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ADELA MALINOWSKA
pełna zapału | poświęcenia pracownica w szkolnictwie tajnem
poiskiem i iitewskiem, długoletnia nauczycielka w szkałech S$. Na-
zaretanek w Wiinie | cicha, gorliwa, krzewicielka zasad Ewange-

licznych ! Ducha Jezusowego w swojem otoczeniu
urodzona r. 1868 w Kowieńszczyźnie

po długich | ciężkich cierpieniach, opatrzona Swlętemi Sekramentami, za”

snęła pogodnie w Bogu w piątek dnia 27 kwietnia 1934 1. w Kalwarji

Wileńskiej.
Eksportacja zwłok z domu żałoby do kościeła Kalwaryjsklego od-

będzie się w niedzielę, 28 kwietnia o godz. 17 (5 po poł.); nabożeństwo

żałobne w poniedziałek, 30 kwietnia o godz. 8, poczem pogrzeb na

cmentarzu miejscowym.
Q czem powiadamia krewnych, przyjaclół, kolegów |

zmarłej, prosząę ó modlitwę za spokój jej duszy
RODZINA:
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" Wyjaśnienia sowieckie w sprawie
protokółu gwarancyjnego.

kułu nie zawiera (żadnych przeko-

nywujących argumentów. „ Sowiety

zgłaszając swoją propozycję, pragnę

ły dać wyraz swym pokojowym

tendencjom i przyczynić, się do
istotnego,ugruntowania pokoju we

wschodniej Europie.

Urzędowa agencja sowiecka
„Tass'”* ogłasza obszerne wyjaśnienia
w sprawie odrzuconej przez Niemcy
propozycji podpisania protokółu
gwarantującego niepodległość państw
bałtyckich.

„Tass“ stwierdza,
Niemiec podpisania

rgduiiųIA
TALLIN (Pat). Estoński wicemi- tego rodzaju paktu nastręcza duże

nister spraw zagranicznych Laratey,|trudności, należałoby sprawę gwa-

poruszając w rozmowie z miejsco-| rancyj załatwić w ramach $ 19 pak-

wymi dziennikarzami sprawę proto- | tu Ligi Narodów.

kółu gwarantującego iniegralnošė i! Co do memorandum litewskiego

_ niepodległość państw bałtyckich,|wiceminister Laratey zaznaczył, że

oświadczył m. in. co następuje: |nie stanowi on bezpośredniej propo-

| Rząd estoński chce takiego pak-| zycji w sprawie utworzenia związku

łu gwarancyjnego, w którymby poza państw bałtyckich, stanowi jednak

Estonją, Łotwą i Litwą uczestniczyły bezsprzecznie pewną zachętę w tym

również, Finlandja, Polska, ZSRR! kierunku.

/ : Niemcy, ponieważ jednak zawarcie

Sprawa bloku kaltyddego..
RYGA (Pat), Treść memorandum skiego nastąpi dopiero po zapozna”

litewskiego w sprawie utworzenia| niu się z opinją sejmowej komisji

bloku państw bałtyckich dotychczas | spraw zagranicznych i po uzgod-

nie została opublikowana. Nastąpić nieniu stanowiska z rządem estoń-

to ma dopiero po porozumieniu się |skim,

między sobą rządów Estonji, Łotwy Memorandum składa się z 5 pun-

i Litwy. któw, w których ujęte zostały za-

Propozycja litewska była wczoraj|sady stanowiska rządu iitewskiego

rozpatrywana na posiedzeniu gabi-|w sprawie zrealizowania ścisłej

netu ministrów, jednakże żadnych! współpracy pomiędzy państwami

decydujących postanowień w jo pomiędzyb a w pierwszym rzędzie

że odmowa
takiego proto-

sprawie nie powzięto. Według do-|pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonją.

niesień prasy, decyzja rządu łotew-

Łotewsko - litewska konferencja oświatowa.

RYGA (Pat). W związku z po-, M. in. na konferencji omawiane

bytem w Rydze przedstawicieli li- były sprawy kształcenia nauczy-

tewskiego ministerstwa oświaty od-,cieli, koncesyj szkolnych wykła-

była się wspólna aoi w języku macierzystym oraz

konferencja w sprawie koordynacji|kwestje pnogramów szkolnych i bi-

prac oświatowych w obu państwach. bljotek.

Liwii udbudowują kolKovas — Mila?
Z pogranicza donoszą, iż krążą Uruchomienie dawnej ważnej linji

tam pogłoski, jakoby wiadze litew- kolejowej Landwarów — Koszedary|

skie postanowiły doprowadzić do —Kowno byłoby pierwszą oznaką,|

porządku zaniedbaną i unierucho- iż władze litewskie godzą się na

mioną linję kolejową Jewie—Kosze- wysuniętą w 1928 roku propozycję

dary—Kowno. | uruchomienia tej linji dla ruchu to-

Ostatnio w Jewju bawili delegaci warowego tranzytowego do Niemiec

z Kowna, którzy badali stan torów przez Litwę.

i podkładów na tym szlaku. '

NAGRODY М,
WARSZAWA (Pat). Obradujący

wczoraj sąd konkursowy nagrody
muzycznej miasta stoł. Warszawy

_ pod przewodnictwem  Pohoskiego
przyznał nagrodę muzyczną Warsza-

_ wy na rok 1934 p. Felicjanowi Szop-
_ skiemu. dwikowi Krzywickiemu.

Sąd konkursowy nagrody arty- | Posiedzenie sądu konkursowego

_ stycznej, obradujący w tym samym|nagrody literackiej Warszawy odbę-

dniu pod przewodnictwem prezyden-|dzie się w poniedziałek.

ta miasta Kościałkowskiego, przy- Nagrody wynoszą po zł.. 5000

znał nagrodę artystyczną Warszawy każda. ‚

эна DB ЕСЫ AIA TOSKES TROP

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.

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

we własnej sali przy ul. Orzeszkowej 11.

ZEBRANIE

CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO
na którem złożą

Sprawozdanie z Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego

Posłowie prof. Wacław Komarnicki i Zbigniew Stypułkowski

oraz p. Stefan Pacanowski.

E Po referacie odbędzię: się dyskusja. Wstęp wyłącznie za legitymacjami,
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WARSZAWY,
na rok 1934 p. Oldze Boznańskiej.

Onegdaj zebrał się sąd konkur-

sowy nagrody naukowej m. st. War-

szawy pod przewodnictwem wice-

prezydenta Pohoskiego. Nagrodę

naukową prżyznano profesorowi Lu-

 

Telefon Redakcji,

35 doZ4-ej. Administracjaczynauwdnipowsiednieod9de 2044,

codziermis.

de16iod

 

WARSZAWA (Pat). Minister
spraw zagranicznych Francji Bar-
thou nadesłał na ręce ministra spraw
zagranicznych Józefa Becka depeszę
treści następującej:

polską, pragnę wyraziś Waszej
Ekscelencji moją głęboką wdzięcz-
ność za serdeczne przyjęcie, jakie

PRAGA. (Pat). W czasie bankie-
tu, wydanego na zamku Hradczyń-
skim.na cześć min. Barthou czecho-
słowacki minister spraw zagranicz-
nych Benesz wygłosił toast, w któ-
rym podkreślił, że stosunki, wiążące
Francję i Czechosłowację nigdy nie
były przesłonięte najmniejszą
chmurką. W stosunkach tych za-
wsze panowała całkowita harmonia.
Sojusz konstruktywny między Cze-
chosłowacją i Francją nie jest skie-

dalej Benesz — lecz zmierza jedynie
do tego, aby wśród naszych sąsia-
dów znaleźć jak największe koło
tych, z którymi moglibyśmy współ-
ipracować w lojalnej przyjaźni.
| W odpowiedzi minister Barthou
| podkreślił harmonję, panującą mię-
| dzy Francją i Czechosłowacją. Kra-
jom naszym — mówił Barthou —
obca jest wszelka myśl o hegemonii.
Nie uznajemy innych norm, poza
normami prawa i rozsądku. Tożsa-
mość naszych poglądów  politycz-
nych tłumaczy nam wspólność i
ciągłość działań. Francja i Czecho-

PRAGA. (Pat). Cała prasa ogła-
sza obszerne artykuły o przyjeździe
min. Barthou do Pragi. Pisma pod-
kreślają, że wizyta przekracza zwy-
czajne ramy wizyty dyplomatycznej
i jest wspaniałą maniiestacją przy-
jaźni francusko-czeskiej,

„Prager Presse" pisze; Czecho-
słowacja widzi w min, Barthou jed-
nego z najbardziej oddanych swych
przyjaciół, który przybywa do Pragi
dla potwierdeznia szczerości przy-
jaźni i solidarności między Francją
i Czechosłowacją. Obok sojuszu z
Małą Ententą przymierze z Francją
jest Czechosłowacji najbardziej cen-
ną wartością polityczną i gwarancją

pokoju.
„Venkov“ wyraża przypuszczenie,

że min, Barthou w czasie swego po-
bytu w Warszawie pozyskał praw-
dopodobnie Polskę do współpracy z
Francją i pokrzyżował plany nie-
mieckie,

„Narodni Listy“ wyražają zado-
wolenie z odnowienia współpracy
francusko-polskiej. Podczas pobytu
min, Barthou w Warszawie wspomi-
na o załar$u w sprawie cieszyńskiej.
Dziennik wyraża przypuszczenie, że

w Warszawie,
że spór nie sięga zbyt głęboko.
Między Warszawą i; Pragą — twier-
dzi dziennik rozpoczęto prawdziwe
rokowania w sprawie zlikwidowania
zatargu.

„Narodni Strel* wyraża życzenie,
aby doszło wreszcie do serdecznej
współpracy Francji, Polski i Małej
Ententy.

BERLIN. (Pat). W związku 7
rozpoczynającą się w Berlinie kon-
ierencją transteru wygłosił przemó
wienie prezes Banku Rzeszy, de
Schacht. W. przemówieniu tem
przedstawił on stanowisko Niemiec,
Mówca oświadczył — że Niemcy u-
znają obowiązek płacenia długów,
aczkolwiek trudności transferu 'po-
wstały w wyniku błędów  politycz-
nych w przeszłości. Winę za nie-
możność uzyskania potrzebnych do
przekazania dewiz ponosi zagranica,

która zamyka się przed eksportem
niemieckim. Specjalny nacisk pre-
zydent Banku Rzeszy położył na do-
tkliwe szkody, jakie eksport nie-
miecki poniósł wskutek dewaluacyj-

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną. 
 

    

 

     

W chwili, gdy opuszczam ziemię|

rowany przeciw nikomu — mówił

min. Barthou z rozmów, które mial“
wyniósł wrażenie,

 

kwietnia1934 r.
 

 

numeru 20 gr.
 

 

 

 

  

 

©6ŁOSZEKIA:

„rząd polski zgotował przedstawicie-
jlowi Francji. Załączam zapewnie-
„mia mej jaknajżywszej osobistej
sympatji dla Waszej Ekscelencji,

| któna wykazała w stosunku do mnie
tyle uprzejmości. Jestem dumny,
gdy myślę, że nasze rozmowy uczy-
|niły jeszcze ściślejszą przyjaźń obu
krajów.

 

Przemówienia Benesza i Barthou.
słowacja służą tym samym ideałom.
Domagamy się jedynie ochrony swo-
body i zachowania naszej spuścizny.
Pragniemy, aby wszystkie inne naro-
„dy korzystały w pokoju z dobro-
jdziejstw swego życia narodowego.

Mówiąc o organizacji gospodar-
czej Europy Środkowej, Barthou о-
świadczył, że zagadnienie to jest
skomplikowane. Francja zaznaczy-
ła w tej sprawie swoje bezinteresow-
ne stanowisko, które nie budzi żad-
nej wątpliwości. Rozmowy przepro-
wadzone z min, Beneszem, podkre-
śliły całkowitą zgodność poglądów
nietylko na zagadnienia Europy
Środkowej, lecz na wszystkie spra-
wy, które wymagają zbadania.
Wspominając o Małej Entencie, min,
Barthou zaznaczył, że rząd francu-
ski z uznaniem ustosunkowuje się
do.działalności tego ugrupowania
politycznego, które ma na celu je-
dynie konsolidację pokoju. "Mala
Ententa nie wyłącza istnienia przy-
1aźni i równie owocnych stosunków
z innemi państwami, 

GŁOSY PRASY CZESKIEJ.
Prasa niemiecka, wychodząca na

terenie Czechosłowacji zamieszcza
ciekawe komentarze o wizycie Bar-
thou. Niemiecko-katolicka „„Deu-
tsche Presse' sądzi, że min. Barthou
będzie się czuł w Pradze o wiele
swobodniejszym, niż w Warszawie.
Polska — zdaniem dziennika — za-
niedbuje swe obowiązki wdzięczno-
ści wobec Francji, podczas gdy sto-
sunek Czechosłowacji do Francji
jest prawdziwie serdeczny. Czecho-
słowacją nie będzie zaprzeczać Pol-
sce prawa do zapewnienia sobie
miejsca pod słońcem, nie da się jed-
nak zepchnąć w cień przez nikogo.
Barthou z pewnością wywiezie z
Pragi to przekonanie.

Niemiecko - socjalistyczna „Bo-
hemia” stwierdza, że min. Barthou
poznał różnicę między Warszawą i
Pragą. Barthou wiedział dobrze,
dlaczego podróż swą rozpoczął od
Warszawy, wybierając najpierw
pracę, a później zabawę. Jednakże
Barthou nie przybył do Pragi tylko
na zabawę. Polityka zagraniczna,
którą reprezentuje min. Barthou, nie
napotka w Pradze na sprzeciw. Da-
lej dziennik podnosi szereg zarzu-
itów przeciwko francuskiej polityce
gospodarczej, zarzucając Francji o-

| bojętne stanowisko wobec interesów
Czechosłowacji. Francja —stale
zmniejsza kontyngenty wywozowe <
Czechosłowacji i za mało okazu,e
dobrej woli w polityce celnej. Nie-
miłe wrażenie wywołało w Pradze
to, że Francja była pierwszem pań-
stwem, które z dewaluacji korony
czeskiej chciało wyciągnąć kon-
sekwencje i groziło represjami. 

