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PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
ogłasza z Krakowa następujący wy-
wiad swego korespondenta z mini-
$trem spraw zagranicznych Beckiem:

„Pragnąłbym, aby Pan oświad-
Czył wszystkim swym czytelnikom

całym świecie, że my w Polsce
ważamy przymierze pomiędzy na-
izym krajem i Francją nietylko za

ały element życia międzynarodo-
ego, ale za żywą rzeczywistość,
W mojem pojęciu, jeśli ktoś chce,
aby porozumienie między dwoma
krajami uzyskało całkowitą wartość,
to trzeba na to dwóch czynników:
skoordynowanej woli odpowiedzial-
nego rządui oparcia w opinji pu-
blicznej. Bez tego żaden dokument
dyplomatyczny nie osiągnie swego
eiektu. Uważamy, że wizyta min.
Barthou wzmocniła walory tych

—| dwóch niezbędnych elementów.
Rząd polski nigdy nie zapomni wzru-
szającej sympatji, jaką min. Barthou
oddawna okazywał naszemu krajo-
wi. Podczas wizyty w Polsce min.

patję całego społeczeństwa od
pierwszego do  najskromniejszego
obywatelą Rzeczypospolitej.

Napawa mnie to radoscią, nietyl-
ko jako ministra spraw zagranicz-
nych, ale również osobiście, gdyż
chwile spędzone z tak znakomitym
mężem stanu, jak min, Barthou, za-
liczam do najbardziej ważnych w
mojej karjerze politycznej.” .

Minister Beck podkreślił wysłan-
likowi Havasa, że słowa przezeń
wypowiedziane nie są zwykiym ob-
jawem kurtuazji, poczem kończąc
Oświadczył:
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BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
iniormacyjne donosi z Kowna, że po-
słowie litewscy w Tallinie i Rydze
przedłożyli we czwartek z polecenia

w zakresie polityki zagranicznej, ' poselstwa polskiego wdaje się otwarcie z

przedstawił w „Echo de Paris* nr.!Żelazną Gwardją, tj. z grupą hitlerowską.

19.911 z 23-go bm. stan rzeczy w Niedawno wytoczono z polskiej strony

stosunkach  polsko-francuskich i w. sy spór z Czechosłowacją. Szuka się
polityce zagranicznej Polski, zazna |zbliżenia z Budapesztem i nawet Rzymem,

czając, że wiele winy było po stro- zapominając słowa, które p. Mussolini wy-

nie poprzedniej polityki francuskiej.|powiedziai o korytarzu gdańskim. Wszyst-

Barthou pozyskał wzajemną sym-|

Pisze on między innemi: |
„Polacy twierdzą zbyt śmiało, że o-

świadczenie polsko-niemieckic z 26 stycz-

nia 1934 zabezpiecza ich przeciw odwetowi
niemieckiemu. Twierdząc to, przesadzają, i

to rozmyślnie. Sprawy terytorjalne i spra-
wy mniejszości pozostawiono poza porozu-

mieniem,

Podpisując z Niemcami układ osobny,
ministrowie warszawscy chcieli czynnie wy-

kazać, że ostatecznie mogą się obyć bez
nas. W głębi serca wiedzą bardzo dobrze,
że wcześniej czy później pomoc nasza bę-
dzie im prawdopodobnie poirzebna, gdyż
na ziemiach w obszarze Wisły pangerma-
nizma nie złożył broni. Chcą jednak uzyskać
od Paryża zadośćuczynienia, których wy-
magają ich interesy i ich praśnienie presti-
żu. Na początek chodzi o ustalenie całko-
witej równości zobowiązań i obowiązków,
oraz perjodyczne uzupełnianie układu

wojskowego z roku 1921, którego oddawna
nie dostosowywano do zmieniających się
okoliczności. Gdyby zaś Francja nie czy-;
niła temu zadość, cóżby uczynili? O poro-
zumieniu bezpośredniem i gruntownem z

Niemcami lepiej nie mówić, bo niepodleg-
łość krajów Orła Białego w tem by się nie,
utrzymała. Dlatego próbują już, na wszel-

ki wypadek, skręcić zdala od siebie pęd
wszechnieiaiecki, a w szczegółności zajęcie

Austrji przez Rzeszę spotkałoby się, jeśli

nie z sympatją, to z obojętnością.  
i

kie te manewry wypływają z podwójnej

dążności: powiększyć nacisk na Francję i,
jeśli zbliżenie irancusko-polskie, mimo

wszystko, nie powiedzie się, wytyczyć so-

bie w ciemnościach drogę ocalenia.

Aby obraz był zupełny, trzeba wspom-
nieć o Rosji. Odkąd Rosja zbliżyła się ku

poglądom Francji i Małej Ententy, dyplo-

macja Warszawy od niej się oddaliła. Na-

przykład wstrzymuje ona dopuszczenie Mo-

skwy do Ligi Narodów.

swego rządu memorjał, w którym
rząd litewski wyraża w ścisłej ior-
mie zapatrywania swoje na zagad-
nienia solidarności i dalszej współ-
pracy pomiędzy państwami bałtyc-
kiemi, Niemieckie biuro informa-
cyjne uzupełnia tę wiadomość uwa-
śą, że od paru miesięcy ponowiono
wysiłki, celem doprowadzenia do
bliższej współpracy między pań-

RYGA (Pat.) W związku z uczy-
nioną Niemcom przez związek so- Oto jak Polska wysila się na zapłace-

nie nam pięknem za nadobne, a nie wspo-|

minamy jeszcze spraw gospodarczych, gdzie |
z naszej strony również były winy.

Jest rzeczą p. Barthou, by naprawić

to, co p. Paul-Boncour tak dokładnie psuł.

P. Barthou mówi imieniem rządu, zdecydo-
wanego ocalić pokój Europy i nie guzajęć|

cego się w ideologji lokarneńskiej. Jest to|

pierwszy warunek powodzenia. Pakt czte-|

rech i rzekome porozumienie rozbrojenio- |
we rozwiały się, co ułatwia nasze zada-

nie..." !

lach politycznych, stan rzeczy w sto

wiecki propozycją dotyczącą państw
bałtyckich prezes rady ministrów i
minister spraw zagranicznych (lima-
nis oświadczył, że odpowiedź na
zapytanie, czy rząd łotewski byłby
zainteresowany tego rodzaju pioto-
kėlem niemiecko-sowieckim, uzale-

zagranicą & Ц.
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stwamį baltyckiemi, Największą
aktywność ujawniają przytem Łotwa
i Estonja, co jednak spotyka się z
rezerwą ze strony litewskiej, wyni-
kającą z niejasnego stanowiska Ło-
twy i Estonji w stosunku do kwestji
wileńskiej. W dalszym ciągu nie-
mieckie biuro informacyjne wska-
zuje na poważne przeszkody, istnie-|
jące pomiędzy temi trzema państwa-
mi również w dziedzinie gospodar-
czej, które to przeszkody utrudniają
podjęcie między niemi bliższej
współpracy.

(Patrz artykuł wstępny na str. 2-ej).

Minister Ulmanis o sowieckiej
propozycji gwarancyjnej

żniona byłaby w znacznym stopniu
od rezultatów rokowań i tekstu te-
go protokółu. Zdaniem Ūlmanisa,
inicjatywa związku sowieckiego mo-
głaby wydać lepsze rezultaty, gdyby
państwa bałtyckie uczestniczyły w
rokowaniach na ten temat między
Niemcami a Związkiem Sowieckim.

 

«Lietuvos Zinios» o niebezpieczeństwie
niemieckiem.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: daje gazeta, przemówienie Benne-
Tak pojmowano w Paryżu,w ko- Przed paru dniami odbyło się w witza w czasie poświęcenia sztan-

Hamburgu poświęcenie sztandaru daru oraz osiedlenie się w Tylży
sunkach francusko-polskich, „które dla kłajpedzkiej grupy miemieckiego Bermondta-Awałowa, który organi-
miały polepszyć
Barthou. ten fakt, „Lietuvos Żinios” pisze, że

odwiedziny p. związku wschodniego. Komentując zuje podobno oddziały do walki na
„terenie Kłajpedy. Nadszedł czas,

Cytujemy głos powyższy dla zor- przygotowania do zagarnięcia Kłaj-, kończy dziennik, aby sprawę grożą-

cie owych tarć i niejasności.

|jentowania czytelnika w-całokształ” pedy. są w Niemczech czynione wjcego ze strony Niemiec niebezpie-
„tempie niepokojącem i bez żadnych czeństwa postawiono na pierwszem
osłonek, Wypadki na terenie kraju miejscu wśród zagadnień państwo-

Wystąpienie dyplomatów litewskich
W sprawie solidarności państw bałtyckich.

Prasa kowieńska
| o memorandum litewskiem.
| RYGA (Patj. Z Kowna donoszą:

     

Dzisiejsza „Lietuvos Aidas“, oma-
wiając w artykule wstępnym memo-
vancdum litewskie, pisze, że dzień, w
|którym zrobicno pierwszy krok w
kierunku realizacji idei współpracy
jpaństw bałtyckich, zaznaczy się wy-
|bitaie w historji stosunków między

  

  

 

„Pomiędzy naszemi dwoma pań-
stwami istnieje kapitał spontanicz-
tej sympatji, Szczere i trwałe prze-
Jawy tej sympatji, które mógł Pan
obserwować w ostatnich dniach,
wskazują zarówno Francji, jak i
Polsce jej siłę i głębię. Z tego po-
winniśmy zdawać sobie sprawę.”

Minister Barthou w Pradze.
Owacyjne powitanie.

PRAGA. (Pat). Urzędowa agencja |funkcjonarjusze uniwersytetu i ko-
czeskosłowacka donosi: Minister |lonja francuska. Oddział legjonistów
spraw zagranicznych Barthou z sze-|oddał honory wojskowe. Pomimo

kłajpedzkiego codziennie dowodzą, wych. Ataki niemieckie, powstrzy-
że atak już się właściwie rozpoczął, mane nad granicą austrjacką, skie-
społeczeństwo litewskie jednak nie rowały się obecnie ku Litwie.
zdaje sobie sprawy z ogromu grożą-| Austrję uratowało zagwarantowanie
cego niebezpieczeństwa, nawet nie jej niepodległości przez mocarstwa,
jest informowane należycie o sy-|natomiast niepodległość Litwy, jak-
tuacji. O tem, że niebezpieczeństwo|kolwiek się o niej mówiło, nie jest
jest już bezpośrednie, świadczy, do-|przez nikogo gwarantowana.

fem gabinetu Rochat przybył dziś o
godz. 9 z Krakowa do Pragi. Na
dworcu ministra Francji powitał
minister spraw zagranicznych Be-
nesz wraz z kilkoma innymi człon-
kami rządu, poseł czeskosłowacki w
Warszawie Osusky, posłowie Fran-
cji, Polski, Jugosławj,  Rumuaji,
burmistrz m. Pragi Paxa, przedsta-
wiciele licznych organizacyj, wyżsi

a '

PARYŽ (Pat.) Wszystkie dzienni-
i zamieszczają wywiad ministra
ecka, udzielony wysłannikowi a-

gencji Havasa. Prasa paryska pod-
kreśla szczęśliwą inicjatywę rządu
polskiego zaproszenia ministra Bart-
hou, aby ostatni dzień pobytu spę-
dził w Krakowie. Prasa podkreśla,
že atmosfera historycznej stolicy
Polski, miasta pamiątek i pomni-
ków, wywarła na wybitnym  intele-
ktualiście min. Barthou olbrzymie
Wrażenie.

   
   

  

 

  
  

   
   

     

  

  

     

    

   

   

PRAGA. (Pat).; Dziś przed po-
łudniem minister Barthou złożył
wizytę Beneszowi, z którym odbył
godzinną konferencję. Przed połu-
dniem minister Barthou przyjęty

  Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* Z pośród wielu zjazdów, któ-

tych widownią w roku bieżącym bę-
dzie Warszawa, na szczególną uwa-
tę zasługuje Międzynarodowy Zjazd
Przeciwgruźliczy, który odbędzie
Się 4, 5 i 6 września r. b.

* Przybyła do Warszawy dele-
| $acja rolnictwa niemieckiego w
Skladzie 9 osób z p. komisarzem

eszy dr. Reischlerem na czele,
ZAGRANICZNE.

** Rząd austrjacki rozważa plan
przekształcenia wszystkich iormacyj
tywilnych w milicję na wzór włoski.
Do milicji weszłyby także organi-'
Łącje młodzieży, Kierownictwo mi--
licji, niezależnie od władz wojsko--
Wych, miałby objąć ks. Starhemberg.:

** Na wielkiem zebraniu tow, ak-
Tyjnego „English Electric Company“
dyrektor Nelson, składając sprawo-
źdanie z prac za ubiegły rok i oma-

Wiając ważniejsze zamowienia, ja-|  pARYŻ (Pat.) Ż Madrytu dono-
ie towarzystwo w ciągu roku otrzy-| szą; Qgłoszony stan alarmowyw
ao, zaznącza, że paid miejsce|całej Hiszpanji oraz zamach na mi-
gród nich zajmuje kontrakt zawar”| pjstra spraw wewnętrznych poruszył
_Y z polskiemi kolejami państwo-|gpinję publiczną. Członkowie stron-
Wemi w sprawie elektryiikacji war” |nlctw radykalnych uważają že nie-
Sząwskiego węzła kolejowego. doszłe orędzie prezydenta Zamorry

н „| Włoski podsekretarz stanuW |zawierało krytykę rządu Leroux i

Ministerstwie spraw zagr. Suvich cęłego parlamentu. W tych warun-
Wystartował dziś rano doBrukseli. kach trudnoby sądzić nawet, aby w

** W. czasie starcia policji z Mu- obozie radykalnym znałazi się czło-
šuimanamį w Indjach wmiejscowo- wiek, ktėryby poparl zastrzeżenia
©1 Sultabur zabitych zostało 10 o- prezydenta Zamorry. Zastrzeżenia

sób, a około 20 odniosło rany. jte dotyczyły przedewszystkiem spra-
‚ ** 7 Компа donoszą: Dziś nastą- wy udzielenia amnestji i przywró”

Biło ratyfikowanie litewsko-estoń-cenia do slużby czynnej byłych

traktatu handlowego, podpi-, wojskowych, przeciwników reżymu
$anegow Tallinie w styczniu rb, . repubłlkańskiego. Ponadto prezydent

1 przedeónii Walk d
Zamach na min

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Nocy dzisiejszej dokonano za-
machu bombowego na ministra
spraw wewnętrznych, Minister oca-
lał cudem. Wybuch bomby nastąpił
po przejeździe samochodu ministra.
Sprawca zamachu zbiegł. W Madry-
cie panuje wielkie podniecenie. Li-|
czą się ogólnie z nowym wybuchem
 

MADRYT. (Pat). Wczoraj wie-
czerem w całej Hiszpanii ogłoszony

 

Barthou u prezydenta Masaryka.

