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 ©dprawione w świątyniąch wszyst-
ich wyznań.

! O godz. 9 rano odprawione zo-
Stało nabożeństwo przez kardynała

byli prezydent RP, członkowie rzą-
lu z premjerem  Jędrzejewiczem,

marszałek sejmu Świtalski, korpus
dyplomatyczny, wyżsi dostojnicy
państwa, delegacje stowarzyszeń
społecznych i organizacyj wojsko-
wych z pocztami sztandarowemi i
tłumy wiernych, Po mszy odśpie-
wano hymn „Boże coś Polskę”,

. W chwili, gdy odprawiano nabo-
| žeūstwo, ustawily się ironiem do po-
mnika ks, Poniatowskiego oddziały
wojskowe, organizacje wojskowe i

| młodzieży.

RYGA (Pat). Z okazji polskiego
Święta narodowego odprawiono w
Rydze w kościele Najśw. Panny
Marji uroczyste nabożeństwo w
Obecności nuncjusza apostolskiego
Cecchiniego, posła polskiego Becz-

łotewskich przedstawicieli władz
rządowych i wojskowych i licznie

_ zebranej kolonji polskiej. Wszyst-
kie pisma podały wiadomość o świę-
Cie polskiem, a największe dzienniki
jak Janunakas Sinas, Briwe Zeme i

 Siegodnią umieściły portrety prezy-

'. TALLIN (Pat). Przybyła tu de-
| legacja polska w składzie marszałka
| senatu Raczkiewicza, ministra Hu-

bickiego, prezesa BB Sławka, sena-
torki Hubickiej, płk. Rusina ; radcy
Mohla
Na dworcu ustawiła się kompanja

honorowa kaitselitu a gości powitali
członkowie rządu 1  pariamentu.
Dworzec i gmachy państwowe były
udekorowane flagami estońskiemii

- polskiemi,

; Przed południem delegacja od-
wiedziła prezesa Einbunda, generała
aidonera i ministra Saljamę, a o

$odz. 12 przyjęta była u prezydenta
Paetsa. Potem Polacy złożyli wie-
niec na mogile bojowników o nie-
podległość Estonji. ©О godz. 13-ej

| Drezes Einbund wydał śniadanie.

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna,
że w klubie politycznym odbyło się
dyskusyjne zebranie, poswięcone

/ sprawie wileńskiej oraz związkowi
państw bałtyckich (W zebraniu
wzięło udział wielu wybitnych poli-
tyków i profesorów.

Największe wrażenie wywarła
|] mowa prołesora Czepinskasa. Prof.

| Czepinskas, mówiąc o związku bał-
 tyckim, podkreślił, że każde zbliże-

| nie polityczne, kulturalne i ekono-
| miczne może jedynie przynieść ko-

 rzyść obu stronom. Największym
|| naszym wrogiem nie są bynajraniej

Polacy, Niemcy zawsze szkodzili i
byli litylko niebezpiecznym sąsia-
dem.

Przechodząc do zagadnienia wi-
Ё leńskiego, prof. Czepinskas oświad-

czył, że problemu tego w żadnym
| wypadku nie należy łączyć ze

związkiem państw bałtyckich. Cho-
| ciaż nie możemy wyrzec się Wilna,
| to w chwili obecnej byłoby ono dla
/| nas pod względem finansowo-eko-

ym ciężarem nie do znie-
1 Sienia. Polska wydaje na Wilno

zwołuje na
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Kakowskiego, na którem  obecni|

| kowicza, korpusu dyplomatycznego,|

Popołudniu poselstwo polskiepodej- |

Trzeci maj w stolicy.
, Po nabożeństwie o godz. 10,45
| przyjechał prezydent RP. W tej

i  przedziły uroczyste nabożeństwa, chwili orkiestry odegrały hymnna- |

|rodowy a wojsko prezentowało

| broń, Defiladę prowadził dowódca
OK i gen. Jarnuszkiewicz. O godz.
|12,30 zakończyła się defilada.

WARSZAWA (Pat). Z okazji
święta 3 maja w sali rady miejskiej

jodbyła się akademja ku uczczeniu
| konstytucji 3 maja. Akademję za-

| gaił przewodniczący komitelu zbiór-

|ki na dar narodowy dyr. Stanisław

Miklaszewski. Następnie przemówił

z okazji dzisiejszej uroczystości wi-

ceprezydent miasta Pohoski. Prze-

mawiali też proi. J. K. Morawski i

|dyr. Polskiej Macierzy Szkolnej

Stemier.

Święto 3-go maja w Rydze.
sudskiego oraz artykuły, podkreśla-
jące historyczną misję Polski w

| dziejach Europy a także jej obecny
jstosunek do państw bałtyckich.
O godz. 18-ej państwo Beczkowiczo-
wie przyjęli życzenia od kolonji pol-

La Radjo lotewskie urządzito
| audycję poświęconą Polsce, na któ-
rą złożył się odczyt okolicznościowy
i występy w części koncertowej Po-
laków  Turczyūskiego i Dubiskiej.
Wieczorem odbyła się uroczysta
akademja oraz raut-bal, urządzony
przez t-wo łotewsko-polskie,

 

denta Mościckiego i marszałka Pił-'

Delegacja polska w Estoniji.

pus dyplomatyczny i delegację pol-
ską.

O godz. 19-ej rozpoczęła się w
teatrze narodowym wielka akademja
ku czci polskiego święta narodowe-
go.  Przemawiali gen. Laidoner,
prezes Einbund, charge d'aflaires
Starzewski, min. spraw zagr. Salja-
ma i prezes Sławek. Mówcy estoń-
scy podkreślali stałą przyjaźń obu
narodów i wzrost znaczenia Polski
w Europie, bez której nie można
rozstrzygać ani jednego zagadnienia
większej wagi Część koncertową
wypełnili artyści estońscy i specjal-
nie przybyli z Polski Mazurkiewicz
i Fedyczkowska.

| Po akademji odbyło się przyjęcie
|u prezydenta republiki, a następnie
raut-bal w klubie „Centum*,

 
Rewelacyjna dyskusja w klubie

politycznym w Kownie.
Sensacyjną mowa profesora Czepinskasa.

miljony, jednak jest to kropla w
morzu. Zdaniem mówcy, wyjścia z
sytuacji należy szukać w drodze
kompromisu. „Jeżeli wielcy ksią-
żęta litewscy uważali za możliwe
wiązać się unją z Polską, to my,
odrzucając wszelkie uczuciowe mo-
tywy, powinniśmy nawiązać nor-
malne stosunki z Polakami, Posu-
nięcie Hitlera może być dla nas
przykładem. 7 czasem i my znaj-
dziemy sposób do odzyskania Wilna.

Profesor Paksztas uważa, że pań-
stwa bałtyckie bynajmniej nie są
zainteresowane w przyłączeniu Wil-
na do Litwy. Co się zaś tyczy Nie-
miec, to Rzesza dokłada wszelkich
starań, ayb utrzymać obecne anor-
malne stosunki pomiędzy Polską a
Litwą. Wilno to drugi korytarz,

Inni mówcy, jak prokurator sądu
najwyższego Kawali, były śuberna-
tor Kłajpedy Zaukauskas, stanęli na
stanowisku, że związek bałtycki
jest nieodzowny w interesie państw
bałtyckich, jednak istnienie jego nie
może pomóc w odzyskaniu Wilna. 

; KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 6-go maja 1934 roku w sali przy ul. Orzeszkowej 1!
Sekcja właścicieli drobnych I średnich nieruchomości przy Stron-

nictwie Narodowym
godz. 12,30

WIEC WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI
ha którym poseł na sejm Mikołaj Osada, wiceprokurator Sądu Apelacyj-

nego w Wilnie w stanie nieczynnym wygłosi referat p. t.

«Kwestja mieszkaniowa».
A Poseł Osada znawca spraw własności nieruchomej miejskiej mówić będzie o środ

kach, które powinny be
ności nieruchomej w  

zastosowane ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb wła-
linie—to też właścicieje powinni we własnym interesie stawić

ży się licznie na wiec.
<aproszenia wydaje Sekretarjat przy ulicy Orzeszkowej Mr. 11. Wstęp wolny.

mowało dostojników estońskich, kor-;

  
  

 

  

  

  

organizacje litewskie doszło do
ostrych demonstracyj antyniemiec-
kich. Poszczególni mówcy oskarżali
Niemców kłajpedzkich o akcję irre-
dentystyczną, zarzucając dyrektorja-
towi kłajpedzkiemu popieranie tych

LONDYN (Pat.) Angielski mini-
ster handlu Runciman odwiedził
dziś popołudniu ambasadora japoń-

Reutera, poinformował go, że rząd
Wielkiej Brytanji zmoszony jest za-
pewnić ochronę przemysłowi włó-
kienniczemu oraz w innych dziedzi-
nach przemysłu krajowego przeciw-

MADRYT (Pat). Dziś przed par-
lamentem nowy premjer Samper od-
czytał deklarację rządu, zaznacza-
jąc, że program nowego gabinetu
streszcza się wtrzech hasłach: spra-
wiedliwość, praca i honor. Po dys-

| DEREKA. 

Rewolucja ẁ
3

Yemenie,
PORT SAID. (Pat). Wedlug nie-

potwierdzonych jeszcze wiadomo-
ści, iman Yemenu umarł a w stolicy
Yemenu wybuchł bunt. Książę Sei-
fulislam, najstarszy syn imana, któ-
ry dowodził na północ od miejsco-
wości Sena,, Zbiegł w niewiadomym
kierunku,

LONDYN (Pat). Wedłuż wiado-
mości, jakie nadeszły do Kairu, w
Yemenie wybuchła rewolucja. Po-
wsłańcy napadli na pałac kiólewski
Sana. lman Yemenu rzekomo został
zamordowany. Rewolucja rozpoczę-
ła się w garnizonie wojskowym.
Książę-następca tronu zmuszony był
do ucieczki, gdyż wojsko wystąpiło
przeciw niemu. Ibn Saud wykorzy-
stał wewnętrzne niesnaski Y emenu.
Armja jego znajduje się pod miejsco-
wością Hodeidah. Według niespraw-.
dzonych wiadomości, garnizon mia-
sta wypowiedział posłuszeństwo i
miasto poddało się lbn Saudowi.
MOMBASSA (Pat). Krążownik

angielski Enterprise odpłynął dziś
rano do portu Aden w związku z
ostatniemi wiadomościami z Arabji.

Niadomości
telegraficzne.

* Prasa warszawska notuje po-
głoskę o możliwości mianowania
czwartego wiceprezydenta  War-
szawy. Jak słychać, na stanowisko
nowego wiceprezydenta upatrzony
jest p. Medard Downarowicz.

* Podczas maniiestacyj pierwszo-
majowych w Pruszkowie doszło do
starcia pomiędzy grupą komuni-
stów a młodzieżą narodową. Pod-
czas tego starcia ktoś z komunistów
rzucił odważnikiem, trafiając w oko
przywódcę miejscowej młodzieży na-
rodowej p. Edwarda Dmowskiego.
Ponieważ widzi on tylko ra jedno
oko i w to właśnie został raniony,
zaniewidział całkowicie.

Znów pogłoski
o ustąpieniu min. Zawadzkie-
go i wicem. Pierackiego.
Jak donosi prasa warszawska, w

kołach sanacyjnych mówią, że przy
najbliższej rekonstrukcji gabinetu,
której spodziewają się pomiędzy 10
a 15 bm., ustąpi ze swego stanowi-
ska minister skarbu, p. Zawadzki,
Powodem tej decyzji mają być trud-
ności, na jakie p. Zawadzki natrafia
w wykonywaniu budżetu.