Niemcy „Nie mogą” płacić długów.
nej polityki Ameryki i Anglji Obec-
|na sytuacja Niemiec jest taka, że
dalsze przekazywanie nawet czę-
ściowe spłat w obcych walutach jest

' niemożliwe.
Zdaniem konferencji trasieru jest

znalezienie środków zaradczych, u-
możliwiających wyjście z tego poło-
żenia. Pomocy oczekuje dr. Schacht

;z dwóch źródeł: 1) z podwyższenia
|eksportu niemieckiego na drodze
ożywienia handlu międzynarodowe-
'go, 2) z ustępstw ze strony wierzy-
'cieli zagranicznych w postaci odro-
czenia spłat, obniżenia stopy  pro-
centowej itd.

Dr. Schacht zakończył wyraże-
„niem nadziei, że również wierzy*
cielele zagraniczni na konferencji

, transferu zajmą wobec problemu za-
dłużenia niemieckiego stanowisko,
podyktowane szerszą orjentacją.

zagranicą 8 zł.
za wiersz millm.

ROZWAŻANIA PRASY
FRANCUSKIEJ.

PARYŻ. (Pat). Jak donosi prasa!
francuska, trzy zagadnienia były po-|
ruszane w rozmowach praskich|
między ministrem Barthou i min.
Beneszem: rozbrojenie, Anschluss i
pakty rzymskie.

Zdaniem Korab-Kucharskiego w
„Matin*, we wszystkich tych spra-
wach osiągnięto porozumienie į u-
zgodnienie poglądów, Notę francu-
ską w sprawie rozbrojenia, wysłaną
do rządu angielskiego, Czechosło-
wacja aprobowała, lecz — jak twier-
dzi „Petit Parisien“, nie została ści-
śle sprecyzowana taktyka, jaką za-
stosować mają rządy francuski i
czechosłowacki na konferencji roz-
brojeniowej. Problem austrjacki
zajmował również wiele miejsca w
rozmowach min. Barthou i min Be-
nesza. Czechosłowacja wszczęła
bezpośrednio rokowania handlowe z
Austrją, której pragnie zaofiarow2ć
pewne przywileje ekonomiczne. @
drugiej zaś strony Czechosłowacja
pracuje również z Węgrami. Te w::.
śnie możności współpracy ekono-
micznej, jakie zarysowują się d!
państw Europy centralnej, by'v
przedmiotem

į
'
\

а

wymiany poglądów
między Barthou i Beneszem.

Mówiąc o ustosunkowaniu sę

Małej Ententy i Francji do Ligi Na-
rodów, „Pertinax“ podkreśla, że
jest rzeczą zrozumiałą, iż sprawa
Ligi Narodów. wpłynęła w Pradze,
podtrzymywanie idei zbliżenia in“

stytucji genewskiej leży bowiem w

naturze socjalistów czeskich i Be-

nesz, jak i inni członkowie Małej

Enteny, chcą mieć możność wyzy

skania Genewy jako trybusy, której

niema we własnym kraju. Ponadto

przedstawiciele Małej Ententy chęt:
nie chcą widzieć w Genewie trybu

nę koalicji /przeciwhillerowskie
„Peritinax“ uważa to za duże złu-

|dzenie i twierdzi, że dość przyjrzeć

| się porządkowi. obrad następnej se

sji Rady Ligi Narodów, aby stwier-

dzić, jak kosztowna jest ta cała ba

| bawa.

  
Sytuacja w PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

'szą: Na podstawie ogłoszonej usta-

I wy amnestyjnej zwolniono z więzie-
„nia wiele osobistości politycznych i

' wojskowych, zamieszanych w spisek
z r. 1932, kierowany przez generała

„San Jurio. Resztą więźniów zatrzy-

| Minister Samper
PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono*

„szą: O godz. 14,25 prezydent repu-|
bliki powierzył misję tworzenia ga-|
'binetu Ricardo Samperowi, mini-i
'strowi przemysłu i handlu w po-;
,przednim gabinecie Lerroux. !

Samper óświadczył, że zamierza

BUDAPESZT. (Pat). Wczoraj

wieczorem w mieście Esztergom od- |

czuto trzęsienie ziemi, trwające kil-|

ka sekund. Trzęsienie było silne.

1 W wielu domach zarysowały się

Reweiacyjne listy w
' PARYŻ. (Pat). Sędzia śledczy w

Dijon otrzymał dziś różne doku-

menty, które były w posiadaniu

jednego generała, który zakończył

dziś życie. Wśród tych dokumen

tów znajduje się list rzucający 5ре-

LONDYN (Pat). Z Chicago do-

policji, ścigającej gangstera

gera. Władze wydały rozkaz dostar-

czenia go żywym lub martwym

Mimo, że zmobilizowano w celu

schwytania Dilingera, jego kochanki

i towarzyszy, wielkie siły policji i
   

   

 

Kałastrofa
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

18,20 w cukierni Lardellego przy
Al. Jerozolimskiej zawaliła się po-,

dłoga. Zdarzyło się to, kiedy nasali |

było pełno ludzi, lecz na szczęście
w porę zauważono zarysowującą się

podłogę i natychmiast goście opu-
ścili salę. Trzy osoby, jedna kobieta 
 

TRZĘSIENIE ZIEMI NAW

noszą o gorączkowych wysiłkach | е

Dilin- | rezultatów. Wywołuje to głośne o-

|burzenie w Ameryce. Policji zarzu-

 

w cukierni Lardeliego.

 

=

PRENUMERATA: miesięczna 4 1i., 1 odnoszeniem | przesyikų pocztwwą Z2. 4 gr. 0,

przed tekstem | wtekście(6łamowe) 25gr. za
tekstem (10 łarmowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekctam pe 23 g. Ogłoszewh
cyfrowa, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca © 25 proc. drożej. Terniny

druku mogą być przez Fdministrację dowolnie mnłantane.
Konte crzekowe w P. K. O. Nr. 86187.

Minister Barthou w Pradze. |
Pożegnalna depesza min. Barthou.

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* W, poniedziałek, 30 bm. o godz.

4 popołudniu odbędzie się w gma-
chu Sejmu posiedzenie parlamentar-
nego Klubu Narodowego.

* Po wyjeździe Barthou odżyły
pogłoski o mającej nastąpić zmianie
rządu. W, kołach sanacyjnych War-
szawy twierdzą, że w poiowie maja
należy spodziewać się ustąpienia
premjera Jędrzejewicza, Możliwe są
także inne zmiany.

* W teatrze Wielkim w Warsza-
wie odbył się jubileusz 35-lecia
pracy znakomitego artysty drama-
tycznego Karola Adwentowicza. Na
jubileusz wystawiono „Mazepę”.

ZAGRANICZNE.
Gwałtowny wiatr zniszczył

miejscowość Babin na Orawie.
Z 178 domów mieszkalnych ocalało
tylko 20. W innej miejscowości gmi-
ny orawskiej, Chlebnicach, wybuchł
pożar, który zniszczył 41 domów.

** Wczoraj zapadła decyzja co do
zwołania rady narodowej i rady
związkowej na poniedziałek 30. IV.
r.b. W) rządzie ścierają się dwa kie-
runki. Ministrowie - heimwehrowcy
są za oktrojowaniem nowej konsty-
tucji, druga zaś grupa obstaje za
utrzymaniem ciągłości prawnej. Pre-
zydent republiki Miklasch i kanclerz
Dollfuss oświadczyli się za tą drugą

grupą.
** Sędzia śledczy przesłuchał mat-

kę i żonę Hayotta w sprawie klejno-
tów Stawiskiego. Była również prze-
słuchana Stawiska w celu ustalenia
stosunków, jakie jej męża łączyły
z deputowanym Galmotem, zamor-
dowanym w swoim czasie w Kajen-
nie.

** Deputowany Sabiani, zastępca

mera Marsylji, rozlepił dziś na mu-
rach miasta plakaty zatytułowane
„Od dramatu do komedji”, przyczem
ostro krytykuje komisarza Bony'ego,

który, jego zdaniem, celowo skiero-
wał śledztwo w sprawie zabójstwa
Prince'a na rałszywe tory.

Е

Hiszpanji.
Po ogłoszeniu ustawy amnestyjnej w Hiszpanii.

mana jest z powodów fosmalnych w
więzieniu. Wyrażają on głośno pro-
test przeciwko zbyt powolnej pro-
cedurze, zastosowanej przy amne-
stjowaniu.
częła nawet strajk głodowy.

tworzy gabinet.
utworzyć rząd pojednania narodo-

wego, opierając się na żywiole re-

publikańskim, przyczem niewyklu-
czony jest udział stronnictw prawi-

cowych, które zadeklarują otwarcie,

że stoją na gruncie republikańskim.

GRZECH.
ściany i runęły kominy, Trzęsieniu

ziemi towarzyszyły silne huki pod-

ziemne. Ludność w panice wybiegła

z mieszkań na ulicę. Na' szczęście

ofiar w ludziach nie było.

sprawie Stawiskiego.
cyficznie światło na działalność
różnych osobistości z prasy, parla-

mentu, sądownictwa i finansów.

listach często wymieniane jest na-

zwisko Prince'a i tajemniczej osoby

występującej pod kryptonimem NY

Sciganie gangstera Dilingera.
wojska, bandyci są nadal nieuchwyt*

mi i poszukiwania nie dały żadnych

niedołęstwo.cane jest otwarcie
że  Dilin-Istnieje przypuszczenie,

ger przedostał się przez granicę i

' zbiegł do Kanady.

i dwóch mężczyzn, które nie zdo*
łały w porę wyjść, wpadły w dół,
doznając lekkich potłuczeń i obra-
żeń cielesnych. Dzięki grubemu li-
noleum, po którem osoby stoczyły
się w dół, nie było śmiertelnego wy*

padku,

Część więźniów rozpo-
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Puszcza
„Byłe to piękno, mające w sobie

Goś z fantastycznej baśni, coś z nie-

realnego marzenia..."

Juljan Ejsmond.

Kreśląc w swoim czasie notatki
z wędrówek po Wileńszczyźnie i
pięknej naszej Ziemi Kresowej, mia-
łem na względzie zarówno oddanie,
w miarę skromnych sił moich, war-
tości estetycznych naszego krajobra-
zu, jak i zwrócenie uwagi miłośni-
ków przyrody rodzimej, szczególnie
młodzieży, na szeneg poznania god-
nych miejscowości, na szereg objek-
tów, aczkolwiek nieobjętych pro-
gramem organizowanych przez ofic-
jalne koła krajoznawcze wycieczek,
to jednak ze wszechmiar na zwie-
dzenie zasługujących. — Niemało z
pewnością znaleźć można na Wileń-
szczyźnie wspaniałych tworów przy-
1ody,  niespaczonych doszczętnie
przez człowieka, dotkniętego manją
„cywilizowania' wszystkiego, prócz
własnego sumienia, ale nie wszyst-
kie te twory posiadają w sobie w
takim stopniu swoiste własności
przyciągania dó siebie, rzucania cza-
nu na tych, co do nich się zbliżają,
jak Puszcza Rudnicka, dia której o-
sobistego pietyzmu dać wyraz wie-
lokrotnie miałem sposobność, — Nie
w obliczu ilorystycznem komplek-
sów leśnych i nie w osobliwościach
składowych ich elementów tkwią
piękna Puszczy Rudnickiej pier-
wiastki: gięboki jej urok głównie i
przedewszystkiem na tem polega, że
językiem czystej poezji do nas prze-
mawia, że głębią unoszącej się nad
nią nieuchwytnej jakiejś tęsknoty
nas porywa, że spokoiem, w jej at-
mosierze rozlanym, nas hipnotyzuje.
Niewysłowiony wdzięk Puszczy ma
swe źródło zarówno w dostojnej po-
wadze.usposabiających do mistyki
borów iglastych, żałobnym jałowcem
podszytych, jak i w rozśpiewanych
radością wiosny lasach mieszanych,
zarówno w beznadziejnie smutnych,
blado-liljowem morzem sasanek za-
ianych, wyrębach leśnych, z poje-
dyńczo na piasczystych wydmiskach
rozrzuconemi płaczącemi sosnami
jak i w białokorych brzeźniakach, na
tle gasnącego nieba pomarańczowe-
go, różowym fioletem przymglonych
zarówno w melancholijnych mokra-
dłach, zdegenerowaną sosną poros-
łych, w rudych, ciągnących się w
bezkres, z nędzną na mszarnych kę-
pach brzeziną, trzęsawiskach, jak i
w ukrytych wśród lasów i wszytych
w bagna turkusowo-błękitnych  je-
ziorkach.

Odarta z czaru dzikiej pierwot-
ności, poddawana wciąż  ekspery-
mentom ręcznego odnowienia, rów-
nocześnie eksploatowana w daleko
większym stopniu, niż na to pozwa-
lają zasady racjonalnej gospodarki
leśnej. Puszcza Rudnicka staje się
coraz bardziej w lasy ubogai w
szybkiem tempie wyzbywa się swych
estetycznych wartości.
W celu dopełnienia wrażeń z lat

ubiegłych, w końcu kwietnia wybra-
łem się do Puszczy. Już na stacji w
Jaszunach na widok znacznej ilości
nagromadzonego materjału drzewne-
go, pochodzącego, jak się dokładnie

A z trzebieży resz-
ek Puszczy Rudnickie,, smutne na-
sunęły mi się refleksje, tem więcej,
że pozostawałem pod świeżem wra-
żeniem przeczytanej niedawno książ
ki J. Mikłaszewskiego, b. dyrektora
Departamentu Lasów, p. t. „Lasy i
leśnictwo w polsce”, (t. I r. 1928).