Ostre pogotowie w Hiszpanii.

Po ogłoszeniu stanu alarmowego
w Hiszpanji.

deszczu około dworca gromadziły
się wielkie tłumy publiczności. Mia-
sto było przybrane flagami czesko-
słowackiemi i francuskiemi.

Prasa poświęca długie artykuły
min. Barthou oraz Francji. Tłumy,
zebrane pa ulicach w drodze od
dworca do poselstwa francuskiego,
owacyjnie witały ministra, wznosząc
okrzyki na cześć Francji.

był przez prezydenta Masaryka,
który po kilkunastominutowej au-
djencji podejmował ministra śnia-
daniem.

omowych W Miszpanii
walk domowych.

Wobec niemożności rozwiązaniai
kryzysu gabinetowego, krążą po-
głoski o możliwem ustąpieniu Za-
morry ze stanowiska prezydenta re-
publiki, |.

Ugrupowania lewicowe rozwijają
żywą agitację za rozwiązaniem kor-
tezów. '

został stan ostrego pogotowia.
-

Zamorra zarzucal kortezom, že przež
dokonanie pewnych niedociągnięć
dopuścił do amnestjowania spiskow-
ców z dn. 10.8 32 1. Interpelowany
przywódca akcji ludowej Gil Robles
oświadczył, że wbrew krążącym po-
głoskom, stronnictwo jego nie za-
mierza narazie podkreślać swego
republikańskiego charakteru, ale
ograniczy się jedynie do akcji, ma-
jącej na celu udoskonalenie metod
parlamentarnych.

Oświadczenie to jest interpreto-
wane jako chęć utrzymania neutral-
ności w obecnym kryzysie gabine-
towym. Narazie więc toczy się wal-
ka pomiędzy zwolennikami Leroux

| mością, jakoby Chiny

TOKIO. (Pat). Dzień dzisiejszy
zapoczątkował nową fazę w rozwoju
stosunków chińsko-japeńskich. Mia-
nowicie japoński minister spraw za-
granicznych poinformował posła
chińskiego w Tekio, że rząd japoń-
ski przgnie rozpocząć z Chinami
bezpośrednie rokowania nad zaga-
dnieniami pozostającemi w zawie-
szeniu między obu państwami. Ja-
poński minister spraw zagranicznych
podkreślił niedawną deklarację jed-
nego z przedstawicieli japońskiego

TOKIO. (Pat). Oficjaine koła ja-
pońskie są żywo poruszone wiado-

już zakupiły|
we Włoszech 13 aeroplanów. Dwuch
włochów instruktorów naucza w.
szkole lotniczej Nang-Czang. Agen-|
cja japońska Pengo podaje również
wiadomość, że pobliżu Nang-Czangu!
niemieccy. przemysłowcy  zamierza-
ją założyć tabrykę aparaiów  lotni-|
czych. |

BERLIN. (Pat). Ambasador ja-.
poński w Berlinie w 10zmowie z|
przedstawicielami „Rheinische West“
ialische Ztg.“ dal szereg cieka-|
wych wyjaśnień co do stosunkówna |
Dalekim Wschodzie. Ambasador,
oświadczył, że wewnętrzne stosunki|
w Chinach są jeszcze zbyt mało,
skonsolidowane, by pozwolić naj
zdrowy wewnętrzno-polityczny i go-,
spodarczy rozwój całego państwa.
Mówiąc o powstaniu Mandżuko,
ambasador podkreślił,
poński musi pilnie czuwać nad sto-|
sunkami Mandżuko: zarówno do!
Rosji Sowieckiej, jak i do Chin ce-|
lem zabezpieczenie pokoju na Dale-
kim Wschodzie. Japonja dąży do!
porozumienia z Chinami, W intere-
sie jej jest prowadzenie pokojowej |
politykiwstosunku do Rosji So-
wieckiej. Polityka ta nie zmierza
w żadnym razie do sprzeciwiania
się interesom sowieckim. Zbrojenia
Rosji na Dalekim Wschodzie nie
stanowią — zdaniem ambasadora—

 

 i prezydentem republiki, niebezpieczeństwa, o ile Rosja So-

„NOWA FĄZA" W STOSUNKACH
japeńsko - chińskich.

ministerstwa o stosunku do Chin,
chociaż przyznał, że niektóre ustępy
tej deklaracji miały jedynie cha-
rakter przypuszczenia. Minister ja-
poński spodziewa się, że Chiny bę-
dą współdziałały z polityką japoń-
ską, gdyż oba kraje odpowiedzialne
są za utrzymanie pokoju na dalekim
wschodzie. Minister powiedział wre-
szcie, że Japonja uszanuje interesy
obcych mocarstw w Chinach oraz
suwerenność republiki chińskiej.

„Opieka“ Japonji nad Chinami,
wiecka zaniecha wszelkich poczy-
nan, utrudniających tam sytuację.

Omawiając stosunek Japonji do
Ligi Narodów, ambasaaor zazna-
cza, że ustąpienie Japonji z Ligi
wynikło z niezrozumienia specy-
ficznych warunków na Dalekim
Wschodzie. Japonja bynajmniej nie
ustosunkowuje się negatywnie do
Ligi Narodów i ocenia jej znaczenie
dla załatwienia sporów międzynaro-

państwami bastyckiemi. Inicjatywa
jiitewska jest nowym dowodem, jak
|żywo zainteresowaną jesi ona tem
| najważniejszem zagadnieniem w jej
| polityce zagranicznej. W. Litwie nie-
jma dwóch zdań co do konieczności
ścisiej współpracy państw  bałtyc-
kich. Sprawą tą niepokoją się za-
równo szerokie koła społeczeństwa
jak i siery olicjalne. Pierwszem za-
daniera takiego związku, pisze dalej
gazeta, winna być ochrona i umoc-
nienie niezależności krajów bałtyc-
kich. Należy, jak mówił dr. Zaunius
w swojej mowie na święcie estoń-
skiem, takie warunki stworzyć, aby
współpraca państw bałtyckich da-
wałą trwałe 1 pomyślne rezultaty.
Trzeba jednak troszczyć się i o to,
aby pod względem politycznym
każde państwo liczyło się z intere-
sami innych członków związku, al-
bowiem interesy jednych mogą być
również ważne i dla innych. Ochro-
na takich interesów musi leżeć w
obowiązkach związku. Co się tyczy
różnych kwestyj, jakie mogą wy-
riknąć pomiędzy sojusznikami, to
nieporozumienia tego rodzaju istnieć
mogą nawet między najlepszymi
przyjaciółmi, Dla rozstrzygnięcia
kwestyj spornych należy zgóry usta-
nowić drogi pokojowe. Naturalnie
mogą powstać kwestje, które, będąc
ważnemi dla jednego państwa, po-
wodować będą trudności dla innych.
Te specyficzne zagadnienia, które
posiada prawie każdy kraj, można
uregulować w ten sposób, aby człon-
kowie związku powstrzymywali się
od tego rodzaju wewnętrznej i ze-
wnętrznej akcji, któraby mogła wy-
rządzić szkodę państwom zaintere-
sowanym. Co się tyczy rezultatów

inicjatywy litewskiej, kończy dzien-
nik, to rozumie się samo przez się,
że zależą one od tego, w jaki spo-
sób przyjęte będzie memorandum li-
tewskie przez Łotwę i Estonję.

„Lietuvos Žinios“, omawiając
ostatnie posunięcia litewskie, do-
daje: Memorandum rządu litewskie-
$0 posiada tę szczególną wagę, że
od tej chwili Litwa stanęła zdecydo-
wanie po stronie polityki Francji,
Rosji i Anglii.

TEn mmm Si —————————

MórSArZ8 eatogejiūjų).
DAJREN. (Pat). Miejscowy try-

bunał wydał wyrok na 5 europejczy-
ków, oskarżonych o uprawiania kor-
sarstwa. 2-ch z pośród oskarżonych
obywateli niemieckich Tandiena i
Westermanna skazano na karę
śmierci. Obywatel włoski Gautachi
oraz Niemiec Miiller zostali zasądze-
ni na kary dożywotniego więzienia.
Niemiec Schroeder — na 10 lat
więzienia. Wyżej wymienieni w koń-
cu roku ubiegłego wdarli się na po-
kład chińskiego parowca „Szanghaj
w celach rabunkowych i zamordo- dowych;

Rozbudowa lotnictwa niemieckiego.
BERLIN (Pat.) Według nieoficjal-

nych informacyj, już w przyszłym
tygodniu rozpoczną się dostawy no-
wych silników lotniczych dla Nie
miec zamówionych w zakładach
przemysłowych w Stanach Zjedn..

że rząd Jas|ARSTN KOTA TS NINSOTS НУНИРЩЕНО ЧЕДДРЗОИНОЛИ!

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.

W niedzielę, 29 b. m. o

ZEBR
CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem złożą _

Sprawozdanie z Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego
Posłowie prof. Wacław Komarnicki I Zbigniew Stypułkowski

oraz p. Stefan Pacanowski.

Po referacie odbędzie się dyskusja.

wali 10 osób.

llość ich wynosi 2,000 a dostawa
odbywac się będzie w paitjach po
100 sztuk tygodniowo. Są to silniki
umożliwiające zwiększenie szybkości
aparatów lotniczych po 350 km. na
godzinę.

g. 12 i pół odbędzie się
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Wstęp wyłącznie za legitymacjam,

   

  

  

   

  

        

  

  

   

  

 

   

        

   

 

  
    

   

  

   

   

        

   

  
  

 

  



-_ wniosek ten odrzuciły.

2.

Liion Zadrožona,
Wczoraj, zaopatrując komenta-

"zem wiadomość urzędcwą Łotew-

skiej Agencji Telegraficznej o od-

mowie Niemiec zagwarantowania

niepodległości państw bałtyckich,

pisaliśmy:
„Jedynem wyjściem z sytuacji

jest  jaknajrychlejsze utworzenie

związku państw bałtyckich, do cze-

go zdąża dziś najenergiczniej bez-

pośrednio przez Niemcy zagrożona

Litwa".
W/ dniu, w którym pisaliśmy te|$

słowa, nie wiedzieliśmy, że litewski
gabinet ministrów na specjalnem po-

siedzeniu, niezwłocznie po otrzyma-

niu wiadomości z Moskwy, zdecydo-

wał zwrócić się do Łotwy i Estonji

'z formalną propozycją rozpoczęcia

rokowań w sprawie związku państw

bałtyckich. Decyzja rządu litew-

skiego nastąpiła niezwłocznie po za-

znajomieniu się ze stanowiskiem

Niemiec wobec propozycji moskiew-
skiej.

Wygląda to na pewną demon-

strację wobec Berlina. Litwa, która

dotychczas szła na pasku niemiec-

kim, która całą politykę zagranicz-
ną wspierałą na sojuszu z Niemcami

i spodziewała się w ewentualnej

wojnie polsko-niemieckiej przy po-

mocy Niemiec odebrać nam Wilno,

znalazła się bezpośrednie zagrożona

przez „sprzymierzeńca o Wilno“.
Krótkowzroczność polityki  litew-

skiej ujawniła się obecnie w całej

Błękitna armja.
W. Pittsburgu w Stanach Zjedn.

wychodzi czasopismo „Sokół”, organ

sokolstwa polskiego w Ameryce.

numerze, poświęconym pobytowi

gen. Hallera, zamieszczono bardzo

ciekawy reportarz z uroczystości,

ku czci gen. Hallera, bawiącego w

St. Zjedn. Cała tamtejsza polonja

zgotowała mu owacyjne przyjęcie.

Generał podczas tej uroczystości

opowiadał zgromadzonym o dalekiej

Poisce. Między innemi wspomniał o

wysiłkach sokolstwa amerykańskie-
o dla odzyskania niepodległości.

Generał tak mówił:
„Wojsko wezwalo mnie — mówił ge-

nerał — więc jako żołnierz musiałem przy-

być na wezwanie. Ale, żołnierze, musimy

się skontrolować, policzyć. Przecież tu nie

wszyscy jesteście. Wielu waszych kolegów

|poległo. Od tego czasu, gdyście stąd na

wojnę poszli, odeszło od nas wielu wybit-

nych mężów stanu, którzy pomagali nam

tworzyć Polskę, którzy Wam pomagali.

Opłakaliśmy ich, opłakaliśmy Woodrow

Wilsona, a niedawno najgorliwszą pracow-

miczkę w naszej Armji — żonę Wielkiego

Artysty i męża, Ignacego Paderewskiego.

Uczcijmy tych poległych i zmarłych za

świętą sprawę milczeniem przez powstanie.

— A teraz żołnierze, odpowiedźcie mi

na pytanie:

—Byliście w Kanadzie?
— „Byliśmy!

—Byliście pod St. Hilaire, w Szam-

panji, w Włogezach, w okopach wAlzacji?

— „Bylišmy!“

— Tak, byliście. Wszędzie zostawia-

liście po kilku, kilkunastu, lub  kilkudzie-

sięciu kolegów. A po rozejmie wracacie

do Polski, gdzie było wojska polskiego tyl-

ko trzy dywizje legjonowe i udajecie się na

Wołyń, potem idziecie pod Lwów. A pod pełni.
Wi ciągu szeregu lat czytaliśmy

w prasie łotewskiej i estońskiej na-

rzekania na stanowisko Litwy, któ-
ra, oparta plecami a „zaprzyjaźnio-

ne' Niemcy, a od frontu osłonięta

'asem polskich bagnetow od Rosji

sowieckiej, lekceważyła sobie przy-

mierze z Rygą i Tallinem, bezpo-

średnio narażonym na niebezpie-

czeństwo bolszewickie. Pocichu w
Kownie obiecywano sobie poparcie
Moskwy przy odbieraniu Wilna w

*azie wojny polsko-bolszewickiej.
Tymczasem nagle obydwie: kon- |

cepcje: stawianie na Berlin i Mo-

„kwę w sprawie Wilna zawiodły,
rozbiły się i runęły, grzebiąc przez

15 lat obmyślany w Kownie plan

„marszu na Wilno”. Bo, niestety,

rządy litewskie, nastawiwszy raz
swą politykę zagraniczną na Wilno,

straciły z oczu interes narodu litew-

skiego w jego szerszem dziejowem

ujęciu. I trzeba było dopiero bru-
talnego postawienia przez Berlin

kropki nad i w sprawie ekspansji

wschodniej, aby politycy kowieńscy

otrzeźwieli.
Lecz i tym razem wystąpienie li-

iewskie nie jest aktem samodziel-

nym. Rząd litewski na krok sta-

mowczy w sprawie związku państw

bałtyckich zdecydował się pod wpły-

wem noty sowieckiej, zawiadamia-

jącej o odmownem stanowisku Nie-
miec. )

Jak wiadomo, rząd sowiecki

stara się energicznie o ustabilizo-

wanie sytuacji swej w Europie. Po

podpisaniu paktów o nieagresji Mo-

skwa zaproponowała Warszawie

podpisanie bałtyckiego  protokułu

$warancyjnego.

