleń w polityce zagra-
nicznej, określonej przez ministra
spraw żagranicznych 23. 1. rb. Rząd
japoński jest przekonany, że przez
współpracę z Chinami przyczyni się
w dużym stopniu do utrzymania po-
koju na Dalekim Wschoazie. Ostat-
nie nieoficjalne oświadczenie nie
było niczem innem, jak tylko uzgo-
dnieniem programu oficjalnego, za-
wartego w komunikacie oficjalnym
i dlatego w swojej istocie nie jest
ono sprzeczne z zasadą drzwi otwar-
tych i jednakowych dla wszystkich
możliwości w Chinach, co jednak nie
zagraża całości terytorjalnej Chin.
Rząd japoński nie sprzeciwia się i
nie zamierza sprzeciwiać się oka-
zywaniu Chinom przez inne mocar-
stwa pomocy pozbawionej charak-
teru politycznego. Japonja powita
z zadowoleniem okazanie Chinom
pomocy kulturalnej. Rząd japoński
stwierdza, że pomoc finansowa i
techniczna, okazywana Chinom
przez zagranicę, nie jest pozbawio-
na tendencyj politycznych i dlatego
rząd japoński czuje się w obowiązku
zaprotestować przeciwko tego ro-
dzaju pomocy jako niebezpiecznej
dla pokoju na Dalekim Wschodzie.
Sprzedaż Chinom samolotów woj-
skowych i broni w ostatecznym wy-
padku przyczyni się do zakłócenia
pokoju i okaże się groźbą dla jed-
ności Chin.

Londyńskie echa wystąpienia
japońskiego.

wyrażoną w oświadczeniu z 18 kwie-
tnia. Poseł Chin w Londynie odwie-
dził ministra Simona i przedstawił
mu obawy, jakie w związku z agre-
sywnością dyplomatyczną Japonii
żywią Chiny. Rząd brytyjski ma
pewne wątpliwości w ustaleniu
swego stanowiska, gdyż z jednej
strony nie chce zrażać Ameryki,
a z drugiej narażać na szwank do-
bre stosunki z Japonią.

 

Nieustanne wrzenie w Hiszpanii.
stał strajk powszechny, kursują jed-
nak pogłoski, że ma być ponownie
proklamowany na 48 godzin. Rada
ministrów obradowała wczoraj nad
sytuacją polityczną i ogólną, wytwo-

rzoną przez strajki. Obrady prze
ciągnęły się kilka godzin, co dało po-
wód do pogłosek, że rząd zamierza
ustąpić. Pogłoskom ' tym  zaprze-
czono.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".

    



  

   
 

W; apatja wśród żydów,

- przednich wyborów,
wych i do ciał ustawodawczych.

j _ pewne największeMy

2

Jaskółki.
Pisaliśmy już o wyborach do

Rad miejskich, które się zbliżają.

MW, Wilnie, według wszeleiego praw-
dobodobieństwa, odbędą się 10

czerwca. Z przepisu ustawy wynika,

że muszą być ogłoszone najpóźniej

na 40 dni przedtem, czyli 2 maja.

W szeregu miast b. Kongresówki
i na ziemiach wschodnich wybory
odbędą się już 27 maja. Pomimo to

sytuacja wyborcza nie jest jeszcze

dość wyraźnie skrystalizowana. Ale
już się zarysowują ogólne kształty

kampanji,

Pierwsze wyruszyło jawnie, bo
niejawnie wcześniej zrobiła to —
zdaje się — sanacja, Stronnictwo

Narodowe, którego Rada Naczelna
powzięła w dniu 15 b. m. uchwałę,

wzywającą Zarząd Główny i podle-

głe mu ośrodki organizacyjne do
wystąpienia we wszystkich miastach

z własnym programem i własnemi

listami kandydatów. Spełniając to

polecenie, Zarząd Główny wydał w

niedzielę 22 b. m. odezwę wyborczą,

w której wysuwa, jako program,

walkę z trzema pasorzytami, niszczą

cemi samorząd i całe życie gospo-

darcze, któremi są: biurokracja, eta-

tyzm i żydostwo. Przygotowawcze

prace po większych miastach rozpo-

częło Stronnictwo przed rozpisa-

niem wyborów.

Inne stronnictwa opozycji narazie
milczą. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że i one staną do walki. P, P. 5.

będzie broniła swego dotychczaso-

wego, dość silnego stanu posiadania

w takich miastach, jak: Łódź, Ra-

dom, Piotrków, Płock, W, kołach

Chrześcijańskiej Demokracji, osła-

bionej przez utworzenie t. zw. Zje-

dnoczenia Chrześcijańskc . Społecz-
nego (sanacyjnego, zwanego B.B.Ch.)

panuje tendencja pójście do wybo-

rów wespół ze Stronnictwem Naro-
dowem. i

Wielkie — niestety — znaczenie

przy wyborach mają żydzi, zwła-
szcza w miastach wschodnich. Za-

pewne postąpią oni tak, jak w Ma-

łopolsce, gdzie w niektorych okrę-

gach wystawili własne listy dla za-

chowania pozorów, wszakże naogół
całą masą, szczególnie w małych

miasteczkach poparli listy sanacyj-
ne. Jeśli, naprzykład, wierzyć wynu-
rzeniom posła żydowskiego, dr. Ros-
marina, żydów ogarnął w ostatnich

czasach pesymizm w sprawie akcji

przygotowawczej do wyborów do
Rad miejskich. W „Momencie“ pisal

on miedawno, zachęcając do stwo-

rzenia jednego frontu żydowskiego:
„Na co oczekuje się i jak długo będzie

się z tą pracą ociągało? I znów winna jest

bowiem nie możemy
sobie przedstawić, aby bez przeniknięcia
się tem zniechęceniem ludność żydowska

odniosła się tak chłodno i obojętnie do zbli-
żających się wyborów do rad miejskich, któ-
rych wynik może być decydującym dla jej
losu",

„Niech będzie przyśpieszona praca, o
ile ją można prowadzić. Tego wymaga od
wszystkich szczerych i poważnych działa-
czów sumienie każdego żyda, a w szczegól-
ności sumienie ogółu żydowskiego w Pol-
sce”.

Potwierdza to nasze przypuszcze-
nie, iż w wielu miastach, gdzie żydzi

nie zdołają stworzyć tego wspól-
nego frontu, znaczna część ich
poprze listy sanacyjne. W W;lnie od

dosć dawna mówi się o bloku ży-

dowskim, jednak bliższych informa-
cyj o rezultacie usiłowań narazie

miema.

Wreszcie pozostaje obóz sana-
cyjny. Znamy go doskonale z po-

i samorządo-

Działa już metodami, które tak ja-

skrawo wystąpiły w wyborach w
Wielkopolsce i na Pomorzu. Wysu-
wa się dwa hasła: fachowość i bez-

— — partyjność,

Naprzykład nasz „Kurjer Wileń-
ski' tak się spowiada:

Trzeba odrazu postawić sprawę wy-
raznie: żadna partja polityczna nie nadaje

się do tego, by kierować samorządem, by
obsadzać go swoimi łudźmi. Właśnie dlate-

go, że jest partją.

A więc kto się nadaje do tego?
: Trzeba do samorządów wprowadzać

ludzi rzetelnej, realnej pracy. Trzeba ich
dobrać, trzeba skupić, Kto może tego do-
konać? Jedynie obóz prorządowy. Nietylko
dlatego, że będąc u władzy ma do tego naj-

większe możliwości. nietylko dlatego, że
nie potrzebuje poświęcać swych sił dema-

gogicznym wyczynom, ale przedewszystkiem
dlatego, że mieści w sobie ludzi, którzy z

pracy dla Państwa, z pracy dla ogółu zro-
bili swoją zasadę naczelną.

Sprawa istotnie postawiona jest

wyraźnie. Obóz sanacyjny ma za-
„możliwości.

' Lecz te ,,„możliwości* znane są po-
 wszechnie. Użytkowanie ich prze-

 

 

P. Barthou.
Toasty, wygłoszone zaraz pierw-

szego dnią pobytu p. Barlhou w War
szawie podczas obiadu, brzmiały
jasno j wyraźnie. Stwierdzony w nich
został stosunek przyjaźni i sojuszu
między dwoma państwami. „Gazeta

Warsz.* podkreśla z przemówienia
ministra spraw zagranicznych Fran-

cji to, co ma niecodzienne walory w

polityce bieżącej:
Pragniemy natomiast podareślić odwo-

łanie się do historji, jakie brzmiało w prze-

mówieniu naszego dostojnego gościa. Było

ono zgodne z charakterem jego umysłu i z

całą kulturą, wśród której wyrósł. Jako hi-

storyk i znawca przeszłości swego kraju, ma

naturalnie skłonność do patrzenia na wy-

padki współczesne pod kątem widzenia

dziejowym. Jest zbyt wytrawnym polity-

kiem wszakże, by się powodować li tylko

skłonnościami osobistemi. P. Barthou po-

wiedział: „są przyjaźnie, których nic zni-

szczyć nie zdoła, gdyż opierają się zarówno

na uczuciu, jak na rozsądku, a także dlate-

go, że przeszłość panuje nad ich przyszło-

ścią”. Mówiąc to, wypowiedział prawdę po-

lityczną dużej doniosłości i wskazał na głę-

boką podstawę współżycia polsko-francu-

skiego. Jest to współżycie dwóch narodów,

) które mają za sobą długą przeszłość dziejo-

wą, które żyją nie od wczoraj, ani od lat

dziesięciu, których polityka obecna jest re-

zultatem całej ich przeszłości, której przeto

nikt dowolnie ani kształtować, ani zmieniać

nie jest w stanie.

A w zakończeniu artykułu raz

jeszcze „Gaz. Warsz.” powraca do

tego samego tematu: ЧЫ

Za jedną z pozytywnych korzyšci poby-

tu p. Barthou w Polsce uważalibyśmy to,

ażeby zarówno on, jak przedstawiciele opi-

nji publicznej Francji, którzy z nim doWar-

szawy przyjechali, przekonali się o tem, że

naród polski ma świadomość znaczenia

czynników historycznych, że jego teraźniej-

szość i przyszłość jest w ścisłym związku z

przeszłością. г

Odpowiednie akcenty w przemówieniu

p. Barthou odezwą się głośnem echem w

Polsce, trafią do umysłów i do serc.

= Nastrój nieco... pesymistyczny. ;

Nawet sanacyjny „Il. Kurj.S
zaczyna pesymistycznie oceniać na-

szą sytuację budżetową. Wdługim

artykule znajdujemy między innemi

takie uwagi: A

„Wpływy z pożyczki narodowej nie-

długo się skończą. Miały one w nowym bud-

żecie od 1 kwietnia 1934 r. pokryć kwotę

175 milj. zł., prawdopodobnie iednak wobec

znacznego deficytu za pierwszy kwartał ro-

ku kalendarzowego 1934, zostanie z nich,

według czacunku znawców, kwota od 100—

120 milj. zł.

Tak więc zagadnienie budżetowe odro-

czone na jakiś czas znów staje przed rzą-

dem w całej swej doniosłej aktualności.

Powstaje problem szukania oszczędno-

ści realnych, personalne są bowiem zgóry

wykluczone, jako wyczerpane dostatecznie.

Ma się wrażenie, że minister skarbu w

ostatnich miesiącach, wobec posiadania re-

zerw w pożyczce narodowej, trochę zbyt

liberalnie poddawał się naciskowi swych

kolegów resortowych”.

zaleca „rewizję podstaw gospodarki
przedsiębiorstw państwowych i mo-

nopolów*, Nie jest to zbyt wyraźne

— niewiadomo, czy autorowi chodzi
o oszczędności w gospodarce, czy O
dzierżawę monopolów? W każdym

W) sobotę poseł polski w Pradze
rozmawiał z min. spraw zagranicz-
nych, Beneszem. Krążą ieraz pogło-
ski, że nastąpiło teraz między Polską
a Czechosłowacją ułagodzenie sto-

chodziło wszelkie przypuszczalne
granice nietylko w wyborach do par-

lamentu, ale także samorządowych.