Jak utrzymuje wspomniany au-
tor, Polska posiada na jednego mie-
szkańca 0,31 ha lasu i bardzo jest
zbliżona do państw, które: nie dają
gospodarstwu społecznemu nadwy-
żek eksportowych drzewa. W tejże
książce J. Mikłaszewski tak charak-
teryzuje obecny stan lasów naszych:
„Państwo Polskie pod względem
stosunku obszaru lasu do ludności
žbliža się do tej minimalnej ilości
lasu, jaka jest niezbędnie potrzebna
dla zaspokojenia własnych potrzeb
ludności i istotnych konieczności
własnego kraju”. Z przytoczonych
słów wybitnego fachowca wypływa-
ją logiczne wnioski, że zwiększone
wyręby prowadzą do szybkiego wy-
czerpania drzewnych zasobów na-
szych lasów, że wzmożony eksport
przekracza produkcyjne możliwości
lasów polskich, wreszcie, że racjo-
nalna gospodarka w żadnym razie
nie może pozwalać na wykorzysta-
nie wygodnych na rynku zagranicz-
nym koajunktur.

 

Rudnicka.
W, rzeczywistości sprawa przed-

stawia się u nas zgoła inaczej: w

dalszym ciągu szaleją topór polski i

piła żarłocznego handlarza, w dal-

szym ciągu nad lasem polskim unosi

się cyklon zniszczenia, szczątki

puszcz naszych coraz bardziej się

kurczą, coraz więcej natomiast te-

renów, nadających się do wywoły-

wania w drodze eksperymentów

sztucznych efektów, corąz więcej

wydm piasczystych wśród resztek

puszcz naszych i lasów. „Człowiek,

ten straszliwy niszczyciel, — mówi

W. Miłaszewska, zabiją żywe

piękno, by na jego miejsce wznieść

martwe, lecz nie zawsze 1 to mu

się udaje...

Z Jaszun 10 klm. do Rudnik,

skąd przerzucona przez trzęsawiska

drogą prowadzi do malowniczo

wśród Puszczy położonej i ze

wszech stron jej lasami otulonej wsi

„Pokrempie”. Posuwając się w kie-

runku wspomnianej wioski, zwiedza-

jący ten niewątpliwie uroczy zaką-

tek Puszczy ma przed oczami istny

kalejdoskop jednostajnych, a jednak

urozmaiconych obrazków i wido-

ków. Z prawej strony, w nieznacz-

nej odległości, od drogi srebrzy się

zagubione wśród moczarów jezio-

ro „Popis“, dalej na przestrzeni kil-

ku kilometrów ciągną się grząskie

uroczyska, — królestwo głuszców,

— przechodzące, w miarę zbliżania

się do Pokrempia, w podmokłe lasy

o typie sosnowo-świerkowo-liścia-

stym. Z jednej strony — suchotniczą

brzeziną przetkany wątły, o chorob-

jiwym wyglądzie, sosnowy las

gienny, opierający się o ścianę su-

chego boru, tworzy krajobraz do po-

leskiego zbliżony, szczególnie me-

lancholijnie  nastrajający. Pozorną

monotonję krajobrazu przerywa

przylegający do wsi od strony po-

łudniowej bór sosnowy, miejscami

zbitą gęstwą niebiesko-zielonego po-

drostu świerkowego podszyty, miej-

scami przechodzący w mieszane

drzewostany z dziką gmatwaniną

krzewów przeróżnych u dołu. Gdzie

więcej wilgoci, tam las błękitnieje

od wiosennych przylaszczek, różowi

się od kwiatu wilczego łyka. Świeży

szmaragd zieleni zajęczego szczawiu

i płonące złoto kwitnących kaczeń-

ców zdobią brzegową linję lasu.

Zgoła odmienny posiada charak-

ter odcinek lasów, okalających Po-

krempie od strony północnej, Tu, na

mokrych, trudnych, a częstokroć i

niemożliwych, do przebycia uroczy-

skach, w całej okazałości odsłania

Puszcza swoją pierwotność i dziewi-

czość, surowe i dzikie swoje piękno,

tu bujna wegetacja beziadne zespo-

ły i zawiłe kombinacje tworzy, tu

wśród niepozbawionego harmonii

chaosu ciekawe i niezwykłe po-

wstają wybryki natury. Płynący z

kniei czarowny rapsod wiosny, w

postaci pełnego entuzjazmu dla jej

piękna koncertu ptasiego, jeszcze

bardziej niesamowite wrażenia po-

głębia, szczególnie, gdy na tle za-

chodzącego słońca, które złotem i

purpurą wierzchołki drzew zalewa,

drozd-śpiewak melodyjną pieśnią u-

sypiającą żegna Puszczę...

Puszcza Rudnicka nieprzebrane

stanowi źródło, skąd czerpią na-

tchnienia zarówno artysta, jak i

esteta-przyrodnik. O Puszczy R.

pisał S. Krzywoszewski, wrażenia z

Puszczy w pięknych słowach opo-

wiedział nam Ejsmond, z Puszczą

Rudnicką  nierozdzielnie związana

jest twórczość Włodzimierza Korsa-

ka, niedoścignionego  artysty-

rysownika. Podpatrzona w najdrob-

niejszych szczegółach prawda, głę-

boki zmysł estetyczny w odczuwa-

niu przyrody Puszczy 1 subtelność

obserwacji — oto, co cechuje piór-

kowe obrazki Korsaka. — Korsak
kocha Puszczę całą potęgą swej ar-

tystycznej duszy, kocha bez zastrze-

żeń, umie się wczuć w jej hymn, jej

mowię rozumie, zna jej tajemnice,

Nic tedy dziwnego, że jego obrazki

wiernie odtwarzają nietylko ze-

wnętrzne oblicze Puszczy, ale i jej

duszę. — Mam wrażenie, że obda-

rzony specjalną wrażliwością na

piękno, artysta rysownik niedługo

zaniecha sportu łowieckiego, jak to

uczynił Fałat. Ten ostatni, będąc

zmuszony dobić kuropatwę, poczuł

bijące małe serce postrzelonego

ptaka i odtąd nazawsze przestał po-

lować.
Dr. Wacław Odyniec.
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Rozłam w Legjonie Młodych.
Z Kół „Legjionu Młodych* Kat.

Ag. Pras. otrzymuje następujące wy-
tašnienie:

Rozłam w Legjonie Młodych jest
nietylko wyłamaniem się z pod dy-
scypliny hierarchji — jak tego chce
Komenda Główna — ale jest rozła-
mem opartym na bardziej giębokich
podstawach, bo ideologicznych. Od-
dawna już zwracano uwagę na do-
minujące stanowisko członków po-
chodzenia żydowskiego w tej orga-
nizacji i na niewyraźne jej stanowi-
sko w kwestji żydowskiej. Jest ta-
jemnicą publiczną, że sam komen-
dant główny Legjonu Młodych p. Za-
pasiewicz jest z pochodzenia żydem   

Stanął on na czele tajnej organi-|

 

| się spod wpływów obcych i nada in-

zacji pod nazwą „Alfa“, ktėrej

| członkami przeważnie są żydzi ma-

jjący w przyszłości zająć kierowni-

|cze stanowiska w Legjonie oraz po-

|sady państwowe. Niewątpliwie też

|zdrowym odruchem jaki panuje о-

|becnie w. L. M. jest dążenie do

|otrząśnięcia się z wpływów wolno-

|myślicielskich i dążenie do zaprze-

(stania walki z Kościołem katolickim,

|do czego pchali pp. Zapasiewicz,
| Stachónski, Tabor i inni. Rozłam do-

|konał się i w innych środowiskach

uniwersyteckich. Jest nadzieja, że

obecnie większość członków „Le-

gjonu Młodych”, katolików, wyzwoli

DZIENNIK WILENSKI

Po wizycie p. Barthou.
Zamało jest danych na to, ażeby

należycie ocenić wyniki wizyty Pp.
Bartlhou w Warszawie. Wprawdzie
jeszcze za pobytu jego w Polsce już
prasa europejska zaczęła komento-
wanie rezultatów, ale są to raczej

odgłosy, urzędowych jawnych prze-
mówień, albo też wyraz pobożnych
własnych życzeń.

P. St. Kozicki ostrzega w „Gaze”
cie Warsz.* czytelników, aby byli
ostrożni w wysnuwańiu wniosków z
tych komentarzy. Puszcza się w
świat wiele wiadomości fałszywych,
albo opinji, wynikających z różnych
zamierzeń j interesów.
W czasie dwudniowego pobytu

nie było mowy o omówieniu szcze-
gółów wszystkich zagadnień, cho-
dzić mogło jedynie o ustalenie
wspólnej podstawy i wspólnych za-
mierzeń. Dopiero zadaniem  dyplo-
macji obydwóch krajów będzie pra-

sprawami. Narazie autor od siebie
stwierdza:

„Wiszystko przemawia za tem, że roz-

winięcie, pogłębienie i wzmocnienie soju-

szu między Francją a Polską nastąpić musi.

Poprostu dlatego, że leży to w naturze
rzeczy. Odwracają się wszystkie państwa

od Genewy, bo się przekonały, że wielkie

zagadnienia polityczne nie mogą tam być
rozstrzygnięte; powracają natomiast do so-

juszów i do dbałości o siły własne. Czyż

jest w Europie sojusz bardziej naturalny i

konieczny, niż ten, jaki istnieje między Fran

cją a Polską? Czyż są dwa kraje, które w

warunkach obecnych mają większy obowią-

zek myślenia o swych siłach zbrojnych, jak

"| Erancja i Polska?

Wszyscy, dbający o logikę w naszej po-

lityce zagranicznej, o zgodność jej z ge-

ografją i historją, słowem z linją jej dziejo-

wą, mogą z zadowolnieniem patrzeć na wy*

niki pobytu Barthou w Warszawie. Należy

też mieć pewność, że nastąpi uspokojeniew

opinji francuskiej, że ułożą się pomyśnie

warunki do działań, zmierzających do wy-

ciągnięcia wszystkich konsekwencyj z za-

łożeń, ustalonych w Warszawie.

Tej pewności. naszej nie zachwieją ani

tendencyjne głosy prasy niemieckiej, któ-

ra będzie się starała pomniejszyć znaczenie

wizyty warszawskiej, ani też głosy pism
francuskich, zwalczających rząd jedności

narodowej i usiłujących zdyskredytować go

zarówno na terenie polityki wewnętrznej,

jak zagranicznej."

Podobnie traktuje sprawę publi-
cysta organu narodowego  Wielko-
polski „Kurjera Poznańskiego”,
który pisze:

„Wielką siłę sojuszu  polsko-francu-
skiego stanowi fakt, że opiera się on na

niezniszczalnych siłach moralnych, na głę-

bokich instynktach narodowych, któjć na+
dają mu zawsze świeżość i żywość. Z temi

nakażami natury uczuciowej i moralnej li-
czyć się musi polityka obu państw we

„wszystkich swoich postulatach taktycznych.

 
| Dzięki bowiem głębszej podstawie przy-

; mierze polsko-francuskie wytrzymuje

szczęśliwie wszystkie próby.  Konstelacja
polityczna w Europie nieraz się już zmienia-

ła i zmieniać będzie, lecz sojusz polsko-

francuski pozostanie niezmienionym  czyn-

nikiem pokoju i bezpieczeństwa.”

A dalej o konkretnych rezulta-
tach wizyty:

„Niewątpliwie dopiero przyszłość wy-

każe konkretne rezultaty podróży p.
Barthou. W każdym razie prasa francuska
nie ukrywa swego zadowolenia. Podkreśla
ona obecnie stale — licząc się ze względa-

mi prestige'owemi, które grają taką rolę w

obecnej oficjalnej polityce polskiej — zna-
czenie państwa polskiego, które, jak pisze

„Times”, stało się „głównem mocarstwem
kontynentu”,

Warszawskie ABC krótko ujmu-
je rezultaty wizyty p. Barthou, za-
znaczając, że fundamenty przyjaźni
francusko-polskiej stoją mocno i nie-
wzruszenie. Do tego dodaje wszak-
że zastrzeżenie, iż fakt ten jasny
dla wszystkich nie wyczerpuje
wszakże całości zagadnienia:

„Gdy się mówi o przyjaźni polsko-
francuskiej, ma się na myśli nietylko sto-

sunki wzajemne obu wymienionych państw,
ale również system sojuszów, zapewniający

pokój oraz określoną równowagę politycz-

ną w Europie. W chwili obecnej systemem

takim może być tylko blok, składający się

z Francji, Polski, Belgji, Małej Ententy w
oparciu o dobre stosunki z Rosją.

Objęcie władzy we Francji przez rząd

Doumergue'a, po dłuższym okresie „Paul-
Boncouryzmu”, postawiło na porządku
dziennym sprawę scementowania i zakty-

wizowania tego bloku, /Celowi temu  słu-

żyć miały spotkania min. Barthou z p. Be-

Žydai aoitują wśród wojska.
| Przed kieleckim sądem okręgo-
wym: rozpoczął się wielki proces ko-
munistyczny. Na ławie oskarżonych
zasiadło 20 komunistów — przeważ-
nie żydów — z Abrahamem Taftem,
Pinkusem, Pasternakiem, Kantorem
oraz Rybką Jurkiewiczem na czele.

Oskarżeni zawiązali  jaczejki
wśród żołnierzy, wzywając ich do
nieposłuszeństwa i buntu. W: spra-
wie tej zasiadł na ławie oskarżonych
również sekretarz okr. P. P. S. Bo-
lesław Śliwiński, któremu akt oskar-
żenia zarzuca uczestnictwo w ze-
braniach z udziałem komunistów.
Na rozprawę powołano 40 świad-

ków, między którymi znajdują się
trzej żołnierze, skazani już uprzed-
nio przez sąd wojskowy w Przemy-
ślu za działalność wywrotową, na 8

 

ca polityczna nad poszczegėlnemi

z prasy.
neszem, z p. Titulescu, wyjazd do Brukseli,|

Ino, i przedewszystkiem wizyta w War-
szawie.