Propozycja sowiecka powitana

zostałą dość powściągliwie w pań-

stwach bałtyckich, zwłaszcza w

Niemczech. Rząd niemiecki już

wówczas zajął nieprzychy!lne stano-

wisko wobec inicjatywy Moskwy,

a prasa berlińska pisała, iż ,propo-

zycja sowiecka jest nieszczera, gdyż

przed kilku laty właśnie rząd nie-

miecki wystąpił z wnioskiem o pod-
pisanie paktu gwarancyjnego dla

państw bałtyckich, lecz Sowiety
MW. Moskwie

zaprzeczono kategorycznie tej wer-

sji Obecnie Sowiety nietylko prze-

prowadziły rozmowy w sprawie

paktu gwarancyjnego z Berlinem,
ale po otrzymaniu odmowy pospie-
tzyły równocześnie z zakomuniko-

waniem Litwie, Łotwie i Estonii
ireści odpowiedzi niemieckiej.

Kijowem i Berezyną byliście żołnierze?

— „Byliśmy! :
— A przedtem jeszcze szlišcie na

Śląsk, zajmowaliście polskie Pomorze, pra-
cowaliście na Warmji i Mazurach. Wy od-
powiadacie, żeście tam byli, a
żeście się bili Niech wiedzą Wasi Rodacy,

coście w Polsce i dla Polski zrobili,
' — Wreszcie, gdy już na Śląsku uspo-

| koiło się, gdy Polska zaślubiona z Bałty-
| kiem, gdy jesteście pod Kijowem i zdaje

| się, że możecie wracać do domowych pie-

| leszy, gdy Wam się zdawało, żeście chlub-
|nie spełnili przyjęty dobrowolnie na siebie

obowiązek, gdy już wielu z Was było zde-

| mobilizowanych i gotowych do odjazdu do

O nieporozumieniach w „Legjo-
nie Młodych* sanacyjna agencja
„Iskra donosi:

„Na temat nieporozumień wewnętrzno-

organizacyjnych w Legjonie Młodych, któ-

„rych echa odbiły się w prasie, informują
| sieację „Iskrę“ ze žrėdei miarodajnych o
istotnym ich przebiegu.

Nieporozumienia jakie powstały mię-
dzy obwodem akademickim Legjonu Mio-
dych w Warszawie, a komendą główną
tej organizacji, są wynikiem postawienia
przez obwód akademicki szeregu zarzutów

pod adresem kilku działaczów komendy

głównej, a specjalnie p. Jakóbu Sperbora,
obecnego szeia organizacji. Zarzuty te, po-
stawione w ostrej iormie spotkały się z re-

presjami organizacyjnemi ze strony komen-

dy głównej w stosunku do kierowników ob-

wodu akademickiego, oraz odmową uwzględ

nienia żądań akademików.

Wobec powyższego, obwód akademicki
Legjonu Młodych w Warszawie odmówił w
dniu 17-ym kwietnia r. b. posłuszeństwa ko-
mendantowi głównemu organizacji, o czem

zawiadomił wszystkie obwody i okręgi Le-

gjonu Młodych w Polsce.

wniosek komedanta głównego powołana zo-

stała przez głównego rzecznika  dyscypli-

narnego specjalna komisja śledcza, która

zajęła się badaniem stawianych zarzutów,

Jak się dowiadujemy, komisja ta w najbliż-

szym już czasie zakończy prace.

Zaznaczyć należy, że stanowisko obwo-

du akademickiego poparł cały szereg człon-

ków komendy głównej, którzy w związku z

tem zostali przez komendanta głównego

zwolnieni ze swych funkyj, a w niektórych

wypadkach — zawieszeni w pracach człon-
ków. Z drugiej strony komendanci okrę-

gów prowincjonalnych solidaryzowali się z

komendantem głównym.
Wśród zarzutów, jakie obwód akade-

micki postawił komendzie glównej, należy

przedewszystkiem wymienić tolerowanie taj

nej organizacji p. n. „Alfa”, w skład której

wchodzić mieli pp.: Jakób Sperbor (prze-

wodniczący), Zbigniew i Jerzy Zapasiewi-

czowie, Stefan Mrožkiewicz, Jerzy Zieliń-

ski i inni, „Alia“ miala podobno powołać
do życia w „Legjonie Młodych” organiza-

' с o celach rzekomo porządkowych p. n.

„Žandarmerja“, zaopatrzoną w specjalne le-

gitymacje. Niewątpliwie jest to zręczne wy-

zyskanie momentu przeciwko Niem-  

Stawiane przez obwód akademicki za-
rzuty, miewątpliwie znajdą właściwe oświet-

lenie w orzeczeniu głównego rzecznika dy-

ja dodaję |

 

_DZIENNIK WILENSKI.

4 prasy.
Ameryki, aby do domów ze starszymi rocz-

nikami wracać, przychodzi najazd  bolsze-

wieki i wtedy to na mój apel — wracacie

w szeregi.

— Żołnierze. Byliście znów pod

Lwowem?
— „Byliśmy!

— Byliście znów nad Berezyną,

Zamościem, pod Warszawą?

— „Byliśmy!

— Oto Polska!

pod

Idą nowe czasy.
Nasi socjaliści pocieszają się, że

już idą nowe czasy..., kiedy to będą
mogli przyjść znowu do głosu. Na-
czelny ich publicysta w „Robotni-
ku, p. Mieczysław Niedziałkowski
przepowiada upadek ruchu faszy-
stowskiego i stwierdza, że obecny
„kryzys kapitalizmu“ łatwiej zno-
szą kraje zachodniej Europy, z u-
strojem politycznym demokratycz-
nym, niż „kraje faszystowskie i pół
faszystowskie”, P. Niedzialkowski
widzi się już w okresie rewolucji

' społecznej:
„Jesteśmy już w okresie dziejowym

rewolucji społecznej. Przekroczyliśmy gra-

nicę. Żadna moc nie cofnie świata wstecz

poza nią. I faszyzm nawet usiłuje panicz-

nemi wysiłkami oderwać od stóp ciężar g0-
spodarki  kapitalistycznej,  wlokący go

wgłąb otchłani. Wszelkie „ruchy młodych”

na całym świecie — faszystowskie i pol-

laszystowskie,  radykalno-mieszczańskie i

młodo - katolickie, — choćby spełniały ob-

jektywnie rolę ultra-reakcyjną, akcentują

jednak swój szczery czy nieszczery, fałszy-

wy czy prawdziwy, „radykalizm — зро-

leczny“.

Bo inaczej nie mógłby istnieć...

Te rozmaite „ruchy* żyją, jak pisałem

kiedyś, strzępami myśli socjalistycznej;
orzeł przemienia się często w ich rękach

w.. obskubaną gęś; praktyka przeczy te-

orjom; hasła brzmią, jak cyniczne kłam-
stwo; ale niemniej fakt pozostaje faktem:
są to przejawy zewnętrzne czasami

ropne wrzody, — świadczące o głębokim

procesie rewolucyjnym, zachodzącym w

organizmach społeczeństw.”

Zdaje się, iż autor zbyt powierz-
chownie traktuje kwestję radykaliz-
mu, charakteryzującego wszelkie —
jak się wyraża — „ruchy młodych”.
Przeoczył w nich kardynalną rzecz,
mianowicie podstawę narodową. Ta
zaś nic nie ma wspólnego ze „strzę- 

W związku z wytworzoną sytuacją, na ‹

pami myšli socjalistyczneį“.

 

Więc jednak rozłam.
scyplinarnego, który w myśl statutu Legjo-
nu Młodych jest obierany przez kongres i
przed nim jedynie odpowiedzialny.

siewane przez prasę, jakoby w Legjonie
Młodych ścierały się cztery grupy ideolo-
giczne, nie odpowiadają prawdzie.

Nieporozumienia powstały jedynie na
tle powyżej przedstawionem”.

Z powyższego jest jasne, że ,„Le-
gjon Młodych” rozpada się. Do tego
dochodzą jeszcze informacje z miast
prowincjonalnych, o których wczo-
raj komunikował nasz korespondent
warszawski,

|m mzwz

Wytory da mi powiatowych.
Koła samorządowe w Warszawie

otrzymały informacje, że wybory do
rad powiatowych w całem państwie
odbędą się na jesieni po ukończeniu
wyborów do rad miejskich i gmin-
nych. Nie jest wykluczone, że wybo-
ry odbędą się na obszarze całego
państwa w jednym terminie.

Miljonowa afera
przemytnicza.

Na Śląsku wykryto w ostatnich
dniach olbrzymią ałerę przemytni-
czą

Został aresztowany za uprawia-
nie przemytu szofer koncernu węglo
wego Bernard Tabik. Dochodzenia
wykazały, że Tabik przecz okres je-
dnego roku przemycał systematycz-
nie sacharynę, którą przewoził w
oponach samochodowycii. Ogółem
obliczono, że Tabik przewiózł w
nielegalny sposób olbrzymie ilości
sacharyny, której wartosć dochodzi
sumy kilku miljonów złotych.

Stwierdzono również, że Tabik
był w bezpośrednim kontakcie z
przedstawicielami syndykatu sacha-
rynowego w Hamburgu, Sternerem i
Voglem, którzy mu dostarczali to-
waru,

MV. aferę tę, która budzi ogromne
zainteresowanie, wmieszanych jest
kilkanaście osób. *
(W najbliższym czasie trzeba ocze-

kiwać nowych rewelacyj, które rzu-
cą swoje światło na ciemne praktyki
przemytników. 

<om. Atutem tym rząd sowiecki przyz7% I A III WEEK
niejednokrotnie będzie zwaiczałpo-|
tykę niemiecką. Nigdy też bardziej,|

niż obecnie, jest na rękę Sowietom

wystąpienie litewskie,  montujące|

związek bałtycki pod wyraźnemi|
wpływami Moskwy, |

Nie należy się spodziewać entu-

zjastycznego przyjęcia propozycji li-

tewskiej w Rydze iTallinie.
Estańczycy i Łotysze nie zapomnie-

li odmownego stanowiska Litwy w

kwestji bloku państw bałtyckich,

która chciała narzucić im sprawę

wileńską, jako wspólny interes na-

MuAri MALLREDZIE

rodėw nadbaltyckich i byla obražona,
gdy Łotwa i Estonja były innego

zdania.
Dziś juź Litwa nie wymaga od

swych północnych sąsiadów zobo-

wiązań w sprawie Wilna w formie

kategorycznej. Będzie zadowolona,

gdy państwa te dadzą jej pomoc

moralną w walce z naciskiem nie-

mieckim.
Zanim jednak nastąpią rozmowy

o zbliżeniu z państwami bałtyckiemi,

pomiędzy Litwą a Łotwą muszą

być rozstrzygnięte spory kolejowe,

kwestja stacji Możejki, otwarcie linji

kolejowej t. zw. Libawo-romeńskiej,

kwestja szkolnictwa łotewskiego w

Litwie i t. d.

Dawniej Estonja i Łotwa stały u

drzwi kowieńskich, dobijając się

wspólnego działania, dziś role się

zmieniły. Petentką jest Litwa, którą

działacze litewscy wpędzili w głuchy

zaułek. Litwa, zagrożona przez Nie-
mcy, szuka gwałtownie oparcia u

swych sąsiadów północnych.

* Zaznaczyć należy, że  pogłóski roż-|

W, dn. 23 b. m. w sali konferencyjnej
urzędu wojewódzkiego odbyło się zebranie

informacyjne, poświęcone działalności Pol-

skiej Macierzy Szkolnej Ziem Wschodnich.
Na zebraniu ten inspektor Macierzy, p. Ko-
żan, wygłosił przemówienie o i5-letniej dzia

łalności| stowarzyszenia. W przeddzień

3-maja, dniu zbiórki na pracę Macierzy,

sprawozdanie to, zwięzłe i treściwe, może

zachęci czytelników do poparcia ze wszech

miar pożytecznej i potrzebnej instytucji.

* Red.

Polska Macierz Szkolna ziem
(Wschodnich stoi u progu swego

15-lecia istnienia, bowiem w sierp-

niu r. b. upłynie 15 lat od chwili po-

wstania tego ze wszech miar poży-

tecznego T-wa Oświatowego.
Nic też dziwnego, że obecny Za-

rząd P. M. S. poczuwa się do obo-

wiązku zaznajomienia spoieczeństwa
wileńskiego z dorobkiem lat ubie-
głych oraz zadaniami i potrzebami
na najbliższą przyszłość.

Za czasów: okupacji niemieckiej i
bolszewickiej pracę oświatową na
terenie Wileńszczyzny prowadził
Komitet Edukacyjny, w skład kto-
rego wchodzili przedstawiciele kil-
ku towarzystw oświatowych. Po nie-
zapomnianych dniach Wielkanocy
1919 r. wszelkie agendy stopniowo
były przejmowane przez czynniki
władzy państwowej polskiej, Komi-
tet Edukacyjny przekazai Polskim
Władzom Oświatowym: 4 gimnazja
w Wilnie, 2 na prowincji, 2 seminarja
nauczycielskie i ponad 400 szkół
powszechnych.

Całego jednak ciężaru pracy o-
światowej na zaniedbanych obsza-
rach Ziemi Wileńskiej nie można
było włożyć na barki młodej jeszcze
wówczas Administracji państwowej,
to też społeczeństwo postanowiło
przystąpić do zorganizowania T-wa,
któreby w swoich szeregach skupiło
jaknajwiększe warstwy.

Z inicjatywy przedstawicieli „O-
šwiaty“ i „T-wa katolickiej szkoły
Ludowej' przystąpiono do onganizo-
wania okręgu autonomiczego P.M,S.
Warszawskiej, chlubnie zapisanej w
dziejach walki o szkołę polską, T-wa
o pięknej tradycji i dużych  zasłu-
gach przy wznoszeniu zrębów szkol-
nictwa polskiego.