Nietylko w miastach Wielkopolski,

Pomorza i Małopolski, ale także w
wyborach do gromad wiejskich i rad

gminnych — w tych ostatnich już

zgoła bez sensu i z wielką szkodą

samej sanacji ze względu na obudze-
nie odpowiednich nastrojów w ma-
sach włościańskich.

Moglibyśmy też wiele powiedzieć
o tej „naczelnej zasadzie” pracy dla
państwa i ogółu. Nie warto wszakże

—wszyscy wiedzą. Jednakże chcie-

libyśmy, aby i „Kurjer Wil." także
coś niecoś o tem. miał pojęcia. Odsy-

łamy go więc do... „Kurjera WiL"
(patrz: Nr. 98 z r. b. art. p. t. „Maski

grymasy'). Znajdzie tam takie
między innemi piękne (przyznajemy:

w stylu i formie) określenia niektó-

rych ludzi z „naczelną zasadą”:
Czy dzieło takiego gracza przynosi du-

żo korzyści realnych Państwu i społeczeń-
stwu, to wielkie pytanie?.. Aie mało kto je
sobie zadaje, a jeśli pod maską pyta, to
bardzo cicho. Bo znów nie jest tak bardzo

wskazane grymasić na grymasy.. Skrzywić
się na maski, jęknąć, wyjawić, że to chodzi
okarjerę, że to blaga,nie żadna robota,że
to, z jednej strony krzywda ludzka, pokryta
kolorowemi maskami „radosnej twórczości”
(w jakże haniebne kpiny obraca się ta pięk-

na formuła u pewnych ludzi), a z drugiej,
od wierzchu, stuprocentowe manifestacje
uczuć potrzebnych, przynoszących korzyść
doraźną, różnych karnawałów manifesta-

i cyjnych, przynoszących korzyść przeważ-

 

«© prasy.

W dalszym ciągu „Kurjer Codz.“

 

POLSKA I CZECHOSŁOWACJA.

A]

„RZIENNIK MILENSKI

razie zwraca uwagę pesymistyczny

nastrój wobec stanu finansów pań-
stwa.

Zażydzenie adwokatury.
Prasa narodowa od pewnego

czasu systematycznie zwraca uwa-

gę na śwałtowny, w ciąguubiegłych

kilku lat, napływ żydów do zawo-

dów tak zwanych wyzwolonych w

miastach polskich. Dotyczy to me-

decyny, palestry i t. d. A

„Kurjerze Poznańskim” ko-

respondent wileński przytacza licz-

by, dotyczące palestry na obszarze

wileńszczyzny i sąsiednich woje-

wództw:
Jak się te rzeczy przedstawiają w za-

wodzie prawniczym na terenie kresów pół-

nocno-wschodnich ilustrują nam dobitnie

następujące cyfry, zaczerpnięte z rocznych

sprawozdań wileńskiej Izby Adwokackiej.

I tak na terenie apelacji wileńskiej

Już kilkakrotnie cytowaliśmy w
„Dzienniku Wileńskim głosy mło-
dych narodowców z redagowanych
przez działaczy „Ruchu Młodych''
pism.

Na szczególną uwagę zasługuje
tygodnik „Wielka Polska,, który i u
nas, w Wilnie, jest coraz szerzej kol-
portowany przez młodych.

W. ostatnim. 9-ym, rumerze po-
rusza „Wielka Polska" w artykule
wstępnym sprawę  niebezpieczeń-
stwa, jakie wynika z naśladownictwa
obcych wzorów, a w szczególności
niemieckich.

Nacjonalizm polski pod przewo-
dem Popławskiego i Dmowskiego po
trafił stworzyć własną szkołę poli-
tycznego i społecznego myślenia.
Zdawałoby się, że postawa, reprezen
towana przez tych twórców polskie-
go obozu narodowego, znajdzie peł-
ny wyraz także i w dzisiejszem mło-
dem pokoleniu narodowem. Nieste-
ty, okazują się na szczęśie b. drob- było:

W roku adwokatów w tem żydów — %

1925 192 32 17,2

1926 193 37 19,1

1927 192 35 18,2

1928 206 38 18,4

1929 217 45 20,7

1930 247 54 21,8

1931 247 58 22,6

1932 292 79 210,

Wlidzimy więc, že po przewrocie majo-

wym zažydzenie palestry wzrastalo, przy-

czem okresem przełomowym były lata

1929—30, kiedy to odbywała się „reorgani-

zacja” sądownictwa, a następnie także i ad-

wokatury. Wejście w życie ustawy oustroju

adwokatury (1932 r.) zaznaczyło się charak-

terystyczną podwyżką odsetka żydów (z

22,6 proc. odrazu na 27 proc.). Jeszcze bar-

dziej wymowne są cyfry, jeżeli chodzi o

aplikantów adwokackich. 
ne grupki, które ulegają najróżniej-
szym sugestjom i tem samem próbu-
ją wyszczerbić niezawisłość, nieza-
leżność i rodzimość poiskiej myśli
narodowej i sprowadzić ją na ma-
nowce,

Słusznie zatem pisze „Wielka
Polska“, že w obecnym momencie
najwažniejszą rzeczą jest
„zebranie i zmobilizowanie tych wszystkich

sił twórczych i młodych w narodzie pol-

skim, które z jednej strony odczuwają tę

wszechmocną potrzebę niezawisłości i nie-

zależności polskiej myśli poliycznej i spo-

łecznej, z drugiej zaś strony pizystępują do

rozwiązania wyłaniających s:ę przed Pol-

ską zagadnień zupełnie bezinteresownie, a

kierowani tylko dobrem narodu, t. żn. do-

brem mas ludu polskiego, tak jak rozumie
Popławski, polskiego świata pracy, który
ukochali nadewszystko.

WI! dalszym ciągu artykuł zaleca

Mirożnej z naśladowniiwom obcych wzów.
dem, na wytwarzanie najróżnorodniejszych
pozorów”.

Ale obok tej drogi, po której
kroczą do Polski zagony niemieckie,
są jeszcze i inne. W tem miejscu ar-
tykuł „Wielkiej Polski* omawia sze-
rzej teorję rasizmu, który propaguje
wyższość typu  germańsko - nor-
dycznego i przychodzi do przekona-
nia, że słusznem jest twierdzenie
рго!. Stojanowskiego, że rasizm mo-
bilizuje się przeciw Słowiańszczyź-
nie.

A my, jak na to reagujemy? Torujemy
mu niebacznie drogę do dusz naszych ro-

daków. Cóż bowiem innego robią polskie
stronnictwa narodowe - socjslistyczne, czy

inne ślepo wpatrzone w hiileryzm? Nie

zdają sobie sprawy, że hitleryzm narodowo-

socjalistyczny jest ściśle zespolony z ideą

rasistyczną, га ta jest mięczynarodówką,
że więc, jeżeli kopiują jedne punkty pro-
$ramu, to tem samem otwierają bramę in-

mym, jeżeli mówią a, to czy prędzej, czy

później będą musieli powiedziec b i c.

Reasumując to wszystko, stwier-
dza „Wielka Polska", że jedynem
wskazaniem dla narodowców pol-
skich jest: stać twardo i nieugięcie
na stanowisku niezawisłości, nieza-
leżności i rodzimości polskiej, naro-
dowej myśli politycznej i bezwzględ-
nej jedności polskiego obozu narodo-
weśo.

RMOD KEITW ZZOKE PEODE TRYTTEUZOC

Cenne dary

Bibljoteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Lwowie otrzy-
mała w darze od senatora Bolesła-
wa Wysłoucha notatnik poetycki Ja-
na Kasprowicza z lat 1868/9, zawie-
rający wiele utworów niedrukowa-
nych znakomitego poety oraz war-
jantów utworów już ogłoszonych:

Pozatem pani Stanisława Mo- zapoznanie się z książką prof, Karo-
la Stojanowskiego p. u „Rasizm
przeciw Słowiańszczyźnie'. Autor
tej książki obok szeregu innych nie-
zmiernie ciekawych wywodów zwra-
ca uwagę na fakt posługiwania się 

Było:

W roku  aplik. adw. w tem żydów „*%

1925 50 9 18,0

1926 62 12 19,4

1927 67 12 17,6

1928 60 11 18,3

1929 55 19 34,5

1930 57 24 42,1

1931 68 30 44,1

1932 106 56 528

: Chyba о bardziej wymowne cyfry

trudno.

W. ciągu 7 lat zażydzenie adwo-
jkatury z 18 proc. doszio do 52,8
|proc., czyłi że aplikanci żydzi stano-
wią w tej chwili bezwzględną wię-

|kszość. Jeśli zaś uwzględnimy. fakt,

18 & pozostalych 47,2 proc. aplikan-
jtów pewien odsetek stanowią Rosja-

nie, Tatarzy, a nawet i Białorusini,

| zrozumiemy, jak bardzo cofnęła się
|polskość zawodu prawniczego.

Nietylko jednak winne tu są czyn-

niki polityczne. Odpowiedzialność
spada również na tych adwokatów,
którzy przyjmują aplikantów żydów.
Korespondent słusznie konkluduje:

Niestety w Wilnie takich adwokatów-

Polaków nie brak, natomiasi nie mogli-

byśmy w tej chwili przytoczyć ani jednego

nazwiska z pośród adwokatów-żydów, któ-

rzy mieliby aplikanta-Polaka. Żydzi pod

tym względem są konsekwentni i dążą do

' opanowania palestry całkiem świadomie.

Dotąd dzielnica nasza była w warun-

kach daleko lepszych niż dawna Kongre-

| sówka, nie mówiąc już o Małopolsce, ale
to, co się dzieje ostatniemi czasy, pozwala

przypuszczać, że niebawem i u nas zapanują

' stosunki podobne do tych, jakie obserwuje-
| my w Krakowie, czy we Lwowie.

sunków wzajemnych, których zao-
| strzenie przybrało charakter najbar-
"dziej drastyczny w sprawie sporto-
wej; całą tę historję ocenialiśmy kil-
kakrotnie,

nie... impresarjom. ,
Ponad ciemną, zdławioną w swej praw-

dzie masą „najniższych* obywateli, na ich
„zgiętych w beznadziejnym trudzie karkach,
| ponad ich zdezorjentowaniem przy słucha-
niu haseł o swobodach obywatelskich, a
jednoczesnym terrorze różnych przygodnych

kacyków, ponad mrówczą pracą, budującą
podwaliny istnienia Państwa i narodu, pola-
tują barwne maski, z nieodmiennie „wniebo-
wziętym* uśmiechem zachwytu, z oczami
utkwionemi.. w wyższe kategorje służbowe,
z ukłonami w každem miejscu, gdzie to

osobistą korzyść przynieść może. Po pracy
cudzej, jak po schodkach... i t. @,

Pięknie, doprawdy pięknie. I jak |
że tu nie wierzyć w zdolność,možii

| wości, umiejętność, pragnienie szu-|

kania tych wyłącznie lachowych i
bezpartyjnych działaczów, semorzą-

dowych.
To są hasła, które już się wytarły

i zwietrzały. Nikt w nie nie uwierzy.

MW wyborach 1927 r. sanacja w Wil-
nie operowała niemi taksamo į co Z
tego wynikło?

Jest to wszakże ostrzeżenie, iż
będzie poprowadzony atak na różne

grupy i organizacje zawodowe i go-

spodarcze, aby szły pod rozkazy B.B.
przy wyborach. Tak było i jest wszę.
dzie w Polsce, tak będzie u nas.

Nie mamy atoli obawy, aby puste
frazesy zwiodły kogokolwiek. Ludzie

wiele się nauczyli i z tej nauki po-
trafią wysnuć właściwe wnioski.