„Było publiczną tajemnicą, że jedną z
poważniejszych' trudności, na jakie min.

Barthou napotka, będzie konflikt czesko-

polski. W prasie zagranicznej nie brak by-

ło głosów, przewidujących, że o tę właśnie

sprawę rozbić się mogą rozmowy  francu-

sko-polskie.

Przewidywania te, na szczęście, okazały

się fałszywe. Tak, że równocześnie z wi-

zytą min. Barthou w Warszawie, doszło w

Paryżu do usunięcia najdrażliwszego powo-
du konfliktu. Rząd Czechosłowacki zdecy-
dował się naprawić błędy lokalnych władz
w stosunku do mniejszości poiskiej, tak, że

obecnie nic już nie powinno stać na prze-

szkodzie do ostatecznego zlikwidowania za-
targu między Warszawą i Pragą."

Prasa sanacyjna poprzestaje bądź
tylko nacytowaniu głosów prasy za-

_ Niedawno prasa donosiła o na-
dużyciach w związku pracowników
pocztowych. Obecnie znowu poja-
wiły się informacje o nowej aferze w
zarządzie głównym Związku, od kil-
ku lat opanowanego przez „sanację”
pod kierunkiem byłego socjalisty,
posła Stangreciaka:

„1. C. K.* donosi: „Naczelnik u-
rzędu śledczego podinspektor  Sit-
kowski prowadzi dochodzenie w
sensacyjnej aferze, wykrytej w
Związku pracowników poczt i tele-
gnafu.

Związek ten postanowił zakupić
willę w Krynicy dla użytku człon-
ków. Po pewnym czasie zakupiono
willę za 380.000 zł. Jednakże oka-

na na sprzedaż za cenę 60.000 zł.
Powstała więc zagadka, dlaczego

— kupując willę — przedstawiciele
Związku pracowników poczt į tele-  granicznej, albo na komentowaniu

urzędowych oświadczeń,

\

 ProwincGi
Sprawa budowy pomnika Mic-

kiewicza w Wiilnie to sprawa dość
dawna. Sięga jeszcze czasów przed-

się komitet, który rozpoczął prace
przedwstępne. Wojna je przerwała.

Gdy po wojnie powstał nowy ko-
mitet dla tego samego celu, uznano
kwestję postawienia wieszczowi po-
mnika w Wilnie za rzecz pilną i ob-
chodzącą nietylko nasze miasto, lecz
Polskę całą.

Komitet, na którego czele stanął
gen. Żeligowski, odwołał się do
ofiarności całego narodu. Pod na-
ciskiem opinji publicznej, która dość
żywo przejmowała się sprawą, zain-
teresowano kwestją projektu pomni-
ka fachowe koła artystyczne i po-
wołano odpowiednie jury, które roz-
pisało konkurs. W skład jury wcho-
dzili: prof. Adolf Szyszko-Bohusz,
restaurator Wawelu i Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, Tadeusz
Breyer, prof. rzeźby w Warszaw-
skiej Akademji Sztuk Pięknych,
ś. p. prof. Juljusz Kłos, prof. archit.
Politechniki Warszawskiej Marjan
Lalewicz, ś. p. prof. Władysław Sko-
czylas, prof. Ludomir Slendziński,
prof. rzeźby Jan Szczepkowski,

Do konkursu stanęło niewielu ar-
tystów rzeźbiarzy; z projektów na-
desłanych wybrano pięć: Przybyl-
skiego, Tołwińskiego, Kuny, Duni-
kowskiego ; Madeyskiego. Z pośród
tych pięciu jury wybrało projekt
Kuny i zaproponowało go komite-
towi budowy pomnika. Komitet pro-
pozycję przyjął, popierając decyzję
olbrzymią większością głosów prze-
ciwko zaledwie kilku oponentom.
Do grona tych ostatnich należał
prof. Limanowski, proponujący —

jeśli nas pamięć nie myli — projekt
Dunikowskiego z jakąś zmianą. Po-
zatem ani jeden głos sprzeciwu nie
„padł na posiedzeniu komitetu.

Sprzeciwy jednak były i przed-
tem i potem — w prasie. Najgoręcej
oponował przeciw projektowi Kuny
„Dziennik Wileński". Oprócz głosu

redakcji, ze szpalt naszego pisma

odzywały się głosy czytelników, wy-

suwających różne zastrzeżenia za-
równo przeciw: samej koncepcji ar-
tysty, jak 1 przeciw wyborowi miej-
sca, to jest ulicy Mickiewicza. Dość

ożywiona dyskusja toczyła się. w in-

nych pismach. Między innemi w
„Słowie”, którego członkowie re-

dakcji, p. Mackiewicz, redaktor na-
czelny, į p. Charkiewicz poparlii

projekt i miejsce, pierwszy z nich,

gdy nie „podnosił żadnych zarzutów

przeciwko projektowi p. Kuny' i

stwierdził, ze miejsce pod pomnik

jest „wybrane genjalnie , drugi, gdy

pisał: „na tym pomniku wolno wy-

ryć słowa: Mizkiewiczowi — Na-

rod“, i gdy wyrażał „nieztomne“
pragnienie, ażeby „projekt Henryka

śKuny został zrealizowany możliwie

 

wskazany“'.
Przypomnieć też warto, že de-

cyzję komitetu poprzedziła wystawa
projektów pięciu wymienionych ar-

|tystów, trwająca kilka tygodni, Wy-

stawę zwiedziło wówczas w Pałacu

Reprezentacyjnym sporo osób. Wte-

dy to właśnie toczyła się gorąca

dysputa na łamach prasy wileńskiej.

iWtedy tež byla — zdaniem na-

szem — właściwa pora na najgo-

rętszą opozycję przeciw wybarowi

jury i decyzji komitetu budowy.

Można było dyskwalifikować arty-
stów wielkiej sławy, zasiadających
w jury, można było domagać się roz-

pędzenia komitetu budowy pomnika,

można było potłuc nawet na znak
protestu model pomnika Kuny.
Wszystko to we właściwym czasie
miałoby jakiś sens, a może i sku-

tek... i į AA

Przyznajemy, że  poparlibyśmy

chętnie wówczas wszelkie rozsądne

sprzeciwy i bylibyśmy radzi, gdyby
projekt Kuny nie został wybrany.

Ale wkrótce po decyzji komitetu
głosy protestów umilkły, rozpłynęły

się w jakieś oddalone echai wresz-
cie zacichły zupełnie.

Aż oto przyszła wiosna 1934 4

Wiosna wyjątkowo wczesna i $orą-

ca. To działa...
Miagistrat zabrał się energicznie

 

wojennych. Już wówczas zawiązał |

prędzej i w sposób, przez artystę |

grafu zapłacili o 320.000 złotych

|SRCOECACA

kowej, gdzie ma stanąć pomnik.
Odsunięto chodnik, przy okazji wy-

| cięto kilka młodych, iadnych lip.

Szkoda ich, można je było zapewne
przenieść w inne miejsce. Dziś są

sposoby na przesadzanie nawet wie-

kowych, rozwiniętych drzew. Głosy

protestu, które się odezwały, były

słuszne.
Ale jednocześnie „Słowo'” wszczę-

ło inną kampanję. Przeciw pomni-

kowi Mickiewicza według projektu

Kuny:
Co tu będzie robić ta biblijno-žydow-

ska rzeźba, nadająca się doskonale do De-

troit, do Chicago, ale nie doWilna.

Znowu znawcy orzekli, że Kuna naj-

lepszy. Szewska pasja moze porwać na

tych znawców Znawcy; proiesorowie Uni-

wersytetu postawili także Mickiewicza na

rynku Krakowskim, to nieprawdopodobne

poskudztwo, które prędzej, czy później

poddać trzeba będzie zabiegowi aseniza-

cyjnemu i wyrzucić zKrakowa.

Jasne prawda? Wyraźne, jak

wół. Ale, jak to pisało się przed

dwoma laty: „nie mamy zarzutów”,

„genjalnie wybrane miejsce”, po”

mnik godny. aby „na nim wyryć

słowo: Mickiewiczowi — Naród”. |

Czy to wiosna, czy rozdwojenie
osobowości?

I naturalsie zaraz ankieta, Do-

stojni wilnianie i piękne wilnianki,

czy cieszycie się z pomnika „Kuny

i czy nie oburza was wycinanie

drzew? Naturalnie, z czego tu się

dziś cieszyć? Ludziska chodzą smu-

tni, bo kieszenie puste, a tu jeszcze

drzewa wycinają. Tyle radości, ile

tego zapachu lipowego...

Więc piękne wilnianki, przeważ-

nie — zdaje się — w wieku, którego

nie uwzględniłą jeszcze nowa ordy-

nacja wyborcza do samorządu, $o-

rąco zaprotestowały: nie wycinać

lip, a także projekt Kuny jest

| „wstrętny”, „ohydny“ i t. d. Jedna

'z gorętszych proponuje nawet, aby

zamiast lip odciąć głowy tym, któ-

rzy to kazali zrobić, i na miejsce

tych głów posadzić drzewa. Pomysł

pełen bogatej wyobraźni artystycz-

mej.
"Jakie znowu „samorządowiec

zgłasza projekt, aby zbliżającą się

kampanję wyborczą do Rady miej-

skiej poprowadzić pod hasłem: „czy

cieszycie się... i t. dze

. Prawdopodobnie te wiosenne od-

powiedzi ankietowiczow ruszyły z

miejsca grubą armatę. Kada wileń-

skich zrzeszeń artystycznych roze-

słała do prasy następujące
oświadczenie

Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz-

nych na dorocznem ogólnem zebraniu w

dniu 26 kwietnia 1934 roku rozważała w

wolnych wnios'-ach wszczętą przez „Siowo“

akcję przeciwko budowie pomnika A.Mic-

kiewicza wediug projektu H. Kuny i posta-

mowiia jednomyślnie podać dowiadomości
 

| ogółu co następuje: :

1) Projekt pomnika zostai nagrodzony i

wybrany do wykonania w roku 1931 przez

sąd konkursowy, w którego skład wcho-

dzili wybitni artyści polscy, najbardziej

kompetentni do orzekania o wartości arty-

stycznej przedstawionych projektów ów

czesnego dyrektora departamentu sztuki

ministerstwa W. R. i O. P. ś. p. prołesora

Władysława Skoczylasa.

2) Walne zebranie Komitetu Budowy

 
czeństwa wileńskiego, na posiedzeniu w

dniu 17 marca 1932 roku uchwaliło 85 gło-

sami przeciwko 5 zaaprobować wyróżniony

projekt H. Kuny do wykonania. Obecne za-

tem prace, prowadzone zarówno przez Za-

rząd komitetu jak i zarząd miasta Wilna, są

wykonywaniem prawomocnej uchwały.

3) Rozpoczęcie akcji przeciwko reali-

zacji projektu w chwili, gdy pomnik jest

już prawie w całości wykonany, uznać na-

leży za niedopuszczalne, tembardziej, że re-

dakcja „Słowa* w roku 1932 entuzjastycz-

nie powitaia projekt H. Kuny, a pomysł

ustawienia pomnika na osi ulicy Mickiewi-

cza nazwała „genjalnym*, Obecne więc po-

siępowanie „Slowa“, ośmieszające redakcję,

należy zakwalifikować jako wywołane nie

troską o sprawy publiczne, lecz uznać za

szkodliwą demagogję, godzącą w doniosłą

akcję społeczną i kulturalną.

Nie jest to pierwszy wypadek szkodli-

wych dla życia kulturalno-społecznego wy-

stąpień „Słowa”, Tembardziej więc ogólne

zebranie RWZA. uchwaliło jaknajkatego-

ryczniej zaprotestować przeciwko podcina-  lat więzienia, Proces potrwa kilka |ny kierunek tejorganizacji. dni.
do wykonania wstępnych robót na
ul. Mickiewicza przy placu Orzesz- niu akcji budowy pomnika i przeciwko za-

Tajemnica willi pocztowców.

zało się, że ta willą była wystawio-'

Pomnika, złożone z przedstawicieli społe-,

' więcej?
| Wyjaśnienie tej zagadki ma na
celu prowadzone dochodzenie”.

„Kurjer Poranny" donosi w tej
sprawie, że do Krynicy wydelego-
wany został oficer policyjny z Urzę-
du Śledczego, który zbadać ma na |
miejscu aferę kupna willi.

Podobno stwierdzono już defini-|
tywnie, że za willę przepłacono 180
tysięcy zł. W sprawie tej zamiesza-
ny jest m. in. członek Zarządu
Głównego Związku p. Chałas.

„Robotnik“ zaznacza, že roko-
wania i kupno willį w Krynicy prze-
prowadzał poseł Stangreciak wraz z
innymi członkami z Zarządu Głów-
nego.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
  
 

malny kabaret.
krawającej na niesmaczny żart metodzie

gromadzenia luźnych głosów, dla stworze-
nia pozorów opinji publicznej.

RADA WILEŃSKICH ZRZESZEŃ ARTY-
STYCZNYCH:

Wileńskie Towarzystwo Artystów Plasty-
ków, Związek Zawodowy Literatów Pol-

skich w Wilnie, Stowarzyszenie Architek-
tów w_ Wilnie, Towarzystwo

Towarzystwo Filharmoniczne, Sekcja Nau-

kowo-Artystyczna T-wa Popierania Prze-
mysłu Lud, Towarzystwo Bibljofilów w
Wilnie, Związek Artystów Scen Polskich,

Filje Wileńskie Towarzystwo Krajoznaw-

cze, Oddział w Wilnie.

Jednocześnie zjawił się drugi
protest, od wewnątrz. Obecna wio-
sna obfituje w rozłamy i scysje. Wi-
dać coś jest w powietrzu...
W ogłoszonym publicznie prote-

ście redakcji
„Zaułka literackiego i arty-

stycznego“

czytamy między innemi:
„Redakcja „Zaułka literackiego i arty-

stycznego” z najwyższem oburzeniem musi

napiętnować stanowisko, jakie ostatnio za-

jęło „Słowo” wobec budowy pomnika Mic-

kiewicza w Wilnie. Stanowisko to jest spo-

łeczną dywersją, zmierzającą do zahamowa-

nia zbiórki pieriężnej, w której udział bie-

rze cały naród polski.”