Na zebraniu organizacyjnem dn.
21 sierpnia 1919 r. powołano do ży-
cia Polską Macierz Szkolną Ziem
Wschodnich, jako jednostkę organi-
zacyjnie samodzielną, choć pozosta-
jącą w ścisłym kontakcie z Macie-
rzą Warszawską.

Na czele P.M,S. stanął ś. p. dr.
Węsławski, który do chwili swego
zgonu był duszą T-wa.

Cały dorobek Macierzy o okre-
sie minionych 15 lat da się podzielić

Polska Macierz $zkolna 1. 0.
Dorobek 15-lecia.

szewickiego; 2-gi od 1920 r. do chwi-|
li załamania się dobrej konjunktury
gospodarczej i 3 lata kryzysu.

Polska Macierz Szkolna Z. W. z
powodu niemożności połączenia się
z Macierzą w Mińsku i Grodnie z
Konieczności ograniczyła teren swej
działalności do Ziemi Wileńskiej i
części Nowogródzkiej (dwa powiaty
— lidzki i wołożyński).

Atmosfera pracy w latach
19-tym i 21-szym była nadzwyczaj
sprzyjająca, to też zakres prac Ma-
cierzy rozszerzał się w  szybkiem
tempie: powstało 9 kół w Wilnie i
35 na prowincji. Zarówno Centrala w
Wilnie jak i Koła na prowincji roz-
poczęły gromadzienie księgozbiorów,
powstała sieć kursów dla dorosłych,

w Wilnie zorganizowano 6 mies,
kurs jęz. polskiego i historji polskiej,
cieszący się niebywałem powodze-
niem, rozpoczęto wydawanie mie-
sięcznika „Szkoła Polska” i tygodni-
ka „Gwiazdka“ dla dzieci.

Nad szkolnictwem władze pol-
skie roztoczyły kontrolę, koncesjo-
narjuszem jednak w większości wy-
padków stała się Macierz, korzysta-
jąca z zasiłków państwowych: gim-
nazja w Święcianach, Oszmianie i
Lidzie, seminarja naucz. męskie i
żeńskie, oraz około 100 szkół pow-
szechnych — oto rozległa dziedzina
pracy w pierwszym już roku istnie-
nia P.M.S. Z.W.. A gdy do tego do-
damy setki odczytów i przedsta-
wień, ogranizowanie z dużym nakła-
dem sił i zapału uroczystości i ob-
chodów narodowych, będziemy mieli
pełny obraz pięknie zapowiadającej
się działalności Macierzy Wileńskiej.
Nie można tu nie podkreślić wyjąt-
kowej wówczas ofiarności społeczeń
stwa i serdecznego oddania się pra-
cy licznej kadry pracowników — о-
światowych. Niewątpliwie dużą za-
chętą do pracy był fakt zgłaszania
się po wiedzę i światło licznych
rzesz także starszej jak i młodszej
generacji,

I oto tak szeroko zakrojoną pra-
cę P. M. S. Z. W. przerywa brutal-
nie nawała bolszewicka, którą ruj-
nuje cały szereg placówek oświato-
wych.

Dla zachowania ciągłości pracy
biuro Macierzy czynne jest i podczas
najazdu bolszewickiego, dzięki po-
zostałym w Wilnie członkom Zarzą-
du Centralnego: Ks, Miłkowskiemu i
p. Reuttówny. Kasa Macierzy udzie-
la zapomóg nauczycielstwu, łoży na
remont lokalu seminarjum naucz.
żeńskiego oraz zasila kursy dla do-
rosłych w Wilnie. Gorzej przedsta-
wiał się stan pracy oświatowej na
prowincji, gdzie rozszalała się agita- na trzy okresy: 1-szy do najazdu bol-

Pielgrzymka

(KRAKÓW, . PAT). Komitet zjaz-

wej Jadwidze, uzyskał 75 procento-

osób, organizowanych przez ducho-
wieństwo, władze szkolne lub  sto-

NAIEDEŃ (Pat). _ „Neue Freie
Presse' donosi: Komendanci krajo-
wi Heimwehry zjawili się wczoraj z
księciem Starhembergiem į wice-
kanclerzem Fey'em na czele u kanc-
lerza Dollfussa, aby zakomunikować,
że we wszystkich sprawach osią-

Trockij już

PARYŻ. Pat. Dziś koło południa
zaczęto ładować do wozu meblowe-

go rzeczy Trockiego z willi Ker Mo-
nique, w której przebywa jeszcze 2
sekretarzy b. komisarza ludowego.
Jeden z sekretarzy oświadczył, że
Trockji eddawna opuścił już willę.

Nadeszła wiadomość, że władze

LONDYN. (Pat). Z miejscowości
Defgharu donoszą, że Hindusi:orto-

doksl zaatakowali samochód, w któ-

rym znajdował się Gadhi. Wywiąza-

ła się bójka. Trzech zwolenników

Gandhiego jest cięzko rannych. Zaj-

ście jest jednym z objawów walki

pomiędzy konserwatywnemi kołami

Po długich obserwacjach łódzka
policja mtundurowa przeprowadziła

rewizję w mieszkaniach członków

organizacji anarchistycznej, rekru-
tujących się z malkontentów komu-

nistycznych, aresztując i5 osób.

(W, mieszkaniach ich znaleziono
obciążające materjały, a w jednym
lokalu odkryto zakonspii owane biu-
ro, gdzie znaleziono powielacz, od-
bitki odezw, rękopisy, bioczki, księ-
gi rachunkowe, sprawozdania z kon-
gresu światowego anarchistów w 
du młodzieży w Zielone Świątkina|tej samej ulgi korzysta i
Wawel celem złożenia hołdu Królo-| (jeden na 10 uczestników).

cja litewska i białoruska 1 obie te a-

młodzieży do grobu
Królowej Jadwigi.

warzyszenia młodzieży, przyczem z
opiekun
W. tym

celu zgłaszać się należy corychlej
wą zniżkę kolejową dla wycieczek |do Komitetu uroczystości pod adre-
młodzieży w grupach najmniej po 10| sem: Dom Katolicki, Kraków, Komi-

tet „Hołdu Jadwidze”.

 

Rekonstrukcja gabinetu austrjackiego
Książe Starhemberg wicekancierzem.

śnięto zupełną zgodę. Starhemberg
| wejdzie do gabinetu jako wicekanc-
|lerz, podczas gdy dotychczasowy
|wicekanclerz Fey zatrzyma w dal-
jszym ciągu tekę bezpieczeństwa pu-
| blicznego. ,

 

spakowany.
Wraca do Turcji.

tureckie udzieliły prawa ponownego
zamieszkania na wyspach (Książę-
cych. Bronstein Truckij ma udać się
do Turcji przez Marsylję.

LONDYN. Pat. Według wiado=
mości ze Stambułu rząd turecki u-
dzielił Trockiemu zezwolenie na
stały pobyt na wyspach Książęcych.

Napad Hindusów na Gandhiego.
Hindusów a zwolennikami Gandhie-
go, prowadzącymi w myśl jego
wskazań kampanję na rzecz parja-
sów. Gandhi oświadczył, że gdyby
okazało się, że winni tego zajścia
byli jego zwolennicy, rozpocznie pokutę.

 

Anarchiści w Łodzi.
skonłiskowano, a zatrzymanych osa-
dzono w więzieniu do dyspozycji
władz sądowych.

Nazwiska ze względu na tajemni-
cę śledztwa trzymane są w tajemni-
cy.

ty w boy jałmużnice „„Earitasa“
już zapatrzyłeś się?

!przez rozszerzanie księgozbiorów *
| zakładanie czytelni, oraz do objęcie

gitacje miały jedną i tę samą cechę
charakterystyczną, že metyle dbaly
o szerzenie haseł narodowościowych

mas nienawiść ku wszystkiemu, co

polskie.
INie należy się więc dziwić, że

atmosfera zatruta podczas okupacji
bolszewickiej, nie sprzyjała rozwojo-
wi prac Macierzy w pierwszych
chwilach po wypędzeniu najeźdzców.

Wi okr.sie od 1921 r. do 1926
włącznie Macierz prowadzi szkół

powszechnych od 24 do 118-tu od
1927 r. liczba szkół spada, dzięki
znacznemu rozszerzeniu się sieci
szkół publicznych, z których więk-
szość to byłe szkoły prywatne Ma-
cierzy.

Zluzowana P.M.S. Z.W. na od-
cinku szkolnym rozwija skuteczną
działalność na polu rozwoju czytel-
nictwa: bibljoteki rosną, liczba ich
dochodzi w r. 1929-tym do 35 sta”
łych i 208 wędrownych przy 8897
czytelnikach i 53908 tom, W: r. 1921
organizuje P.M.S, kursy ochroniar-
skie, których wychowanki następnie
zatrudnione” są w rozsianych po
wsiach 30 ochronach, W tym czasie
prowadzi Macierz dwie szkoły za*
wodowe — seminarjum nauczyciel-
skie w Wilnie i szkołę gospodarstwa
domowego dla dziewcząt w Nowej”
Walejce. Pozatem kursów dla doro*
słych 59, burs 10 i Domów  Ludo-
wych 12. W] domach ludowych or"
ganizuje się w jednym roku 354 od“
czytów i pogadenek i 258 przedsta”
wien. Organizacyjnie Macierz Wileń
ska posiadała w 1929 r. 38 kół Z
2962 czł.

Rok 1929 staje się roxiem zwrot-
nym w rozwoju prac Macierzy. Zło”
żyły się na to dwie przyczyny. 1-sza
z nich to ogólne przygnębienie, wy”
wołane kryzysem gospodarczym i
2-ga powstanie dużej ilości różnego
rodzaju organizacyj o charakterze
społeczno - kulturalnym, których
statutowym obowiązkiem były rów”
nież prace oświatowo - kulturalne.

Od roku 1930-go liczba kół P.M.
S. spada do 28 w chwili obecnej. W.
czasie pomyślnej konjunktury go”
spodarczej, liczba szkół Macierzy
malała na skutek przejmowania
przez państwo, w dobie kryzysu mi
mo rosnących w tym względzie po”
trzeb. Liczba ta maleje z roku na rok
z powodu braku w kasie Macierzy
środków na szkół tych utrzymanie.

I oto w r. szk. 1930-31 Macierz
prowadzi 24 szkoły powszechne, w
31/32 — 22, w 32/33 — 16 i w roku
bieżącym zaledwie — 7.

Ale nietylko na odcinku szkol-
nym kryzys wycisnął swoje nie“
szczęsne piętno — liczba przedszko”
li ograniczyła się do 1-go w Wilnie:
z 10-ciu. Burs utrzymały się dwie w
Mołodecznie i Dziśnie, z Domów Lu”
dowych — 2 własne w Postawach !
Krasnem i dwa dzierżawione w
Duksztach. Stałych bibljotek utrzy”
mało się 20, obsługują one około
3.00 czytelników.

Przygnębienie ogólne osłabiło za”
pał i chęć do pracy społecznej oraZ
zmniejszyło znacznie ofiarność na
cele kulturalno - oświatowe. Na
pocieszenie należy podać objawy bu*
dzenią się ludzi z dotychczasowego
stanu apatji i ożywienia się pracy na
terenie wielu kół Macierzy.

Podkreślić trzeba żywą działal
ność Koła Akademickiego P.M.S
które prowadzi kurs wieczorowy dla
dorosłych o programie pełnej szkoły
powszechnej, zorganizowało Klub
dzieci ulicy oraz z dużem powodze”
niem  kontynuje rozpoczętą przed
dwoma laty akcję odczytową w ra*
mach Ruchomego Uniwersytetu Lu”
dowego: w ostatnim roku wygłoszo”
no w 60 wsiach pow. Dziśnieńskiego
i Brasławskiego 258 prelekcyj z prze
zroczami przy zasługującej na uwaść
frekwencji 9.000 osób. Nie ostabi?
też w swej działalności Koło P.M.S.
im. Emmy Dmochowskiej w Wilnie
którego specjalnem zadaniem było
zdobywanie, kompletowanie i roz”
syłanie bibljoteczek do wiosek *
szkół: w okresie od 1924 do 1933 ©
Koło wysłało w teren około 300 bi*
bljoteczek. :

Z dużą satystakcję należy pod“
kreślić, że prace Macierzy w okresie
15 lat jej istnienia należycie były 0%
ceniane przez władze, które często
przychodziły z pomocą finansową.

Dzisiejszy wysiłek Macierzy Wi“
leńskiej tak w Wilnie jak i na pro”
wincji skierowany został do utrzy“
mania: szkół w: miejscowościach beż
szkolnych, do rozwoju czytelnictwś|

 

 

możliwie szerokich terenów akcja
prelekcyjną Ruchomego  Uniwersy”
tetu Ludowego.

Potrzeby w dziedzinie oświato”
wej na naszej ziemi Kresowej stale
rosną, działalność Macierzy nie m0“
że ani na chwilę osłabnąć, przeciw”
nie winna się raczej wzmocnić.

Zarząd Centralny Polskiej Mać:
Szkolnej Z. W. w Wilnie z niezłom |
ną wolą zamierza prace swoje nadal
prowadzi.. Ufa i wierzy, że w świat”
łych szeregach społeczeństwa znaj”
dzie należyte zrozumienie i gorąc?
poparcie.

Z wiarą tą śmiało wstępuje W Madrycie į t. p. Znaleziony malerjai275027:

ale krzewiły wśród bezkrytycznych |. |
@
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Pogoda o zachmurzeniu zmien-
nem, miejscami przelotna oraz sła-
ba skłonność do burz. Temperatura
bez większych zmian. Najpierw
słabe, potem umiarkowane wiatry

 

| z południa.
że| DYŻURY APTEK.
ji Dziś w nocy dyżurują następujące
й apteki:
о- Sukc. Augustowski:/, — ul. Kijowska
ch | Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
W. miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
6 40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
я $o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
ół kie © przedmieściach, prócz Śnipiszek.

d WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
ki — sodalicja św. Pietra Kla-
ci wera. W niedzielę nadchodzącą
k- | przypadają 3 uroczystości: 1) Rocz-
а- nica zaiożenia Sodalicji św. Piotra

Klawera. 2) Zakończenie nowenny
d- | za Afrykę. 3) Dzień M. B. Dobrej
1а| Rady patronki sodalicji. Z okazji
1- tych uroczystošci o godz. 6-ej rano
оВ | w kościele św. Jana zostanie od-
a” prawiona uroczysta Msza św. ze
97 wspólną Kemunją św. i nauką.
21 Wieczorem tegoż dnia o godz.
r- | 6-tej r. w sali paraf. przy kościele św. 
ie Jana odbędzie się zebranie zelator-
0| skie oraz Akademja ku czci М. В.
ie Dobrej Rady. Ma program złoży się:
a- | 1) Odczyt ks. F. Markowskiego, 2)
|- występy chóru pod batutą p. Jani
va|| ny Pieniążek, 3) delamacje, 4) ode-
je granie dramatu scenicznego w 4:ch
o- | akt. p. t. „Dla Chrystusa" z życia
о- pierwsżych wieków  chrześćjaństwa.
r. Niniejszem $odalicja na powyž-
d- sze uroczystości uprzejmie prosi
а“ wszystkish członków, zelatorów i
ń | przyjaciół misyj o jaknajliczniejsze

z. przybycie.
Z MIASTA.