Do wyborów, ze względu na ich
aktualność, powrócimy jeszcze nie-  

przez Niemców obcemi siłami przy
dokonywaniu podbojów jak gospoda
czych, tak przedewszystkiem poli-
tycznych.. W szczególności dotyczy
to podbojów Słowiańszczyzńy.

wNiemcy nie daliby sami rady, nawet
stosując swoje bezwzględne metody walki,'

śdyby nie owa niepowszednia zdolność mo-
bilizowania niemieckich korpusów posiłko-
wych. Najbardziej stałą metodą niemiecką
jest szukanie sobie sojuszników przeciw

Słowianom pomiędzy Słowianami, Zawsze

Słowianie, mieszkający na wschód od naj-

bliższych Słowian, sąsiadujących z Niem-
cami, cieszą się pseudoprzyjaźnią i proszo-
ną albo nawet nieproszoną opieką.

Trzeba tu podkreślić, że nie było na-
rodu czy szczepu słowiańskiego, któryby w

tej roli niemieckiego korpusu posiłkowego

nie występował.

Przyjaźnili się z Niemcami wszyscy,
począwszy od nadłabskich ludów, znanych

Jedynie z nazwy, aż po Rosjan, szczepyru-,

skie i Bułgarów. Rolę tę spełniali Czesi,
spełnialiśmy i my. Niemcy okazali się mi-
strzami w procederze różnienia Słowian

między sobą. Robili to zaś, wygrywając i-!
stotne i pozorne speczności 'nteresów po-į

między słowiańskiemi ludami. Nie zawsze

szedł z Niemcami cały naród, czy szczep

słowiański. Dość często współdziałały z

nimi jedynie filogermańskie stronnictwa.
Niemcy osiąśnęli bardzo wieje, wykorzy-
stując umiejętnie wewnętrze walki poszcze-
śólnych narodów słowiańskich.

Wszystkie te cechy odwiecznej
polityki niemieckiej także doskona-
le sobie przyswoił hitleryzm. Obser-
wujemiy i widzimy jego politykę wo-
bec Ukraińców z jednej strony, zaś
z drugiej wysiłek, zmierzający w
kierunku wyzyskania or:entacii nie-
mieckiej w Polsce, a tem samem u-;
daremnienia wysiłków obozu naro-
dowego i nie dopuszczenia narodow-
ców do władzy. |

„Rozumie on (t j. hitleryzm — przyp.
nasz) bowiem doskonale, że t1yumt tego o-|
bozu pokrzyżowałby mu wszystkie plany
przez ujednolicenie państwa, przez ujęcie
wszystkich żywiołow w jeden
polityczny i gospodarczy system. Musi-
my więc być przygotowani z tej strony na

nieprawdopodobne sztuczki pcd tym wzglę-

 

stowska ofiarowała korespondencję
Józefa Kajetana Janowskiego z lat
1872 — 1911, w której mowa jest
przedewszystkiem o sprawie Muze-
um Narodowego w Rapperswylu.
Wiśród korespondentów spotykamy
nazwiska Goszczyńskiego, Józefa
Gałęzowskiego, Dubieckiego, prof.
Laskowskiego z Genewy, Bukow-
skiego z Sztokholmu i t. @.

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* Dnia 19, 20 i 21 maja b.r. od:||

będzie się w Krakowie XIV Zjazd|
Psychjatrów Polskich. Głównemi

choroby nerwowe i um
rosłych i u dzieci.

* Sąd wydał wyrak na Olejni.
czaka, mordercę Stanisława La
chowicza. Mocą wyroku Olejniczak
skazeny został na 12 lat więzienia:|

ZAGRANICZNE.

ysłowe u dot
"|

została w Rosji do eksploatacji no*
wa radjostacja o sile 500 kw. No-
we urządzenie nadawcze zapewnia |
wielką precyzję w emisji. Nowa
stacja otrzymała nazwę "Komin"|
tern",

** 7 Kłajpedy donoszą, że pre”|
zydent dyrektorjum krajowego
Schreiber, który odmówił wezwania
sędziego śledczego do stawienia się
telem przesłuchania, ukarany został
grzywną 250 litów.

** Z okazji setnej rocznicy po”
wstania „Pana Tadeusza” odbyła
się akademja w głównej hali uni:
wersytetu Columbia University w No-
wym Jorku.

** W miejscowości Letzkau nad.
Wisłą wydarzył się tragiczny wy-
padek. Samochód, w którym znaj”.
dował się przywódca szturmówki
Burda i jego żona, w chwili zjeż-
dźania z brzegu na prom zsunął się
do wody. Małżonkowie Burdowie
znaleźli śmierć w nurtach rzeki.
Szofera uratowano.

 

wyborczych.

protesty przeciwko wyborom do sej*
mu w okręgu No 42. — Kraków,
powiat — Cnrzanów —Oświęcim —
Podgórze — Oikusz—Miechów, oraz
cztery protesty przeciwko wyborom

skiem.

sty odrzucić. 
 

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA (Pat). W. ciągu

2-ej dekady kwietnia zapas złota
w Banku Polskim wzrósł o 0,6 miljo-
nów zł. do 482 milj. zł. Jedno- płynnością ich kont. Zapas polskich 4
cześnie stan pieniędzy zagranicz- monet srebrnych i bilonu zwiększył
nych i dewiz zmniejszył się o 59
milj. i wynosi 59,1 milj. Suma wy-
korzystanych kredytów 'bbniżyła się
o 24,4 milj. do sumy 689 milj., przy-
czem portfel wekslowy spadł o 18,3
mil. do 585 milj, portiel biletów
skarbowych o 1,6 milj. do 45,9 i stan
udzielonych pożyczek zastawowych
o 4/> milj. do 58,1 milį. Spadek
portielu wekslowego spowodowany

|został zmniejszeniem się redyskonta |
banków zarówno państwowych jak
i prywatnych w związku ze znaczną

|się o 3,2 milj. do 42,3 mili. Pozycja
|„inne aktywa” i „inne pasywa ule-

|gła zwiększeniu, pierwsza o 5,8 miłj.
|do 132,9 milj., druga o '/+ milj. zł. do
| 220,6 mil. Natychmiast płatne zobo-
wiązania zwiększyły się o 7,1 milj.

|. wynoszą 236,1 milj. Obieg biletów
| bankowych wskutek wyzej omówio-
|nych zmian obniżył się o 28,6 milj.
do sumy 897,8 milj. m. % —*

mPe r rr aa 

Ofiarykatastrofy
BIALOGROD. (Pat). Z kopalni

nich wiadomości, zwłok, 109 ofiar
katastrofy, Król Aleksander wya-
sygnował na rzecz rodzin ofiar 100

Dziennikarze w

w kopalni.
tys. dinarów. W! warsztatach stolar-

| „Zanice* wydobyto, według ostat- skich kopalni przygotowano 136 tru-
,mien. Dyrektor kopalni, biorący u-
8 osobiście w akcji ratunkowej,
odniósł ciężkie obrażenia ciała.

willi Trockiego.
PARYŻ (Pat), Od kilku dni pra-| do niej i stwierdzili, że w willi prze-

sa paryska wyraża wątpliwość, czy
Trocki znajduje się w swej willi
Ker-Monique w Barbusson. Obozu-
jący w pobliżu willi dziennikarze,
pragnąc przekonać się, kto właści-
wie mieszka w willi, wtargnęli dziś

bywa 2-ch mężczyzn i jedna kobie-
ta. Samego Trockiego nie zastali.
Zniecierpliwieni mieszkańcy willi
spuścili ze smyczy psy, które jednak
nie wyrządziły krzywdy dziennika-
rzom w porę uchodzącym z willi.

CO ROBIĄ «NIEMCY POKOJOWE».
Londyński „Sunday Chronicle"

stan zbrojeń niemieckich.
„Gdyby wojna ogłoszona została jutro,

Niemcy byłyby w stanie wystawić nie-
zwłocznie armję, liczącą trzy miliony wy-
ćwiczonego żołnierza..."

Dzieje się to w ten sposób, że
społeczno-|dozwoloną przez Traktat Wersalski ski wykazuje,

stutysięczną Reichswehrę traktują
Niemcy jako oddział rekrutacyjny
dla oficerów i podoficerów. Dzieje

WZRSDERANTOK:IE:TD T OOBE DDRII AARD TNT ISK EA aiTCS

Walne zebranie «Bratniej Pomocy»
Uniwersytetu Warszawskiego».

Poniedziałkowa prasa warszaw-
ska przynosi sprawozdanie z dórocz-
nego walnego zgromadzenia „„Brat-
niej Pomocy'' studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego, które odbyło
się w niedzielę w sali Anatomicum.
Zebranie, na które przybyło kilku-
set studentów, otworzył prezes u-
stępującego zarządu „Bratniej Pomo
cyl! p. Jerzy Kamiński, który powi-
tał obecnego na zebraniu kuratora
„Bratniej Pomocy” prorektora prof.
Brzeskiego. Na przewodniczącego
wybrano przygniatającą większością
p. Jana Sendka. „Opozycję” stano-
wili na zebraniu członkowie Z.P.M.
sk komuniści w liczbie około 15 0-
sób.

Na początku zebrania zgłoszono
wniosek nagły w sprawie żydowskiej
Prof. Brzeski nie dopuścii do głoso-
wania wniosku, co wywołuje na sali
wielką wrzawę.

Ustępującemu zarządowi - udzie-
lono absolutorjum z podziękowaniem
dla prezesa p. J. Kamińskiego.  
  

W, wolnych wnioskach omawiano
sprawę odebrania praw gimnazjum
imienia Zyberk-Platerówny; poleco-
no zarządowi „Bratniej Pomocy” in-
terwenjować u władz policyjnych w
wypadkach aresztowania członków
„Bratniej Pomocy”; uznano „Bratnią
Pomoc' studentów uniwersytetu
warszawskiego za jedyną reprezen-
tantkę polskiej młodzieży akade-
mickiej tej uczelni.

Gdy został zgłoszony przez soc-
jalistę wniosek w sprawie pobicia
prolesora Handelsmana, prof. Brze-
ski opuścił zebranie przed głosowa-
niem tego wniosku. W. głosowaniu
wniosek upadł.

Na zakończenie zebrania doko-
nano zmian statutowych.

Wyników wyborów do władz
bratniackich jeszcze nie znamy. Do
niedzieli została zgłoszona tylko
jedna lista. Jest to lista narodowa z
p. Feliksem Pokrzywą, jako kandy-
datem na prezesa, na czele,

się to tak skutecznie, że w razie woj-
oblicza w numerze z dnia 16 b. m. "ny Reichswehra staiaby się kadrą,

| zdolną do przyjęcia trzechmiljonów
|zołnierzy, których wyćwiczono czy
to w. organizacjach paramilitarnych,
w obozach pracy dobrowolnej, czy
też w oddziałach policyjnych.

Co do lotnictwa, dzieanik angiei-
że Niemcy posiadają

rezerwę, liczącą 3.000 pziotów, wy-
ćwiczonych w lotnictwie cywilnem,
kontrolowanem przez  Lufthansę,

j która, jak wiadomo, jest utrzymywa-
na z subwencji rządu. Nadto Niemcy
już dziś rozporządzają dla celów
wojskowych 1.500 samolotów, które
niczem się nie różnią od samolotów
bombardowych. Nadto rząd  nie-
jmiecki subwencjonuje cały szereg
jlabryk zagranicą. Produkowane na
tych fabrykach typy maszyn lotni-
czych mogą być z łatwoscią przysto-
sowane do potrzeb wojennych. Tak
się dzieje w Szwajcarji, w Holandji i
w Szwecji.