Nastąpić ma również zmiana na
stanowisku: wiceministra Oświaty
Dotychczasowy wiceminister p. Pie-
racki odchodzi na inne stanowisko i
ma jego miejsce ma być mianowany
dyrektor departamentu ogólnego
min. W. R. į O. P., przewodniczący
„Stražy Przedniej“, p. Makuch. Sta-
nowisko p. Makucha w „Straży
topa) ma objąć p. Stamirow-
SKI. 

skiego i, jak się dowiaduje agencja|
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Demonstracje przeciwniemieckie
w Klajpedzie.

BERLIN (Pat). Z Klajpedy dono-
szą, że na zebraniu zwołanem przez  liło rezolucję wzywającą rząd ko-

| wieński do interwencji.

rystycznych. Zgromadzenie uchwa-

Zgromadzeni żądali usunięcia o-
becnego dyrektorjatu i mianowania
nowego oraz 1adykalnych zmian po-
stanowień statutu  klajpedzkiego.
Uchwałę zgromadzenia przesłano

dążeń niemieckich organizacyj tero- | prezydentowi Smetonie,

Angija broni się przed inwazją
towarów japońskich.

ko inwazji towarów japońskich
sprzedawanych po cenach dupingo-
wych. Rządy kolonjalne w zasadzie
zgodziły sie na ograniczenie impor*
tu towarów japońskich przez wpro-
wadzenie kontyngentów, natomiast
rządy dominjów rozpatrywać będz
tę sprawę w zupełnej niezależno
ści.

Nowy rząd hiszpański przed
parlamentem. |

,kusji b. premjer Lerroux podkreślił,
że bierze na siebie całą odpowie-
,dzialność za ostatni kryzys gabine-
,towy będący wynikiem konfliktu mię
„dzy prezydentem republiki a rzą-

„dem. W, głosowaniu wyrażono vo-
tum zaulania rządowi Sampera 217
głosami przeciwko 47. Za rządem
głosowała większość radykałów, li-
berałowie, demokracja, liga kataloń-
ska, agrarjusze, akcja ludowa i na-
cjonaliści baskijscy.

W czerwcu 1933 r. wyszła w
Lipsku książka K. Zimnermanna p.t.
„Deutsche Geschichte als Rassen-
sckicksal“,

Ksiąžka Zimmermanna ma zada-
nia agitacyjne i może wpłynąć wy-
bitnie na psychikę współczesnego
Niemca.

Autor propaguje w książce nowe
ujęcie historji niemieckiej. Historja
wedle niego to „Kampf um Lebens-
raum', walka o przestrzeń i związa-
ny z nią rozwój rasowy.

Cywilizowane ludy kuli ziem-
skie, wzgl. wszystkie rasy, tworzące
te ludy, dzielą się na trzy kategorje.
Są to rasy panów, fellachów względ
nie kulisów oraz rasy handlarzy.

Do zespołu ras fellachów zalicza
autor wszystkie te razy, które, wy-
hodowane w warunkach małych
potrzeb, trwają jako małorolni
chłopi, drobni mieszczanie i kulisi,
ale nigdy nie mogły wydać swojej
własnej warstwy przewodniej w za-
kresie kulturalnym, organizacyjnym
i wojskowym. Rasy te, jak naprzy-
kład Retowie pod względem antro-
pologicznym przypuszczalnie alpej-
skie, oraz. alpejscy i wschodniobał-
tyccy pod względem rasowym Sło-
wianie, wycofały się w Europie do
ciężko dostępnych terytorjów od-
wrotowych. Schroniły się one tam
przed naporem ludów ras „pańskich
straciwszy w walkach swoje war-
stwy przewodnie, pochodzące zresz-
tą od iudów rasowo „pańskich”, Z
tych terytorjów odwrotowych odzy-
skują kuli fellachy utracone ziemie
przy pomocy penetracji migracyjnej
od dołu („Unterwanderung| i silniej
szego rozradzania się.

Pasorzytnicze rasy handlarskie
opanowują i rozkładają narody, u-
dzielające im prawa i możności po-
bytu, tak jak pasorzyty w świecie
przyrody,

Rasy panów rozwiązują zagadnie
nie przestrzeni w sposób sobie właś-
ciwy.  Rozszerzają one swą prze-
strzeń do życia przez zdobycze i pla
nową kolonizację, przy pomocy mie
cza i pługa, podbój przez braterską
walkę ludów swej własnej rasy, wy-
ewóz ludzi, wywóz towarów oraz 0-
śraniczenie urodzin,

Naskutek tego każda rasa ma
swoistą historję. Jej konsekwencją
jest to, że Niemcy dzisiaj są naro-
dem wymierającym, który od wscho
du jest- napierany przez rasę fella-
chów, t. j. Słowian. Dziś przed „pań-
skiemi“ rasami staje kategoryczny
imperatyw wzrostu liczbowego, po-
łączonego z polepszeniem rasy. Po-
za tem muszą one nanowo zdobywać przestrzeń, `

W. przytoczonych powyżej okreś-
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(Pohulanka).
„Towariszcz“, kom, w 4-ch aktach Jacques Deval'a.

Przekład Bol.

Kto pamięta pierwszą, wysta-
wioną w. Wilnie, mniej więcej przed
8 laty, sztukę Deval'a „Simona“, ten
przez porównanie zorjentuje się za-
raz, jak od tego czasu, t. j. od sztu-
ki, w której autor wałkuje dzieje
miłości histeryczki — rozwinęłą się
twórczość tego pisarza pod wzglę-
dem oryginalności koncepcji, pogłę-
bienia tematu, sprawności techniki
pisarskiej, lekkości i wdzięku pióra.
Publiczność nasza miała możność
spostrzeżenia te robić z racji kilku
wystawionych w teatrze na Pohu-
lance jego komedyj (,„Mademoiselle“,
„Stefek“j, o ktorych w swoim czasie
pisališmy.

Wi granej wczoraj premjerze ko-
medjį ,Towariszcz“ widač, že zain-
teresowały Deval'a liczne we Fran-
cji, zwłaszcza w Paryżu, rzesze emi-
gracji 1osyjskiej, która po katastro-
fie carskiej Rosji znalazła się na pa-
ryskim bruku i żyje tam lub we-
getuje, wierząc z kolei w bliższy lub
dalszy kataklizm znienawidzonej
bolszewji.

Sympatjami swemi autor całem
sercem skłania się ku wydzieczonym
rosyjskim tułaczom, owym grands
seigneurs w każdym celu, nie zatra-
cającym w najgorszych nawet wa-
runkach materjalnych gorącego u-
czucia dla pamięci swego nieszczę-
snego monarchy, dla swej utraconej
ziemi i jej tradycji, nie zatracają-
cych wielkopańskiego gestu raso-
wych arystokratów z krwi i ducha
—nawet w lokajskim fraku i far-

SALES MA TO EN TO TENS ECCE OTBKROPELASTA ADPOWY

Nowa historjozofja niemiecka.
leniach, tworzących podstawy współ
czesnej niemieckiej historjozofji, jest
bardzo dużo dowolności i nieporo-
zumień. Autor pomieszał tu naizu-
pełniej pojęcie rasy, narodowości i
kultury. Wszędzie już o tem, z wy-
jątkiem chyba Niemiec, wiedzą n.p.
że Polacy, jakkolwiek naród słowiań
ski, są pod względem rasowym na-
rodem równie dobrze nordycznym
jak Niemcy. Może zresztą ma on
nawet więcej krwi nordycznej. Du-
żo krwi nordycznej płynie też w ży-
łach północno - zachodnich Rosjan.

Podział na panów, fellachówi
handlarzy nie ma wogóle nic wspól-
nego z momentem rasowym. Jest to
podział czysto społeczny i kultural-
ny. Oczywiście często się zdarza, że
niektóre narody są więcej pańskie”,
inne więcej ludowe. Zależy to od ca-
łego szeregu przyczyn, wśród któ-
rych nie brakuje i rasy. Nie jest ona
jednakże jedyną. Niemcy przechwa-
lają się tem, że są narodem „pań-
skim”. Jeśli jako przejaw „pańskoś-
ci' uważać będziemy ekspanzję wo-
jenno - kolonizacyjną jakiegoś naro-
du, to znowu Niemcy nie mają się
czem tak bardzo chwalić. Przecież
równie wielkiemi panami są Polacy
i Rosjanie. Zwłaszcza Rosjanie, tak
przez Niemców lekcewaženi jako
Słowianie, dokonali w tym kierunku
rzeczy naprawdę imponujących. Za-
równo Polacy, jak i Rosjanie dokona
li przytem swej ekspanzji nietylko
rozradzaniem się i przez „Unterwan
derung', ale także systemem „pań-
skim” przez wojny i kolonizację. Po-
za tem wszystkie rasy, nie wyłącza-
jąc nordycznej, bywały zarówno fel-
lachami.czy kulisami, jak też „pa-
nami“. Bywaly tež z panów niewol-
nikami.

Wogóle zaś nie od rzeczy będzie
podkreślić, że przyszłośćmają prze-
dewszystkiem te właśnie narody,
które wytworzą umiejętną syntezę
wszystkich trzech pierwiastków, t. j.
przedewszystkiem pierwiastka fel-
podkreślić, że przyszłość mają prze-
ale nielicznym pierwiastkiem pań-
skim i handlarskim. Jeśli zaś ten
pański pierwiastek miałby prowa-
dzić do takich suggestyj, do jakich
prowadzi dziś Niemcy, to może le-
piej, aby go wogóle nie było.

 

 

Gorczyńskiego,

tuszku subretki, w które ich ślepy
los przystroił. Z niepowszednią gra-
cją pióra stawia Dewal przed oczy
widza dwie przepiękne w swej pra-
wości i przemiłe w swej beztrosce
sylwetki kochającej się pary mał-
żeńskiej — byłej trejliny dworu,
krewnej domu cesarskiego, Tatjany
Pawłowny i b. generał-adjutanta
cara Mikołaja, księcia Michałą Ura-
tjewa. Czy autor malował swoją
parę z żywych modeli, czy czerpał
wzory z własnej fantazji — w każ-
dym razie przepoił ją słońcem,
opromienił uczuciem i pogodą — i
na tych dwu postaciach koncentruje
się cała uwaga widza.

Książę Uratjew i księżna Tatjana
są w takiej biedzie w Paryżu, że
cierpią poprostu głód. Księżna, któ-
rej pojęcia o cudzej własności, jeśli
chodzi o ulubione męża karczochy,
graniczy z rozbrajającą naiwnością,

Ja która ostatnie sto Ir. beztrosko
wyrzuca na rzadkie przysmaki,
z kolei oddając je w chwili współ-
czucia zgłodniałej szwaczce-położ-
micy — gdy widzi, że niema innego
wyjścia z nędzy, jak służba u boga-
tych burżujów — z uśmiechem dzieli
los męża.

A jednak książę jest w posiada-
niu czterech miljardów, te jednak
nie są jego własnością, lecz świętym
depozytem, z którego nie tknie „ani
centima* — lecz odda go utraconej
ojczyźnie, tej „przyszłej”, wyzwo-
lonej z bolszewickich szponów.

Przeżycia książęcej pary, usługu-
jącej z humorem i pogodą w domu
posła socjalistycznego, Arbeziat, ty-
powym domu burżuazyjnym, z jego
płaskością, snobizmem, kreślone są
z takim dowcipem, humorem i na-
przemian sentymentem, że widownia
1 wzrusza się i bawi znakomicie,

Akt 3 i 4 — starcie się epigonów
z towariszczem-komisarzem w domu
swoich „państwa, delegatem so-
wieckiego rządu, który owe 4-ry
miljardy wydobyć chce od Uratjewa
dla „potrzeb Rosji' sowieckiej, co
mu się wreszcie udaje, nabiera bo-
wiem па sentyment dla „ludu rosyj-
skiego' zacnego księcia.