— Wynik zbiórki na remont
3 Katedry. Przeptowadzona w osta-
‚а | tnią niedzielę przez Kołe Pań Ko-

mitetu Ratowania Bazyllki Wileń-
skiej zbiórka ofiar na remont Kate-
dry dała dość dobre rezultaty, Ze-
brano na ulicach, przed keściołami
i w lokalach zamkniętych około

400 złotych.
— Pochody 1 maja. Do staro-

stwa grodzkiego zgłoszono prośbę
© zezwolenie urządzenia w dniu
1 maja pochodu robotniczego człon-
ków P. P. $., Bundu i Poalej-Sjonu.
Starostwo zezwolenia udzieliło a je-
dnocześnie uzgodniło z przedstawi-
tielami Komitetu 1-szo majowego
marszrutę pochodu. Po akademjach
w sali miejskiej i przy ul. Końskiej,
wspomniane organizacie przejdą u
licami: Wielką. Zamkową, Mickiewi-
cza, Jagiellońską w stronę siedziby
Związków Zawodowych przy ul. Ki-
jowskiej.
— Konsulat łotewski dnia 1

maja będzie nieczyany z powodu
rocznicy otwarcia Łotewskiej Kon-
stytuanty.

— 0 wysokość opłat za wO-
dę I kanalizację. Jak donosi „Wil-
ner Radjo* żydowscy właściciele
domów zamierzają „stoczyć z Magi-
stretem walkę o pobieranie nad-
miernie dużych opłat za wodę i ka-
nalizację. W początkace maja ma
Slę odbyć w tej sprawie wielki wiec.
— $tudnia artezyjska w ogro

dzia pe-Bernareyńskim.  Prowa-
dzone przez Magistret roboty nad
urządzaniem w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim studni artezyjskiej powoli
zbliżają się ku końcowi.

Oddanie studni do użytku pu-
blicznego nastąpi prawdopodobnie
w dniu 15 maja.

SPRAWY SANITARNE.
— MWygaśnięcie epidemji tyfusu

w Wilnie. Przeprowadzone w ostat-
nich dniach badania wykazały, że
epidemja tyfusu w mieście wygasła
już niemal zupełnie. W! ciągu ostat-

Niego tygodnia na terenie całego
Miastą zdarzył się tylko 1 wypadek

 żąpadnięcia na tyfus,
, — O sprzedaż mięsa na wozach
i straganach. Wprowadzenie w ży-

„tie rozporządzenia ministerstwa
Spraw wewnętrznych o dozorze nad
mięsem i wędlinami wzbroniło han-
dlarzom rynkowym sprzedawania na
Wozach i straganach otwartych mię-
$а i wyrobów masarskich.

(W związku z tem na skutek sta-
Tań handlarzy mięsnych odbyła się
w ostatnich czasach konferencja w
Starostwie  grodzkiem, na której
Ustalono terminy, kiedy w drodze
wyjątku można będzie sprzedawać
Na targach mięso i wyroby masar-
skie, zaznaczając jednocześnie, że
sprzedaż ta będzie się mogła odby-

 Waąć jedynie w straganach i to kry-
tych. Na skutek postanowienia
wspomnianej konferencji można bę-
zie sprzedawać wyroby te w nastę-
Dujących dniach: 3 dni podczas jar-
Marku św. Kazimierza, 3 dni w cza-
Šie trwania kiermaszu św. św. Pio-
tra i Pawła, 4 dni przed Wielkanocą
Oraz 3 dni przed Bożem Narodze-
Niem,

 

    

  

                   

   

   
   
  
   

  

             

   

 

  

  

  

    
  
   
    

  

    

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |

SPRAWY MIEJSKIE. :

SPRAWY PODATKOWE.
Odwełania od ryczałtu.

Na podstawie rozporządzenia mini-
stra skarbu wszyscy podatnicy, nie-
zadowoleni z zaliczenia ich do je-
dnej z grup podatku zryczałtowa-
nego ed obrotu mogą do dnia 1
maja r. b. składać odwołania do
Komisji odwoławczej za pośrednic-
twem właściwego urzędu  skarbo-
wego.

Wykupywanie świadectw
przemysłowych. Ministerstwó Skar-
bu wyjaśniło, że właściciele przed-
siębiorstw, którym „urzędy skarbowe
kazały wykupić świadectwa wyższej
kategorji, mogą składać zażalenia
do Izby skarbowej pomimo tego, że
świadectwa te zostały wykupione.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Konferencja z gen. Sórec-

kim. Dziś przybywa do Wilna pre-
zes Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, gen. Górecki. W związku z przy
jazdem gen. Góreckiego na dzień
dzisiejszy zwołana została konferen-
cja z udziałem delegatów Izby Prze
mysłowo - Handlowej, Rolniczej i
Rzemieślniczej.

Tematam obrad będzie sprawa
pomocy finansowej dla przemysłu,
handlu, rolnictwa i rzemiosła na
ziemiach północno=wschodnich. Kon-
fereacja odbędzie się w gmachu
Izby Przemysłowo-Handlowej.
— Prowiroryczna chłodnia w

Porubanku. W pobliżu Porubanka
|powstała prowizoryczna  chłodnia-
rzeźnia dla drebiu. W chłodni gro-
madzone są masowo gęsi, indyki,
kury i inny drób, przeznaczony na
eksport.
W najbliższym czasie do Prus

Wschodnich odejdzie około 3,000
sztuk drobiu.

Rzemieślnicza wszczęła starania o

złotych,

przewodnictwem p. Józefa Uziałły
odbyło się nadzwyczajne walne ze-
branie członków Cechu rzeźników i
wędliniarzy w Wilnie,

Szczególnie ożywiona dyskusja
rozwinęła się na tle otrzymania
przez poszczególnych członków na-

tej z władzami skarbowemi umowy,
w myśl której omawiany podatek
jest pobierany bezpośrednio na
Rzeźni miejskiej od każdej bitej
sztuki.
czałtów wprowadziło chaos i rozgo-
ryczenie, tembardziej, iż omawiany
ryczałt oparty jest na obrotach z po-

koniunkturze i absolutnie nie odpo-
wiada dzisiejszym  obrotom przy
zmniejszającej się z dnia na dzień
konsumcji, podczas gdy opłacanie

żadne przeszkody i jest najsprawie-
dliwszym sposobem opodatkowania
dla płatników i wygodnym dla skar-
bu państwa.

Wyjaśnione zostało, iż w tej kwe-
stji interwenjowano już u władz
skarbowych z prośbą o wycofanie
ryczałtów i złożony został odpo-

w: Wilnie.
W dalszym ciągu poruszano spra-

wę nielegalnego tajnego uboju, któ-
ry w Wilnie przybiera zastraszające
rozmiary.

Ponieważ dotychczasowe zabiegi
władz okazały się niewystarczające,
zebrani postanowili na własną rękę
rozwinąć wszelkie możliwe środki i
sposoby do całkowitego zniszczenia
tajnego uboju. Cała branża mięsna
m. Wilną akcję tę gorąco popiera.

Szeroko omawiano kwestję zaję-
cia przez przedstawicieli cechu i
wydziału pp. A. Borowkę į J. Mar-
tynę w warsztacie Gurwicza mięsa,
rzekomo przeznaczonego dla wojska,
a znajdującego się wstanie nienada-
jącym się do użytku, co stwierdzone
zostało przez stację kontroli.

Po szeregu mniejszych uchwał
natury gospodarczej zebranie zam-
knięto.
— Narady rzemieślników budo-

wlanych. Wczoraj rano w lokalu
inspektoratu pracy odbyła się kon-
ferencją *przedstawicieli poszczegól-
nych gałęzi przemysłu budowlanego.
Wzięli w niej udział delegaci związ-
ków murarzy, betoniarzy, stolarzy i
cieśli oraz poszczególni kierownicy
większych robót budowlanych.

Omawiane były sprawy, związa-
ne z wysokością wynagrodzenią za
pracę i jak to wynagrodzenie ma
być regulowane. Pozatem zastana-
wiano się nad czasem wykonywania
pracy.

Mimo dłuższych narad wspomnia-
na konferencja nie wyczerpała ca-
łego przygotowanego па nią ma-

terjału. Z tego więc powodu wkrót-
ce zostanie zwołana jeszcze jedna
konferencja dla omówienia dalszych
kwestyj i jednocześnie dla bliższego
sprecyzowania już przedyskutowa-  nych spraw.

„Wiczoraj w sali Izby Przemy-
słowo-Handlowej odbyło się pod
przewodnictwem p. prezydenta Ma-
leszewskiego pierwsze zebranie ple-
narne niedawno powstałego w Wil-
nie Oddziału Izby Handlowej Pol-
sko-Bałtycko-Skandynawskiej.
zebranie przybyło przeszło 30 osób,
wśród których znajdowali się: przed-
stawiciel Łotwy, konsul w Wilnie p.
Donas, honorowy konsul estoński p.
prez, Ruciński i p. Rosiński, konsul
polski w Rydze.

Zebranie zagaił prezes komitetu
organizacyjnego p. prezydent Male-
szewski, witając krótkiem przemó-
wieniem przybyłych gości. Prezy-
dent Maleszewski zaznaczył jeszcze,
że przybycie przedstawiciela, za-
równo Łotwy jak i Estonji stwier-
dza, iż państwa bałtyckie interesują
się sferami gospodarczemi Wileń-
szczyzny. (W końcu wyraził na-
dzieję, że Izbie uda się nawiązać
kontakt między społeczeństwem wi-
leńskiem: a kowieńskiem.

Odczytano 4 depesze gratulacyj-
ne, poczem dyr. Barański wygłosił
dłuższy referat na temat prac orga-
nizacyjnych Izby. Na wstępie prele-
gent scharakteryzował obecne po-
łożenie gospodarcze naszych ziem,
stwierdzając, iż jest pod każdym
względem fatalne. Z jednej strony
martwa granica litewska uniemożli-
wia nawiązanie jakiegokolwiek kon-
taktu z Litwą, z drugiej zaś wielki
spadek oborotów z Łotwą, przypa-
dający na okres ostatniego, pięcio-
lecia, spowodował zmniejszenie się
handlu wogóle. A trzecie z państw
bałtyckich, Estonja, nie odgrywała
większego znaczenia w obrotach za-
granicznych. Dlatego więc Wileń-
szczyzna, mimo swego dogodnego
położenia i odpowiednich dla eks- 

— Zebranie cechu rzeźników1 & “a
wędliniarzy, W dniu 21 b. m. pod jak przytoczona powyżej.
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pansji warunków handlu polskiego do
SPRAWYRZEMIEŚLNICZE. państw bałtyckich, znajduje się w

—Starania o kredyty dla rze- $orszem położeniu, niż inne dzielni-
miosła wileńskiego. Wileńska Izba ce kraju.

Bezwzględnie najgłówniejszą przy-

przydział dodatkowych kredytów czyną tego jest stałe pomijanie Wil-
dla rzemiosła na Wileńszczyźnie. na w tranzakcjach zagranicznych, w
Podług obliczeń tegoroczne potrze- szczególności nawet z państwami

Polsko-Bałtycko-Skandynawskiej w Wilnie.

'leńskich. Otóż, zdaje się, przed ro-

Na!

cześnie dyr. Barański przytacza
fakt, który ilustruje stosunek cen-
tralnych sier gospodarczych do wi-

,kiem, czy nawet później, wybrała
się na Łotwę polska wycieczka go-
spodarcza dla omówienia szeregu

| spraw, związanych z zacieśnieniem
|stosunków handlowych polsko-ło-
tewskich. Najbardziej zainteresowa-
ną w tej kwestji była, oczywiście,
Wileńszczyzna. Tymczasem w skła-
dzie wspomnianej wycieczki nie
było przedstawiciela Wilna, ponie-
waż Warszawa nie uważała go za
stosowne zaprosić.

Z tych więc powodów Izba roz-
poczyna swą działalność w b. cięż-
kich warunkach, niemniej też nie
można mieć narazie wielkich nadziei
na pokaźne rezultaty.

Przechodząc do części sprawo-
zdawczej, dyr. Barański zaznaczył,
że lzba wileńska zrzesza już 53
członków, z czego 50 proc. stanowią
członkowie zwyczajni (organizacje,
firmy i instytucje .gospodarcze), a
połowę członkowie rzeczywiści (0so-
by prywatne). Izba wileńska posią-
da więcej członków, niż warszaw-
ska, ponieważ ostatnia dysponuje
zaledwie 30 członkami, Nadto pod-
kreślił mówca udział Izby w roko-
waniach o podpisanie traktatu han-
dlowego z Łotwą, która wyjaśniła
szereg kwestyj, dotyczących eks-
portu.

Z ramienia Izby udawała się de-
legacja do Łotwy, która nawiązała
z tamtejszemi sferami gospodarcze-
mj kontakt. Dzięki temu istnieją
obecnie możliwo'ci zawarcia szeregu
tranzakcyj handlowych.

Po uchwaleniu instrukcji dla Iz-
by, określającej ogólnikowo kierun-
ki działalności, skład władz i wy-
bory ich, dokonano wyboru stałego
zarządu na miejsce komitetu organi-
zacyjnego, +

Do zarządu weszli: inż. A. Kawe-
noki — prezes, dyr. Barański —
wiceprezes, T. Nagurski — wicepre-
zes, dyr. Miśkiewicz, dyr. Młynar-
czyk, prez. Szumański, H. Niewodni-
czański, Bloch, Parnes i Trocki, by rzemiosła sięgają sumy 1.300.000 północnemi. Są jeszcze i inne przy-

czyny, chociażby natury politycznej,į
le nie odgrywają one takiej roli,

Jedno-
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podatku od sztuki nie napotyka na (_

s Wielka 6,
®
B989858603B9099300006098689380888
 

— Zwalczanie tajnego ukoju Бу-!

zostali do kontroli jatek. Onegdaj
podczas pierwszej kontroli, zarzą-;
dzonej w dzielnicy żydowskiej, w
kilku jatkach przyłapano mięso, po-
chodzące z nielegalnego uboju. Spo-
rządzono prótokuły karne, które zo-
staną skierowane do sądu.