Stan przemysłu chemicznego
Niemiec jest taki, że w razie wojny
chemicznej zapewnia on stronie nie-
mieckiej zdecydowaną przewagę.
Pozatem prowadzone na wielką ska-
lę w Niemczech prace nad reparacją
dróg, zapewniają Rzeszy możność
wyzyskania swej przewagi w razie
mobilizacji, zwłaszcza oddziałów
zmotoryzowanych.

Dane te nie są nowe, świadczą
one jednak 0 budzącej się w Anglii
czujności w tym kierunku. Informa-
cje dziennika angielskiego stanowią
jednocześnie doskonałą ilustrację do
wywodów Paul Schefiera o pokojo-
wości polityki niemieckiej, podanych
przez nas w dniu wczorajszym. 
  

%
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Oddalenie protestów |

Sąd Najwyższy rozpatrywał dwa |

do senatu w województwie krakow” |

Sąd postanowił wszystkie prote- |
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tematami zjazdu będą reaktywne|

** W ostatnich dniach oddan |
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_ chmurzeniu zmiennem z możliwo:

w lecznicy św. Józefa na

yli

KRONIKA..
Międzynarodowa konferencja Kolejowa

W dniu wczorajszym do Wilna
przybyli delegaci kolei niemieckich

i sowieckich. Przybyli również z
Warszawy delegaci ministerstwa
kojei. W, dniu dzisiejszym w gma-
chu wileńskiej dyrekcji kolejowej

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pegoda o za-

ścią przelotnych deszczów. Tempe-
ratura bez większych zmian. Umiar-
kowane, na wybrzeżu dość silne,
wiatry południowe i południowo-
zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augistowsk — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
30 — ul, Kalwaryjska Nr, 31, Wysockie-
$o — al. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie .* przedznieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— W stanie zdrowia J. E. ks.

' Arcybiskupa przebywającego wciąż
Nowym

Świecie, nastąpiła dalsza poprawa.
Obecnie Arcypasterz od paru dni
podnosi się z łoża, rozmawia z wię-

tszem ożywieniem, czyta gazety
linteresuje się już sprawami koś
 Gielnemi. Pożywienie również otrzy-
muje prawie normalne, chociaż
 djeta jest jeszcze przestrzegona.

W dniu wczorajszym Arcypasterz

iinie.
rozpoczynają się dwudniowe narady
w sprawie komunikacji między Ro-
sją sowiecką, Polską a Niemcami,
przyczem uwzględnione zostaną
szczegółowo taryfy kolejowej towa-
rowe i pasażerskie.

SPRAWY PRASOWE.
— Nadzwyczajne walne ze-

hranie członków Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich odbędzie
się w sali Stow. Techników Polskich
przy ul Wileńskiej 33, w niedzielę,
dn. 29 kwietnia b. r. o godz. 11.30,
w razie braku kompletu o godz. 12
bez względu na liczbę obecnych
Porządek obrad: 1) Odczytanie pro-
tokólu z peprzedniego walnego ze-
brania z dn. 18.I1. b. r. 2) Sprawo-
zdanie z walnego zjazdu delegatów
Związku Dziennikarzy Rzeczypospo-
litej w Warszawie w dniu 11.1. b.r.
3) Sprawa przyłączenia Syndykatu
Dziennikarzy żydowskich jako sekcji
do Syndykatu Dziennikarzy Wileń-
skich. 4) Wolne wnioski.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Nowe legitymacje ubezpieczo-

nych, Wileńska Ubezpieczalnia Spo-
ieczna wyda w najbliższym czasie
nowe legitymacje ubezpieczonym.
Większa część legitymacyj jest już
przygotowana.
— Uporządkowanie lasów pań-

stwowych. Z polecenia Dyrekcji La-
sów Państwowych na tereniewszyst” |
kich okręgów nadleśnictwa i leśnic-

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza $roda Literacka

zorganizowana jest pod hasłem
„Ksiązki pod strzechy*! Dyrektor
Bibljoteki Uniwersyteckiej Adam
Lysakowski wyglosi referat o nowo-
czesnej opiece nad książką,
— Wileńskie Koło Związku

,Bibljotekarzy Polskich. Dnia 26
|b. m. o godz. 8 wiecz. w Bibljotece
Uniwersyteckiej odbędzie się 124
zebranie ogólne członków Koła. Na
porządku dziennym: 1. Referat prof.
Ryszarda Mienickiego p. t. „Archi-
wistyka w Polsce”. 2. Sprawozdanie
z zebrania delegatów Kół. (P. Hele-
ua Drege'ówna i mgr. Witold No-
wodwerski).
— £ Ligi Morskiej i Kolonj.

Dzisiejsze zebranie, na którem ma
być prezes Zarządu Gł., gen. Orlicz-
Dreszer, odbędzie się o godz. 5-ej
po poł. mie w sali Kasyna Garni-
zonowego, lecz w sali Konserwato-

rjum—Końska 1.
— Walne zebranie kuratorów

Fundacji im. S$. I J. Mentwiłłów.
Dziś o godz. 6 wiecz. w sali posie-
dzeń Wileńskiego Banku Ziemskiego
(A. Mickiewicza 8) odbędzie się
walne zebranie kuratorów Fundacji
im. $. i J. Montwiłłów. W razie nie-
przybycia dostatecznej liczby kura-
torów, następne zebranie odbędzie!
się tegoż dnia o godz. 6 i pół wiecz.,
bez względu na liczbę przybyłych
kuratorów.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Wiypowiedzenie uinowy zbio-

rowej w piekarstwie, Na ogólnem
zebraniu członków Chrześc. Związ-
ku Zaw. piekarzy w Wilnie, odby-
tem w niedzielę, omawiano sytuację
pracowniczą wobec wypowiedzenia
umowy zbiorowej przez cech pieka-
rzy. Postanowiono dać tygodniowy

DZIENNIK WILEŃSKI +

Awanse i zmiany.
W kołach urzędniczych rozeszły

się pogłoski, iż w związku z oczeki-
wanymi awansami nastąpią zmiany
personalne na średnich stanowi-
skach w służbie państwowej. Zmia-
ny objąć mają m. in. stanowiska na-
czelników wydziałów i referentów.
Równocześnie utrzymuje się prze-

konanie, iż nie wszystkie wnioski
nominacyjne przedłożone przez wła-
dze przełożone będą uwzględnione i
że oczekiwać należy awansów rów-
nież poza zgłoszonemi wnioskami.

Egzaminy
do gimnazjów państwowych.
Egzaminy do pierwszych klas

śimnazjów państwowych rozpoczną
się w dniu 16 czerwca. Wysokość
opiaty pobieranej od kandydatów
ustalono na 10 zł. W roku szkolnym
1934-35 uczniowie pierwszych klas
gimnazjów państwowych płacić bę-
sią czesne w wysokości 223 zł, Od
opłaty tej przysługiwać będzie dzie-
ciom urzędników państwowych 50
proc. zniżka,

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. jedno z ostatnich przedsta-|
wień doskonałej komedji satyrycznej An-
ioniego Słonimskiego p. t. „Rodzina”,
Leny propagandowe. |

Jutro o godz. 8 wiecz. „Rodzina”.
Leny propagandowe.

W piątek o godz. 8 wiecz. „Pieniądz
to nie wszystko”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”.

dalszym ciągu pełna humoru, obfitująca w
piękne melodje doskonała operetka Kal-;
mana „Manewry Jesienne", W roli baro- |
cowej Rizy wystąpi Olga Szumska, obda-
rzona pięknym głosem. Udział bierze cały

Dziś w |

LWÓW. (Pat). Przed sądem przy-

poniedziałek proces przeciwko Ste-
fanowi Korpanowi, z zawodu stola-
rzowi, lat 26, oskarżonemu o zamor-
dowanie 23 marca b. r. wieczorem w
pobliżu stacji kolejowej Wybranów-
ka komendanta policji państwowej
Tadeusza Wróbla. Sekcja zwłok wy-
kazała, że przyczyną śmierci Wkóbla
był strzał w głowę, dany z bliskiej
odległości. Wkrótce policja areszto-
wała mordercę, który przyznał się do
zastrzelenia komendanta Wróbla.
Dochodzenie policyjne ustalilo, že
Korpan, będąc członkiem O. U. N.
narzucał się policji z wiadomościami
konfidencyjnemi, chcąc w ten sposób
uzyskać zaufanie komendanta po-

obywateli

ustawy przeprowadzić 
KOWNO. W, powiecie olickim

w: pierwszej połowie kwietnia r. b.
osadzono na roli 450 kolonistów

sięgłych we Lwowie toczył się w |

3

ZA ZABÓJSTWO KOMENDANTA POLICJI.
j sterunku i wykorzystać je dla celów
własnych. W! czasie rewizji znalezio-
|no u niego dwa rewolwery i fla-
szeczkę z prochem strzelniczym, ©-
raz dokumenty, stwierdzające jego
przynależność do U. O. N.

przemówieniu swem prokura-
tor wskazał, że oskarżony działał na
rozkaz U. O. N. Na kilka dni przed
zabójstwem jakiś tajemniczy osobnik
przybył do Korpana i konferował z
nim. Był to emisarjusz U. O. N., któ-
zy dał Korpanowi polecenie zabicia
przodownika Wróbla.
W wyniku rozprawy trybunał

skazał Korpana na karę śmierci
przez powieszenie z pozbawieniem
praw. Obrońca oskarżonego wniósł
skargę kasacyjną.

twy.Z Li
Ostateczna likwidacja mienia obcych

w Litwie.
RYGA Pat, Z Kowna donoszą: likwidację mienia należącego do

Od paru dni krążą tu pogłoski, że |obywateli obcych. Na likwidację ma
rząd litewski zamierza w drodze|być pozostawiony

całkowitą |okres letni.
cudzoziemcom

Kolonizacje pogranicza polskiego.
ha ornej ziemi, 950 ha łąk, 250 ha
lasu i 800 sążni kwadr. drzewai
budulca na budowę zabudowań go-

—'z.pow. kretyngowskiego i kowień- spodarskich,
| skiego. Kolonistom przydzielono 470

Litwa nabyła nowe aeropiany bojowe.
- KOWNO. Ministerstwo obrony

krajowej nabyło 15 nowych samo-
lotów, które przydzielone zostaną do,

Inowacja ta jest wzorowana na for-
macjach wojskowych włoskich i an-
gielskich.

  

| _ poraz pierwszy wstał i przez pewien termin do cofnięcia wypowiedzenia,
zespół artystyczny. Ceny miejsc zniżone,

й

Ex bywał w fotelu.zas przebywa SERAWY MIEJSKIE.

5 — Most prowizoryczny u wylotu

ul. Arsenalskiej. W, związku z pra-

/ cami przy brzegach Wili, podobnie
jak w roku ubiegłym, rozpoczęto

twa mają być w: ciągu lata prze-|
prowadzone badania drzewostanu.
Prócz tego mają być uporządkowane
wszelkie nieużytki w lasach. Spra-!
wy tej dopilnują inspektorzylustra- |
torzy. {

zwołać na dzień 29 bm. do sali przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1 na godz.
9-tą rano ponowne zebranie człon-
ków oraz porozumieć się z innemi
organizacjami przemysłu spożywcze-
go w Wilnie,

 — „Niech žyje mlodošė!“, wesola, po-
godna, pelna humoru i žycia komedja mu-
zyczna, urozmaicona licznemi tańcami
piosenkami, na tle lekkiej melodyjnej mu-
zyki, ukaże się wkrótce na scenie teatru
„Lutnia“, reż, Domosławskiego.
— Teatr-Kino Collosseum — wyświetla

 

 

 

poszczególnych pułków piechoty.|

KOWNO. Przy otwarciu sezonu

 

  

    
  

 

 

Katastrofa lotnicza na boisku sportowem

się katastrofa. Mianowicie samolot{ d ! prowizorycznego, łą- н : е ua / 1 : : ianowic (
- NE 2ud. Rybaki RA Flektrowni ŻYCIE GOSPODARCZE.| SPRAWY AKADEMICKIE. Bot I i Ga Na a piłkarskiego na boisku wydarzyła w trakcie zrzucania piłki na boisko
z Miejskiej, z ul. Zygmuntowską. Bu- — l-sze zebranie Izby H»ndio — ZKoła Polonistów. W czwar-| „Tlirt w gardero5ie”, został porwany silnym wichrem i

8 | dowa mostu posuwa się raźno na- wej Bałtycko - Skandynawskiej. |tek S. T: O. urządzaw lokalu Koła ZPS js ziemię. Lotnicy P>| przód j jest już prawie na ukończe-|W czwartek o godz. 18 w sali po- „Dyskusję o noweli". Zagaja kol. POLSKIE RADJO WILNO. PaRacwiba uraso i Jurewicz odnieśli ciężkie
„ | niu. Roboty finansuje Fundusz| siedzeń Izby Przemysłowo-Handlo- J. Putrament. Pocz. o godz. 19-ej. Środa, dnia 25 kwietnia 1934 r. j 3 poranienia. Samolot uległ rozbiciu.