„Obecnie, kiedy budowa pomnika we-

szła w stadjum ostatecznej realizacji, „Sło”

wo“ rozpoczęło gwałtowną akcję, która jest

demagogiczną napaścią na cały Komitet

Budowy Pomnika, na gremjum sędziów kon*

kursowych1 na najwyższych reprezentan*

tów społeczeństwa, zasiadających w zarzą”

dzie tego Komitetu.

Na znak protestu przeciwko szkodliwej

działalności „Słowa” redakcja „Zaułka it.

i art“ postanowiła zaniechać wszelkiej

współpracy z *em pismem i zaprzestać wy”

dawania dwutygodnika „Zautek“ jako do-

datku „Słowa” = LG

Wilno, 26 kwietnia 1934,

Komitet Redakcyjny Dwutygodnika

„Zaułek Literacki i Artystyczny”:

Wanda Dobaczewska, Tad. Lopalewski,

Witold Hulewicz, Steian Narębski,

„Słowo” ne pozostało dłużne
swoim z „Zaułka*: „Już przy trze-
sim numerze brakowało wam ma-
zerjału... Łopałewski nie wydruko-
wał eni jednego wiersza, Hulewicz
tylko jedno wezwanie do of « erów"...

Zapełnialiście szpalty tekstami Smor-

gonji i ieljetonami wygłoszonemi uprzednio
w radjo. „Porochu nie chwatało*, o literaci

wileńscy, którzy chcecie być wciąż sędzia-

mi, a jesteście tylko kliką.

I oto nadarza się wymarzona okazja:
ankieta („społeczna dywersja") „Słowa”. Z

trzaskiem rozdzieranych szat, z „najwyż-
szem oburzeniem* (wszędzie to oburzenie)

— możecie wystąpić. Oburzeniem zasłania-

cie niemoc. Adieul

Kłótnia w rodzince! No, ale to
Wilno mało obchodzi ..

Wracamy do Kuny i do lip.
Obecnie „Słowo” pisze:

Drukujemy to, co nam nadsyłają, a za-
rezultat odpowiedzialności nie bierzemy.

Tak—odpowiedzieiności nie bio-
rą! Tylko trzeba było robić to przed
dwoma laty. Może wówczas nawet
„Niefachowe* głosy, zebrane w an-
kiecie,
owego członka
wątpliwości... >

komitetu ziarno *
Dziś wygląda to wszystko, jak

„prowincjonalny kabaret.  Dejemy
| całej Polsce niebywałe widowisko,
źle wyrezyserowane, pełne humbu-
|gu i hałasu.

Plebiscyt
niebywałego.

Pomniki,

artystyczny. To coś

wielkie dzieła sztuki
fundowali papieże, cesarze, królo-
wie, wielcy mecenasi. Sąd opinii
publicznej następował post factum.
A zresztą, czy można uznać za wy-
raz opinji publicznej przygodnie
nadesłane głosy kilkudziesięciu, dwu-
stu, trzystu nawet osób? Nawet ty-
siąca. Połowa z tych „ankietowi-
czów” nie umiałaby przy odpowied-
nim egzaminie opisać z pamięci
projektu pomnika.

To wcale nie taka sama kwestjo,
jak—powiedzmy—ankieta na temat:
kogo czytelnicy „Słowa* uważają
za najgenjalniejszego publicystę w
Wiloie? Taką ankietę i owszem,
nawet się zaleca.
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Muzyki |
Współczesnej Oddział w Wilnie, Wileūskie |
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ej skłonności do busz. Ciepło.
Słabe wiatry z kierunków południo-
wych,

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące |

Apteki: j
Sukc. Augustowski='> — ul. Kijowska|

Nr. 2 (telef. 16 31), Erumkina — ul. Nie-
_ Rięcka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-

40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

© — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie „5 przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
— Nabożeństwo Ku czci św.

Zyty. Wczoraj o godz. 5 m. 45 rano
W kościele św. Jakóba z okazji

 Przypadającego w tym dniu święta
Św. Zyty ks. dyr. Aleksander Mošci-
Cki odprawił uroczyste nabożeństwo

Ra jntencję Chrześcijańskiego Związ-
U zawodowego żeńskiej służby do-

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BEDZTE POGODA? |gulowania komunikacji autobusowej|

__ Pogoda słoneczna o zachmurze-;
Miu naogół umiarkowanem przy sla-|
s

odbędzie się nieodwołalnie w przy-
szłym tygodniu.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Pobór rocznika 19i3-go. Z

dniem 2 maja na terenie Wilna roz-
poczyna się pobór rocznika 1913-g0.
Komisja poborowa urzędować bę-
dzie w lokalu przy ul. Bazyljań-
skiej 2. W. pierwszym dniu poboru
przed komisją poborową winni się
stawić wszyscy poborowi z nazwis-
kami rozpoczynającemi się na literę
A, oraz poborowi zamieszkali na te-
renie V komisarjatu P. P. z nazwis-
kami rozpoczynającemi się na lite-
rę B
3 SPRAWY PRASOWE.
— Walne zgromadzenie człon-

ków Syndykatu Dziennikarzy Wileń-
skich odbędzie się jutro o godz. 11!/2
w lokalu T-wa Techników przy ul. Mowej im. Św. Zyty i zrzeszonych

W.tym związku członkiń.
Z MIASTA.

—  Akademja „Święta Lasu",

ь 2°г2апі1‚ошапа przez komitet obcho-

u „Święta Lasu' akademja, mająca

śię odbyć dziś ą godz. 5.30 pp. w

"šalį Konserwatorjum (Końska 1) za-
owiada się bardzo
bejmuje ona przemówienie p. prof.

Mieczysława Limanowskiego, oko-

M licznościowe piosenki i monologi

Artystów teatru muzycznego „Lut-

ią”, p, Barbary Halmirskiej i p. Ka-
tola Wyrwicz-Wichrowskiego, tu-
dzięż odczyt jednego z najwybitniej-

Szych leśników wileńskich p. inż.
adysława Kotnorowskiego.
— Przyjazd posła rumuńskiego

0 godz. 7.50 przybędzie do Wilna
| Drezes FIDAC, minister pełnomocny
| królestwa Rumunji przy rządzie pol-

skim, dr. Wiktor Cadere. Na dwor-
u powitają go przedstawiciele
Włądz i społeczeństwa, przedstawi-
Siele związków, poczty sztandaro-

re, 2 orkiestry, kompanja honorowa
agderacji it. d. Min. Cadere przy-
Ywa do Wilna na plenarne posie-
Genie Zarządu Wojewódzkiego Fe-
deracji P. Z. O. O.
— Gen. Roman Górecki. Wczoraj

Ržybyt do Wilna prezes B. G. K.
 Moman Górecki. Łącznie z członka-
mi Rady Nadzonczej Banku, podse-
ktarzami stanu Korsakiem i inż.
Asińskim, dokonał on inspekcji

uddziału Wileńskiego Banku Gospo-
darstwa Krajowego. W! dniu dzisiej-
Pm P. gen. Górecki będzie gościem

/ ederacji Związków Obrońców Oj-
Vzny.j weźmie udział w uroczy-
ściach tej Federacji.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Praca regulacyjna na Wilji.

4 "najbliższy poniedziałek władze
glewódzkie rozpoczynają dalszy
wś nobót zainicjowanych w roku
A iegłym. Roboty te, prowadzone

* ul, Zygmuntowskiej nad brzegiem
Rzeki Wińlji, miały na celu zabezpie-
„enie lewego brzegu rzeki, jak

: kj nież przesunięcia biegu rzeki w
1 „Štunku elektrowni miejskiej,

M celu usypano mnóstwo piasku,
Wiry niedawno w czasie wezbrania

tw
st

„ii wartki bieg rzeki zniósł, niwe-
Żąc wszystkie wysiłki.  „Figle”

yėki narazily miasto na kilkanaście
„*iecy sirai. Obecnie więc roboty
zpoczną się nanowo.
R Kiedy będzie uregulowana
.Munikacja autobusowa?  Odkła-

Rą kilkakrotnie konferencja mię-

7

interesująco. |

dr, Cadere'a, Dnia 28 bm., w sobotę,!

Wileńskiej 33.
i SPRAWY PODATKOWE.
| — Składanie zeznań o dochodzie,
„Przypominamy, że termin składania
zeznań za rok 1933 upływa z dniem
|1 maja. Jest to termin ostateczny
|dla wszystkich przedsiębiorstw bez
|różnicy, W późniejszym terminie
złożone zeznania nie będą brane

| pod uwagę, chyba że opóźnienie bę-
|dzie usprawiedliwione słusznemi i
,ważnemi przyczynami, uznanemi
jprzez właściwą władzę skarbową.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
|  — Walne zgromadzenie murarzy
i betoniarzy odbędzie się w nie-
dzielę, dn. 29 bm. o godz. 1 popoł.
w sali przy ulicy Metropolitalnej 1.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Trzechgodzinny strajk na ul.

Nowogródzkiej. Wczoraj o godz. 7
rano pnzy budowie kilkupiętrowej
kamienicy przy ul. Nowogródzkiej
120 wybuchł strajk zatrudnionych
tam robotników. Powodem wybu-
chu strajku było zaleganie przez, Boż. na Antokolu (śś. Magdalenekj 25 zł kiewicza 5.

pracodawców z wypłatą zaległego
wynagrodzenia. Strajk trwał do g0-
dziny 10 rano, t. j trzy godziny,
ponieważ pracodawcy uiścili się z
mależności.

| Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie Towarzyskie Stow.

lekarzy Polaków odbędzie się dzisiaj
e godz. 20 min. 30 w lokalu Izby
Lekarskiej (Wileńska 25).

Na zebraniu tem C. Czarnowski
podzieli się wrażeniami z wyprawy
żeglarskiej do Norwegji (z przezro-
czami).
— Towarzystwo Otorlaryngolo-

g!czne, Dnia 29 kwienia rb. o godz.
11-ej odbędzie się w lokalu Kliniki
Otolaryngologicznej U. S. B. (Anto-
kol) posiedzenie Wileńskiego Towa-
rzystwa Otolaryngologicznego z na-
stępującym porządkiem dziennym:
1. Pokaz chorych. 2. Demonstracja
strobuskopu. 3 Wlolne wnioski.

Zarząd Koła Wileńskiego
Związku Oficerów Rezerwy podaje
do wiadomości swych członków, iż
w niedzielę, dn. 29 bm. o godz. 20-ej
w sali Izby Przemysłowo-Handlowej
(ul. Mickiewicza 32) odbędzie się
tnadycyjne „Święcone'. Kolegów nie
życzących wzięcia udziału w ,„Świę-
conem'' Koło zawiadamia, że o godz.
23-ej po „Święconem”* rozpocznie
się „Dancing towarzyski”. Zapisy
na „Święcone* przyjmuje Sekre-
tarjat Z. O. R. w godz. 18—20.
— Ogólne zebranie sprzedawców

gazet odbędzie się w sobotę 28 bm,
o godz. 7 wiecz. w lokalu związku,
przy ulicy Metropolitalnej Nr. 1.
Omawiane będą sprawy, dotyczące ь У przedstawicielami Saurera i

 HMządu miejskiego w sprawie ure-

| Be, ącław DANKIEWICZ.

warunków kolportażu gazet.

 

› NĄ DZIEŃ „ŚWIĘTA LASU'.
„ Wiosna to czar, czar jakiejś bło-
ŚJ rozkoszy, która napełnia nasze

ТА Ysty; czujemy się lepsi, weselsi,.
Yš bližsi Boga.

3 Rak ilno na wiosnę jest urocze, jed-
q,. dopiero w borach Wileńszczyz-

Na łonie przyrody odczuwamy ca-
£amę tej wiosennej rozkoszy. A

OW wiosnę jest cudny , bliski ser-

  
   

  
  

   

   
   

  
  

   

   

iły go z uścisków: zimy; już tyl-
R bardziej zwartych drzewosta-
ą R gdzie wiosenne promienie słoń
nie zawsze mogą przedrzeć się
śą $ąszcza koron niebotycznych
Raj i świerków, widnieją tu į tam
żę£ plamki bieli śnieżnej. Zdaje się,

| % teraz cała natura wypowiedziała
|  Rieubłaganą walkę zimie.
{ łą Potoki leśne z szumem i głuchym

4 ki tem pędzą swe wody, chcąc je
Ajprędzej wyrzucić z lasu; tu

| r być spokó:j, majestat, powaga.
yn, tryumt życią nad martwotą
ką ogarnia wszystko, co tylko

Vięj, Jeszcze śniegi nie zeszły, a już
lęg tsze i mniejsze grupki zawilców

4 в‚„еУеь_ jak śnieg białych, wysunęły
$łówki ze zmarzniętej ziemi;

zaj $dzie słońce lepiej przygrzało,
k przylaszczki gajowej šciele
Bięjęą we urocze kobierce. Pyszne

a

ae tchnienia wiosny oswo-

Ž £

e sasanki stanowią teraz jak-
ieją Jstokrację leśną, tu i tam wid-
zez Małe ich grupki ipojedyńczo
godz.02 rośliny. Z dnia na dzień,
ż iny bodaj na godzinę, wzmaga
cię w lesie. Chóralne śpiewy

zapanował w świecie naszych skrzy-
dlatych przyjaciół, świadczy wymo-
wnie o tej wielkiej radosci j weselu,
które napełniły ich maleńskie ser-
duszka. Las jest tajemniczy, coś nam
szepcze, coś oznajmia, chce nam po-
wiedzieć o wielkiej tajemniczej ra-
dości życia, jaką nam niesie wiosna.