1 tutaj, pod koniec sztuki, autor,
który cały czas ma dla bolszewizmu
uśmiech złośliwej ironji, każe wi-
dzowi wierzyć w. słowa komisarza,
że olbrzymia ta suma przeznaczona
będzie na cel ratowania od nędzy
rosyjskiego ludu. Wtedy, kiedy cały
świat, a więc ij autor wie, że rządu
ZSSR. ani nędza, ani śmierć z głodu
miljonów tego ludu absolutnie nie
obchodzi, a miljony pójdą na propa-
gandę zagranicę, umocnienie bolsze-
wickiego rządu i zamydianie oczu
Europie o dziejowej misji komu-
nizmu. To też w ostatniej scenie
książę Uratjew, podpisujący czek na
4-0 miljardowy skarb tak bohater-
sko strzeżony i todla nieznanego bol
szewika, wydaje nam się dziecinnie
naiwny, a zakończenie sztuki mocno
naciągnięte i psychologiczhie chy-
bione.

Sztukę grano wybornie, z pełnią
życia i ruchu. Łodziński jako książę
utrzymał się w stylu wytwornego
arystokraty, peinego prostoty i swo-
body wielkopańskiej w każdej sy-
tuacji życiowej. P. Skrzydłowska,
której akcent o wiele się poprawił,
trochę za młodą uczyniła księżnę,
która w tym czasie mieć winna lat
36—7, a p. Skrzydłowska wyglą-
dała na 20. *

Świetny typ z posła socjalistycz-
nego Arbeziat stworzył p. Czengery,
reżyser sztuki; p. S. J. Deikowska
jako M-me Arbeziat wywoływała
homeryczny śmiech, Gra całego ze-
społu w rolach czy epizodach, a
więc pp. Zielińska, Suchocka, Sier-
ska, Pytlasińska, Pawłowska, Mada-
liński (Towariszcz), Wołłejko, Bie-
lecki, Kersen, Dejunowicz złożyła
się na całość naprawdę wysoce in-
teresującą i artystyczną.

Dekoracje p. Makojnika ciekawe
i staranne. „ Pilawa-
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Uroczystości 5
Wczoraj, jako w święto Królowej

Korony Polskiej, o godz. 10 m. 30
w kościele św. Jana odbyło się uro-|
czyste nabożeństwo. Celebrował je
w otoczeniu licznego duchowieństwa
J. E. ks. Biskup-Suiragan Kazimierz
Michalkiewicz, a kazanie okoliczno-
ściowe wygłosił ks. wikarjusz Soł-
tan.
MW nabożeństwie - wzięły liczny

udział organizacje społeczne, filan-
tropijne, korporacje akademickie,
harcerstwo i tłumy ludności.

MW wilję rocznicy, t. j. w šrodę
wieczorem, gmachy państwowe i
wojskowe udekorowane były tlaga-
mi o barwach narodowych. №е
wszystkich oddziałach wojskowych
odbyły się pogadanki okoliczno-
ściowe aa temat Konstytucji 3-g0

Maja. \
Wczoraj o godz. 10 zrana w ko-

ściele garnizonowym (św. Ignacego)
ks. kapelan major Śledziewski od-
prawił uroczystą Mszę św. w obec-
ności przedstawicieli władz admini-
stracyjnych z p. woj. Jaszczołtem na
czele oraz wojskowości z gen.
Skwarczyńskim oraz delegatów or-

„e a e

Mėja o Oilnie.
i przysposobienia wojskowego. Oko-
ficznościowe kazanie na temat: „Na- |

ród i Państwo" wygłosił ks, Śle-
dziewski. WW czasie nabożeństwa
przygrywała orkiestra wojskowa.

W) godzinach popołudniowych
między wpół do pierwszej a drugą
orkiestry wojskowe przygrywały na
placach i skwerach miejskich.

Wieczorem z okazji tej rocznicy
odbyła się w sali przy ul. Metropo-
litalnej 1 akademja, zorganizowana
przez Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy.

Akademję zagaił p. dr. prezes
Kazimierz Niżyński, informując ze-
branych o rocznicy. Następnie p.
Kazimierz  Petaszewski wygłosił
dłuższy odczyt o Konstytucji 3-go

Maja. Prelegent w dobrze opraco-
wanym referacie omówił istotę Kon-

stytucji 3-go Maja i jej znaczenie dla
narodu polskiego.

Po akademii odbyły się produkcje
wokalne młodocianych członków
Ch. U. R-u, tańce, wykonane bardzo
pięknie przez dzieci, wreszcie ode-|
grano sztukę ludową p. t. „Przy-!
błęda”.

  ganizacyj i związków wojskowych

 

z prasy.
Jeszcze o 1-ym maja.

Jeszcze w prasie tu i ówdzie na-
potykamy odgłosy pierwszomajowe.

Najwięcej miejsca poświęca tej
szopce „RObotnik“, który nie bez
pewnej słuszności wytyka Polskiej
Agencji Telegraficznej stronnicze in-
formowanie o przebiegu obchodów i
pochodów.

Rzeczywiście P.A.T-iczna zna-
lazła się w trudnej sytuacji, bo to w
pochodach brali udział nietylko opo-
zycyjni socjaliści, ale i prorządowi
żydzi. Co najgłówniejsze jednakże,
że mamy przecież także i „rządo-
wych* socjalistów, którzy mieli
również własne akademje, a bodaj
także i pochody (w Wilnie woleli dla
uniknięcia kompromitacji na ulicy
nie pokazywać się).

Otóż wszystkie bardziej udatne
imprezy szły na rachunek sanacyj-
nego Z. Z. Z, zaś każda nieudatna
na rachunek PPS. Zresztą aktami
nie krępowano się i cyferki podta-
sowywano w miarę potrzeby.

Przykład takiego przystosowy-
wania cyfr podaje właśnie „Robot-
nik”,

„W/ Chrzanowie — w małej żydowskiej

mieścinie, w której jedyna czynna fabryka

wagonów nie zatrudnia nawet 300 ludzi, a

wszystkie znajdujące się w pobliżu kopal-

mie są unieruchomione — pochód i zgroma-

dzenie ZZZ. miało, według relacji PAT.
iliczyć 2 i pół tysiąca ludzi (skąd-).

Natomiast w. Bielsku, gdzie ZZZ. nie-

ma wcale — w jednym z najbardziej u-

przemysłowionych ośrodków kraju, gdzie
masze organizacje zawodowe liczą blisko 6

ftys. ludzi, a samych mężów zaufania jest
(przeszło 100 — zgromadzeniePPS i związ-
ków zawodowych liczyło według P. A. T.
100 osób i zostało rozwiązane przez po-
licję (11).

Najzabawniejsze w tem wszyst-

ktury osła, na którym widniał na-
pis: ,„Dla mnie socjalizm jest obo-

jętny”. + ś : 2
„Nowiny Codzienne“, podając ten

fakt, stwierdzają:
„Znalazł się wreszcie

osioł".

jeden mądry

Nowy chwyt.
Żyjemy pod znakiem wyborów.

W! wielu miastach agitacja przed-
wyborcza jest już w pełnym biegu.

Nic też dziwnego, że prasa spra-
wom wyborczym poświęca coraz
więcej miejsca.

Ostatnio „Gazeta W2rszawska“
notuje dziwne zjawisko. Oto wbrew
dotychczasowym zwyczajom szereg
wybitniejszych działaczy narodo-
wych zamianowano w kilku ma-
łych miastach członkami komisyj
wyborczych.

Skąd raptem u panów starostów
taka bezpartyjność?

Sprawę wyjaśnia $ 8 nowego
regulaminu wyborczego, który po-
wiada.

„Łączenie kandydatury na radnego z

godnością przewodniczącego lub członka

komisji wyborczej oraz ich zastępców, jest

niedopuszczalne...'*

Po zacytowaniu tego ustępu

„Gazeta Warszawska” pisze dalej
tak:

„Teraz już rozumiemy to niezwykłe za-

ufanie do narodowców. Każdy obdarzony

niem i „godnością” członka komisji, traci

tem samem możność kandydowania do ra-

dy miejskiej.

Wiemy, jak mało jest u nas ladzi przy-

„gotowanych do pracy w samorządzie, a w

mniejszych miastach w szczególności, Wia-

«domo też, że w każdem mieście jest kilku

obywateli, cieszących się powszechnym

szacunkiem, na których wyborcy chętnie

oddaliby głosy — nawet niezależnie od ich

przekonań politycznych. „Unieszkodliwie- kiem jest to, że, jak utrzymuje „Ro-

„W. rzeczywistości zgromadzenie PPS.

i związków zawodowych w Bielsku było

jwielotysięczne, prawdziwie imponujące i

nie zostało wcale rozwiązane przez policję”. '

Przy sposobności „Robotnik” u-,
zupełnia wykształcenie geograficz-

= 2 LŽ > < |ne wspėlpracownikėw P.A.T-icznej.
„Zresztą, niewiadomo, nawet dobrze, o

jakie to Bielsko chodzi PAT-owi, gdyż

ielsko leży w woj. śląskiem, a nie, jak

podaje PAT., w woj. krakowskiem!!“

Osioł.
W pochodzie socjalistycznym w

Warszawie pewna'grupka pepesow-
ska dźwigała sporządzonego z te-

 

Trockiści i

Na tle obchodu 1 maja wyszło na
jaw, iż rozłam wśród komunistów,
polskich coraz bardziej się pogłęąia.,
Jak się okazuje, w pierwszomajo-|
wych próbach: demonstracyj komu |
nistycznych brali udział wyłącznie!

danacyjne „„odmładzania”* w Warszawie.
№ magistracie warszawskim!

otrzymało zwolnienie znowu kilka-!
dziesiąt osób. Dyrektorzy szpitali
miejskich zostali przeniesieni w stan |
spoczynku. Z dniem 1 czerwca ma
otrzymać zwolnienie dalszych 12
lekarzy w szpitalach miejskich. Re-
dukcja odbywa się pod znakiem od-
mładzania personelu lekarskiego:
angażuje się młode siły, podczas
gdy większość zwolnionych jest w
pełni sił, :

Ustąpił także dyr. Agrilu, zakła-
dów spożywczych, dr. Klein. Re-
dukcja odbywa się pod znakiem „od-
miadzania“ personelu lekarskiego:
kultury. Dyr. tegoż wydziału, Tu-

zostali przeniesieni na emeryturę.
Na miejsce Turowicza powołano
znanego działacza  „sanacyjnego“
Biłeka, wicedyrektorem mianowano
Srelaka, dotychczasowego kierow-
nika instytutu oświaty dla doro-
słych.  

mie” takich ludzi przez powołanie ich do

(komisyj wyborczych ułatwia niesłychanie

akcję wyborczą sanacji. Bo jedno z dwoj-

ga: albo listy narodowe, pozbawione atrak-

cyjnych nazwisk miejscowych działaczów,

ulegną w walce z lepiej wyposażonemi li-

tami, albo jeśliby nawet ten chwyt nie

wpłynął na wynik wyborów pod względem

ilości mandatów, to w każdym razie osłabi

opozycję pod względem jakościowym, a

przez to umożliwi sanacyjnym wodzirejom

grę polityczną już na terenie rad miejskich.

W. obu wypadkach zysk dla sanacji jest

niewątpliwy.”

Całe szczęście, że ten dowcipny
napozór chwyt jest nietrudny do
odparcia.

Stalinowcy.

stalinowcy, t. zn. zwolennicy pro-
gramu oficjalnego partji komuni-
stycznej, trockiści natomiast po-
wzięli uchwałę o przyłączeniu się

do innych pochodów.

Urlopy więzienne
b. posłów Putka i Mastka.
W. sobotę Departament Karny

Min. Sprawiedliwości wydał decyzję
w sprawie 2-ch podań o urlopy wię-
zienne, zgłoszonych przez b. posłów
skazanych w procesie brzeskim,

B. poseł Putek, osadzony w wię-
zieniu brzeżańskim, otrzymuje urlop
na przeciąg trzech miesięcy, t. j. do
dn. 1-go sierpnia r. b. Nakaz zwolnie
nia b. posła Putka został już prze-
słany władzom więziennym. Udzie-

lenie urlopu nastąpiło dla umożliwie'

DZIEN

pogoda naogół słoneczna i bar-
dzo ciepła, miejscami o umiarko-
wanem zachmurzenlu. Słabe wiatry
z kierunków południowych. Lekka
skionność do burz.