BE Prac wej odbędzie się l sze plenarne ze-| Goście mile widziani. ы 17&1_!0: >M pora Rar Iro t bl tki я : W. związku z katastrofą repre-
й: 4 k ul. Wiosennej, [Pranie Izby Handlowej Baltycko- — Walne zebranle ройзекс|!| 1205° й{};‚:_‘;„‘:‚ь__{‚д Ghiii Kom. abletkt AO (F/M |zentacyjny mecz został odwołany,
Т % — Ka syA Zarzęd a Skendynawskiej oddział w Wilnie| szpiłalnej odbędzie się dn. 26 bm| cteor. 12.33: Lekkie piosenki (płyty). CHRONIĄ PRZED

3 najbliższy Re) Ё AZ: |.|z nestępującym porządkiem obrad: |o godz. 1915 w lokalu Ogniska So| Dzien. poł. 1450: Progr. dzienny. 1455: „O iAaAa a
| Ste przystąpi do skana i Robję: 1) Zagajenie, 2) Referat sprawoz-|dalicji Akademiczek, ul. Uniwersy- kaażętąch saa akc AT GRY pP a

Wiosennej na Antokoiu. Roboty| gąwczy, 3) Zatwierdzenie instrukcji, |tecka 9—9. karę -oalietbak 1101 Beogróka|dla "inch (m Demonstracje
: Potrwają kolo 2 tygodni, 4) Wybory. Osoby, które jeszcze : 16.20; „Opieka szkoły nad lekturą domową ONGIRóa be bot h Zawi i
5 т Roboty ziemne na ul. T. Ko- nie zgłosiły się na. członków IzbypRWPNUCZENIE, 0 odczyt. 16.35; Muzyka lekka. r zrobo nych w Zawierciu.

|| KiusakiWobec wzmožonego tempa moga te uskutecznić w Biur:e, | Sala do wynajęcia||i ieKretap ien п LADA]| Katowicka Polonia” donosi:1 , tobót ziemnych na uli. Tad. Ko-| gmach lzby P. H Mickiewicza 32,| na odczyty i zebrania o zał 18.10: ' ak palącąw Zawierciu jest kwe-
1 | ściuszki zaszła a. nabycia pok. 17 od God 9:ej do 15ej | Orzeszkowej 11 Bai. aż a:2op PA PRDvaEOS stja zatrudnienia iR
2 | towych wagonetek do wywożenia| __ Qzywieni Ś - ой 11 — 3 i od 6—8 wiecz. orskiej* — felj.  Wiad. sport. Wil. kom. świadczą częste zaburzenia ludzi,
: .‘-‘Ріаз]у‹"ц. Ww dės z tem Zarząd|nym, OWEPA w. z ERP PO A sport, Dzien. wiecz „Ałyli wybrane”.sw Nr. zezw. Z. E. O. — 17/34 Skaito pracy, ktorzy głodni i
"SE oe zakupił 30 nowych wagone-|uruchomiono około 80 tartaków, CENY NABIAŁU I JAJ. S kasti 21.15: Koncert. 22.00: doprowadzeni do rozpaczy, wycho-
3 ek w Szarkowszczyźnie. W „MAJ”| które pracują pełną parą, zatrudnia-/ с Kietu i wadi to-| Aud: „poetycka: „Rodzaje humoru poetyc- dzą na ulicę i głośno domagają się
° liższym czasie zostaną one užyte.| 24 około 1300 robotników. W. Por". x asi. "Ss : Ё:- о = noo. kiego" — pogad. Kom. meteor. 23.05: Mu-| Wil. kom, sport, „Myśli wybrane”. 20.02: |pracy i chleba.
: — Uporządkowanie ul. Zakreto-|czątkach mają uruchomione zostaną V“. wiązku Spółdzielni Mleczar”| zyka taneczna. Koncert. 21,00: „Miłość nad Wilenką“ —| W ub, środę Zawiercie znowu by-
` Wej. W. ciągu bieżącego miesiąca| pozostałe tartaki wilości 70, w któ- scat Jajczankiu Oduał: w i LUSwidownią demonstracyj bezrobot-
' 1. : „| RA ' Wiinie, z dnia 24 kwietnia 1934 r.: Czwartek, dnia 26 kwietnia 1934 r. „Podniebni rycerze“ Iragmenty z operetki| „.. KAA Ž

Dodjęte mają być roboty przy ure-|rych znajdzie pracę przeszio 1000Masł 1 k ЕНа оНН 7.00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. pra-| 22.45: Muzyka taneczna z Londynu. Kom. |nych, którzy w liczbie około 600 ze
£ulowaniu ul. Zakretowej. Jalc wia-| robotników. t a . 2.80.St ło. a 152 sy. 11.50: Utwory Belliniego (plyty). 11.57:| meteor. 23.20: Muzyka taneczna, brali się przed Domem Ludowym i

| domo, część tej ulicy pozbawiona dą 270.Rdi odaijo 230 Czas. 12.05: Muzyka Paateta Kea Z ZA KOTAR STUDIO pochodem udali się przed gmach ma-
J | jest jezdni i chodników. Na całym HANDEL I PRZEMYSŁ. 2. S S > Ei aisp goło: Pieći! Jako hdoryśch gistiatu i Funduszu Bezrobocia.

tym odcinku ulica.ta zostanie ure- — Ulgi przy przejeździe na stołowe 3.10, solone 3,20. Sery za
1 kg. w złotych: hurt — nowogródz- wanie Straży Pożarnej”. Wiad. eksport. i  

Ciekawą audycję literacką daje roz-, Demonstrantom  zasiąpił drogę
 Sulowana i doprowadzona do po-;Targi Poznańskie. lzba Przemy |; Sed . : giełda roln. 15.50: Audycja dla dzieci. |głośnia wileńska w środę o godz. 22-ej, oddział policji, nie dopuszczając ich
Tządłkcu:. stowó-Hiadlowk wo Wilnfć podaje Ki 220 lechicki 2aNat 16.20: Przegl. czasopism kob. 16.35: Schu- opracowaną przez Tadeusza Braijoja, do śródmieścia. Zostali oni rozpro-

i NEKROLOGJA. |do wiadomości osób zatniwiesówa etal - nowogró! i 2.60, echicki| mann - Koncert fortep, a. moll (płyty).| Tematem jej będzie humor poetycki w róż- „szeni, jednak wśród licznych rzesz

Pogrzeb Inż. Biuma. Dziś nych, iż jest w posiadaniu pewnej 4,2), łowca 2.-- Maki wa 60 ВРЬ mWan, iasе Мсьд‚_- юацгзь' proza! aKi bezrobotnych w mieście panuje wiel-8 . й Z я * czyt. „30: w, owa tanich mieszka: —Į eiyckiego adzą w recytacjac yści są ы й| | 4 b. m. odbył się w Wilnie R ilości „kart uczestnicstwa* — upra 1 24Pa 3 X zk zx = KAS 1.50: Siuchowisko: „Człowiek i dram. pp. Wanda Szczepańska i Lech Ma- |kie wzburzenie.
Tagi łego w Łapac - |wni d kani. i & A a tu Od +. 2 = 0] ekranii". zynka pocztowa. Wil. wiad. daliński. A
e нна P A WODY zdrech zdacy keid Nr 3—5.. koejowa Odczyt aktualny. Sport. 19.43: Fragmenty operetki. KSKGAL ATSSANE AI TSKOOIIKI NEI Czelnika warsztatów łapskich ś. p.

inž. Jana Bluma Na wieczny odpo"
| Czynek odprowadziła go delegacja
| Wszystkich związków kolejowych,

A nad grobem przemawiał dyr. kolei
ż. Falkowski. Inż. Bum dla swoich

| Żasług i cnót obywatelskich cieszył
Się dużem poważaniem.

|ODEZWĘREWA IDAINSEILINIS

Dwa miesiące
№ lodach polarnych załogi

zowej zniżki przejazdowej przy prze-
jeździe z miejsca zamieszkania na
Targi Międzynarodowe w Poznaniu
i z powrotem. Karty uczestnictwa
będą wydawane bezpłatnie osobom,
zamierzającym udać się na tego-
roczne Targi, pokój Nr. 17 w go-
dzinach urzędowych.

czem szybkość ruchu zwiększała się
od ćwierć do półtorej mili na godzi-
nę. W dniach szóstego i siódmego li-
stopada niosło nas w kierunku Ala-

 

Nazwisko WOLAŃSKA — to nowy
sztandar dobrobyt
 

 

Stopniowo tak dalece poznałem sy-
tuację, że mogłem z całą trafnością
określić stan pól lodowych i zary-
rować formę każdej góry iodowej.

u w Wilnie...

wioł lodowy z nieubłaganą siłą szedł
na kadłub. okrętu, który jęczał pod
jego corac silniejszym naporem.

O godzinie 1 m. 20 w dzień przy

 

'Na czwartek godz. 22 program rozgłośni
wileńskiej zapowiada lekką audycję wo-|
kalno-muzyczną, na której program złożą |
się fragmenty operetki, napisanej przez
wilnianina p. L. Lwicza. Operetka nosi ty-
iuł „Podniebni rycerze”, a wykonana bę-
dzie przez zespół „Teatru Eksperymental-
rego', występujący przed mikrofonem po
1az pierwszy,

kapitan.
Nie trzeba mnie było tego robić,

śdyż silnem uderzeniem dziobu o-
krętu rzuciło mnie na lód!

Woda podnosiła się coraz wyżej

Nalskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
jałmużniczych „Caritas”.

 

chnęliz ulgą: mężczyznom było zna-
cznie łatwiej znosić lodową niewolę.

Każdy następny dzień przynosił
nam coraz nowe wiadomości o po-
anyślnym locie na północ lotników: „Czeiuskina“. ski. Lód skrzypiał, a na jego po- |Im uważniej prowadziłęm obserwa-|30 stopniowym mirozie i zadymcej c х 1

" (Radjoznformacja). wierzchni można było zauważyć| cję, tem bardziej przekonywałem się,| śnieżnej napór lodów stał się strasz-|i wyżej. Doszła do mostku kapitań-|Mołokowa, Kamanina, MWodopiano-
| Wyprawa polarna „Czelmskina” i jej|charakterystyczne fale lodowe. Chwi |że „Czeluskin'* samodzielnie nigdy z|ny. Dałem rozkaz wylądowywania |skiego i zapełniła wszystkie po-|wa, Dorenina i Slepniewa. Wreszcieг

Samatyczne zakończenie zainteresowały

Gały świat. Przez dwa miesiące sprawa lo-

| "ów załogi „Czeluskina” nie schodziła z łam
| tąsy europejskiej i amerykańskiej. Szczęś*
wę uratowanie rozbitków przy pomocy ae-

loplatów wykazało, że współczesny stan
| Biajctwa stoi na wysokim puJziomie. Rosja
Sowiecka w tym kierunku poczyniła wiel-

j че postępy. Czytelników naszych niewąt-

Iwie zainteresuje opis odyssei załogi

"Czeluskina" podany przez radjo z miej-
k iCowości Wellen przez kapitana statku Wo-

"nina,
Red.