Noc. — Las, ukołysany cało-
dziennym_ świergotem ptasząt,
ucichł; gdzieś tylko w wierzchoł-
kach drzew niestrudzenie wiatr nie-
sie nowe radosne wieści — wiosnę.
Ciszę przerywa tylko czasami szyb-
ki, jakby metaliczny lot sowy, lub
przeraźliwy, mrożący krew w ży-
łach krzyk puhacza. Las śpi. Tajem-
nicze oblicze księżyca powoli zaczy-
na blednąć, przesuwa się leniwie ku
wschodowi, aby oddać się w jasyr
Pierwszym blaskom wschodzącego
słońca. Lekko, małą smużką na

nosi się powoli, ostrożnie, jakby nie-
chcąc gwałtownie spędzić snu z po-
wiek uśpionego lasu. A w lesie za-
czynają się dziać jakies dziwy, dzi-
wy cudne, co serce przyrodnika i
myśliwego napawają nadziemską roz
koszą. Gdzieś na niebotycznej sośnie
starannie ukryty w jej konarach za»
czyna
król borów wileńskich. Pieśń tajem-
nic j rozkoszy, pieśń walki na śmierć

który z rycerzy w czarnej metalicz-
nej zbroi jest godzien jej łaski, który
swą pieśnią i męstwem zdobędzie jej
miłość, Ciemno jeszcze, żórawie na  ów, ten ciągły ruch i gwar, jaki dalekich bagnach donośnym swym

wschodzie jaśnieje obłoczek, pod-|; wspaniałomyślność, Powagę jakąś, opóźnienie wschodów, a tem samem Las wówczas dopiero

i życie o tę, która z uwagą słucha,|

DZIENNIK WILEŃSKI

W. Dzienniku Ustaw ukazało się
obszerne rozporządzenie Rady Mi-
nistrów o należnościach funkcjonar-
juszy państwowych w razie pełnie-
nią przez nich czynności służbowych
poza zwykłem miejscem służbowem
oraz w razie przeniesienia ich na

 

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Akademickiego Koła

Misyjnego przy U. S;: BB w Wilnie
zawiadamia, że 29 kwietnia bm. od-
będzie się Msza św. o godz. 9-ej w
Kaplicy Sodalicyjnej, a następnie o
godz. 10-ej w lokalu Koia (Wielka
64) zebranie walne z następującym
porządkiem dziennym: 1. Zagajenie.

tanie protokułu z poprzedniego ze-
branią walnego. 4. Sprawozdanie za-
rządu. 5. Sprawozdanie komisji re-
wizyjnej. 6. Dyskusja nad sprawo-
zdaniami. 7. Wybór nowych władz,
8. Wolne wnioski.
— Zarząd Akademickiego Koła

Łodzian w Wilnie podaje do wiado-
mości swych członków, że Walne
zebranie sprawozdawczo - wyborcze
odbędzie się w niedzielę o godz.
1130 w I terminie o godz. 12, w II
terminie w lokalu A. K. P. M, S, ul
Wileńska 25. m. 9. Obecność człon-
|ków obowiązkowa.

RÓŻNE.
— Z Chrześc. Banku Spółdziel:cego

„na Antokolu. Sprawozdanie z  pudziału
(sumy 530 złotych z zysków Banku za r>k
1933, przezn. na cele filantr, 1 oświat.

Przyznano: 1) Tow. Przyj. Szkoły
| Techniczn. 200 zł. 2) Świetlicy Bratn. Fo-
miocy Szk. Techn. 30 zł. 3) Konterencji
św. Wincentego — żeńskiej na Antokolu
,56 zł. 4) Konferencji św. Wincentego --
ruęskiej na Antokolu 50 zł. 5) Szk le
Powsz. Nr. 15 na Antokolu na dożyw.
50 zł. 6) Ochotniczej Straży Foż. na An-
tokolu 25 zł. 7) Komitetowi budowy ko-
ścioła w Kolonji Kolejowej 50 zi. 8) Pol-
skiej Macierzy Szkolnej 10 zł. 3) aołu

Przyjaciół Akadem. 15 zł. 10) Stoware
Chrześc. Uniw. Robotn. 15 zł.
dowej Org. Kobiet na świetlicę
gazet 10 zł. 12) Domowi
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klangorem dają znać swym braciom,
że świat już bliski, Obudzona ich a-
pelem słonka, przeciągnęła gdzieś
nad olszynką, chrapaniem oznajmia-
jąc o swej obecności, Nie chce być
odosobnioną i kaczka krzyżówka,
zaczyna donośnie dawać znać o swej
obecności oblubieńcowi o barwnej
główce, zaszytemu gdzieś w  gąsz-
czach szuwarów. Nie pozostaje w
tyle i dubelt i bekas; powoli świat
cały ożywia się, drży i cieszy się.
Czupurny i ambitny cietrzew zdoby-
wa serce bohdanki, jak rycerz na
turnieju walcząc o laur zwycięstwa i
serce wybranej. Jego dumne wyzwa-
nie jest głośne j butne, las cały zda-
je się drżeć od niego.

Jutrzenka blednie.. Słońce po-
woli wysyła swe pierwsze phomie-
nie z za horyzontu. I teraz, jak na|
komendę, jak pod uderzeniem cza-
rodziejskiej różdżki,cały świat skrzy
dlaty milknie. Słońce w całej swej
|wspaniałości ukazuje się na wscho-
dzie, Wszystko co żyje oddaje cześć
Panu za Jego twór, za Jego wielkość

potęgę i moc odczuwa świat cały.
Złota kula toczy się spokojnie poj
firmamencie, nabiera blasku, radoś-|
ci i siły. Pierwsze promienie słońca
"śnią się miljardami barw w kropel-
kach rosy — teraz dopiero powstaje|
|zgiełk i śwar w świecie ptasim,

Po porannym uścisku miłosnym i,

| długiej i ciężkiej pracy nad budową
gniazd, ich remontem i dekoracją.

Upojony słodyczą swej wybranej,i
|jarząbek przeciąglym gwizdem wzy-
| wa ją do pracy, biega i szukaodpo-|
wiedniego miejsca na założenie pod-|
„walin pod swój własny pałacyk,
„wszak jest dobrym małżonkiem, bę-|

Rozporządzenie o djetach urzędników.

2. Powołanie prezydjum. 3, Odczy- W

lij Naro-;

Rastąpi otwarcie

inne miejsce służbowe. Rozporządze!
nie to ustala, że przysługuje im wów;
czas zwrot kosztów podróży oraz|
djety Wysokość djet zależna jest od
stopnia służbowego i waha się od 80;
do 2 złotych.

| - Najwyższą djetę przyznano pre-
'zesowi Rady Ministrów i marszałko-
|wi. Ministrowie oraz generałowie
|broni pobierać będą po 60 zt. Przy-
jznano również djety prolesorom
„szkół wyższych oraz nauczycielom.
| Rektor szkół wyższych pobierać bę-
jdzie po 30 zł. dziennie, profesorowie
zwyczajni 25 zł, nauczyciele szkół
powszechnych 6 — 10 zł.

Wszystko to dotyczy wyjazdów
odbywających się na terenie Polski.

wypadku wyjazdu zagranicę o-
bowiązują inne djety, których wyso-
kość będzie każdorazowo ustalana
przez Ministra Skarbu na wniosek
ministra spraw zagranicznych, :
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, Nalepki P. M. S. |
Z ramienia Polskiej Macierzy.

Szkolnej Wileńskiej rozpoczną z
dniem dzisiejszym pp. akademicy
kolportaż nalepek na ceie oświato- |
„we Macierzy, \
i
I

1

Zarząd Centralny P. M. S. zwra-|
ca się do społeczeństwa wileńskiego|
z gorącym apelem o ozdabianie
okien w sklepach i domach prywat-
nych barwnie i artystycznie wyko-
'nanemi nalepkami,

Pozatem nalepki będą do naby-
cia w biurze Zarządu P. M. S, ul.

, Wileńska 23 m. 9, oraz w księgar-
'niach: 1) Gebethnera i Wolfa —
„ul. Mickiewicza 7; 2) Św. Wojcie-
j cha — ul. Dominikańska 4, 3) J. Za-
|wadzkiego — ul. Zamkowa 22,
14) K. Rutskiego — ul. Wileńska 38,
15) A. Kiewlicza — ul. Wielka 68
i w. składzie materjałów piśmien-
nych 'W. Borkowskiego — ul. Mic-  
ODDZIAŁU

i życzliwa obsługa.

Największa ilość wygranych I!

2 miijony, 250 tysięcy, 150 tysięcy, 100 tysięcy i inne.

Kolektura pod Zarządem dyr. Jana Romejko

Kupujcie losy do czwartej klasy!

Losy wysyłamy ną prowincję za zaliczeniem.

Wilno, Wielka 6, Telef. 11-06.
A

 

dzie musiał do spółki ze swą wybra-
ną troszczyć się o wychowanie swej
dziatwy. ;

Las żyje, żyje i życie to kocha.
| Wiosna go obudziła, dała mu nową
szatę, nowe piękno i urok.

Po ciężkiej i żmudnej pracy zi-
mowej i dla leśnika zaświtała rados-
na jutrzenka — wiosna. Praca przy

| kulturach wre w pełni, A pracy tej
jest moc. Wyeksploatowane w czasie

, zimowym zręby trzeba zalesić, uprze
dnio jednak starannie ; dokładnie
zbadać teren, aby móc ustalić, co,
gdzie i jak sadzić, czy też siać nale-
[žr Zadanie trudne, bo w lesie błędy|
popełnione dopiero w lat parę są
widoczne, Musi więc leśnik staran-
,me opracować swój plan zalesień,
„aby praca jego była owocna.

„ Na przygotowanej w czasie je-
'sieni ziemi pod rozsadniki, gdzie bę-
dzie rosło najmłodsze pokolenie leś-|
ne, z chwilą zejścia śniegu i dachaię |
cia ziemi, trzeba natychmast wysiać|
vasiona drzew leśnych, gdyż w prze-|
ciwnym razie możemy narazić się na;

 

 
i sadzonki otrzymamy wąlłe,

| Kolektury Wiolańskiej jest przede-

Nowoczesna szkoła |
optymizmu i wiary w powodzenie
Dość już pustych kieszeni, portieli

i portmoneiek, j

Dzisiejszy dzień zwiastuje dlaj
wielu z pośród Wilnian nową tezę
dobrobytu i radosny usmiech losu.
Dziś to bowiem, 28 kwietnia r. b.,
w. godzinach popołudniowych nastą-
pi uroczyste otwarcie nowoczesnego
lokalu „A. Wolańskiej, w Wilnie
przy ul. Wielkiej Nr. 6".

Zainteresowani tą inowacją, zwie-
dziliśmy nowopowstającą placówkę,
a o szczegółach opowiemy Sz. Czy-
telnikom na łamach naszego pisma.

Szczere zainteresowanie się naszą
lilją tej wielkiej kolektury wypływa
przedewszystkiem z niewyczerpa-
nego podłoża optymizmu, jakie ce-
chuje tę najszczęśliwszą kolekturę
w: Polsce.

SZCZĘŚCIE TAM MIESZKA,
GDZIE W NIE WIERZĄ,

Dlatego też wytycznym celem  wszystkiem obudzanie wśród szero-
kich mas społeczeństwa wiary w po-
wodzenie loteryjne i rozwijanie w,
ten sposób zamiłowania pełnego na-:
dziei do gry na loterji. |

Wierzymy, iż ta sympatyczna
placówka, wnosząca w nasze życie
wiele nadziei, emocji i radości, do-
pnie swego celu. Należy również
wyrazić uznanie Dyrekcji Loterji
Państwowej, która słusznie zgodziła
się na otwarcie oddziału w Wilnie
Kolektury Wolańskiej, mającego na
celu pobudzenie wileńskich kreso-
wych niedowiarków, pesymistów do
gry na loterji, powiększając koło
zbogaconych szczęśliwców.

 

WYPADKI.
— Ofiara nieostrożnej jazdy rowe-

rzyysty, Rowerzysta, którego nazwiska na-

razie nie ustalono, najechał na ul Św.

Jańskiej na przechodzącego przez jezdnię
8-letniego Juljana Siemaszko (Garbarska 8!

Dziecko doznało lekkich obrażeń ciała.

MMM.
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spodarz wielkiego Skarbu Narodo-
wego. Wiosna to okres najważniej-
szej pracy leśnika, pracy dla przysz-
łych pokoleń, gdyż leśnik nie ma te-
go szczęścia, aby mógł oglądać doj-
rzały owoce swej pracy. Siwy włos
obieli mu skronie, a kultury założo-
ne przez niego w młodości są za-
iedwie dopiero młodnikami,
_ Pojęcie, że lasów mamy dużo, że
las sam sobie daje radę i nie trze-
ba zupełnie tak wiele troszczyć się
o niego, jest najbardziej społecznie
szkodliwem. Przysłowie „nie było
nas, był las, — nie będzie nas — bę-
dzie las' musi przejść już do niepo-
wrotnej przeszłości, Lasy nasze kur-
czą się, kurczą się w sposób zastra-

|szający. Olbrzymie połacie nieużyt-
ków na miejscach, gdzie jeszcze w
tak niedalekiej przeszłości szumiały
bory, są tego bolesnym przykładem.

To też każdy obywatel, tak jak
zdaje sobie sprawę z konieczności
obrony państwa w razie najazdu
wroga, musi zdawać sobie sprawę i/
z konieczności dbania o dobro lasu.'

będzie miał

 

Zezw. Ż. F, O. 58/34, 5/3-34 r.
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ieatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohułansa. Dzis o

godz. 8 wiecz. Leair na Pohulance gra

giośną sztukę Antoniego Słonimskiego p. i.