DYŻURY APTEK.
Dziś w uccy dyżurują

špieki.
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. $-to Jań-

następująca

ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenh1u-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela ---
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie ma przedmieściach, prócz Sn-
iszek.

* WIALOMOŚCI KOSCIELNE.
— Kocznida znalezienia Krzyża

Świętego. 2 okazji przypadającej
wczoraj rocznicy znalezienia Krzyża
Pańskiego odbyło się w kościele
O. O. Bonifratrów uroczysie nabo-
żeństwo, w czasie którego procesja
przeciągnęła dookoła skwerku przed
kościołem. Ponadto wygłoszone zo-
stało kazanie okolicznościowe.

Na nabożeńsiwo przybyły tłumy
wiernych, tak, że szczupłe mury
kościoła O. O. Bonifratrów nie mo-
gły pomieścić wszystkich i część
pozostała przed kościołem.

Z MIASTA.
— J. E. ks. Biskup Słoskan, że-

śnany przez księży Jezuitów, opu-
ścił wczoraj zrana Wilno ; udał się
przez Dyneburg do Rygi, gdzie obej-
mie rektorat jednego z tamtejszych
seminarjów duchownych.
— Zbiórka Macierzy Szkolnej.

Wczoraj tradycyjnym zwyczajem
Polska Macierz Szkolna ziemi wi-
leńskiej zorganizowała zbiórkę ofiar
na cele oświatowe. Zbiórka odby-
wała się na terenie całego miąsta.

W. godzinach między 11 a 12
przez ulicę Mickiewicza przeciągnął
pochód propagandowy harcerstwa
wileńskiego. W czasie pochodu roz-
dawano ulotki, informujące społe-
cźeństwo o celach kwesty.

Zatrzymanie  kolporterėw
„Wielkiej Polski*. Wczoraj, korzy-
stając z pięknej pogody, członkowie
sekcji młodych Stronnictwa Narodo-
wego wyruszyli na miasto, sprzeda-
jąc swój organ, tygodnik „Wielka
Polska“.

Wywołało to natychmiastową re-
akcję ze strony władz. bezpieczeń-
stwa, gdyż niemal natychmiast po-
częto zatrzymywać  kolporterów,

których odprowadzano do komisar-
jatów, gdzie sporządzano protokuły
za... tamowanie ruchu.
— 5/76 razy wzywano Pogotowie.

W miesiącu ubiegłym Pogotowie Ra-
tunkowe interwenjowało w 576 wy*
padkach, w tem 300 było wyjazdów
na miasto.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Prąd zmienny. W, najbliższych

dniach elektrownia miejska przystę-
puje do przeprowadzenia dzielnicy
Subocz, ul. Zyśmuntowskiej, T. Ko-
ściuszki i okolicznych z prądu sta-
łego na zmienny.

Roboty te wykonane zostaną w
ciągu bieżącego miesiąca.

Przy sposobności należy nad-
mienić, że przyłączenie abonentów,
na prąd zmienny na ul. Mickiewicza
(od 3 Maja do mostu Zwierzyniec-
kiego), Portowej, Styczniowej i oko-
licznych zostało już definitywnie za-
kończone.
—Oświetlenie przedmieść. Wła-

dze miejskie zdecydowały się
wreszcie poświęcić nieco uwagi
sprawie oświetlenia przedmieść, W |
związku z tem elektrownia miejska|
przystępuje już w najbliższych
dniach do oświetlenia ulic: Słomian-
ki, Bystrzyckiej, Filareckiej, Chełm-
skiej, Granicznej, Smoleńskiej, Ofi-
cerskiej i Dobrej Rady.

Ulgowa taryia elektryczna.
W najbliższych dniach Zarząd mia-
sta wprowadzi ulgową tarylę elek-
tryczną dla napędu motorowego
przy zastosowaniu liczników dwu-
taryfowych. Nowa taryfa stosowana
będzie zależnie od ilości zużytej
energji w ramach od 25 do 13 groszy
za klw/g. Powyższe ulgi dotyczą ta-
ryły dziennej. Taryfa zaś wieczoro-
wa wynosić będzie 32 gr. za klw/g:
(dotychczas 35 groszy).

Udzielenie przez elektrownię
miejską wzmiankowanych ulg będzie
miało praktyczne znaczenie w pierw-
szymi rzędzie dla zakładów i fabryk.
— Uruchomienie teatru letniego.

Na skutek ustalenia się ciepłej po-
gody dyrekcja teatru miejskiego na
Pohulance projektuje już z dniem 19
b. m. rozpocząć letni sezon, przeno-
sząc przedstawienia do teatru letnie.
go w ogrodzie Bernardyńskim. W
związku z tem w najbliższych dniach;
lokal teatru letniego poddany zosta-
nie gruntownemu remontowi,

Z chwilą przeniesienia przedsta-
wień do teatru ietniego teatr miejski
na Pohulance zostanie unierucho-
miony.

SPRAWY PODATKOWE. nia b. posłowi likwidacji spraw swej
kancelarji i wydania dzieła nauko-
wego  „Historja $minyChocznia”.|
Dzieło to opracował dr. Putek w cza |
sie odbywanią kary.

Równocześnie, decyzją Min. Spra|
wiedliwości, sprolongowany został
urlop zdrowotny b. posła Mastka o.
jeden miesiąc, tj. do dnia 3 czerwca|
włącznie. Prolongata urlopu udzielo-,
na została dlą zakończenia kuracji
przeciw cukrzycy. : i

|władze skarbowe egzekucji szeregu

— Wzmożenie akcji egzeku-
cyjnej. W ostatnich tygodniach
wzmógł się nacisk śruby podatko-
wej. W związku z przejęciem przez

podatków i pracemi związanemi z
odpowiedniem nastawieniem, apara-
tu egzekucyjnego ostatnio dawało
się zauważyć jakby pewne odprę-
zenie w egżekucji zaległości. Obec-
nie jednak machina działa już spra-

KRONIKA.
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA? zeległości

NIK MILENSKI

odbywa się w tempie
przyśpieszonem. Wywołało to duże
zaniepokojenie wśród _ płatników,
którzy interwenjują o ulgi wzgięd-
nie skwapliwie sarni regulują nale-
żności.

SPRAWY ROLNE.
—Zjazd izb Rolniczych w Wilnie.

Z inicjatywy Towarzystwa Lniar-
skiego w Wilnie w dn. 29 kwietnia
rb. odbył się w lokalu T-wa przy ul.
Św. Jacka Nr. 2. Zjazd Izb Rolni-
czych, mający na celu ustalenie
jednolitego stanowiska Izb w sto-
sunku do zagadnienia standaryzacji
włókna lnianego.

Na zjazd wydelegowały swych
przedstawicieli następujące Izby i
organizacje rolnicze: związek Izb i
Organizacyj Rolniczych w Warsza-
wie, Lwowska lzba Rolnicza, Mało-
polskie T-wo Rolnicze we Lwowie,
Białostocka Izba Rolnicza, Lubelska
Izba Rolnicza, Lubelsko-Podlaski
Oddział w Siedlcach T-wa Lniar-
skiego w Wilnie oraz Izby Rolnicze:
w Kielcach Poleska, w Brześciu
n/Bugiem, Wołyńska w Łucku, i Wi-
leńska.

Zjazd zagaił prezes Towarzystwa
Lniarskiego w Wilnie i dyrektor
Państwowego Banku Rolnego Od-
dział w Wilnie p. Ludwik Macule-
wicz, poczem zabrał głos prof. dr.
Janusz  Jagmin, który  wszech-
stronnie i wyczerpująco zreferował
zagadnienie standaryzacji włókna i
obecny stan prac nad uregulowa-
niem tego zagadnienia.

Głos zabrali ponadto pp.: inż.
Jan Czerniawski (Wileńska Izba
Rolnicza), inż. Cz. Słuchocki (Towa-
rzystwo Lniarskie w Wilnie) i pre-
zes E, Taurogiński (Centralna Kasa
Spółek Rolniczych).
W wyniku obrad ustalono jedno-

lite stanowisko zarówno w stosunku
do zagadnienia standaryzacji włókna
Inianego jak i do wielu innych
spraw oraz uchwalono dąžyč do jak-
najściślejszej współpracy Izb Rol-
niczych z Towarzystwem  Lniar-
skim w Wilnie, jedyną w Polsce or-
ganizacją, która z takiem powodze-
niem broniła dotychczas interesów
państwa na odcinku Iniarskim.
— 140 tys. na pomoc siewną

Dowiadujemy się że władze cen
tralne postaaowiły dodatkowo wya
sygnować sumę 150,000 złotych n»
pomoc siewną dla ziem wschod
nich, w pierwszym zaś rzędzie dla
Wileńszczyzny

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Jedna lista, Stanowisko rze-

mieślników wileńskich w związku z
wyborami do Izby Rzemieślniczej
zostało już całkowicie skrystalizo-
wane. Głosowanie wobec istnienia
jednej tylko listy najprawdopodob-
niej nie odbędzie się.
— Przed strajkiem piekarzy.

W ostatnich dniach stanowiska
związków zawodowych piekarzy i
cukierników zostały uzgodnione.
W związku z tem organizacje

pracodawców cukierników i właści-
ciele zakładów piekarskich zwołali
na dzień 6 bież. mies, wspólną kon-
ferencję w celu naradzenia się w
kwestji zamierzonego przez robotni-
ków strajku.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie Rady Archidiecezjal-

nej Instytutu Akcji Katolickiej od-
będzie się w środę 9 bm. w celu o-
mówienia szeregu spiaw, związa-
nych z działalnością poszczególnych
organizacyj katolickich, wchodzą-
a w skład wspomnianego Insty-
utu,

Zebranie to odbędzie się w pała-
cu arcybiskupim przy ul. Zamkowej
8 i prawdopodobnie weźmie w niem
udział JE. ks. Arcybiskup-Metropo-
polita Romuald Jałbrzykowski.
„— Zarząd Polskiego Towarzy-

stwa  Krajozn'wczego organizuje
sekcję przewodników . studentów,
którzy będą op'owadzali wycieczki
biura Orbis i miejskiego biura wy-
cieczkowego. Qd przewodnika wy-
magana jest dokładana znajomość
historji sztuki, historji politycznej,
stosunków gospodarczych i społecz-
nych Wilna, .

Dnia 15 maja nastąpi egzamin
przewodników, którzy zgłaszać się
winni uprzednio do p. St. Rosiaka—
Archiwum Pańs:wowe, ul. Teatral-
na 5, od godz. £-—10i od 13—15.
— Walne Zebranie Zrzeszenia

Aplikantów Sądowych Okręgu Są-
du Apelacyjnego w Wilnie odbędzie
się w dniu 11 maja o godz. 18-ej w
pierwszym, a 19-ej w drugim termi-
nie z następującym porządkiem|
dziennym: „i |

1. Zagajenie, 2. Wybór przewod-
niczącego, 3. Uchwalenie Regułami-
nu obrad walnych zgromadzeń, 4.
Sprawozdanie ustępującego Zarżądu,
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, 6. Wybór nowych władz zrze-
szenia, 7. Uchwalenie Regulaminu
Sądu Koleżeńskiego, 8. Wolne wnio-

Wczoraj policja wileńska areszto-
wała w jednem z mieszkań przy ul.
Kopanica 14 byłego dyrektora Kasy
Kredytowej w Nowo-Wilejce, Józe-
fa Žytnickiego.