1 Radjostacja Wellen. Przy mikrofonie
: kapitan Woronin:
ы pierwszej polowie paždzierni-
k 1933 r na przeciwko Wankarem,
Story stat się następnie ošrodkiem

| Pac ratowniczych, „Czeluskin“ po
: (22 pierwszy dostał się w niewolę
1 Rdową i zmuszony był wpaść w
| „it (plynąč za prądemi. Lody wy-
] Barty mas w kieruku wyspy Kolu-
| tprzy której zimował poprzednio
Skręt Nordenkjėlda „Vega“. Obser-

| lody, prące „Czeluskina”, za-
Wążyłem, że łamią się i rozdrabnia-

я ylem przekonany, že wcisną nas
i R zatoki Beringa. Jednakże w
| A tach ostatnich dryft kręcił nas w
|, Bardziej nieoczekiwanych kierun-
„Sh, ciągnął naprzód, lub odpychał

tył. Piątego listopada prąd por-

 

a

Jw

lami zdawało się, że silny wiatr prze-
łamie lód i oczyści i wydostaniemy
się ma czystą wodę, która była od
nas tylko w odległości trzech mil
morskich. Stało się jednak inaczej
Dryft szybko się zmienił i z ogromną
siią poniosło nas na zachód, Lody za.
grażały okrętowi. Byliśmy przygoto-
wani do zejścia na lód, lecz tym ra-
zem. niebezpieczeństwo minęło, Po
kilku dniach w lodach utworzyło się
pęknięcie, które szybko zaczęło się
rozszerzać. Zakończenie pęknięcia
ginęło, gdzieś na horyzoncie. W: tej
szczelinie „Czeluskin“ przebył cały
grudzień, dryłując początkowo na
północny zachód, a następnie na po-
łudnie j wreszcie na południowy
wschód. [W tym kierunku dryff
trwał w ciągu stycznia, kiedy to lo-
eh wlokły okręt na przestrzeni 90
mil,

W dniu 25 grudnia „Czeluskin”
wytrzymał pierwszy silny napór lo-
dów. iWyładowaliśmy dwumiesięcz-
ne zapasy żywności na pokład, prze-
widując możliwość katastrofy okrę-
tu. Aby uniknąć nowego natarcia lo-
dów, poczliśmy szukać odpowied-
niego schronienia i wpłynęliśmy w
małą zatokę powstałą pomiędzy
dwoma polami lodowemi. Dalej już
„Czeluskin” nie poruszaż się zamo-
dzielnie i rozpoczął zimowanie,

Przez cały czas do katastrofy 3 Vat nas w kierunku północnym, przy

2!

 
 okrętu obserwowałem ruchy lodów.

tych lodów nie wyjdzie.
Taki lód, jaki jest na morzu Czu-

kockiem,można spotkać w Arktydzie
Zachodziej tylko pod 829 szerokości.
Siłę lodów morza Czukockiego da
się wyjaśnić tylko jego płytkością.
Spotykamy tam takie skały lodowe,
które opierają się wprost o dno
morskie, tworząc zagrody nie do
przebycia.
W czasie zimowania w lodach

morza  Czukockiego, „Czełuskin”
wytrzymał kilka silnych naporów.
Najsilniejsze uderzenia w korpus o-
krętu wypadły 11 lutego. Tego dnia
dzień był jeszcze bardzo krótki.
Przy blasku latarni obejrzeliśmy ze-
wnętrzne obszycie kadłubu i sytua-
cję lodów dookoła okrętu. Zauważy-
liśmy w lodach dwie szczeliny. Ozna
czało to nadejście nowego nacisku
lodów. Rozpoczęliśmy energiczne
przygotowywać się do obrony przed
lodami, Dnia 13 lutego po obiedzie
udałem się jak zwykle do namiotu
fizyka Fakidowa, rozbitego w po-
bliżu okrętu na lodzie, gdzie uczony
przy pomocy najrozmaitszych instru-
mentów prowadził obserwacje nad
wahaniem powierzchni lodów.
Wikrótce po mojem przyjścu instru-
menty wskazywały, że iody rozpo-
częły ruch. Niezwłocznie powróci-
łem na pokład. W) pobliżu z ogłusza-
jącym łoskotem, prąc na okręt, su-
nęły straszne masywy lodowe. Ży-  

dziób okrętu i'podnosił go, zatapia-

się na lód, Wi tej chwii1 potężnem
uderzeniem „Czeluskin* rzucony zo-
stał w bok o 10 metrów. Maszyny
zsunęły się z podstaw, W przebity
lodami lewy bok wdarła się woda,
zalewając kotły i oddział maszyn.
— Koniec! — powiedziałem so-

bie pocichu i dałem rozkaz:
— Wszyscy na lód!
Zgóry w szczegółach obziyślone

możliwości katastrofy i dyscypliny
załogi pozwoliły nam w ciągu dwóch
godzin wyładować na iód dwóch
miesięczny zapas żywności, wszyst-
kie przyrządy okrętowe, dokumenty,
aparaty naukowe i szalupy. Zdąży-
liśmy poodcinać wszystkie przed
mioty drewniane w przypuszczeniu,
że przedmioty z drzewa wypłyną po
zatonięciu okrętu.

Razem z prof. Schmidtem doglą-
daliśmy wyładowywania przedmio-
tów. Lód coraz silniej napierał na

jąc tylną część kadłuba coraz głę-
biej i głębiej w morze, Gdy woda
doszła już prawie do połowy okrętu,
rozległa się komenda:
— Opuścić okręt!
Nastąpiła chwila decydująca.

Wszyscy spokojnie zeszli na lód i
tylko komsamolec Borys Mogilewicz
skoczył zamiast na lód na pochyły
tylny pokład i zginął w wirze wod-

mieszczeniaą okrętu. Powietrze znaj-
dujące się w korpusie okrętu, wydo-
stało się nazewnątrz przez komin i
wyrzuciło mnóstwo sadzy, którą za-
sypałą czeluskiniowców. Było to po-
żegnalne salutowanie okrętu.

Za chwilę na miejscu, śdzie je-
szcze miedawno widniał ostro zary-
sowany profil „Czeluskina”, pozo-
stało chaotycznie nagromadzenie
skrzyń, beczek, drzewa i szalup. W
namiocie Fakidowa ulokowališmy
niezwłocznie kobiety j dzieci, Szyb-
ko rozbiliśmy pięć namiciów. Rano,
po wymyciu się śniegiem obliczyliś-
my zapasy: na dwa miesiące zabez-
pieczeni byliśmy w żywność! Gdy
„Czeluskin* zaczął pogrążać się w
wodę niedawaliśmy sygnału S. O. S.
Zdawaliśmy sobie sprawę z bezcelo-
wości wzywania ratunku. Nasz radio
technik Krenkel szybko zmontował
na lodzie radjostację, a Otto Schmidt
nadał wiadomość o wypadkach dnia
poprzedniegy. Wiadomość przyjął
Wellen, o czem dowiedzieliśmy się
dnia następnego, gdy nawiązaliśmy
kontakt z tą stacją.

Życie w obozie Schmidta biegło
stosunkowo spokojnie, Oczekiwaliś-
my nadejścia pomocy,

Dnia 5 marca ukazała się pierw-
sza stalowa jaskółka: samolot Lapi-
dewskiego, który zabrał i dostawił nym,

Teraz powinien był zejść na lód

zobączyliśmy ich wszystkich na na-
szem kruchem lodowem lotnisku
wśród nasypów lodowych — najgo-
rzej może urządzonem lotnisku na
całym świecie. W, ciągu czterech dni
przenieśli oni wszystkich  czeluski-
niowców na ojczysty sowiecki brzeg.
W nocy na 13 kwietnia w obozie

byio nas tylko sześciu w:az ze mną,
Całą noc spędziłem bez snu. W, na-
miocie płonęła latarnia. Zapaliłem
primus, przyrządziłem herbatę i
wszystko uporządkowałem, pozosta-
wiwszy w: namiocie zwyczajem mor-
skim zapas żywności i przedmiotów
niezbędnych dla człowieka, któryby
nagle zaśnany był tu losami,

O świcie wyszedłem na powie-
trze. Było jasno. Wikrótce radiotech-
nik zawiądomił, że ku nam lecą trzy
samoloty. Zacząłem zamykać drzwi
do namiotu, aby nie dostał się tam
niedźwiedź i mie wyjadł zapasów
żywności. W] tym czasie zawarczały
motory samolotów. Nizxo, niziutko
nad obozem naszym lotnik Moło-
kow „zatoczyl pożegnalne koło.
Wzbiliśmy się w górę. Nad obozem
wesoło w. wietrze powiewał nasz
sztandar, W ciągu 50 minut byliśmy
wWankaremie a za godzinę lecieliś-
my już do Wellen. Cześć i sława
naszym bohaterom pilotom, których
sukces wzywa nas do nowej walki na brzeg kobiety i dwoje dzieci, Mu-

sżmy się przyznać, że wszyscy odet-
o otwarcie Wielkiej Póła: j iakcj kiej Północnej drogi  



4 DZIENNIK

Z KRAJU.
Proces 6 nadużycia skarbowe
w Grodnie znowu odroczony.

Trwający od 6-ciu miesięcy w
Sądzie Okręgowym w Grodnie wiel-
ki proces o nadużycia skarbowe
w dniu 23 kwietnia r. b. został odro-
czony. Wyrok spodziewany jest 7
maja.

MILENSKI

Sport.
DZIŚ ZEBRANIE MOTOCYKLISTÓW.

Dziś o godz. 18 w lokalu A. Z. S. św.

Jańska 10 odbędzie się informacyjne zebra-

nie moticyklistów.

Na zebraniu omawiane będą sprawy,

związane z projektem zorgan'zowania raidu

Wilno — Ryga.
Zebranie zwołuj:

żenia Międzynarodowego, który myśl swoją

chce podsunąć motocyklistom do zużytko-

wania.

Giełda
a wczoraj 207.60 (prywatne notowania go-

tówki wyniosły 200 wobec 202 wczorajj;

Medjolan 45.10, wczoraj 45.06; Londyn

21.03/3, a wczoraj 27.88; dew.za na Belgję

123.95, a wczoraj 123.75; laryż 34.962

wobec 34.96 wczoraj.

WARSZAWA (Pat). Gieida. Dewizy:
Belgja 123,95—124,20—123,64. Berlin 207,00
—201,52—206,48. Gdansk 172,66—173,09—-

172,23. Holandja 358,65 — 359,55—357,75.
K>penhaga 120,85—121,955—12V.25. Londyn
24,05 —27,031/2 — 27,17 — 26,91. Nowy Jork

4,443/4—5,27'/2—5,22. Kabel 5,25'/4—5,28—

542 Paryż 34,96'/+—35,05—34,88. Praga
22,00—22,05—21,95. Stokholm 139,45—140,15

—138,78. Szwajcarja 171,55—171,98—171,12.
Włochy 45,10—45,22—44,98. — Tendencja
niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 43,80 — 43,65—43,70, Konwersyjna
64,25—64,15—64,25. 6 proc dolarowa 752,75.
Dolarówka 53,20. Stabilizacyjna 59,88—

"Wstrząsająca katastrofa lotnicza
'nad Warszawą.