„Kodzina“. Ćeny propagandowe.
Jutro o godz. 8 wiecz. „Steiek '.
—Niedzielna popołudniówka. Juiro ©

godz. 4 dana będzie na przedstawienie po-
południowe doskonała komedja satyrycžua
Antoniego Słonimskiego „Rodzina po .e-

uach propagandowych. Ss 3
— Teatr Muzyczty „Lutnia“.  Dziš

przedostatnie przedstawienie”barwnej i ob-
li'ującej w piękne melodje operetki Kalma-
na „Manewry Jesienne" z Olgą Szumską
w roli głównej. Obsadę tworzą wybitniej-
sze siły zespołu. Ceny miejsc propagan-
dowe od 25 gr.

W. niedzielę o godz. 4 pp. po cenach
propagandowych „Manewry Jesienne”.
— „Niech żyje młodość!* We wtorek

najbliższy premjera najnowszej komedji mu-
zycznej „Niech żyje młodość!” W premje-
rze wystąpi również w jednej z czołowych
ról reżyser teatrów warszawskich M. Do-
mosławski, w którego opracowaniu sce-
nicznem „Niech żyje młodość!” przygoto-
wana została specjalnie dla sceny wileń-
skiej.
— Uwaga! Od dnia 1 maja w Teatrze

„Lutnia* widowiska wieczorne rozpoczynać
się będą o godz. 8.30 wiecz. Również od
dnia najbliższej premjery zastosowany bę-
dzie letni cennik biletowy, przewidujący
na okres letni znaczne obniżenie cen,
— Teatr-Kino Collosseum. Dziś teno-

menalny film „Ostatni z Gołowlewy«+.
Następny program wypełni niezwykiy 4uia
£rnesta Lubitch'a p. t. „Sztuka zycia w
wykonaniu najwybitniejsz. gwiazd ekranu,

POLSKIE RADJO WILNO,
Sobota, dnia 28 kwietnia,

1.00: Czas. 11.50: Utwory Ketelbeya
(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Utwory Svhrec-
kera (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.55:
Dzien. poł. 14.55: Kwadrans akademicki.
15.05: Wiad. o eksporcie i wiad. giełdowe.
15.20: Pieśni. 15.35: Audycja dla chorych.
15.55: „Dawne puszcze” — odczyt.
Transm. z kortów „Legji”. 16.35: Koncert
solistów. 17.30: „Mickiewicz“ — odczyt.
17.50: „Święto lasu* — odczyt, 18.10: Rim-
skij-Korsakow —  „Szecherezada” (płyty).
18.50: Przegl. prasy roln. kraj. i zagran.
19.00: Tygodnik litewski. 19.25: Kwadr. po-
etycki. 19.40: Sport. Wil. kom. sport. 19.47:
Dzien. wiecz. 20.00: Koncert chopinowski.
20.35: Skrzynka techniczna. 20.50: Muzyka
lekka. 22.00: „O porcie w Druji* — od-
czyt. 22.15: Audycja regjonalna. 23.10:
Kom. meteor. 23.15—24.00: „Kukułka wi-
1ейзКка" — transm. kabaretu liter. z Klubu
Artystycznego „Smorgonia”,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Transmisja z Katedry Wawelskiej.
Specjalnie podniosły charakter posia-

dać będzie zapowiedziana na niedzielę,
29 kwietnia, godz. 10 rano transmisja z Ka-
tedry na Wawelu, gdzie odprawione zosta-
nie nabożeństwo z okazji 200 rocznicy
śmierci ks. Grzegorza Góryczyckiego, kom-
pozytora i kapelmistrza Katedry Wawel-
skiej. Kazanie na czwartą niedzielę po
Wielkiej Nocy, na temat „Pociecha synów
Bożych”, wygłosi ksiądz magister Edward
Szwejnic, rektor kościoła akademickiego
w Warszawie.

Bohdziewicz pisze.
Znany wileńskim radjosłuchaczom współ-

pracownik Rozgłośni Wileńskiej siedzi od
dłuższego czasu w Paryżu, studjuje sztukę
filmową, ale nie zapomina o swem mieście
rodzinnem. Dowodem tego listy, z których
najnowszy, ujęty w formę feljetonu na te-
mat „Wróżby i pasjanse' odczytany zosta-
nie przed mikrofonem wileńskim w nie-
dzielę o godz. 19. 5

Słuchowisko pogodne.
Świetna artystka teatrów warszawskich,

p. Janina Romanówna, obdarzona wybitnie
radjofonicznym głosem, wystąpi w niedzielę
o godz. 18 w słuchowisku pióra T. Sygie-
tyńskieśo p. t. „W majowem słońcu”.

Z Medjolanu do Wilna,
„Gwoždziem“ programu niedzielnego bę-

dzie oczywiście transmisja opery „Werther” |
Masseneta z teatru La Scala. Kozpocznie
się o godz. 20,57. Radjosłuchaczom pol-
skim urozmaici tę audycję w pierwszej
przerwie feljeton p. Władysława Fabry, po-
święcony omówieniu tej opery pod wzglę-
dem muzycznym — a w drugiej przerwie—
feljeton dr. Jana Muszkowskiego, który zaj-
mie się literackim pierwowzorem libretta,
do którego jak wiadomo posłużyła powieść
Goethego pod tym samym tytułem.

 

ia, każdego dziecka będzie zasadzić
co roku jedno jedyne tylko drzewko;
niech każdy zdaje sobie sprawę, że
łamiąc bezmyślnie  kizewy czy
drzewka, aby zrobić sobie kijek czy
laseczkę, którą zą chwilę rzuci jako
przedmiot  bezwartošciowy,  robi
krzywdę całemu społeczeństwu, ro-
bi krzywdę swej Ojczyznie,

Las i leśnik musi znaleźć zrozu-
mienie, wyczucie go w społeczeń-
stwie. O lesie trzeba pisać, mówić,
uczyć, aby trafić do serc wszystkich,
aby społeczeństwo zrozumiało, że
lasy to jego bogactwo, to jego do-
dobrobyt i zdnowie!l

(W, tym też celu w każdą ostat-
nią sobotę kwietnia zosiało ustano-
wione na terenie całej Rzeczypospo-
litej „Święto lasu”, Święto to ma na
celu budzenie j szerzenie wśród spo-
łeczeństwa, a szczególnie wśród mło
dzieży kultu lasu i drzew w ogólnoś-
ci; uświadomienie szerokich mas
ludności, a zwłaszcza młodzieży
szkolnej o niepożytych wartościach
lasu dla dobra ogółu i znaczeniu lasu
dla kultury duchowej, fizyczneji

źle wy- | zapewniony byt, gdy troska o niego | materjalnej, pouczenie ogółu obywa-
rośnięte,nieprzygoto wane należycie przeniknie do serc wszystkich oby: teli o konieczności szanowania, chro
do przetrwania zimy, Człowiek las wateli. Gdy każde drzewko stanie | nienia i opiekowania się drzewami
eksploatuje, jego obowiązkiem jest się przedmiotem troski i miłości, a i lasami; zachęcenie do obsadzenialas ten hodować, musi troszczyćsię nie materjałem, który przy każdej dróg, osiedli, zalesiania nieużytków
o byt jego, gdyż las to nasze bo-jokazji się niszczy. Żeby jednak las'i pielęgnowania wszelkich nowo-gactwo, nasze zdrowie, a w wielu/ukochać,
wypadk

swą pieść godową  głuszec, modlitwie — rozpoczyna siędzień na.
„Las to kraina cudów, trzeba u-

mieć czytać w. tej wielkiej księdze
przyrody, aby zrozumieć ile i jak!
$runtowneśgo przygotowania nauko-
wego potrzebuje ten, kto chce nosić
miano leśnika, Leśnik to nie tylko!
eksploatator, to nietylko myśliwy, to!
w pierwszym rzędzie hodowca, go- |

ach—nasza twierdża obron. |cię do niego zbliżyć,
trzeba go poznać, trzeba

zżyć się z nim.
To też każdą swobodną chwilę, każ- |
de święto spędzajmy w lesie, śpiesz-|
my napawać się czarowną wonią na- |
szych borów, uczmy się patrzeć na|
las, starajmy się go poznać i poko-|
chać, a wówczas dopiero zrozumie-|
my jakie dobrodziejstwa las nam
daje.

Niech ambicję każdego obywate-

| powstałych zadrzewień,
I u nas w Wilnie dziś obchodzimy

po raz drugi „Święto lasu'. Niech
jednak dzień ten nie będzie tylko
dniem uroczystości, od niego roz-
pocznijmy pracę, od niego zacznij-
my patrzeć się na las i nim się inte-
resować; — a wówczas doczekamy
się odrodzenia potęgi naszych borów
kresowych.
Wilno, w kwietniu 1934 r.

16.10:

  



Ruch wydawniczy | Giełda

R i p | druki kwietniowy zeszyt organu harcer-|Belgja 123,85—124,16—123,54. Berlin 208,50
„Strażnica Harcerska”, Wyszedł WARSZAWA (Pat), Giełda. Dewizy:

| stwa narodowego „Strażnica Harcerska”. | —209,02—207,98. Holandja 356,45—359,35—

| Na treść numeru składają się artykuły | 57,55. Kopenhaga 120,80—121,40—120,20:
1. J. Koz.: Prawo, | Londyn  27,02—27,15—26,89.

_DZIENNIK MILEŃSKI

TRENINGI WIOŚLARSKIE W A. Z. S. į Opłata za sezon wynosi: dla panów —

Sekcja Wioślarska A. Z. S. prosi, wpisowe 5 zł i 20 zł. opłata za sezov, Nowy Jork

wszystkich Kol. Kol., pragnących rozpocząć płatne w dwóch ratach. | 2. K. J. Glos niežyjącego harcmistrza, 5,26—5,29— 5,23. Kabel 5,26'/2—5,29'/2—

treningi, o przybycie na przystai w ponie-| Dla pań — wpisowe 5 zł. i opłata zaj 3. B. P.: Do czego to zmierza? (Rozwa-| 3,231, Paryż 34,97—35,06—34,88. Praga

działek dn. 30 kwietnia rb. o godz. 17-ej. | sezon 15 zł, płatne w dwócł ratach. | 22,01 —22.06—21,96.| Stokholm  139,45—+

: bie dnc I Użytecz-, 140,15—138,75. Szwajcarja 171,59—172,02—
Przystań sekcji mieści się przy ul. Kori

sciuszki 12. { Zawody zapašnicze w Rzymie, | 5. W. Związku Harcerstwa Polskiego, | 54,88
1{

11116. Wiochy 45,11—45,23—44,99.

6. ZPolskiize Świata, szy towe: Pożyczka budo:
ZAPISY NA CZŁONKÓW SEZONOWYCE:. RZYM (Pat). Wczoraj odbyły się| OZ AE : | Papiery procentowe: Pożyczka bu a

7. Z książek i czasopism. | | wlana 43,90—44. inw. ser. us-—1152

Sekcja sportėw wodnych W. K. S.!yRzymie międzynarodowe zawody| . Trešė numeru poświęcona oświetleniu| Konwersyjna 65—6475. 5 proc, kol, 59,57

„Šmigly“ zawiadamia zainteresowanych, ze oma ZA Y | zmian, narzucanych statutowi Związku Har-| 6 proc. dol. 76,25. Dolarówka 53,30—53,50:

  

 

  
  

Z KRAJU.
Katastrofa samochodowa pod Kraśnem.
Na drodze między Krasnem a,chodu ciężarowego, Stanisław Dom-

Mironowszczyzną wydarzyła sięka- | kiewicz, złamał lewą rękę i odniósł

iastrofa samochodowa. Samochód|potłuczenia głowy.  Dozorca gęsi
prywatny, powożony przez Zygmun- | Chaim Gordon wskutek upadku po-
ta Krasowskiego, zderzył się z sa-| kaleczył sobie twarz i złamał palec
mochodem ciężarowym, wiozącym|u prawej ręki.
śęsi z Kraśnego. Skutkiem zderze-| W skrzyni udusiły się 4 gęsi.

| żania o statucie Zsklr:P),
4. Stowarzyszenie Wyższej

| ności,

r
a
d
o

 

 
 

 

    

nia samochody ule częściowemu т ż RAS o, mistrzostwo Europy.| cerstwa Polskiego. Konsekwencje nieunik-' Stabilizacyjna 60,38—60,50—60,38, drobne| ==

NROdZCAŚ y uległy czę FZ zapisy na członków sezonowych przyjmują W) wadze piórkowej Dworak, po| Śrono tych atajan:joraz Uich. - załotne: dole |6075--6018: (4Unód Móc. 1 Z zikiasiją

K i Ra r y hIi м | i 2 i i M ae i oprac Spas we W 'pięknej walce, pokonał Szwajcara zapa w tym numerze bardzo trafne wy-| goją „04 o L+ wezZW TY

rasowski wyrzucony został do | piątki od godziny 17-ej do godziny 19-ej na Schera. Wi wadze koguciej Ruda| "4x SN sh sA cje: Bank Polski 82,25. Lilpop 11,3%

pobliskiego rowast odniógł hreżnacz” 1 0 y ji mtNICZ0 э dll 880 przystani byłego klubu sport. 3 bataljonu (Polska) przegrał iapunikty EG aia Aduninistracji: War- ZA nk A аа, A

ne pokaleczenia. Kierowca samo- JUŻ raopatrzyłeć Się? | saperów. motem (Belgja). : | Rubel:4,654(eš : : '

DLPIDS USE SESI

Poszukują posady o-  Wykwalifikowana | wy-

Reroplanem z Moskwy nadszedł | przywiózł jeden egzempiarz błyska- chmistrzyni lub gospo-  chowawczyni poszukuje

wieznego reportażu sowieckiej „Kinochroniki
dyni na wieś. Znam się posady, zna freb. met.

może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer. umie szyć, wyma*
gania skromne. UI. Ta-

, tarska 12 m. od 2
do 5. gr—2

!

Wychowawczyni о: ODWNSZOROGZEOWO> ftrebl. metod. poszu- |
uje posady może się

zająć dziećmi wwieku
od 2 do 10 lat. (imie
szyć, rob gim. Poważne
świadectwa i ref. му а-
gania b. skro ne ul. Ta-

na gospodarstwie, kuch-
ni, hodowli drobiu i mle-
czarstwie Referencje do:
bre. Ofiarna 2 m. 7.