Wspomniany Żytnicki w roku
1929 wespół z trzema żydami założył
w  N.-Wilejce Kasę Kredytową.
Przedsiębiorstwo z początku pro-
sperowało nienajgorzej, później jed-
nak, dzięki niedozwolonym „оре-
racjom' p. dyrektora, zaczęło upa-
dać. Gdy wydała się afera, dyr. Żyt-
nicki zbiegł i ukrył się. Prowadzone

SPRAWY WOJSKOWE.
— Pobór rocznika 1913. Dziś,

w drugim dniu poboru rocznika
1913-go, przed Komisją Poborową,
która od godz. 8 rano urzęduje w lo-
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2, winni
stawić się wszyscy mężczyźni, uro-
dzeni w roku 1913, zamieszkali na
terenie II i IV komisarjatów P. P.,
nazwiska których rozpoczynają się
na literę B. ы

Przypominamy, že každy poboro-
wy w chwili stawienia się przed
Komisją Poborową winien m'eć przy
sobie dokument osobisty, stwier-
dzający tożsamość osoby. W. razie
nieposiadania żadnego dowodu toż-
samości przedłożyć należy jedną fo-
tografję, zaświadczoną w odnośnym
Komisarjacie Policji. Ponadto należy
posiadać przy sobie wszelkie doku-
menty, stwierdzające stopień wy-
kształcenia, zawód lub rzemiosło
poborowego oraz ewentualne dowo-
dy stwierdzające udział w wycho-

niu wojskowem.

— Wycieczka kupców žydow-
skich na Łotwę. Związek Kupców
żydowskich zamierza zorganizować
|wycieczkę kupców i przemysłow-
ców wileńskich do Łotwy dla na-
wiązania  ściślejszych stosunków
handlowych z rynkiem łotewskim.

Wycieczka składać się będzie z
przedstawicieli wszystkich branż
kupiectwa i przemysłu Wileńszczyz-
ny.-Będzie ona miała na celu wzmo-
żenie eksportu towarów wileńskich
na rynek łotewski.

RÓŻNE.
— Tylko 12 proc. przychylnych

odpowiedzi. Jak wynika z danych
statystycznych, _przeprowadzonych
ya Sekcję Finansową Komitetu
atowania Bazyliki Wileńskiej, do

dnia 27 lutego 1933 roku rozesłano
ma teren całej Rzeczypospolitej
Polskiej list ofiar 122.000. Ż tego
wróciło do dnia 18 kwietnia 1934 ro-
ku: przychylnych „14.299, odmow-
nych — 10,890, ńiedoręczalnych —
3.397, razem wróciło — 28.586, na
ogólną ilość rozesłanych 122.000.

Z powyższego wynika, że pozo-
stało bez żadnej odpowiedzi aż
93.414 list. Podając powyższe do
wiadomości całego społeczeństwa
polskiego, Komitet Ratowania Ba-
zyliki Wileńskiej zwraca się z usilną

czasie nadesłanych list, chociażby z
nieznacznemi ofiarami, co umożliwi
prowadzenie w dalszym ciągu robót.
— Poszukiwanie rodzin w Połsce,

Następujące osoby, zamieszkałe w
Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich oraz w Chinach pragną
odszukać krewnych swoich w Pol-
sce, o których nic im nie jest wiado-
mo, czy jeszcze żyją i gdzie się znaj-
dują. Podajemy nazwiska i przy-
puszczalne adresy osób poszukiwa-
nych. Osoby te proszone są o zwró-
cenie się piśmienne lub osobiste do
Syndykatu Emigracyjnego (Centrala
w: (Warszawie, ul. Niecała 7): Anna
Stefanowska w Odesie poszukuje
Antoniego Kulikowskiego, syna Ste-
fana. Mieszkał dawniej w m. Kamień
lub Iwaniec. Poszukuje również
Amalję Kulikowską, córkę Stefana,
zam. w Wilnie oraz Marję Kulikow-
ską, córkę Stefana.
iii iii,

Czwarta klasa — moc wygranych,

Będzie co do domu nieść...

Tylko los kup u Wolańskiej,

Zapamiętaj: Wielka — sześć,

Lepiej późno, niźli wqale —
'Złotem wypchać pusty trzos...

U Wolańskiej — Wielka — szósty

Zaraz kup szczęśliwy los!

W przepięknym miesiącu maju,
Gdy kwitną wokoło bzy,

Los u Włolańskiej nabyty —

| Spełni 6 szczęściu Twe sny...

 

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie ski.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Polonistów U. S, B.|

Odłożone zebranie Sekcji BadańLi-|
terackich Koła Polonistów odbędzie|
się dnia 4 marca w piątek ogodz.|
7 wiecz. w lokalu Seminarjum Polo-
nistycznego — Zamkowa 11. Na
RONA dziennym referat kol.|
zeuskiej wnie i w związku z tem ściąganie

„Nowa książka prof. |Ё,

Pigonia o £ Tadeuszu"

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki plakaty, bliety wizytowa
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

al

Rozpowszechniajcie
bony jatmužnicze „Caritasu“,

waniu fizycznem lub przysposobie-|

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO. |

prośbą o łaskawy zwrot w swoim,

Zbiegły aferzysta—b. dyrektor banku
w potrzasku.

przez dłuższy czas dochodzenie nie
dało pozytywnego rezultatu.

I dopiero wczoraj, gdy Żytnicki
„bawił u swych krewnych przy ul.
| Kopanica, wywiadowcy wkroczyli
do mieszkania i aresztowali go.

Jak stwierdziło dochodzenie, Żyt
nicki przez cały ten czas przebywał
w Warszawie, gdzie pracował w fir-
mie chemicznej „Leo'”. W czasie
swej pracy w wspomnianej firmie
zdążył przywłaszczyć 300 złotych.

Aferzystę osadzono w więzieniu.

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś w

piątek dn. 4 bm. c godz. 8-ej w. „Towa*
riszcz” — współczesna komedja w  4-ch
aktach .lakóba Devala w wykonaniu pp.:
W. Górskiej, 1: Jasieńskiej-Detkowskiej, A.
Pawłowskiej, J. Pytlasińskiej, M. Sierskiej,
H. Skrzydłowskiej, T. Sucheckiej, S. Zie-
lińskiej, M. Bieleckiego, W. Czengerego, A.
Łodzińskiego, L. Wołłejki, L. Madalińskie-
go, J. Kersema, K. Dejunowicza . S. Skoli-
mowskiego.

Jutro, sobota 5.V. o godz. 8-ej wiecz.
„Towariszez“,
W niedzielę dn. 6.V. o godz. 4-ej popoł.

„Skąpiec' — Moliera — ceny propagan-
dowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś od-

będzie się jedyny występ znakomitych ar-
tystów stolicy: Toli Mankiewiczówny, słyn*
nej pieśniarki, gwiazdy filmów polskich,
oraz niezrównanego humorysty K. ow*
skiego. Całkowicie nowy program składa
się z pięknych piosenek przebojowych, oraz
aktualnych'utworów, z

,różnienie zasługuje „Parodja
Przy fortepianie Leon Bóruński.

' — „Niech žyje mlodošč!“
przedstawienie wypełni pełna

| młodzieńczego humoru komedja
„Niech żyje młodość!”
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”,

| W niedzielę na przedstawieniu popołudnio-
wem po cenach propagandowych ukaże się

 
śmiechu”

Jutrzejsze
werwy i
muzyczna

|baiwna i melodyjna operetka Kalmana
„Manewry Jesienne". Początek o godz.
4 popoł. Ceny miejsc propagandowe od
25 gr.

, — Widowisko baletowe L. Sawiny-Dol-
skiej w .Lutni", Na poranku niedzielnym
w «Lutni” wystąpi znana tancerka L. $a-
wina-Dolska, w otoczeniu 50 swych ucze-
nie. Początek o godz. 12.30 pp. Wycieczki
korzystają z ulg biletowych.

LSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 4 maja.

1,00; Czas. Muzyka. 1140: Przegl.
prasy. 11,50: Paderewski (płyty). 11.57:
Czas. 12.05: Muzyka popularna (płyty).
12.30: Kom. meteor. 12.55: Dzien. połudn.
14.55; Pogadanka L.O.P.P, 15.05: Wiad. o
eksporcie i giełda roln. 15.20: Koncert dla
młodzieży (płyty). „Pieśni z ogrodu Fran*
cji. 15.50: Muzyka lekka. 16.20: „Co się
dzieje w Wilnie?" — pogad. 16.35: Koncert
chóru. 17.05: Recital fortep. Odczyt pedagogiczny. 18.10: Muzyka lekka.
18.40: „Film a poradnictwo zawodowe” —
pogad.
Codz. odc. pow. 19.25: Feljeton aktualny:
19.40: Wiad. sport. 19.43: Wil. kom. sport.
19.47: Dzien. wiecz. 20.00:
ne“. 20.02: „Na froncie literatury" — feli.
20.15: Pogad. muzyczna. 20.30: Koncert
europejski ze Stokholmu. 21.30: II część

| koncertu symf. z Filharmonji Warsz. 22.40:
| Muzyka taneczna.
+ 23.05—23.30: Muzyka taneczna.

T. H. P. skaržy K. A. P.
' za zarzut zmiany ideologji
: harcerskiej.
|  Sanacyjnie nastrojone Naczelnic-
two Związku Harcerstwa Polskiego

| ogłasza, że postanowiło zaskarżyć
do sądu redaktorów Katolickiej A-

| gencji Prasowej, „Strażnicy Harcer-
'skiej' oraz tych wszystkich pism
które zamieściły komunikat wspo”
mnianej agencji.

Naczelnictwo Z. H. P. dopatruje
się oszczerstwa w stwierdzeniu fak-

władze harcerskie usunęły ż dawne-
go projektu wszystkie ustępy, pod-
kreślające chrześcijański i katolicki
charakter organizacji.

Jednocześnie  Naczelnictwo Z.
H. P. czuje się bardzo dotknięte po-

faktu, że przebywający w więzieniu
a oskarżony o Oszustwo adw. Stani-
sław Łypacewicz był sekretarzem
generainym Z. H. P.

Rozłam w Ch. 0.
na Sląsku.

Na Śląsku powstał komitet orga-
nizacyjny, który przeprowadzi w
najbliższym czasie organizację mo-
wego stronnictwa Chrz.-Społ, Prze-
wodnictwo komitetu objął dr. Jan
Hlond. W skład komitetu wchodzą
ponadto pos. Pobożny z Bielska i
dr. Jam Strzoda. Dowodzi to, iż roz-
łam wśród Chrz. Dem. nastąpił
również na Górnym Śląsku.

Sensacja, jak w r. 1901
Nowy wynalazek Marconiego

„Neue Freie Presse" donosi z
Rzymu, że Marconi, który święci
właśnie 60 rocznicę swoich urodzin,
pracuje na jachcie „Elektra“ nad ja-
kimś tajemniczym wynalazkiem.

W) depeszy, wysłanej do Londy-
nu, Marconi wyraził nadzieję że za
rok albo dwa ogłosi wynalazek tak

 

,|samo sensacyjny, jak w roku 1901,
kiedy pierwsza depesza radjowa

tycki, ь
'Laboratorjum Marconiego strze-

żone jest przez osobną straż. Prace
oOnywane są w największej ta-

jemnicy, tylko jego żona, która jest
również specjalistką radjową, i jego
najściślejsi współpracownicy wta-
jemniczeni są w nowe doświadcze-
nia. 

których na wy”

hóru, 17.30: „Kra- |
siński* — odczyt dla maturzystów. 17.50: |

„Myśli wybra- |

23.00: Kom. meteor. |
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DZIENNIK WILEŃSKI.
  

nie .
| . e

ski |Wychowanie pań-
"ul.
ь stwowe.