SPRAWY SZKOLNE.
— Egzaminy z zakresu 7-klaso-

wej szkoły powszechnej. Inspektor
szkolny m. Wilna podaje do wiado-
iności, że egzaminy nadzwyczajne z
ząkresu programu 7-klasowej szko-
ły powszechnej odbędą się w dniach
od 22 do 26 maja 1934 r, o godz.
17-tej w lokalu publicznej szkoły
powszechnej Nr. 1 w Wiunie, ul, Że-
ligowskiego 1, róg Wileńskiej. Do
egzaminu mogą przystąpić osoby,
które przekroczyły już obowiązko-
wy wiek szkolny (14 lat) i nie uczę-
szczały do szkoły powszechnej lub
jej całkowicie nie ukończyły.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Polski Czerw. Krzyż. Wy-

dział powiatowy w  Święcianach
uchwalił w imieniu ludności powia-
tu wyrazić gorące podziękowanie
Zarządowi Okręgu Wileńskiego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża za ofiar-
па i pożyteczną pracę kolumny oku-
listycznej przeciwjagliczej na tere-
nie powiatu, oraz zapisał się na
członka P. C. K.
— Zebranie XXXVII „Circolo di

Dante* odbędzie się w niedzielę,
29 kwietnia, w mieszkaniu pp. Ho-
nesti (Zarzeczna 5-a). P. W. Ho-
roszkiewiczówna będzie interpreto-
wała pieśń XXVIII Inferna. Począ-
tek o godz. 18-ej.
— Zebranie Koła byłych wy-

chowanek przy gimnazjum —Мага
retanek odbędzie się 29 b. m. w lo-

HOJNĄ SZAFARKĄ BĘDZIE

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ

A. WOLAŃSKA

WĄ końcu przemawiali: inż. Ka-
wenoki, konsul Donas i konsul Ro-

siński, m. r. £,

UŁY FORTUNY

tel. 11-06.

Bibljoteka religijna Koła wypo-
życza książki w niedzielę od godz
11 do 12

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Chór akademicki! Pićba chó-

ru odbędzie się dziś o godz, 20-ej

Zgodnie z przyjętym już zwyczajem
podajemy wiadomości o  darach, które

wzbogaciiy i w i kwartale rb. (miesiące:

styczeń, lu! marzec) zbiory Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk.
Muzeum f-wa otrzymało 80 przed-

miotów od 9-ciu następujących oiiarodaw-

ców: Ireny  Jasiewiczówny,  Stanisiawy
Juchniewiczówny, Marji Kiewliczowej (w

spuściźnie po śp. Malwinie z Dybowskich

Jurgiellewiczowej), Bolesiawa Kupcewicza,

Marji Miłoszowej z Surmaczewa, Stanisia-|

wy Perzanowskiej, ks. proi, Michaiła Rut-

kowskiego z Pińska, ks. Franciszka Tycz-

kowskiego i Stanisiawy  Wasilewskiej Z

darów przybyło najwięcej do

mizmatycznego — medali 12, medalikėw

religijnych 7 i odznak różnych 17, Na

szczególną uwagę zasługują pamiątki z po-

wstania 1863 r., jak dwie b. misternie wy-

konane klamry metalowe do pasów i igiei-

nik drewniany roboty  powstańca-więżni:

Poza tem b. interesujące są dwa sznury pa-

ciorków bursztynowych, używanych przez

kilka pokoleń dziewcząt z pow. lidzkiego,
pochodzącego ze zbiorów śp. Wandalina
Szukiewicza.

Do Bibljoteki w tymże okresie

przybyło: od 59 osób i instytucji 681 dzieło

w 838 tomach, w tej liczbie największe da-

ry łaskawie złożyli: Bibljotexa  Uniwersy-

tecka w Wilnie — 189 t., ks. F, Tyczkow-

ski — 180 tt., Dr. W. Charkiewicz — 101 tt.

L. Žycka — 99 tt, Wojewoda S. Kirtiklis

— 38 tt, Polska Akademja Umiejętnošci—

34 tt, T-wo Naukowe Lwowskie — 23 tt,

F. Pakoszowa — 20 tt, M. Brenszteja —

12 tt.

Dzial rękopisėw obdarowali: pp.

Z. Mardingerowa, žona posla polskiego w

Meksyku (zbiór ulotek), ks. F. Tyczkowski
2 rękopisy (m. inn. katalog książek Wład.

Syrokomli, spisany w r. 1862 po śmierci

poety przez Anicetego Renieraj, Wacław

Weytko zbiór odpisów listów Orzeszkowej

(sztuk 74), Ludwika Życka (notaty literac-
kie).

Wszystkim ofiarodawcom Zarząd To-|

warzystwa składa serdeczne podziękowanie

za pamięć o zbiorach T. P. N. w Wilnie.

Podaje się przytem do wiadomości, że

Muzeum T-wa jest otwarte dla zwiedzają-

cych w niedziele w godz. od 12 do 14, w
inne zaś dni po uprzedniem porozumieniu
się z Biurem T. P. N. w Wilnie, ul, Lele-

wela 8 (w godz. od 9 do 13, tel, 14-79).
Wejściowe od osoby 50 gr., zbiorowe — po

20 gr. od osoby,

SLKSRTATARI SKAKLO DATAT

! Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz, 8 więcz. Teatr Pohulanka daje do-
skonałą sztukę współczesną węgierskiego
autora Feketego p. t. „Pieniądz to nie
wszystko”, która zdobyła sobie wielkie
uznanie i powoczenie, dzięki tematowi
zawsze aktualnemu — jakim jest pieniądz.
Rzecz dzieje się współcześnie w kamienicy
wielkiego miasta, W rolach głównych wy-
stąpią: pp. J. Woskowski, J. Tatarkiewicz
i L. Ściborowa. Ceny propagandowe.

Jutro „Rodzina”. Ceny propagandowe,
W środę, dn. 2 maja teatr na Pohulance

daje premjerę doskonałej komedji J. De-
vala p. t. „Towariszcz“.
— Niedzielna popołudniówka. W  nie-

dzielę o godz. 4 popoł. dana będzie „Ro-
dzina' — A. Słonimskiego. Ceny ргора-
gandowe.

Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś
ukaże się po cenach propagandowych peł-
na humoru i pięknych melodyj efektowna
operetka Kalmana „Manewry Jesienne”,
która w dniach najbliższych schodzi z re-
pertuaru, ustępując miejsca premjerze —
ostatniej nowości. Ceny propagandowe od
45 gr.
c „Niech żyje młodość!* Pełne próby

z najnowszej komedji muzycznej „Niech
żyje młodość!* odbywają się codziennie,
Fremjera wyznaczona na dzień 1 maja,

Ód dnia 1 maja widowiska wieczorne
rozpoczynać się będą o godz. 8.30.
— Teatr-Kino Collosseum — wyświetla

dziś „Ostatni z Gołowlewych*. Następny
piogram zapowiada się niezwykle: film Er-
"esta Lubitsch'a p. t. „Sztuka życia z
udziałem największych gwiazd ekranu —
Fiedericem March, Cary Cooper, Miriam
Hopkins i Edward Horton. Na scenie ope-
relka komiczna p. t. „Szpital warjatów”. w Ognisku akademickiem, Ze wzglę-

du na bliskie występy — obecność|
wszystkich członków jest konieczna.
— Zarząd Akademickiej Kasy,

Chorych przypomina, iż z dniem 28,
bm. o godz. 16-ej upływa termin
składania podań o posadę ,kie-
rownika z wynagrodzeniem 80-ciu
zł. miesięcznie.
— Sobótka w Ognisku Akademickiem.

Jutro w salonach Ogniska Akademickiego
(ul. Wielka 24) odbędzie się „Sobótka tań-

cząca”. Do tańca przygrywac będzie aka-

demicki jazz. Bufet na miejscu. Początek
o- godz. 21-ej. Wejście za okazaniem legi-

tymacji, dla gości za kartami wstępu.

Nowość© Wilnie
Najszczęśliwsza kelektura.
Serce Wilna ul. Wielka 6 ozdo

biło się szlachetnymi ornamentami
wystaw, komfortowo urządzonego
lokalu „Kolektury Wolanskiej“, ktėra
już jest na ukończeniu.

Ta wielkoświatowa firma pierw-
sza w Wilnie, znana z przyslowio-
wego szczęścia, daje każdemu Wil-
nianinowi pewną nadzieję wygranej,
a dzięki swej solidności, fachowej
poradzie i życzliwej obsłudze, stanie
się bezsprzecznie bezkonkurencyjną
i niedościgłą kolekturą na terenie
Wilna, jaką dotąd jest w Warszawie.
 

OFIARY,
złczone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”.

Ku uczczeniu kanonizacji ks. Jana
Bosko na Dom Serca Jezusowego 5— zł.
sriada H. K., cudownie uzdrowiona przed
żały przez żyjącego wówczas ks. Bosko. kalu szkoły. Obecność członków

konieczna.  la najbiedniejszych 5— zł. składa
Marja Małachowska. -

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, ania 27 kwietnia.

17.00: Czas. Muzyka. Przegl. prasy.
11.50: Utwory Stolza (płyty). 11.57: Qzas.
12.05: Koncert. Kom. meteor. Dzien. poł.
14.55; Pogadanka L.O.P.P. Wiad. eksport.
i giełda roln. 15.20: Koncert dla młodzieży
(płyty). 15.50: Koncert. 16.20: „Fortepian i
jego literatura“ (IV) pogad. 16.35: Transm.
z kortów Legji — fragmentu meczu mię-
dzynar. tenisowego Polska—Niemcy. 17.00:
Koncert kameralny. 17.30: „Literatura epo-;
ki stanisławowskiej” — odczyt. 17.50: Od-
czyt pedagogiczny. 18.10: Pieśni w wyk.
Matyldy Polińskiej-Lewickiej. 18.35: „Ci-
sza prowincjonalna” — djalog. 19.15: Codz.
odc. pow. 19.25: Feljeton aktualny. Sport.
Wil. kom. sport. Dzien. wiecz. „Myśli wy-
brane“. 20.02: Pogadanka muzyczna. 20.15:
Koncert z Filharmonji Warsz. „Rozmow
z autorami i czytelnikami* — felj. Kom.
mteor. 23,05—23.30: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Atrakcja sportowa.
Miłośnicy sportu tennisowego z pew-|

ncścią będą wdzięczni Polskiemu Radjo za
vstawienie mikrofonów na boisku Legji w
Warszawie, skąd w piątek o godz. 16,35
transmitowany będzie reportaż fragmentów
międzynarodowego meczu tennisowego —
Poiska—Niemcy.

Święto Lasu.
W. sobotę, 28 kwietnia obchodzone bę-

dzie w całej Polsce „Święto Lasu”. Na-
zwano je tak, gdyż dla leśnika polskiego
jest to dzień uroczysty, w którym ma moż-
uość bezpośredniego zwrócenia się do spo-
łeczeństwa i wyjaśnienia mu tej ważnej
ioli, jaką las odgrywa w kulturze ducho-
wej, fizycznej i materjalnej całego narodu.
W tym dniu główny inspektor Lasów Pań-
stwowych p. Józef Rosiński przemówi o
godz. 17,50 do audytorjum radjowego w
spiawie opieki nad lasami w Polsce.

Kukułka Wileńska,
Również w sobotę odezwie się przed

raikrofonem miły ptaszek lasów wileńskich,
kukułka, która, jak się okazało, uległa
„kompleksowi wiosennemu“. A co z tego
wyniknie, usłyszą radjosłuchacze w audycji,
która rozpocznie się o godz. 23,15, przy-
nosząc zabawne piosenki, monologi, wier-

działu nu- |
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Inauguracja pracy Izby Handlowej 1 Towarzystwa Przyjaciół Nank Powołanie na ćwiczenia Wojskowe
ы w Wilnie. rezerwistów.

|! Komendant P. K. U. Wilno-Mia-
sto podaje do wiadomości, że na
mocy ustępu I art, 19 Ustawy o po-

j wszechnym obowiązku wojskowym
| p. minister spraw wojskowych zarzą-
«dzii powołanie na zwyczajne ćwi-
| czemia wojskowe w roku bieżącym
| następującę kategorje szeregowych

„rezerwy (podoficerowie, st. szere-

gowcy i szeregowcy).
1 Wszystkich podoficerów i sze-

|regowców, którzy podlegali powo-

ianiu na ćwiczenia w roku ubiegłym,
lecz nie odbyli z różnych powodów.

| il Ź rocznika 1910.
Podołicerowie, starsi szeregow-

|ey i szeregowcy wojska lotniczego,
| baionowego i łączności.
i iii. £ rocznika 1908.
| - a) podolicerowie i st. szeregowcy
iz ukończoną szkołą podoticerską,

należący do piechoty, kawalerji,
jartylerji, broni pancernych, łączno-
ści, służby uzbrojenia, służby inten-

dentury, stużby zdrowia, aeronauty-

ki, saperów, żandarmerji, taborów i
marynarki wojennej,

b) szeregowcy należący do pie-
choty, kawalerji; artylerji, broni
pancernych, wojska lotniczego i ba-
1onowego, saperów,wojska łączności,

żandarmerji, służby uzbrojenia, ta-
borów, służby intendentury, służby
zdrowia i marynarki wojennej.

IV, Z rocznika 1906 i 1903.
Podoficerowie i starsi szeregow-

cy z ukończoną szkołą podoficerską
należący do piechoty, kawalerji, ar-
tyierji (z wyjątkiem motorowej),
broni pancernych, saperów, żandar-
merji, służby uzbrojenia, taborów,
służby intendentury, służby zdrowia
i marynarki wojennej. ь

Szczegóły, Чо!усгасе © оКтези,
ćwiczeń, podane są w ogłoszeniach

,< dnia 20 kwietnia br., rozplakatowa-
nych na terenie m. Wilna,

Szeregowi rezerwy, którzy z
|ważnych powodów, wymienionych
|w rozporządzeniu wykonawczem do
ust. o powsz. ob. wojsk., pragnęliby
uzyskać przesunięcie okresu ćwi-
czeń względnie otrzymać odroczenie
do roku następnego, mogą wnieść do
P. K. U, umotywowaną i udokumen-
towaną prośbę najpóźniej na 4 ty
godnie przed terminem stawiennic-

Й

 

 

łania.
Prośby przesłane wprost do do-

wództwa Okręgu Korpusu lub mini-
sterstwa spraw wojskowych z pomi-
nięciem P. K. U., jak również proś-
by osób z rodziny wcale nie będą
rozpatrywane.