OTO PE& Op а
izesiękioniom MONO

L. pow. 79/34 Kom. Kz,

CEMENT |
Podaai «WYSOKA»?

orz BLACHĘ OCYNKOWANĄ
Górnosląskich Zjednoezonych hut

 wwaseaiitywiie „CZELUSKINA“.
Kino „PAN“ i tym razem utrzymuje prym w uzyskaniu największego wydarzenia dnia dla swego ekranu i wyświetlać go będzie jako nadprogram

o

ы Р A ES Fe YW K A 66, Ściślejsze szczegóły
w jutrzejszych ogło-

szeniach.

DZIS Premjera! Film nad fllmami. Największa sensacja świata.
Rekordowa obsada: HARRY COOPER, Fredric March I Miriam Hopkins w wielkim orotycznym filmie

°

9г
13,  ———

 

Najprzedniejszej
fakości

 

 

| Szczyt pracowitości.

— Moja żona—o-
powiada pan Kaje- |

 
czka, że kiedy była

 

Biuro Jagiellońska 3, tel. 811,„COLOSSEUK" a SZTUKA ŻYCIA 391 ннн ОНАа › ЦЕН от О настр
 

 

OSTROBRAMSKA 5
® A

Reżyserja Ernesta Lubicza, twórcy „Parady Miłości". Skład uiegakt i JU bocznica w i I panną i ja, klęcząc

Na scenie: Komed!: MOCNA SZTUKA, udział biorą: Molska. Janowski, Borski. — Film ten był wyświetlany w naj- - oma min p e egno- przed nią, ! oświad-

większem kinie w Warszawie „Swiatowid* w ciągu 3-ch miesięcy z kelosalnem powodzeniem. waniu czałem się jej, to

Bilety honorowe i kontramarki bezwzględnie nieważne. Chrześcijański Takład Fotograficzny Imai ni ORIG, , ras

chorych posiadam kilku-
Zd 

 

  
  

 

letnią praktykę i po-
chwalne zaświadęzenia z
Klinik. Chętnie przyjmę
dogląd chorego(rej) za

czas przyszyła bra*

kujący guzik do ma- |

rynarki.
„FORTUNA“

ul. Zamkowa Nr. 12
Dziś ostatni dzień. Clou Sezonu. Królowa JOAN CRAWFORD Gfire Ž.=Ckj 66

gwiazd I mody, słynna, przepiękna, znana

w swojej najnowszej ostatniej kreacji, w rewelacyjnym filmie p. t. 55
: niską opłatą z utrzyma- 1

który nareszcie został OCENZUROWANY. Režyser twórca „Na zachodzie bez zmian” Lewis Milestone. WSTĘP TYLKO DLA Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio, sam APA Skrócona odległość.

W sobotę I niedzielę od godz. 2ej.
Już JUTRO najwe-
selsza premjera w kinie

DOROSŁYCH. Seanse 4, 6, 8 I 10 wi*cz.

Wspaniała najnowsza czeska pl- NOC NIESLUBNA

kantna muzyczna komedjo-farsa

przyjmuje roboty amatorskie. — Daleko stąd do

miasta? — zapytuje |

przyjezdny spotkane-

«CASINO».

 

ANOŃSI
Poszukują posady do

  
 Zdrowe domowe

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

  
    

 

          
 
  

    

 

   

PASLNTLVTAN VASON

4 wszystkiego do małej

s« Bohater tysląca przygód, ulubieniec w filmie łnym Mieszkania OBIADY ; iej: |

Uwaga! о216 AN publiczności, jedyny w swoim rodzaju HARRY PEEL emocji i sed! i pokoje || na maśle. Na oda oOA bardzo do- | go na drodze wiej

w kinie ; Ё i brem gotowaniem lub za| skjej chłopa
Dz. Balkon 25 gr. lk Ф o ki o V оо ОВаьнч | » POS S| kucharkę do kasyna lub > pa. i

k Л pensjonatu. W średnim — leraz sze у

CENY| Dz.Parter Sigs „w%ielkomiejskie cienie ва MIESZKANIE о ана T
ZNIZONE! wiecz. Parter od 70 gr. Dramat z życia przestępców wa frakach. Nad program: Najnowszy „Fox* | dodatki.| neczne, z  elektryczno-|Powieści podróżni- aAkis byla siada

WENECKIE AUDI ścią i ogródkiem ul. Ko: cze K. May'a in: ZeciBdol7 SJ dA odj .
narskiego 40. 145—4 rzędwojenae wydanie Jakto?

l pr SAża WEIPIK C 51Bš śś SE S aa ОЧДЕоЕ, bogato ustrowasa g-|qm| — Abowzeszlym

cił umysły całego świata,
:

с!пуцупіе SROWE powodzeniem 55 z FRANCISZKĄ GAAL AaaLada ROC: Wdowa po sierżancie tygodniu wiater oba”

Wszyscy w niebywały <«LSIBI» Pamiętajcie! Kto aCSIBI» niech śpieszy sklego 16. Na żądanie|W. P. znajdująca się w| lił dwa słupy...

sposob ona ea Nad Е RA ujrzeć. z wszelkiemi wygodami prospekta, skrajnej nędzy wraz z |
i ad piogram: rakcje. a 1maja. W. Pohulan. ad, . гт‘о]кяігп'\ psa prosi o| 4AŁAAAASSAAAAŁAŁAŁAAAA |

PROKAS
a m. 1. 56—0 Od 2 akąkolwiek pracę, mo- |

7 stąpie że prowadzić samodziel-

SĘ м nie kasyno, umie szyč. е

DZIŚ. Skrząca się /niewyczerpanym humorem i pogodą © rekordowem tempie KOMBDJA francuska pełna wdzięku i najczaro Mieszkanie Arda y Administracji D RU KI

wniejszej muzyki
aw arn ę Z

młodość na zamówienie nin xiii i Gas apiemaęcaplonęgme, „zj rex w Admiasacj, _,|preey prosgy siedzi |gagąj gaey „|.
czyli, „MĄŻ WŁASNEJ „MAMY”) Arcyzabawne perypetje na tle zagadnienia wiecznej młodości Nad program: Urozmalcone do- # w m. „Dz. „* @в WIZYTOWA | Ba

zy „MA datki I najświeższe nowiny z całego Świata. CENY ZNIŻONE. dów ać M „Wdowy“, gr3 ZĄPROSZEAIA Duj

<entrum miasta. Dowie- 7"BIEDNA"SIERÓTA"] BROSZURY

— ' ВУ dzieć się ul. Połocka 9—4, | PRACA BIEDNA SIEROT. BFISZE К

-0 zonaEi z
B I L A M S S U R o W Y pa: In algdninės 680: o nie ua op'acić WYKONYWA Sr

у a poszukuje posady za zł. za naukę. Ukoń- BRUKA ТА

Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego 5. А. Mieszkania _| xsucjs" Łaskawe" zgioz|| czenie "oś lego kur UKARN i я
z 2 szenia e adminiatca su zapewni jej lekcje

AKTYWA. na dzień 31 marca 1934 r. PASYWA. A Dziennika”. Wileńskiego a (ek(ary i LWIERZYŃSKIEG de

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne mi, do wynajęcia. Inf.| PO" 251—0 Н ;;‘;"";"‘,У‘":;"Ё: Mostowa ul. Hr.1. Szę

a) gotowizna w kasie 98.211.10 a) zakładowy 2.500.000, — Dominikańska 8—2 lub SZOFER Wii.“ Adres tamże. Telefon 12-44 sz

b) pozstałość w B-ku Polskim, P. K. G. a b) zapasowy 127.908.81| 2.627.908.81 ; | w dezerey. SP zawodowy z  debremi gr ЕНУ NISKIE Śrę

i B-ku Gosp. Krajow. 233.964.80 A wa i аслЬ EIDOS|$wladectwami poszukuje CSS Ni,
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s MANN. 23) — Panie? ; ' — Stucham pana. 3 aę* A OSA

GEORGES HOFF М. i ' i i — Pnoszę mnie nazywać Paccoret — jestem notarjuszem — rzekł — Usuńmy najpierwwszelkie wątpliwości: telefon do policji poj I

> starzec.
zwoli pana sprawdzić mój stan cywilny: Józei Paccoret,urodzony w pó.

Fabr anńnci Z Ota. Ruszyli razem w stronę des Bergues, ryżu 22 września 1869 r., kawaler. W. 1901 roku odziedziczył po pn

‚ — Spodziewał się pan napaści? — zapytał grzecznie dziennikarz. | ojcu notarjuszu dobrze prosperującą koncelarję, przyulicyLouvre, Pes

ki Nie otrzymawszy znów odpowiedzi, zmienił taktykę: cuję tam do 1923 r., w którym to roku odstępuję kancelarję i meska

Przekład autoryzowanyz francuskiego : — Piękna noc, choć trochę chłodna... je, posiadając znaczny majątek, obszerny apartament na pierwsze” |

Bruno rozejrzeł się za Mac-Gregorem, który pozostał w cieniu pla- Pan Paccoret nie otworzył ust. piętrze przy ulicy Marignan 14, w domu, który jest jego własnością. Ч

lanów. Zauważył Amerykanina, biegnącegow stronę mostu Moaut-Blenc Bruno podjął niezrażony: ; Pan _Lebon skłonił się: : iai taiomnicžoss .

zygzakiem, w obawie przed strzałami. Nagle tuż za Brunem zorlegt się — Ci nędznicy wiedzieli na pewno, że tego wieczoru miał pan zdra- | — Oto stan cywilny — rzekł — pozbawiony wszelkiej tajemniczem | 4

donośny :ozkazujący gios: dzić panu Lebon pewne tajęmnice, które woleliby trzymać w ukryciu... | ci. — Stwierdziwszy to — ciągnął pan Paccoret — powiem wszystkow| |

— Ręce do góry, albo strzelam. Cisza. paru słowach; uganiacie się za chim erą. Tajemnicazłota nie istnieje, 3 di

Dziennikarz usłuchał i odwrócił się. SA : — Niebezpiecznie jest zmieniać front — zaryzykował reporter. bo jeżeli nawet istniała, to doktór Piotr Gans i jego córka unieśli ją Z a

O piećdziesiąt centymentrów od jego głowy widniał czarny otwór Tamten przystanął i przyjrzał mu się bacznie. Bruno ciągnął na| sobą do grobu. Taki niebywały wynalazek nie może być zamknięty 12 b

luty brown:nga, Bruno zobaczył rękę, u której brakowało dużego palca. | chybił trafił: paru formułkach. Gdyby nawetudaio się zrekonstruowač tak wspania'“ | b

Staruszek z Hagi zaśmiał się szyderczo: — I wydawać dawnych wspólników... zaopatrzone w narzędzia laboratorjum, jak to, któreposiadał uczony ho” k

—, Poco się pan w to miesza? Starzec wzruszył ramionami i poszedł dalej. Nareszcie z jego ust lenderski — nawet gdyby „udało się odtworzyć setki jego formułek, trze” С

Bruno wykrzyknąt: wyszło jedno jedyne słowo odpowiedzi: baby jeszcze nieprzeciętnie zdolnego uczonego — a nie bandy ztoczyb“ \

—Ocaliłem panu życie! j 2 — Głupiec! — szepnął półgłosem. ы ców, nadto miesięcy doświadczeń i cierpliwych prób dla otrzymania 28° | n

I zaczął szukać noża, który wypadł z rąk La Mignette. Nie było : ledwie części rezultatów, uzyskanych przez Piotra Gansa.

go już na zien.i. ; . TR NS ` ы * ? : — Bardzo słusznie — przyznał Bruno— i T

— Poco się pan w to miesza? — powtórzył cierpki, nosowy głos —A więc praktycznie rzecz ujsn ując, tajemnica zniknęła wraz z P

starca. i i OFOP Ata zakciaśkik Zobaczywszy wchodzącego razem, rzekomego pana Paccoret, notar: | rem Gansem i jego śmiercią. Przestańcie ścigać cienie. „Jeżeli może 2

Bruno opuścił ręce i odpowiedział z uśmiechem: : jusza, i Brunona Desvignes, pan Lebon prawie niedostrzegalnie podniósł | dla was być pociechą, „wskażę wam. gdzie odnajdziecie ich mordercó”

— Szedłem na pana spotkanie. Mieliśmy się za chwilę zobaczyć w| brwi. ' Pan Lebon zrobił całkowicie obojętną minę i zapalił „papierosa. gal т

Les Bergues. Niech pan pozwoli, že pėjdziemy razem — tulaj nie jest —Spotkaliśmy się na bulwarze, przypadkowo — wytłumaczył — Jutro wieczorem znajdzie pan całą bandę w kryjówce — doda |

zupełnie bezpiecznie... starzec. i staruszek, jakby dla zachęty, a ponieważ tamci milczeli, zapytał P9 |

Tamten schował brownin$ do kieszeni palta: Inspektor spojrzał na dziennikarza podejrzliwym okiem. dłuższej chwili: — Czy to pana nie interesuje? s |

— Niech pan mi wierzy że zarówno dla mnie, jak 1 dla pana — Wytłumaczę to panu — rzekł Bruno. — Owszem — rzekł pan Lebon. — Nawet bardzo. Zastanawiam $

mój młodzieńcze... ; — Nie wątpię — wtracil pan Paccoret. — Ale poniewaž ja mam| tylko, w jakim celu pan nam to to wszystko opowiada? '

— Nigdy o tem nie wątpiłem. Ale dziękuję panu za na pewno nie bardzo niewiele czasu, odrazu przystąpimy do tego, co nas najwięcej D ) 2% т

bawioną podstaw uwagę, panie,.. Panie? | interesuje, A : BG |

т №е byłoodpowiedzi. Powtórzył z naciskiem: Pan Lebon wskazał gościowi krzesło i sam usiadł.
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