Szczegóły katastrofy lotniczej, przerażeniu, jak trzy samoloty zde-

ktora zdarzyła się w poniedziałek zzyiy się w powietrzu.

rano w Warszawie i o której już| był to straszny widok. Jeden z

krótko informowaliśmy, są następu- | samolotów na skutek zderzenią stra-

jące: |cił skrzydło. Odleciało ono od niego

Wi czasie lotów ćwiczebnych, kie- i spadło na pole ogrodnika Hajdzio-

dy kilka trójek myśliwskich 1 pułku na, przy ul. Rakowieckiej, samolot

lotniczego dokonywało trudnych e- zaś zakręcił się w powietrzu i z hu-

woiucji w powietrzu, dwa samoloty|kiem spadł na kolonii Henryków.

myśliwskie nagle zderzyły się. Dzia-|Drugi samolot po zderzeniu zapalił

ło się to na wysokości około 300, się. Wi jednej chwili buchnął płomień

metrów. W tym samym czasie w po- |ognia i samolot ten jak kamień za-

wietrzu ponad Okęciem było je-|czął spadać na ziemię. Siychać było

szcze około 10 samolotów, przyczem przytem przeraźliwy huk i detonację,

na jednym z nich dokonywał lotu jakby rozrywały się granaty. Po-

próbnego wiceminister komunikacji|szczególne części samolotu rozlecia-

WARSZAWA (Pat). Notowania dolara

wykazały dziś na wszystkich giełdach eu-

ropejskich ponowne osłabienie, Jednocześ-

nie notuje się dalszy i to poważny spadek

|dewizy na Berlin. Spadek ten jest szcze-

| gólnie wido zny na giełdzie zurychskiej jak

i na warszawskiej. Na podkieślenie poza-

e Polski Związek Zbli,| tem zasługuje wzmocnienie się dewizy na

Belgję oraz mocna tendencja franka fran-

cuskiego w Warszawie.

W. Warszawie notowano: dewizę na

| Nowy Jork urzędowo 5,24/4 wobec 5,25 w
że myśl ta| ;

ldniu wczorajszym; dewizę ua Berlin 207,

 

Obłąkany podpalił zakudo-
wanie swej matki.

SŁONIM. W os FAparynie 25 letni Uważamy ze swej strony,

Radosław Borysewicz, zdradzającyjest szczęśliwa i należy bezwzględnie doło-

objawy choroby umysłowej, podpalił żyć wszelkich starań, by raid doszedł do;

stodołę swej matki, wspólnie z nim|skutku, a wówczas będziemy mogli powie-.Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

zamieszkałej. Pożar został ugaszony dzieć, że sport motocyklowy ma swoje wa-  DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

przez ludność i przybyłe zewsi lory zawodniczo-sportowe, że nie ogranicza krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

Łozki i Leonowicz oddziały straży się do defilad po ul. A. Mickiewicza, i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-

 

 

 

 p. Bobkowski, |ły się w powietrzu, on zaś płonąc |pożarnej. Straty są nieznaczne. Bo-| Trzeba więc przypuszczać, że na dzi- 50/75, dróbaet: 6025-60: К-Б prob L: Z

Skutki zderzenia były straszne.|runął na ziemię. л tysewicz zbiegł w niewiadomym  siejsze zebranie przyjdą wszyscy delegaci czennic do Bursy i do Szkoły ina| ziemskie '49,13-—49,25, 8 proc. L. Z. war- IJ

Oba jednoosobowe samoloty wpadły| Płonący samolot, spadając zarył|kierunku. poszczególnych klubów motocyklowych, jak: Kursa wieczorowe dla dorosłych — | szawskie 54,13—54,63—54,38.
Akcje: Bank Polski 82,25. Lilpop 11,75.sof |

od godz. 9 2 Haberbusch 38.
Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia Dolar w: -6bż zpryw. 5,2214.

św. Wincentego a Paulo. ! Rubel: 4,65—4,68.
| Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
„lurowa 75,25. Warszawska 66. Śląska 66.

!

!

| Wil. T. C. i M, K.P. W. Ognisko, Ż.A.K.S., codziennie

Pożar od pieruna. | W. K. S,, Strzelec.
Od uderzenia pioruna we wsi; Na zebraniu ustalony zostanie zapewne

Wazgieły, gm. radoszkowickiej, spa- termin, jak również ułożona trasa raidu, |

ośPE e a(ASTA RIO SIT iI RT INS TS
braci Aleksandra i Włodzimierza

Procesy teatralne.Rabuszko. W ogniu zginęło siano,
słoma, ziemniaki, koniczyna. Straty

wynoszą 1830 zł. ! Personel teatrów  Narodowego,.poniewaž personelowi teatrow zale-

Pożar w gm. kemajskiej. Letniego i Nowego w Warszawie |żało na jaknajszybszem załatwieniu

Wskutek nieostrożnego obcho- wystąpił gremjalnie do sądu pracy , dawnych należności. Pretensje o za- |

dzenia się z ogniem powstał pożer | przeciwko p. Stef. Krzywoszewskie- | płatę za urlopy i trzymiesięczne od-

w korkociąg i runęły na ziemię. Je- się tak głęboko w ziemię, że trzeba

й den z samolotów spadł w pobliżu było go odkopywać, Płonął on dalej

ulicy Ursynowskiej na kolonii Hen- już po upadku. Widząc to pobiegliś-

ryków, drugi zaś w odległości kilku- my wszyscy ku miejscu katastrofy.

set metrów, na polach za fortem Samolot ten spadł za torem obok no-

mokotowskim. Natychmiast na miej-|wego budynku. Ciało lotnika zostało

sce wypadku pośpieszyły liczne tłu- | doszczętnie zwęglone.'

my publiczności oraz wyruszyli po- Katastrofa odbyła się w następu-

liejanci, a w kilka minut później jących warunkach: W, szyku leciały

nadjechały dwa samochody wojsko- |trzy samoloty myśliwskie typu

we z pomocą lekarską i techniczną.|„PWS 10”. Nagle od strony Rember-

Oba samoloty rozbiły się do- |towa w szyk wpadł samolot myśliw-

Starachowice 10,25—10,35.
, Tendencja nieco słabsza.

 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 24 kwietnia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno;
Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 0000

| A luks. 33,50—33,75, żytnia 55 proc. — 24.

szczętnie, grzebiąc obu lotników. ski „PZL-XI“ pilotowany przez zna-

(Według relacji naocznego świad- |nego lotnika i akrobatę powietrzne-

ka tej wstrząsającej kaiastrofy, p.|go kpr. Chabera.

Jana Kwapisza, pracownika szkoły Samolot ten zderzył się z samo-

przysposobienia zawodowego tryko- lotem pilotowanym przez ppor. Ziół-

tarskiego przy ul. Wiktorskiej 65,|kowskiego, biorącym udział w szyku

katastrofa ta miała przebieg nastę-| trójkowym. Na skutek zderzenia od-
leciało skrzydło w samolocie por.

 

w zabudowaniach

wozownia, stodoła i stajnia.
obliczane są na 4500 zł.

Samobójstwo w więzieniu.

Antoniego
pina w zašc. Ketoryszki, gm. ko- skie o uregulowanie należności za
majskiej. Spalił się dommieszkalny, pracę do dnia 7 kwietnia,

Straty|Krzywoszewiski zrzekł się
|prowadzenia teatrów.

| Pretensje wynoszą łącznie 15.000

| złotych i składają się z poszczegól-

kiedy p.

Kore. mu, dzierżawiącemu b. teatry miej- | szkodowanie, odłożono na później,

| Jednocześnie
| tacje pomiędzy rzecznikami

toczą się

dalszego | sposób i termin uregulowani
kich należności, przysądzonych pro-|
cesem.

Należy nadmienić, iż p. Krzywo-

 

pertrak- | II st. 14—14,25.
stron 0, Je zmień na

zyst|M
JUSZ |rua 55 proc. 23

26—20,50. Sitko

Ceny orjentacyjne: Żyto 1 st. 14,75—15,
Pszenica zbierana 18—20.

kaszę zbierany  14,85—16.
ąka pszenna 0000 A luks. 33,50—35, żyt-

„75—24,25, żytnia 65 proc.
wa 17—17,50, razowa 17,50

|-18. Kasza gryczana 1/1 pal. 43,75—44,25,

| Kasza perłowa
(1/2 pal. 41,75—42,25, 1/1 biała 40,75—41,25.

Nr. 2 (pęcak) 24,75—25,25,
pujący: i : t : ‚ с ь

— Od strony Okęcia — opowiada| Ziółkowskiego, a za chwilę stanął w ai3 :]; o „are pozycyj od 80:do 700 złotych, ai A kx 6 3  dbodoiną0 ŻA DE

p. Kwapisz — ukazało się kilka płomieniach samolot kpr. Chabera. nego opilstwaiosadzono go waresz | Sąd pracy w ciągu jednego dnia ' : Otręby, Kaki denaiaki: siano — ber

samolotów. Jedne z nich leciały wy-|Obaj lotnicy zginęli na miejscu. cie gminnym w Podbrodziu. W nocy, uporał się ze wszystkiemi sprawami zinian. P

żej, inne niżej, Przyczem te ostatnie z dnia 23 na 24 b. m. osobnik teni ogłosił wyrok, zasądzający słuszne ly w 10 jałmażnicze KMIEĆ|| zada łe Mola is р

samoloty stanowiły trójkę. W: pew- S powiesił się na kraeie okiennej. pretensje: : Kadziel Mrodskdiię %.Isk. 21650)|*si
nej chwili zobaczyłem ku swemu

  

 Przyczyna samobójstwa nieznana. |

S B EB

Procesy odbyły się z pośpiechem,

  

już naopatrzyłeś się? 1140—1170. Inne gatunki Inu — bez zmian,
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Wszyscy w niebywały
sposób bawią zię na «[SIBI» Pamiętajcie!

Kto widział «CSIBi» niech śpieszy
ujrzeć.

 

gas'a u portjere, po mię-
lub 6

JAJA WYLĘGOWE |

 

kucharkę do kasyna lub

EEC,

Dom murowany solidnej

ikojowy, z kuchnią, po-
kkojem dla służącej, piw-

DARRIKIIKA : k i
WRAtin iai aaTnISKO Eur parowych, Wilno, Wiekusamotna, plarmien:| Budowy, z możliwością

й JUŻ WKRÓTCE (lim, który zadziwił świat Bray ul Niecalaj ia Dała | Mio a ok| .nk> posiada: calereńcja| 2PUUóWkI) paru pięta,
dzo niską cenę. Dowle- 2 „15 „Klub Hosowa Słowiańska ul. Nr. 5-b| Skanalizowany, ze wszel-

E A 2 Чна Си Motalkiūiesis w”, e iu 7*00 3! do-7. gr2 kiemi wygodami, 5 po-

MarkizaWorisakKasi.
ANNABELLĄ — CHARLES BOYER — INKISTYNOW. W kraju kwitnącej wisni. Dzieło najwyższej klesy artystycznej.
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= M
66 Jagna została poko: Ochmistrzyni „wykwali-| Adres w Administracji kienniczy. 239—0

jówką we dworze. Ge-| fikowana, zna się dobrze| „Dz, Wil.— Ł si T

, В kuchni i il- |f askawe o 1asy  buldoq-

c=
OZ OE aa rea żodcainej|ZADANA PSA sokser, wieki,

77 ję najwięk. оаОа аНа rwracić się grzecznie: | Nieswieška 168. Pda DZ as Tmaść tygrysia, dyplo- ||
cieszy się nejwiększem uznaniem Wilnian. Codziennie przy budowie = наан о, mó. 452 . W. mowany na wystawie-»

kino przepełnione, Akcja flimu rozgrywa się w okresie PIATILETKI gigantycznego DNIEPROSTROJU. wiG „Proszę kacatylko Las aus S aido ar3.| sprzedami:Monteliovška

km Król Bogaty nadprograń. masz mówić: „Pr. szę ae wy-|| BIEDNA SIE! 10—2 (8—5 pp.) 257-2

ne. z SS ° wlelmożn*go pana”, albo:| chowawczyni poszukuje|| uczennica |I| k UDENSSTENS

8 Маз!ерпу ргодгат“ HARRY PEEL Wielkomi k nyc | wękzożego na ita |as Ua ui оао чеа ucz ji| OWESZKANA |
filmie peł i э› jskie ienie .|;"sx< el p „ zma freb. met, „ Nauczycieiskie || !

w Ilinia pokiysi eo) $ ni“. Rozumiesz? może się zająć dziećmi] |go nie może optacić||| kaj pokoje !

p A : Co nie mam rozu: | w wieku od 2 do 10 lat] | 30 zł. za naukę. Ukoń-| | лиии as

Ria asT Iiio S Poważne świadectwa i|]| czenie zaś tego kur POKÓJ 1 s

NAJWIĘKSZEGO
 

dzy 10 a 11 rano
a 7 wieczór. 224—1

EIECZCZ
Pojętna Jagna.