Ponadto na podstawie art. 95
Ust. o powsz. ob, wojsk. Komendant
P. K. G Wilno - miasto wzywa
wszystkich rezerwistów, którzy nie
mają potwierdzenia zgłoszenia we
właściwym urzędzie meldunkowym
ostatnio dokonanej zmiany adresu—
aby zgłosili bezzwłocznie w urzę-
dzie meldunkowym swój obecny ad-
res, śdyż w razie nieustalenia ich
miejsca zamieszkania z powodu nie-
dopełnienia tego obowiązku, ulegną
surowej karze zgodnie z Ustawą o
powszechnym obowiązku  wojsko-
wym.
 

Reorganizacja
szkół zawodowych.

Ministerstwo Wyznań Rel, ji Ośw.
Publ. przeprowadzi w najbliższych
latach zasadniczą reorganizację u-
stroju szkolnictwa zawodoowego w
Poisce. Według projektow, opraco-
wanych przez państwową Komisję
Oświaty Zawodowej, powstaną zu-
peinie nowe typy szkół. Szkolnic-
two techniczne ulegnie rozbudowie.
Projektowane jest założenie szkół
mechanicznych stopnia gimnazjalne-
śo dla kształcenia wykwalifikowa-
nych ślusarzy, tokarzy i kowali, oraz
szkół licealnych dla techników war-
sztatowych i konstruktorów. Z no-
wych szkół technicznych tworzoone
będą szkoły odlewnicze, hutnicze,
„elektryczne i górnicze, Te ostatnie
(kształcić będą sztygarów dla Górne-
go Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

| Nowy ustrój szkół handlowych
przewiduje: kupieckie szkoły do-
kształcające dla praktykantów i
gimnazja kupieckie, do których bę-
dzie przyjmowana młodzież po 6
klasach szkoły powszechnej. Nauka
w szkołach obejmować będzie m. in.
organizację handlu towarowego, re-
|klamę, towaroznawstwo, geografję
handlową, buchalterję i sprzedaw-
nictwo towarów. Nauka połączona
będzie z ćwiczeniami praktycznemi
sia nadprodukcji absolwentów szko-
cia nadprodukcji absolwentów szko-
ły kupieckie tworzone będą tylko w
stosunku do istniejących potrzeb.
Pierwsze szkoły kupieckie
typu powstaną w roku szkoln
1935/36. р =

 

 

KRONIKA POLICYJNA.
‚ — Drobne kradzieże, Z płótnem i ręcz-

n kami, łącznej wart. 59 zł, skradzionemi
Sorze Liwszycównie (Subocz 37), zatrzy-
mano Liwszyca Hitela (Subocz 35).
——

sze i prozę humorystyczną na tematy wio-
senne. Transmisja na wszystkie stacje pol-
skie.

Sobota chopinowska.
Młody laureat konkursu pianistowskie-

go Bolesław Kon rozpoczyna o godz. 20-ej
копсег!, złożony wyłącznie z utworów Fr.
Clopina. Audycję tę, oprócz rozgłośni pol- skich, transmitować będzie szerej josta-
cyj zagranicznych, e

twa, wymienionym w karcie powo-

nowego .
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Pożar zaścianka Halinowo pod Porzeczein. |

W nocy z 24 na 25 b. m. spło-
nął zaścianek Halinowo, położony

niedaleko Porzecza. Pastwą  pło-
mieni padło 18 domów mieszkal-

nych i tyleż gospodarskich. Straty

sięgają około 25 tys. zł.

Siedztwo w sprawie

GRODNO. (Pat). Sledztwo w spra-
wie afery Towarzystwa Bankowego

w Grodnie, której „bohaterem” stał

się dyr. Wolberg, przebywający o-

becnie w więzieniu śledczem, po-

stępuje szybko naprzód. Każdy dzień

powiększa liczbę zgłoszoń poszko-

dowanych. Likwidatorzy dyr. Der-

szeń i Hubrich zbierają obecnie

materjały do bilansu likwidacyjnego

Tytus plamisty trwa.
W ciągu tygodnia od 15 kwietnia

do 21 kwietnia r. b. zanotowano na

terenie Wileńszczyzny: 38 wypadków
duru plamistego, 12 wypadków duru

brzusznego (w tem 1 śmiertelny),
19 wypadków płonicy, 9 błonicy,
76 odry, 5 róży, 54 krztuśca, 2 za-
każenia połogowego, 49 jaglicy, 22

wypadki gruźlicy (w tem 8 zgonów),
3 wypadki ospy wietrznej i 4 grypy.

Wystawa modelarstwa
lotniczego.

SWIĘCIANY. (Pat). W dniu 25 b.
m. o godz. 18 odbyło się w Świę-

cianach otwarcie wystawy modelar-
stwa lotniczego, zorganizowanej
przez święciański obwód powiatowy
L. O. P. P. Otwarcia wystawy przez

przecięcie wstęgi dokonał prezes

obwodu L. O. P. P. starosta powia-
towy święciański St. Mydlarz w o-

becności ppłk. Sikerskiego, Zarządu

Obwodu, przedstawicieli władz i u-

rzędów, zaproszonych gości oraz
publiczności.

Wystawa liczy 60 modeli samo-

lotów, z czego 30 modeli latających.

Wystawa będzie trwała w Święcia-
nach do 29 b. m., a następnie obje-

dole.

AJU.
Jak zdołano ustalić, żar po-

wstał w budynku Jana Kofeśnikowa,

gdzie syn jego Wincenty przez nie-

ostrożność zaproszył ogień w sto-

„Tow. Bankowego".

T-wa oraz ustalenia aktywów i pa-

sywów tego przedsiębiorstwa. Zwol-

nionym pracownikom okazano do-

raźną pomoc w ten sposób, że wy-

dano bony żywnościowe, króre rea-

lizuje spółdzielnia „Jutrzenka”. Z

chwilą otrzymania zezwoleniawładz

sądowych wypłacone im będą za-

ległe pobory w gotówce.

 

. DZIENNIE MILENSKI _
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NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE.

W sobotę rozegrany zostonie w Wilnie

mecz piłkarski o mistrzostwo okręgu mię-

dzy W.K.S, a Makabią baranowicką.

Oczywiście, że wygrać pówinien W.K.S.

gdyz piłkarze Baranowicz prezentują się na

ogół słabo, przegrywają wszystkie jak do-

tychczas spotkania.

Niedzielny mecz między Ogniskiem, a

Makabią wileńską zapowiada się o wiele

ciekawiej, chociażby z tego względu, że

drużyny te znajdują się na rownym pozio-

mie technicznym stale, rywalizując między

sobą.

Obecnie w rozgrywkach prowadzi nie-

spodziewanie Ognisko, mając nieco lepszy

od W.K.S. stosunek bramek.

DO TROK PRZYJEDZIE 200
AKADEMIKÓW.

Dowiadujemy się, że Związek Zbliżenia 
Z POGR

Na terenie pogranicza litewskie-

go w ostatnich czasach wasióstów |

nowych 20 strażnice granicznych.

Stawianie nowych siraznic naj

granicy przez Litwinów nasuwa

W walce z przemytnikami litew-

ska straż graniczna zastosowała naj-

nowsze zdobycze techniki. Miano-

wicie przed paru dniami na rzece|

Niemnie w okolicach Druskienik

Ze Stołpców donoszą, iż pociągi

zdążające do Rosji sowieckiej prze-

pełnione są podróżnymi zagranicz-

nymi, udającymi się do Moskwy na

święto 1 maja. Niezależnie od tego,

udają się liczne wycieczki nafesti-

wal do Leningradu. Również z Wil-

na niebawem wyruszy wycieczka

kupców i przemysłowców, która

zwiedzi większe miasta sowieckie, dzie 8 większych ośrodków w po-
wiecie.

 

WILNO Z PODNIĘCENIEM OCZEKUJE
Najlepszy oraz błyskawiezny reportaź

film 17 > s ow IE ek IE 4

wszystkich „Kinochroniki* bohaterską

<zasów 25 epopsę

 

DZIŚ. Bohater
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film cały„COLOSSEUK“ |

OSTROBRAMSKA 5

 

GEORGES HOFFMANN.

HARRY PEEL
w filmie pełnym emocji, sensacji

e
JUTRO NASTĄPIĄ NOWINY, które zw

DZIŚ. Skrząca się niewyczerpanym humorem 1 pogod

METAOEZIKCJBEA

Dziś ostatni dzień. Clou Sezonu. Królowa
słynna, przepiękna, znana

w swojej na,
został OCENZUROWANY. Reżyser twórca

Seanse 4, 6, 8 I 10 wicz.

NOC NIESLUBNAWspaniała najnowsza czeska pi-

kantna muzyczna komedjo-farsa

TKZAIKZKO KOSZA

„Cc 5
Wszyscy w niebywały
sposób bawią się na

Niarkiz
ANNABELLĄ — CHARLES BOYER — INKISTYNOW. W kraju kwit

Gangrena! Zepsucie.

statni z Gołow

LaКОЧЕСОДЕ7Яоу—

I awantur p. t:

datki i najświeższe

jaowszej ostatnie] kreacji, w rewelacyjnym

DOROSŁYCH.

8
«(SIBI»

Nad piogram: Atrakcje.
nie

Iz:

Poraz pierwszy na ekranie film

mówiony i śpiewany po rosyjsku. W roli

 

Litwini budują nowe strażnice na granicy
polskiej.

| iimji demarkacyjnej.

KANONIERKI LITEWSKIE NA NIEMNIE.

POCIĄGI DO ROSJI SOWIECKIEJ.

przyczem nawiąże bliższy, kontakt-

wniejszej muzyki

młodość na za
(czyli „MĄŻ WŁASNEJ „MAMY”) Arcyzabaane perypetje na tle zagadnienia wieczae

 

JOAN CRAWFORD

Pamiętajcie! Kto

 

Miedzynarodowego postanowił w Trokach

lkNICKnom UO m

ANICZA.

przypuszczenie, iż rząd litewski: po-

woli oddala się od myśli nieuzna-

wania granicy państwowej i stawia-

nia jakichkolwiekbądź budowli na

ukazały się dwie małe kanonierki,

wyposażone w karabiny maszynowe

i reflektory. Łodzie te służyć mają

do pościgu i tropienia przemytników

na Niemnie.

z kupiectwem i przemysłem sowiec-

kim.

 

Konie litewskie po stronie

| polskiej.

OKE|
zorganizować wielki obóz sportówwodnych

dla akademików państw zaprźyjaźnionych.

Do Trok przyjedzie przeszło 200 stu-

dentów.

Obóz został wyznaczony na lipec.

Obecnie czynione są przygotowania

techniczne, by dostosować odpowiednio nie

tylko tabor spottowy, ale również urządze-

mia czysto techniczne dla tak licznego

zjazdu.

LEKKOATLECI ZŁOŻYLI SŁUBOWANIE.

W sali Ośrodka W. F. odbyło się ślu-

bowanie lekkoatletów wileńskich, którzy

śremjalnie stawili się na wyznaczone ze-

branie.

Po zagajeniu i wygłoszeniu krótkiego

reieratu zawodnicy podpisałi pięknie zre-

dagowane ślubowanie, że walczyć będą fair

play, że przestrzegać będą zasady etyki

spórtowej. Zawodnicy ze swcj stromy pro-

sili organizatorów o nieco troskliwszą opie-

kę, a w pierwszym rzędzie o zwrócenie uwa-

gi na stroje reprezentacyjne, które dotych-

czds pozóstawiały wiele do życzenia.

Na zebraniu omówiońo szereg aktual-

nych, a zasadniczych zarazem spraw.

Uważamy, że zwołanie wspomnianej

konferencji było więcej, niż konieczne:

Warto, żeby i inne gałęzie sportu, w

pierwszym rzędzie wioślarka pomyślała o

nawiązaniu ścisłego kontakiu między za-

wodnikami a organizatorami.

Zawodnicy powinni czuć; że są komuś

potrzebni, że wysiłki ich nie pójdą na mar-

ne, wówczas móże sport wileński przestanie

wiecznie przegrywać „honorowo“.

wicieli władz litewskich z prośbą o

wydanie koni, polskie wiadze posta-

nowiły w dniu dzisiejszym zwrócić

zwierzęta Litwinom.

Oryginalny pomysł przemy-
nika.

Na terenie pogranicza polsko-

litewskiego w rejonie Porzecza za-

trzymano wóz, powożony przez nie-

jakiego Stanisława Kaśsciunowicza.

Kaściunowicz pochodzi z terenu Na 'granicy państwowej w rejonie

Łoździej na teren polski przedostało ;

się około 20 koni, należących do,

majątku i stadniny Baltuniszki.

Wobec zwrócenia się przedsta”

 

„Bielkomiejskie Cienie
gram: Ostatnie aktualja I dodatki.

rócą uwagę wszystkich na ogłoszenia kina

S R

Ją o rekordowem temple KOMEDJA franeuska pełna wdzięku I najczaro

mówienie
| młodości Nad program: Чгохта!сояе do-

nowiny z całego świata.

filmie p. t.
„Na

W sobotę i niedzielę od godz. TiA

 

<CSIBI> "207widział
Seanse od godz. 4, 6, 8 1 10,15.

JUŻ WKRÓTCE fllm, który zadziwił świat

aYorisa
nącej wisni. Dzieło najwyższej kiesy artystycznej.

prod. SOWKINO według siynnej powieści Seltykowa-Szezedrynap.t.

iewych
głównej genialny traglk W. GARDIN, czołowy aktor teatru Stenisław-

skiego w Moskwie.

NA SCENIE: Sympatyczny monodram w 2 obr. Splew. Bzlet. Humor.
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siaj na pańskim przyjacielu z uciętym palcem. Może pan

„CZELUSKINA“
Szezegėly w Jutrzejszyeh ogłoszeniach.

pow. grodzieńskiego. W wozie wło-

ścianina znaleziono ukryte litewskie

papierosy, w dyszlu wyżłobionym

znaleziono tytoń „Zelir“, zaš w ko-

łach sacharynę.

$ Humor i niewyczaer:

pana werwa. Dramat
z życla przestępców

we frakach.Mad pro- |

KURS SZYBOWCOWY AEROKLUBU.

Sekcja Szybowcowa A. Wn. powiada-

mia, że ostatni turnus kursu teoretycznego

szybowcowego w bieżącym sezonie zaczyna

się 30 b. m, o godz. 19 w lokaiuAeroklubu.

Zapisy na kurs przyjmuje jeszcze Sekre-

tarjat A. Wn.

4 TENISIŚCI TRENUJĄ.
Na wszystkich kortach wileńskich roz-

poczęły się już intensywnetreningi.