. Jedni, zwłaszcza ze starszego po-
2у!- | kolenia, wołają o wychowanie naro-
wał| dowe, młodsi ludzie, powojenni —
fir |© państwowe. Słyszy zwykły czło-

asie | wiek te dwie nazwy i często nie mo-
-mie | że sobie zdać sprawy, jaka tu jest
h. Tóżnica i które właściwie wycho-
niu. | wanie odpowiedniejszem jest dla na-

szej młodzieży?
Chwila zastanowienia, a przeko-

namy się, że tu różnicy żadnej nie-
ma. Państwo bez narodu istnieć nie

iš w |może. Natomiast naród nieraz istnie-
>wa-| je bez państwa.
4-ch Było tak z Polską. Tracąc byt
PA. polityczny straciliśmy tem samem i
kiej |Państwo. Naród niemniej żył i wal-
Zie- | czył o swój byt. Walczył we wszyst-
k kich trzech zaborach i na emigracji
koli. |9 swe prawa do niezależności. Jed-

nocześnie zaś zwracał pilną uwagę
iecz | na wychowanie narodowe młodzie-

ra Dzięki tej pracy, ciężkiej nieraz i
wytężonej, odzyskaliśmy  Niepod-

od- | ległość i dziś, gdy Naród nasz ma
ła. |"własne Państwo, wychowywać win-
deh,| liśmy młodzież w duchu państwo-
оу m. Zasadniczo zmiany nie mogą i
łada| lie powinne być żadne. Nazwa taka,
oraz tzy inna, to rzecz błaha, idea pozo-
kaze taje bez zmiany. Wychowanie pań-

*twowe w obecnej chwili, wimno być
jsze |lem samem, czem było w latach

„ga | "ewoli — narodowe.
ас I dziś, jak dawniej, winniśmy
mi” | dbać o dobro narodu naszego, rzeź-
nio- | Bić tak ducha ludzkiego, by ten miał
ang| Moc w sobie, wiarę we własne siły
odz. | * głęboką i ofiarną miłość dla włas-
od| tego państwa.

Dawniej mówiliśmy z konieczno-
| Ści, tajnie dziecku naszemu: „Obo-

Śa- |Wiązkiem twym jest kochać twój
ze” | Naród i tak postępować, by żaden
zki | twój brzydki czyn nie padł cieniem

na Ojczyznę. Dla Niej, dla Jej dobra,
A zwłaszcza Niepodległości należy

gl | Ponieść każdą ofiarę”. Dzis powie-
My; „Obywatelem Państwa Polskie-

* | % będąc, winieneś pracować dla
Utrzymania ładu i porządku w kraju,

 

i

ONIKA

Wi an. 24 kwietnia r. b. w lokalu
własnym przy ul. Orzeszkowej 11
odbyło się walne doroczne zebranie'
N. O. K.

Zebranie zagaila prezeska p.
Burhardtowa, która w krótkich, a
serdecznych słowach podziękowała
zebranym za przybycie i za dotych-
czasową pracę, oraz nawoływała do
dalszej, jeszcze bardziej intensywnej
i wydatnej,
Następnie zabrał głos p. proł. Fe-

dorowicz, który w ciekawym refe-
racie omówił najważniejsze  wy-
padki tak z dziedziny polityki za-
granicznej, jak wewnętrznej ostat-
nich. czasów.

Wreszcie sekretarka odczytała
protokui poprzedniego walnego ze-
brania, który został przez zebranie
obecnie zatwierdzony, poczem  za-
rząd przystąpił do części. sprawo-
zdawczej.

Sekretarka odczytała sprawo-
zdanie z działalności Sekretarjatu.
Wynika z niego, że zarząd N. O. K.
w ciągu roku sprawozdawczego
pracował nadzwyczaj intensywnie,
Prócz stałych zebrań zarządu odby-
waty się zebrania ogólne oraz sze-
reg pogadanek, im. in. w świetlicy
dla matek, która istnieje przy o-
chronce dziennej, w dzielnicy „No-
we Zabudowanie“.
Przy Sekretarjacie N. O. K. istnie-

je biuro pośrednictwa pracy, dzięki
któremu 30 osób z pośród 165 po-
szukujących dostało pracę na stałe,
część dostaje pracę dorywczo.

Ze sprawozdania tego wynika, że
główna praca N. O. K. w roku bież.
była skierowana na pomoc bezro-
botnym, a szczególnie bezrobotnej

Waine Zebranie Narodowej Organizacji Kobiet
w Wilnie.
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Sprawę z tej dziedzinypracyj

zdała p. Berezowska, |
Do świetlicy uczęszcza około.

lecz niektóre przychodzą tylko;
czasami). Wiek dzieci waha się od
8 do 15-stu lat, Otrzymują one w]
świetlicy za 5 gr. porcje składające;
się z kawy, z mleka i chleba z ma-
słem czy tłuszczem. Prócz tego u-
rządzane są dla nich pogadanki,
wspólne czytanie, zabawy. Nad
dziećmi została roztoczona opieka
członkiń N. O, K. Wł każdej rodzinie
został przeprowadzony wywiad,
który wykazał, straszną nędzę mo-
ralną i materjalną całych rodzin.
Ojcowie — są to przeważnie bezro-
botni, Część dzieci udało się skiero-
wać do szkół, inne oddać pod spe-
cjalną opiekę organizacyj charyta-
tywnych.

MW tygodniu świątecznym dzieci
były zaprowadzone do' teatru na
„Golgotę“.

Ogėlem. wydano do dn. 15.IV, 34
— 2.216 porcyj, w tem 150 bezpłat-
nych.

O pracach „Ogródków  Działko-
wych N. O. K.* informuje zebranie
kierowniczka tej sekcji p. Bułhako-
wa. Ogródki istnieją w dzielnicach
Snipiszki i Sołtaniszkii Z powodu
napływu zgłoszeń na działki powsta-
ła koniecznóść znalezienia nowego
terenu ji o odpowiedni plac robione
są obecnie starania,

Ogródki działkowe posiadają
swój samorząd, który pod kierun-
kiem członkini N. O. K. oraz facho-
wego instruktora kieruje pracami
i pilnuje porządku w ogródkach.
Działki są rozdawane przeważnie inteligencji, której w Wilnie jest

talk dużo i która rzeczywiście nieraz
pozostaje w  strasznem położeniu
materjalnem i moralnem.

By trochę tym ludziom w ich
ciężkiej doli ulżyć, N, O. K. już w r.
1931 założyła Herbaciarnię. Z prac
jej zdała dokładnie sprawę kierow-
niczka tej sekcji p. Iwaszkiewiczo- ać o sprawiedliwe rządy, 0 do-

brobyt swego Państwa i sa jego.
Jakich bowiem będziemy mieli oby-
Watelf, takiem będzie i Państwo na-
Rze”,

Wychowanie więc państwowe
jVinno budzić umysły i serca mło-
lzieży, uczyć ją poznawać swe Pań-

0 i jego potrzeby. Umieć nietylko
'mrzeć w obronie Państwa, ale i żyć
la jego dobra i potęgi. Ta ostatnia

| ie polega jedynie na ilości broni i
ołnierzy, którzy w razie potrzeby
Ssłonią granicę, ale i na moralnej
Wartości obywateli, bez względu ja-
kie oni będą stanowiska w kraju!
wym zajmować. Ubogi wyrobnik,
Izemieślnik, lekarz, prawnik czy

‹ |Wrzędnik, wszyscy muszą mieć jedną
ideę w duszy, jedną wytyczną, że
hko obywatele Państwa, członkowie
Jednego społeczeństwa, dbać muszą
° to Państwo i dbałość tę wykazy-
ać uczciwą i sumienną pracą w
wym zawodzie. Tu, na tej platfor-
Rie, spotkać się zawsze muszą ze
„0bą, bez względu na swe osobiste
jęzekonania i partję, do której na-

ą.
Chcąc odpowiednio wychować

Jednostkę w duchu por ‚
nišmy przedewszystkiem rozbu-

dzić w młodych umysłach umiłowa-
[Nie dla rodzinnej ziemi, Dziś to uczy.
|ć w wolnem Państwie nietrudno

Obecnie młodzież nasza, nietylko ze
szkolnych wykładów, lub podręcz-

ków, dowiaduje się o pięknie j bo-
ctwie swej Ojczyzny. Własnemi

„Czyma bowiem patrzy i pochłania
ękno przyrody, dotyka, rzec
łożna, przyrodzonych Jej bogactw.
Trzeba by rozumiała i znała daw.
przeszłość, by nie lekceważyła

„łysiłków dawnych pokoleń. Kocha-
Re i ceniąc twórców naszej Niepod-

| Ieslosci, znala i cenila ich poprzed-
lików. Nie zacieśniajmy w wycho-

iu państwowem, a zwłaszcza nie
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wa, która w serdecznych słowach
podziękowała paniom dyżurnym,
wśród których są nietylko członki-
nie, ale i panie nie należące do or-
ganizacji pełne dobrej woli, ofiarno-
ści i zapału. Herbaciarnia utrzymuje
się z ofiar publicznych, zbiórek oraz
częściowo z zapomóg społecznych.
W dniu Bożego Narodzenia 350

osób bezrobotnej inteligencji zasiad-
ło do wspólnego stołu wigilijnego,
zaś podczas Wielkiejnocy urządzo-
ne było święcone dla 250 osób (jed-
no i drugie bezpłatne).

Uczęszcza około 500 osób. Pod-
czas roku sprawozdawczego wyda-
no porcyj: 77.496, z czego bezpłat-
nych 21.662, ; kredytowych 10.696.

Herbaciarnia posiada własną czy-
telnię oraz życzalnię książek,
szachy i warcaby.

Podczas zimy przeprowadzona
była akcja zbiórki ubrań. Zbiórka ta
dała 650 sztuk rozmaitych ubrań i
obuwia, które rozdane zostało 109
rodzinom. Prócz tego N. O. K, o-
trzymało od Funduszu Pracy 776
sztuk ubrań, które rozdano 198 ro-
dzinom. W pierwszym rzędzie zo-
stały zaopatrzone: osoby: uczęszcza-
jące do He iarni.

Podczas świąt Bożego Narodze-
nia została zorganizowana Szopka
Bezrobotnych, która to impreza da-
ła zarobek jej organizatorom — kil-
|kunastu osobom z pośród bezrobot-
nej inteligencji uczęszczającej do
Herbaciarni,

Wreszcie podczas zimy przepro-
wadzona była akcja dokarmiania
dzieci po domach, lecz z powodu
ciężkich warunków ogółu ludności,
nie można było otrzymać tyle obia-
dów, co w roku ub.

N. O. K. zwróciła uwagę na nie-
dolę dzieci, sprzedających tanie,
brukowe wydawnictwa, a przy tej
okazji dokuczliwie żebrzących: W
wyniku tego w dn. 15.1. rb, została у

° | №гейарпу żadnej dziejowej jed-
3 ';івН‹і. która w przeszłości dźwigała
: Aństwo nasze, walczyła o utrwale-

jego potęgi, niosła oświatę lubk
i

| |as dzieje ojczyste, literaturę twór- |
ów narodowych, tak z ubiegłych

| Vieków, jak i z ostatnich, Ani histo-
de ani literatury nie wolno odsyłać

lamusa, lub trawestować.
lu Przeżywamy obecnie czasy dziw- |

Rich
+ gdy pod wplywem obcych, wro-

wpływów, chcemy obniżyć
dawną Polskę, a tem samem i zubo-
*Y6 skarb ducha narodu naszego,
 „Tacuje się wprost nad usuwaniem z

) ed oczu młodzieży zdobyczy du-
Sha polskiego prżez obniżenie wiel-
„Ch postaci wieków ubiegłych. Zu-
Р alstwo podobne dochodzi do te-
| że się na zjazdach nauczy-
ęytskich publicznie mówi, iż nale-
zyjoby skreślić niemal całą histo-
епа przeszłość Polski, gdyż wła-

tyje mieliśmy jednego potężnego
„Jlko króla Stefana Batorego. Ktoś
ny wymazuje Mickiewicza, jeszcze

ienkiewicza i tak. wciąż!

|

Anyg
acy wychowawcy nie wycho-
państwowo . twórczego oby-! Wwają

1

 

„przeszłości miłować, kto kpi i pluj

otwarta „Świetlica dla małoletnich
gazeciarzy”,

bezrobotnej inteligencji. Opłata za
działkę wynosi obecnie 5 zł.