— No, to pamięta), że-

Wytwalifikowany-
rolnik poszukuje posady
Rządey lub ieśniczego.
referencje poważne. UI.
Zamkowa 4 m. 7 gr2
 

refer., umie szyć, wyma-

 

Wdowa po sieržancie
W. P. znajdująca się w
skrajnej nędzy wraz z
dwojgiem dziec! prosi o
jakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.

        
    

  
  
  
  

        

  

su zapewni je) lekcje

micą, sutereną i ogród-
kiem owocowym przy ul.
lMakowej do sprzedania.
Pośrednictwo wyklu-
czone. Wiadomość: Wi-
leńska 27 — Sklep Włó-

 

do wy ajęcia z balko-
Prawdziwa uczta dla miłośników kina. Wkrótce NAJWIĘKSZE arcydzie- reżysera,| „(s się tak @ 7 i ak UL: Tas łat Łaski

się u*aże w jednem z najwiekszych kin ło twórcy ys się tak do wszyst- | gania s ZW .О Ка plaine Laskawe ofia-||em | wszelkiemi wygo-

(UNI «PARADY MIŁOŚC» ERNESTA LUBICZA “+ NAJWIĘKSZYCH pozie. pożzlacć ciasna ze|do3" "de|| Šiais|aaaeis
* GARY COOPER, Fredric MARCH I MIRIAM HOPKINS. Sted 2a| "proszę wietmośnej|Wychowawczyni zna|| OO Og||ayowca

nsaml. | pani. Nasza wielnożna| Jaca frebl. meted. poszu- 8—5'p.p. (dom O,

 

 
 

 

świnia się oproś.ła i ma kuje posady może się
 # Pe OSPYa -

sześć wielmożnych pro-| zająć dzlećmi w wieku] AakAkAAAÓóŁAŁAAAŁAkAkAki

©Е|s Cou Sezonu. Królowa gwiezć JOAN CRAWFORD =G > z E cfk675" 0d 10аUn rr Pokój
i mody, słynna, przepiękna, znana

w swojej najnowszej ostatniej kreacji w reweiacyjnym filmie

który został OCENZUROWANY. Reżyser twórca „Na zachodzie bez zmian” Lewis Milestone. WSTĘP TYLKO DLA DOROSŁYCH.

 

 

 

 

świadectwa I ref. wyc a»
gania b. skro” na ul. Ta-

 

 

N'eporozumienie.
umeblowy elektrycz. okno
na og ód do wynajęcia
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e-— Seanče 4. 6, 8 1 10 wi cz и Bilety honorowe nlewažne. ani Z — 13 m. a) DB dalėražiaiAskiės Portowa 19 m. 14.  gr3

„i a

=—= | UWAGA! RÓMUNIKAT! UOAGA! |reke ai iai Wayanne|Jajo|:
as m| prowadza po gospedar-

ZA @ * MŁODY CZŁOWIEK p e ęgno stwie jedną 2 warsza- D R U K!

Wobec układu z Magistratem Kino «CASINO» skasowało wyświeilanie nadprogram krajowych fllmów—powtórzenia. Poza. poszukuje pracy gońca, waniu wianek, z kiėrą radby PILNE °

ы w sprawie podatkowej ‘ anonsowanym pierwszorzędnym, najaowszym i niemidzlaaym w Wilnle filmem ! wožnego, portjera i t. P.| chorych posiadam kilku- był poflirtować, ale nie в "

będą wyświetlać się jedynie krótkometrażowe najnowsza dodatki dzwiękowe. 7 Zgodzi się na b. male letni praktykę | po- wie, jakby tak elegancko BILETY

pLTD DZE wynągr. Posiada świa-| chwalne zaświadczenia z| 77579“,
PN insty-| Klinik. Chętale przyjmę Roha: zek,0)> ar pęk a

fenomen Ina gra, małego chłopem, 8 le- echświa.| ih Sawicz 13 m. 17.|dogląd chorego(rej) za a on ZBRIA
Wzrusza Każdego tniego gwiazdora f.ancuskiej produkcji Roberta Lynen os alies śr—2| niską opłatą z NOA tikai a sko- E BAOSIURY

Ё HA Y A R и a niem. Wilac, Monluszki Iš ь ego | robi AFISZE

NIEPOTRZEBNE DZIECKO"Sy": |” ih w m] ac
w potężaem arcydziele 7 a AA RY пге takų PTS

Dramat ludzi należących do jednej rodziny a wzajemnie sobie obcych. Nad program, > Kai ais Jak ten goląbek. 'Г DRUKARNIA
gonną <

  

  raida — Niach się pan nie 

 

 

 
 

  

 

«czność. Jestem dobrzePw LiDYCOCAKA iśmi ; z krępuje— odpowiada re-

KINO Gangranal Zepsucie. Poraz pierwszy na ekranie film prod. SOWKINO według słynnej powieści Saltykowa-Szėzedrynap. t SPPaa. teta: zolutna warszawianka L TWIERZYŚIKIEGEży jp ZONY, b R Refe ubrań damskich poszu- | Przecie to pańska gołę- |Moati i. Bir.1 |

е © t t t a i |a| | adam.  Zauł  Lielopa.|kuje panny, tylko zdalne |OD iх у Я lne| bica. Tylko niech„COLOSSEUM statni z Gołowiewych i 7 Pinio" AWA "Tran.|
ь w. VA : sktowač. res w Ad- ы

QSTROBRAMSKA 5 film cały mówiony I śpiewany po rosyjsku. W ewy? day reg W. GARDIN, czołowy aktor teatru Stenisław- ,+ Božyczek $r—3 HRIStERĘJĆ 254 nisitin CENy NISKIE i

Sep aAAAM DAIMA BEKO anna a
SIELA TTTTIION |

GEORGES HOFFMANN. 20) pawie „+ saab, doo 1 Przyszedł z ranną pocztą, bez nagłówka, na handlowym papierze, ь
4 , e możnaby ich przynajmniej śledzić aż do końca — narzekał : ze znaczkiem pocztowym francuskim, i ponieważ wrzucono gowidocz* i

r kanci złota saa sia p ‚ 700 л : nie do pociągu, nie było stempla z miejsca wysłania. 4

o Amga zy © s 2 ić przez caią a Ohmi pa” Bruno rozpoznał, że pisano go na dużym Underwvodzie.. Ale ileż | q
że oni powrócą. Nie przyjęliśmy propozycję lac Gregora... Zgłosi się '° Underwoodów jest w Europie? В

! Przekład autoryzowany z francuskiego BiA p >WO ayOy List brzmiał: i
Ё E { zn mieli okazjęg dzić. , jeż jedzi ! : zb : у : е

oi asa a z AO OJJ2 ini sns A Ne н as L iczne, ješli zaś ‹ 4 'olwerową,alboniespodziewany wypadek, Inter-

Grancy, ostatniego po BB ALEI = Ek k wę a čių koleją, to policja genewska z mego rozporządzenia będzie go śledzić i , wencja Pana naraża życie interesują cych Go osób, lub nawet tych, któ- а

cuską. Widać bylo, jak B. 84 -88wježdžai do miasteczka, skręcii na| uprzedzi mnie na czas o jego przybyciu. Łatwiej jest przejechać granicę| rzy może są P. drodzy. Niech P. d ; SA i

prawo i zniknął za pierwszemi domami, autem, niż wydostać się ze stacji kolejowej, gdzie istnieje ostra kontrol. I ENER ROR aia ИЦ Ё

— Możemy już zapalić światła — rzekł pan Lebon — i zawrócić: eis Niaci ma OAI istnieje ostra kontrola| tem, że tajemnica wyrobu złota przynosi nieszczęście”, `

£- Jódziesty, do Gtaewy. piejRE mi pan wierzy, że nasze zadanie na dzień dzisiejszy Oczywiście podpisu nie było. d

jest już s ne. —Tajemnica wyrobu złota! — wykrzyknął Bruno, — Aleź najzu- k
Bruno wykrzynął:
— Jakto? Puścimy ich?
— Tak, mój drogi, puścimy, niczego więcej się już nie dowiemy!

Za Chancy jest już tylko jedna droga do granicy, do Bellegarde.

— I do Padyża! Kiedy wydostaną się już za granicę, mogą nam

bandyci umknąć, dokąd zechcą! Francja jest wielką!
Pan Lebon uśmiechnął się.
— Nie taka znowu wielka, jakby się mogłaby zdawać. Powrócą, a

zresztą, czy panu tak bardzo na tem zależy, żeby się znaleźć w rowie,

albo przejechać jakiego nocnego wędrowca, a toby nas napewno spotka-

(W powrotnej drodze Bruno nie był zdolny ukryć złego humoru,
Przy wjeździe do Genewy inspektor zapytał go grzecznie:

—Gdzie pan zechce wysiąść? Przed Victorią?
— Nie. Przed urzędem telegraficznym. Muszę zadepeszować do

Bergmans'1, żeby przyjechał rozpoznać swą narzeczoną...
Auto stanęło przed poczią. Brunc pożegnał sucho inspektora, który

okazywał mu przesadną uprzejmość.
— Do jutra... jak tylko się czegoś dowiem, natychmiast pana zawia-

domię....
—Dziękuję — rzekł Bruno.

pełniej ona mnie nie obchodzi! Kogo chciałbym poznać, to ludzi, co mają
ją obecnie w swoich rękach, i dowiedzieć się, co uczynili z jej wynalaz”
cami! Co do pogróżek...

‚ , Uśmiechrął się z zadowoleniem, upewniony, że wykryto jego za*
biegi i że ż tego powodu narażał się na wielkie niebezpeczeństwo.

Obrócł list na palcach. Dużo się z niego nie dowiedział.
A jednak anonim dawał mu pewną wskazówkę: mianowicie pierw*

szy przejaw jego szybkiej działalności bandyci mogli stwierdzić, gdy za”
uważyli go wczoraj o trzeciej, uczepionego z tyłu B. 84-88, Dopiero koło |
dziewiątej wieczorem byli na granicy Irancuskiej, A więc musieli dostać

   
  

  

  

  
  

ło, Oyjaa SArtas ` : Postanowił nieodwołalnie prowadzić śledztwo na własną rękę bez | się na czas do swoich kryjówek, aby napisać list i zanieść go na jakąś
wPoo AŚ Rh iż ernis ba iais niczyjej pomocy. zł ar przed okAs przychodzącego do Genewy

й najpóźniej o szóstej rano, bo o siódmej po rozsegregowaniu poczty, listo*

aa ROZDZIAŁ IV. nosze wychodzą już na miasto. * > Ba `

— Jakiem prawem? Czy pan wie, co to za ludzie? Može pan byč

zupełnie pewny, że wszystkie papiery i paszporty mają w porządku!....

Przedwczesne aresztowanie udaremniłoby nam wykrycie tego, czego po-

Wydawca: ALERSANDER ZWIERZYŃSKI —

 
Drukarnia A. zwierzyńskiego,,Wilno, Mostowa Nr. 1.

AREA Próba morderstwa.
Anonim pisany na maszynie dostarczył Brunonowi okazję do wpto-

wadzenie w czyn powziętego wczoraj zamiaru.
(D. c a.)
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