Na kortach A. Z. S. treningi prowadzi

mistrz inż, Jan Grabowiecki, który szkoli

nietylko zaawansowanych graczy, ale i tych

wszystkich, którzy dopiero teraz zaczynają

stawać się tenisistami.

Zasadniczy sezon kursów dla początku-

jących rozpocznie się z dniem 1 maja. — а-

pisy na lekcje przyjmowane są namiejscu,

to znaczy na kortach A. Z. S., mieszczących

się przy ul. Zakretowej za Uniwersytetem.

Gracze Ż. A. K. S. trenowani są przez

Kewesa i Gotliba. Treningi odbywają się na

kortach ' Parku Sportowego, które leżą w

nadzwyczaj malowniczym miejscu nad brze-

gami Wiłenki.

Podobno w najbliższą miedzielę Wilja

|zamierza zorganizować na swych własnych

kortach przy M. Pohulance wiosenny tur-

niej. Do turnieju tego' zostałr” zaproszeni

gracze A. Z. W. wileńskiego, którzy wystą-|

pią z siłami drugorzędnemi.

ŚLUB ZNANEGO SPORTOWCA.

Wczoraj w kościele św. Jakóba odbył

się ślub znanego sportowca p. Jana Zajew-

skiego z p. Anną Dzwonkówną.
Zajewski znany jest jako dobry nar-

ciarz, będący mistrzem Łotwy w biegu zło-

żonym. Ma również piękne wyniki w lek-

kiej atletyce i w wiaślarstwie.

Żońa jego, z domu p. Anna Dzwon-

kówna, jest wioślarką i członkinią sekcji

gier sportowych.

Oboje są członkami klubu sportowego

Ognisko K.P.W.
Młodej parze składamy serdeczne žy-

czemia powodzenia w życiu,

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze

okólniki piekaty, bllety wizytowe Ceny konkuren e,
WILNO. MOSTOWA 1. TELL 12-44

OOO ZOZZZA" 0 SAM

Zawody w Nicei,
NICEA. (Pat). (W. środę ostatnie-

$o dnia międzynarodowych zawo-
dów hippicznych, rozegrano konkurs
zespołowy o wielką nagrodę  mini-
stra spraw zagranicznych, dawniej
puhar Narodów. Po  kilkakrotnej
rozgrywce pierwsze miejsce zajął
zespół szwajcarski przed Niemcami,
Francją, Hiszpanją, Włochami, Pol-
ską i Portugalją. Indywidualnie w
tym konkursie pierwsze miejsce za-
jął Niemiec Hasse przed rotm. Szo-
slandem na koniu „Ali“. Po roz-
grywkach o nagrodę  Goutiera
pierwsze miejsce zajęła Hiszpania.
Biorący udział w tym konkursie za-
wodnicy polscy zajęli następujące
miejsca: Kulesza na „Myiordzie' —
5 miejsce, Szosland na ,„Doneuse' —
8-me i Pohorecki na „Regencie” —
11-te.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritas".

|ARTSRZERO

| 6iełda
WARSZAWA (Pat).  Belgja 123,86—

124,17—123,55. Berlin 208,30—208,82—

261,78. Gdańsk 172,70—173,13—172,27. Ho-

„andja 358,55—359,45—357,65. Londyn 27,12

—21,25—26,99. Nowy Jork 5,26*/4—5,29*/—

 
: 5,44. Kabel 5,27'/4—5,30—5,24/+. Paryż

, 34,961/:—35,05—34,88. Praga 22,00—22,05—

21,95. Stokholm  139,85— 140,55 — 139,15.

| Szwajcarja 171,59—172,02—171,16. Wło shy

1 111—45,23—44,99.  Tendencja przeważnie

mocniejsza.
Papiery procentowe: Pożyczka budo-

w'ana 43,75—43,80. Inwest. 112. Inw. ser.

118 — 117,75. Konwersyjna 64,50—65,25.

3 proc. kol. 57,75. 6 proc. dol. 75. Dola-

rówka 53,15.  Stabilizacyjna 59,88—60,13,

drobne: 60—60,38. 4 i pół proc. L. Z. ziem-

skie  49,50—49,25. 8 proc. warszawskie

54,75—54,88. Tendencja dla pożyczek i li-
stów mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 82,25. Lilpop 11,65.

Starachowice 10,30. Ostrowiec s. B 20,25.
"iendencja utrzymana.

Dolar w obr. pryw. 5,24—5,24'/.
Rubel: 4,64—4,67.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 75,25. Dillonowska 85. Stabiliza-

cyjna 99,75. Warszawska 64,50. Śląska 667/s.

"TLUNAЯКСТУсобя

 
PIENNIE i KRZACZASTE

ul. Słowackiego__18 1 Sadowa 8.

RCZE
ZAKŁADY OGRODNICZE
w. WELERA  

Pokój słonaczny z wygo-
dami do wynejęcia Kasz-

tanowa 5—5. 271—1

 

 

 

 

  
  

„PAN“. czytajcie jutro.

 

„GRZECH:
zachodzie bez zmian* Lewis Milestone. WSTĘP TYLKO DLA

2
Jaź w tych dniach najwe
selsz” premjera w kinie

54 > FRANCISZKĄ GAAL

 

Przy stosowaniu

staje się z dnia
i delikatniejszą.

«CASINO».

Lubień

Wielki,
Zdrój Adolfa. Szezawa
siarczana Leczy gościec,
cukrzycę, zatrucia rtę-
clą I choroby dróg odde-
chowych. 850—2 
iść najspokoj-

   
PIEGI ZNIKAJĄ

1 RÓŻNE |

ię Batallie) | ae |

 

 

kremu Preciosa,

spostrzeże Pani, że skóra Jej twarzy
na dzień bielszą
Piegi zostały usu-

nięte, a cera nabrała świeżego mło-

dzieńczego wyglądu. Zrobiłtoznako-
miły, niezastąpiony Krem Preciosa,

 

2557PT 770

i Ochmistrzyni = "wykwali-
fikowana, zna się dobrze
na kuchni, uczciwa, pil-

na, wymagania skromne.
Niešwieska 16—8,

245—2
—
Potrzebna na wieś, u-

niewymagają-
Osobiste =

miejątna
«a nisńka,
terencje niezbędne.
Pohulanka 25 m. 4. 260
  

   

Do sprzedania šlieznie
położone LETNISKO
przy ul. Niecałej za bar-
dzo niską cenę. Dowie-
dzieć się w Hotelu Geor-
ges'a u pertjera, pemię-

| dzy 10 a 11 rano lub 6
a 7 wieczór. 234 -0

| "° оева |
(Psa rasy buldog

bokser, wiek 1*/+
r. maść tygrysla, dyplo=
mowany na wystawie—
sprzedam. Montwiłłowska
10—2 (8—5 pp.) 257—1

© idO 
POKÓJ

"do wy-ajęcia х balke-
nem i wszelkiemi wygo-

| dami (radjo, telefon, ła-
" zienka), elėganc. umeblo*
' wany Montwliłowska 10-2
3—5 p.p. (dom narożny).

258—1

    

Mieszkanie
3 i 5 pokojowe do wy-
„mejęcia słoneczne, Su-
„che w zdrowotnemmiej:
‚ зси naprzeciwko ogro-
dów owocowych blisko
<entrum miasta. Dowie-

| dzieć się ul.PZ

 

 

I ZGUBY |
NOETECTZYTA

Bilet Loka-

cylny
Domu Bankowego T. Bu-
nimowicz za Nr. 451 na
imię Miehela Meńkiewi-
<za opiewający na pier-
wotną sumę zł 660 —
jako zgubiony unieważ-
nia się. 267—1!

Zgubiono dewód
osobisty Nr. 90 wydany
przez Starostwo Grodz-
kie w Wilnie na imię An-
toniego ! Gejlusza zam.
ebeanie zaśc. Slusarysz=
ki gm Miehałowska pow.
Swięciański—uniew. =

 

Jest wyjście.

— Jeżeli pam dalej
będzie tak pił—mówi le-
karz do jcjenta — to
pan najdalej za rok

um: ze.

— Rozumie pan?
— Rozumiem.
— | со рап na to? -
— Pójdę do Innego

lekarza.

Szeroki bulwar był prawie pusty. Lewym chodnikiem, między pla”

    
  

 

    

    

   
  
   

  
  
  

   
  

 

niej na ostatnie posiedzenie Ligi i o

wiadomię pana natychmiast,

Fabrykanci złota.
Г Przekład autoryzowanyz francuskiego

Słuchając go inspektor kiwał z uznaniem głową, ale myślał o czem

innem. Kiedy Bruno wyciągnął z kieszeni list z pogróżkami olrzymany

rano, pochylił się i chwycił go skwapliwie.

— Można?
Przy pomocy szkła powiększającego porównał

tylko co doręczoną przez tajemniczego starca.

Rezultat oględzin nie ulegał wątpliwości.

L To nie ten sam papier, ale obydwa listy napewno na tej samej

maszynie. Widzi pan tę małą niedokładność, powtarzają się przy literze t

i proszę spojrzeć, że tu i i tu d nie jest zupełnie prostopadłe... Niema wąt-

pliwości... lo ta sama maszyna.

Co dowodzi niezbicie, że starzec jest członkiem bandy.

CY — Jeżeli dedukcje pana są słuszne, to świadczy również, że mie-

! szka on w promieniu pięćdziesięciu kilometrów, ale nie mamy żadnego

te dowodu, že nie mieszka sam...

posiedzeniem w

Wiadomość o wykryciu trupów!

katów z Genewy.

ten list z kartką

złoto doszło do normalnej ceny i

ry godziny odzyskały
Wszystko więc ułożyło się jak

na sali.

 

Dobre dla Havasa, Nic tu nie mam

Wobcc stwierdzonej śmierci uczonego i jego córki

świata, a zwłaszcza amerykańska, podawała jako niezbity

brali oni swoją niebezpieczną tajemnicę do grobu. Prawie natychmiast

Stany Zjednoczone w dwadzieścia czte-

zagrożoną na krótko hegemonię ekonomiczną.

—Przemówienia powtórzy dosłownie telegraf —

ile tylko stanie się coś nowego, za-

Liga Narodów kończyła właśnie tego dnia swe obrady plenarnem

Pałacu Elektoralnym. Posiedzenie miało być niezmier-

nie uroczyste i liczne i długie przemówienia miały głosić jego chwalebną

i skuteczną działalność na polu zwalczania kryzysu.
Piotra Gansa i Astrid o wiele wię-

cej wpłynęła na uspokojenie umysłów od wszelkich oficjalnych komuni-

prasa całego
fakt, że za-

najlepiej i w Pałacu Elektoralnym

składano sobie życzenia we wszelkich możliwych językach świata.

Po pewnym czasie Brunona przestało interesować to, co się działo

powiedział sobie.
do roboty. #

Wyszedł na korytarz i witał się ze wszystktmi naokoło, nieobecny

myślami, Czekał na tajemnicze spotkanie w Hotel des Bergues, o wiele

tami, poznaczonemi elektrycznemi kulami, rzadcy przechodnie śpieszyl

do domu, podniósłszy
dmącym od jeziora. Pusta jezdnia

woskowana posadzka,
Bruno przylgnął do drzewa o kilka kroków od Mac - Gregora. Na”

słuchiwał, ale szept,

pliwie Mac-Gregor, niezręczny

cząch i zaciśniętych wargach.
mógł się zorjentować, był
kołnierzyka. Miał na so

mógł ich dosłyszeć! Ale uwagę jego

ża mim na asfalcie kroki.
Obejrzał się i zobaczył zbliżającego się do mężczyzn starca zHagi'

Szedł szybkim, lekkim krokiem, śpieszył

vous w Les Bergues. Jaką chciał

zdradę?
Briunu nie miał czasu zastanawiać się. Mac Gregor i mały apas/

dziennikarz usłyszał rozkazujący gło?
poznali już również starca i
Mac Gregora:

— Ruszaj, La Mignette....

ginący w poszumie wiatru, nic mu nie wyjawił.Wy”

ciągając szyję, rozróżnił w mroku dwóch mężczyzn. Jednym był niewąt”

set Blumenthala, bandyta o kocich 0“
rugi stał oparty o rower. O ile Bruno

to ulicznik,
ie bronzowy pull-over, koszulę bez kołnierzy”

ka i spodnie, spięte u kostek klamrami.

kołnierze dla ochrony przed lodowatym wiatrem;

z kostki drewnianej błyszczała jak

z czapką nasuniętą na oczy i beź

Mówili tak cicho, że Bruno nić

zwróciły głośno rozlegające się pó

się zapewne na rendez

zastawić pułapkę? Jaką zamierz i

  

—' Anonimowe pogróżki nasuwają myśl о wspólnictwie...

— Właściwie nic nie nasuwają.

wiązaniu с nim kontaktu. Czy powie prawdę, czy też

łatwiej się będzie nam zorjentować niż obecnie. Przyjdzie pan?

— Z radością... Ale tymczasem.

— Co tymczasem?

— Co robić?
—Nic, Czekać. Spokojnie czekać. Jeżeli tylko przyjadą do Gene-

wy, nie wypuszczę ich z rąk. Jeżeli nie przyjadą,

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. ы

Może dowiemy się czegoś po na-
skłamie, zawsze  odbijemy to sobie dzi-

 

Drukarnia A. Zwierzyńskie

bardziej interesujące od międzynarodowych popisów  krasomówczych.

Idąc powoli, mimo ostrego jesiennego wiatru skierował się w stronę ka-

wiarni La Couronne, ażeby tam sięczegoś napić, potem zdjadł obiad w

wreszcie koło wpół do dziesiątej powrócił również

dążąc do siedziby delegacji francuskiej.

(Wiair gnał zeschłe liście z ponurym szelestem.
hotelu Beau-Rivage reporter przystanął,

małej restauracyjce,
pieszo buiwatem Mont-Blanc,

Nagle koło  przejeżdżał koło Brunona

ręce nóż. Bruno podbieg

wrócił rower. Chłopak potoczył się na szosę,

się natychmiast, jednym skokiem wsiadł zpowrotem,

w stronę małych uliczek, sąsiadujących z Kursaalem.

(licznik wskoczył na

A

 

Tuż przy sobie rozpoznał sylwetkę Mac Gregora.

 
(D.c a.)

rower, aby przeciąć starcowi drogę, i kiedi
‚ ten ostatni zdążył zobaczyć błyszczący w jeś”

ł na skraj chodnika i kopnięciem w koło w);
upuścił nóż, iecz zerw*

ipognał jak szalodi.

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ. +
sód

  

  

 

  

    

  

    

  

 

    

    