Ogródki z każdym rokiem są pro-
wadzone bardziej wzorowo. Każdej
jesieni właściciele najlepiej prowa-
dzonych działek otrzymują nagrody
w postaci krzewów owocowych.
Po sprawozdanich poszczególnych

sekcyj i wyjaśnieniach prezeski zo-
staje odczytany: protokuł komisji re-
wizyjnej, po którym zebranie udzie-
la zarządowi absolutorjum i wyraża
podziękowanie za dotychczasową,|
wydajną pracę.

Po wyborach uzupełniających do
zarządu zebranie postanawia, na
wniosek prezeski, zorganizować jak-
najliczniejszą delegację na Kongres
Matek, który się odbędzie w maju
rb. w Częstochowie, wreszcie zosta-
je gorąco przez zebranie przyjęty
wniosek wysłania do JE. Arcybi-
skupa Jałbrzykowskiego delegacji,
która Mu złoży odpowiednie życze-
nia szybkiego powrotu do zdrowia i
wyrazy głębokiej czci ; przywiąza-
nia.

Na zakończenie zebrania p. prof.
Otrębska, zwracając uwagę zebra-
nych na zmiany, które zachodzą tak
w' Polsce, jaki w całym świecie,
zachęca członkinie do dalszych prac
w kierunku narodowym ; katolic-
kim.

 
Z Koła Pań przy Kom. Rat, Bazyliki,

Zarząd Koła Pań przy Komitecie|
Ratowania Bazyliki Wileńskiej naj-|
uprzejmiej prosi wszystkie członki-
nie, posiadające kwitarjusze, o przy-
bycie w poniedziałek, dnia 7-$o bm.
o godz. 5-ej p.p. do sekretarjatu Ko-
mitetu przy ul. Metropolitalnej Nr. 1,
celem  obrachowania zebranych
kwot i następnie zarejestrowania

kwitarjuszy zbiórkowych.
Dochód z kwesty urządzonej w dniu

22 kwietnia 1934 r.
Koło Pań przy Komitecie Rato-

wania Bazyliki Wileńskiej komuni-
kuje, że całkowity dochód z kwesty,
urządzanej w niedzielę, 22 kwiet-
nia rb. wyni w ogólnej kwocie
600 zł. (sześćset złotychj, wydatki
organizacyjne wynosiły zł. 17, czy-
sty zatem dochód złotych 583 (zło-
tych pięćset osiemdziesiąt trzy). Za
ten poważny zasiłek ratowniczy
Koło Pań serdecznie dziękuje
wszystkim Paniom  Kwestarkom
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osila chwalę imienia Polski. |

Miodziež nasza, winna dokladnie EEEERMREI ANT SI STANDS WODERY

watela, lecz siejąc anarchizm w du-
szach młodych, naruszają podwaliny
Państwa. Na to nie powinno pozwo-|
lić społeczeństwo. Wiemy i rozu-
miemy czem jest anarchizm.

Kto nie umie. nic we własnej
е

na tych, ktėrzy Ojezyžnie oddawali
całe życie, ten służyć jako prawy
obywatel swemu Państwu nie po-
trafi. Będzie to, co najwyżej najmita,
dorobkiewicz, jeśli mie zwykły
szkodnik.

Piekne hasło najłatwiej jestwy-
wiesić, ale w wychowaniu państwo-
wem: winno: chodzić o rzecz bardzo
ważną — o czyn. Nie burzyć, nie
niszczyć i unicestwiać należy, lecz
utrwalać fundamenty państwowe,
budować silne jego mury. Wycho-
wywać. ludzi czynu, silnej woli, a
przytem głębokiej etyki, Nie będzie
odchylęń i zboczeń w naszej pracy,
jeśli oprzemy ją na etyce Chrystusa,
kształtującą życie na miłości Boga i

!
I

(raz może składać się z ludzi nie

oraz oliarnemu zawsze społeczeń-
stwu m. Wilna.

bliźniego, to jest na miłości
łecznej.

Chcę tu-w końcu podkreślić, że
mówiąc o wychowaniu pańslwowem,
nie mam na myśli rządowego. Pań-
stwo bowiem to nie rząd, który nie-

spo- 1

zawsze niestety. rozumiejących do-
bro Ojczyzny, a więc i Państwa, Wi-
dzimy tego jawne dowody w różnych
państwach, gdzie u steru nawy pań-
stwowej stawali lub stoją ludzie
mający jedną ideę, dojścia samym
do potęgi i bogactwa, nie dbający o
wsią idobro państwa ani na-
rodu.

Naturalnie, że podobny rząd mu-
si przedewszystkiem zniszczyć naj-
szlachetniejsze poczynania obecne,
przesłonić wszelkie czyny wielkich
mężów z przeszłości dziejowej, Cho-
dzi nam o dobro Peer naszej, a
więc Państwa P. kiego nie zaś o
tegolub innego ministra,

Marja Reutt.  

nowczo na gruncie

już do tej zmiany i zasługuje na po-

kreślił, że wobec stanowiska kobie-

ne prawa polityczne, byłoby rzeczą

p. H. Siemieńska, porównała zasady
projektu ustawy polskiej z ustawa-
mi innych krajów. Najwyżej

gdzie nigdy nie było reglamentacji, a
lecznictwo jest bezpłatne i dobro-
wolne, wysoki bowiem poziom kul-
turalny społeczeństwa ; olbrzymia
propaganda uświadamiająca,

| swoje.

justawy niemieckiej wprowadzić pe-
(,wien rygor. W. razie, jeśli chory, nie
leczy się dobrowolnie, lub rozpoczę-
tą kurację przerywa,
tarne mogą go zmusiė do leczenia
się: Ten względny przymus jest ko-
nieczny w społeczeństwie nie dość

TUB T eii i a A iTITTTTS TESINIO

szawie liczny zjazd delegatek Kół
Pań L.O.-P; в;

icząca komitetu ścisłego kół kobie-
|cych LOPP., p. Zofja Wróblewska,
która przedewszystkiem zaznajomi-
ła z nowym statutem LOPP,, wpro-
wadzającym w. życie koła kobiece.
Staraniem tych kół i wspólnym ich
wysiłkiem powstała fundacja „Pała-
cu Lotnictwa”, który mieścić będzie
"z Szkołę instruktorów O. P.

"P
kobiecych nabrała w ostatnim roku
rozmachu. Największy zasiąg dzia-
łalności ma kobiece Koło kolejowe
w Wilnie,
kolei, Koło w Pionkach przeprowa-
dza specjalne szkolenie wśród ro-
botnic państw wytwórni prochu.

pracy kołom,
obiad,
zjazdu wzięły udział w walnem ze-
braniu Koła warszawskiego,
odbyło się na Zamku.

niedzielę 13 bmi podwieczorek w
parku w Werkach, -W
gody zabawa odbędzie się tamże w
drugim budynku pałacu. Bufet na
miejscu. Dojazd autobusami i stat-
kiem.

gą składa najserdeczniejsze podziękowanie
pp. Welerowi, Nagrodzkiemu i Syndykato-
wi Rolniczemu za łaskawą ofiarę w nasio-
nach

„Ogródków Działkowych”.

kowieckiej 21 zł.

 

Najskuteczniej walkę
2 žebractwem można prowa-

CY
W pilnej

Ochrona kobiet w Warszawie
nadesłaia nam artykuł,

polecając go jednocześnie uwadze
46-$a dzieci. (Zapisanych jest więcej, | organizacyj kobiecych oraz wszyst-|

kich naszych Sz. Czytelniczek.
W] dn. 19.I 21 r. Sejm Ustawo-

dawczy uchwalił rezolucję wzywa-
jącą rząd do złożenia projektu usta-|
wy o zwalczaniu chorób wenerycz-
nych. Projekt ten został przedysku-
towany w Komisji Zdrowia i na tem
się skończyło. Ustawę odłożono,

Minęło 12 lat ; w końcustycznia
b. r. została na nowo poruszona ta
sprawa na licznem zebraniu Pol-
skiego Komitetu walki z handlem
kobietami i dziećmi, odbytem w
Warszawie w sali Państw. Szkoły
Higjeny.

Prezes Komitetu, b. minister Pr.
i Op. Społ, dr. W, Chodźko, wy-
jaśniając koleje jakie przechodziła
ustawa, zanaczył, że obecnie po la-
tach 12-tu stała się ona już przesta-
rzałą, wobec czego Ministerstwo
Op. Społecznej opracowało nowy
projekt, który wprowadza korzystną
ewolucję. Oprócz postanowień o le-
czeniu chorób wenerycznych, obo-
wiązkowem dla mężczyzn i dla ko-
biet, uprawiających nierząd, Ustawa
w art. 26 znosi reglamentację sani-
tarną prostytutek. Staje tedy sta-

abolicjonizmu,
jak to już jest w. wielu państwach
europejskich.

Spoieczeństwo w Polsce dorosło

dobną ustawę. Dr. Chodźko pod-

ty, której w Polsce przysługują rów-

niezrozumiałą, gdybyśmy nie zdo-|
byli się na abolicjonizm,

Sekretarka generalna Komitetu,

pod
względem abolicjonizmu stoi Anglja,

robią

My zaś musimy za przykładem

władze sani-

BR Z POLSKI.
jazd kół kobiecych L. O, P. P.

IW kwietniu rb. odbył się w War-

Obrady prowadziła przewodni-

„ G., biura LOPP. i reprezentacyjny
okal Aeroklubu.

Że sprawozdań, przedłożonych
rzez delegatki wynika, że praca kół

obejmujące 152 stacje

Po uchwaleniu licznych rezo-
ucji, mających na celu ułatwienie

odbył się wspólny
a następnie uczestniczki

które

Z WILNA.
Koło Pań L. O. P. P.

Koło Rolnicze LOPP urządza w

„razie niepo-

 

Podziękowanie.
Narodowa Organizacja Kobiet tą dro-

warzywnych i kwiatowych dla

który poni-;
|żej zamieszczamy w streszczeniu, przez zebranie

KOBIECEJ.
 

sprawie.
jeszcze uświadomionem, jak nasze.

Odczytany projekt ustawy został
rzeczowo przedy-

skutowany. W. poszczególnych pun-
ktach ustawy istnieje niebezpieczeń-
stwo wykolejenia jej naczelnej in-
tencji, jakkolwiek naogół ustawa
idzie w kierunku abolicjonistycznym,

Duże obawy budziła kwestja
realizowania ustawy, kwestja fun-
duszów na przychodnie i szpitale.
Na ten temat wypowiedziała się sę-
dzia p. Wanda Grabińska-Woytowi-
czowa, radca prawny Ministerstwa
Op. Społ. stwierdzając, że. praktycz-
ne rozstrzygnięcie będzie zależało
od uświadomienia społeczeństwa o
pożytku i konieczności leczenia. Je-
żeli obywatele będą żądali od gminy
przychodni, czy szpitala, to gmina je
musi założyć i pieniądze się na nie
znajdą, tak jak się znajdują na
wszystkie ważne rzeczy.
W przekonaniu, że zdrowie spo-

łeczne, moralne ; fizyczne narodu
jest największem dobrem, o które
społeczeństwo i państwo dbać mu-
szą, Komitet walki z handl, kobieta-
mi i dziećmi uchwalił, iż należy
wszcząć akcję za ustawą, klóra po-
mimo pewnych braków jest dobra i
pożyteczną. Wysłać w powyższej
sprawie delegację do p. prezesa Ra-
dy Min., a jednocześnie prowadzić

czeństwa. Powodzenie tej tak do-
niosłej akcji, mającej na celu refor-
mę obyczajową nie może być obo-
jętnem kobietom . obywatelkom
matkom i wychowawczyniom  mło-
dzieży.

Jednym z najistotniejszych, naj-
grožniejszych argumentów, poruszo-
mych w toku dyskusji był fakt, że
mamy całe wsie i powiaty np. na
Huculszczyźnie i Wileńszczyźnie za-
rażone syfilisem. Choroba ta idzie z
pokolenia w pokolenie, uważa za do-
pust Boży, na który niema ratunku.

Nowa ustawa uzdrowiłaby ty-
siące ludzi,

Sądząc z uczęstnictwa w Komi-
tecie walki; z handl. kob, i dziećmi,
wszelkich ugrupowań, zarówno or-
$anizacyj katolickich, jak radykal-
nych, a więc kobiet różnych przeko-
nań i wyznań, widzimy, że ogół ko-
biecy stoi na stanowisku abolicjo-
mizmu.

Przyszłość młodego pokolenia na-
szych synów i córek, najcenniejszy
dorobek Państwa i siła jego, woła o
realizację tej ustawy.

Z terenu międzynarodowego.
Zjazd największej organizacji

iecej,

W lipcu rb. odbędzie się w Stok-
holmie zjazd „Związku wstizemięź-
liwości kobiet chrześcijańskich
(The Women's Christian Temperan-
ce Union), mającego swą siedzibę
główną w Stanach Zjedn., ale roz-
powszechnionego także w innych
krajach świata, zwłaszcza zamiesz-
kanych przez rasę anglo-saską.

Jest to największa organizacja
kobieca na świecie, to też na zjazd
w  Stokholmie zapowiadają swój
przyjazd tysiące delegatek tak z
Europy, jak i z Ameryki, Australji i
Afryki Południowej,

Że Stanów Zjednoczonych wy*
biera się na zjazd tyle członkiń
Związku, że wynajęły dla siebie je-
den z wielkichparowców oceanicz-
nych.

Obrady zjazdu odbywać się bę-
dą w gmachu parlamentu szwedz-
kiego.

IX Kongres Misji Katolickich
> Związków Kobiecych.

Na Kongresie tym, który obrado-
wał w Rzymie w kwietniu rb., a o
którego pracach już pisaliśmy, Oj-
ciec św. raczył mianować p. Steen-
berghe Engherinśh przewodniczącą
Międzynarodowej Unji — na dalszy
okres 5-letni, W] wyborach, któremi
zakończyły się obrady kongresowe,
weszły ponownie do Zarządu M. U.
p. Władysławowa Zamoyska, a do
Zarządu Młodej Unji — p. Halina
Doria-Dernałowicz, — tak więc sta-
nowisko Polski w stosunkach mię-
dzynarodowych zostało w pełni u-
trzymane,

Modlitwa dzieci paryskich.

(W) katedrze Notre Dame odbyła
się wzruszająca ceremonja: 11.000
dzieci paryskich zanosiło gorące
modły do Boga, hy zechciał przyjść
z pomocą zagrożonej Francji, w któ- 

Z. HERBACIARNI,
Sprostowanie,

Z listy Nr. 4 na ręce p. pułk, Ma-

 

dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Caritas“

rej szaleje komunizm, bezbožnictwo,
korupcja i inne straszliwe skutki
gospodarki, nie opartej na zasadach
chrześcijańskich. Zgromadzone w
świątyni tysiączne rzesze dziecista-
wiły się tutaj na apel episkopatu
francuskiego, nawołującego do „Kru-
cjaty Różańcowej”. Odmawianie
wspólnego różańca poprzedziło pię-
knę p:zemėwienie biskupa Chap-
tal'a. „Francja — mówił biskup —
ta wasza matka, zagrożona jest dziś
podwójnem niebezpieczeństwem, 

 

czyhają na nią bowiem wrogowie
i zewnętrzni i wewnętrzni, Wy,

szeroką propagandę wśródspołe- |

Z PRASY.
RUCH KOBIECY.

Cały szereg niezmiernie cieka-
wych artykułów przyniósł nam
ostatni numer pisma lwowskiej

Sekcji Młodych N. O. K., „Ruch Ko-
biecy”. Artykuł wstępny, zatytuło-
wany „Do czego dążymy”, poświę-
cony jest aktualnemu dziś zagadnie-
miu powrotu kobiety do domu, Po-
wrót ten pojmuje autorka nie jako
odebranie wszelkich praw kobiecie,
lecz jedynie jako przeniesienie pun-
ktu ciężkości pracy kobiecej na in-
ne pole niż to ma miejsce w chwili
obecnej (Wysuwa żądanie, by ko-
biety. nabywały jaknajszerzej pojęte
wykształcenie, by dążyły do takie-
go ustroju społecznego, w którym
nastąpiłby racjonalny podział pracy
między kobietą a mężczyzną,

Ogromnie ciekawy jest artykuł
dr. Śliwińskiej . Zarzeckiej o „Przy-
gotowaniu jednostki ; zespołu do
pracy zawodowej”. Znajdujemy tu
rozważania na temat co rozumiemy
przez pracę społeczną i kto do niej
jest obowiązany, jakie wymagania
stawiać należy jednostce kierowni-
czej, która dla wypełnienia swych
zadań zdobyć musi przygotowanie
ideowe i fachowe oraz jednostce, bę-
dącej cząstką grupy czy zespołu.

Dalej znajdujemy dokończenie
artykułu „Jak powstało Wielkie
Dzieło”, „Wielkie dzieło czyli „To-
warzystwo Gospodarczego Wykształ
cenia Kobiet", które założyło cały
szereg szkół gospodarczych dla
dziewcząt wiejskich. Artykuł „Z ja-
kich podręczników uczą się nasze
dzieci" zaznajamia nas z dwoma
książkami dla języka polskiego na
V klasę szkoły powszechnej. Treść
książek Tyńca į Gotąbka oraz Ba-
lickiego i Maykowskiego sprawia
wrażenie raczej wypisów do geogra-
fji aniżeli książek do nauki języka
polskiego. Podręczniki te nie uprzy-
stępniają i nie rozszerzają materjału
naukowego innych przedmiotów.
Nie mają też one zupełnie łączności
z ogólnem wychowaniem etycznem
ani z nauką religii.

Zwykle „Ruch Kobiecy” przy-
nosi nam pewne wiadomości o życiu
kobiet innych narodowości. Tym ra-
zem p. M. Nowicka w artykule „Ко-
bieta w hitleryzmie'* omawia w krót
kich zarysach główne postulaty
hitleryzmu, tyczące się kobiety i ro-
dziny.

Słowo wspomnienia, poświęcone
pamięci Wiiktorji Niedziałkowskiej i
dane z życia organizacyj kobiecych
zakończają treść numeru.

Nawewnątrz inaczej niż nazewnątrz.

Pod takim tytułem ukazał się
w „Kurjerze Marszawskim“ z dn.
18.1V r, b. artykuł ks. Zygmunta
Choromańskiego. Dowiadujemy się z
niego, że oprócz znanego z prasy
oficjalnego oświadczenia —
wiedzi Związku Pracy Obywatel-
skiej Kobiet na List Episkopatu, któ-
ry „przestrzega katoliczki przed tą
organizacją i jej zgubną propagan-
dą' istnieje jeszcze wewnętrzny о-
kólnik tej organizacji z dn. 12.III r.b.
L. 4945/34 do zarządów oddziałów.

Jest to według autora daleko
szczersze oświadczenie, w którem
zarząd główny przyznaje się, że po-
pierał wszystkie projekty praw, o
których wspomina List Episkopatu,
ale czynił to z konieczności społecz-
nej. „Przed takim właśnie „uspo-
łecznieniem' przestrzegał Episkopat
katolicki” — pisze ks. Choromański.
Zaznacza on również, że zarząd Z.
P. O. K. chce koniecznie z listu Epi-
skopatu uczynić wystąpienie poli-
tyczne į cytuje wyjątek z okólnika,
a mianowicie: „W: okresie trwają-
cych wyborów do ciał samorządo-
wych i zbliżających się wyborów do
ciał ustąwodawczych Zw. Pr.,Obyw.
Kob., najpotężniejsza w Polsce or-
ganizacja kobieca, dla przeciwników
naszych politycznych jest siłą bar-
dzo niebezpieczną”.

Jest to widoczna chęć uspoko-
jenia sumień swoich członkiń katoli-
czek — mówi ks. Choromański i da-
je na potwierdzenie tego, jeszcze
jeden wyjątek z okólnika: „zasięg-
nąwszy zdania znawców prawa ka-
nonicznego, zapewnić możemy człon
kinie, że orędzie Episkopatu ma
charakter nie potępienia, lecz ostrze
żenia i wedle kanonów nie pociąga
za sobą takich następstw, jak usu-
wanie z Kościoła, odmawianie roz-
grzeszenia przy spowiedzi i t. d.
Jeżeli wypadki takie się zdarzają,
prosimy członkinie o komunikowanie
tych faktów”.

Czyżby nowa poradnia dla człon-
kiń, które nie otrzymały rozgrzesze-
nia?

Takie zapytanie daje przy końcu
swego artykułu ks. Choromański.
i
ly w bony jałmażnicze „„Caritasa“

już zaopatrzyłeś się?

dzieci,modlitwąswą możecieprzy*
czynić się do jej wybawienia”.. Po
przemówieniu az i odmówieniu
różańca utworz się procesja ze
sztandarami i chorągwiami, |
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SZORTY
Ognisko (K..P. W.) zwyciężyło w dniu święta

narodowego.
Ci, którzy trochę lepiej orjento-

wali się w sytuacji, zgóry wiedzieli,

że Ognisko zajmie pierwsze miejsce,

mając szereg pierwszorzędnych bie-

gaczy, na czele z mistrzem Wilna

Ósmy doroczny bieg sztatetowy
„3 maja* był przepiękną imprezą

propagandową.
W. grodzie Bernardyńskim zgro-

madziły się nienotowane dotychczas

tłumy widzów, które przyglądały się|Kazimierskim,  Żylińskim, Zajew-

wyjątkowo ostrej walce o pierw-|skim, Trockim i innymi,

szeństwo. Rzeczywiście, Ognisko okazało

Na: samym wstępie musimy po-

dzielić się radosną nowiną, że na

starcie po czterech latach nieobec-

ności stanęła znów sztafeta A. Z. S.

Akademicy wczorajszym startem |80 Kazimierskiego trzeba b

wskrzesili swoje piękne tradycje|długo czekać na zawodnika W. K. S.

lekkoatletyczne. Utworzenie sekcji Bieg miał następujący przebieg.

lekkoatletycznej A. Z. S. jest zdro-

wym objawem życia sportowego

A. Z. 5. Młode siły wydadzą nie-

wątpliwie bardzo cene owoce, na

które nie trzeba będzie długo ocze-
kiwać.

Wczorajszy start A. Z. S. udo-
że sympatja publiczności

stać będzie zawsze po stronie spor-
wodnił,

się sztatetą bezkonkurencyjną. Wy-

starczy powiedzieć, że kolejarze

prowadzili przez sześć zmian, a po

przerwaniu taśmy przez finiszujące-
yło dość

Ze startu wszyscy wybiegli nad-

zwyczaj ostrem tempem. Prowadze-

nie objął Kepel, który też pierwszy

oddał pałeczkę. Za A. Z. S. nadbie- gli zowdnicy: W. K. S., Ogniska, So-
koła j Il W. K. S.

W. drugiej zmianie świetnie biegł
Okułowicz, który wywalczył dla

Ogniska prowadzenie przed A. Z. S.,

W.K.S., ll W.K.S. i Sokołem.
towej i ambitnej walki, to też wczo-

raj zawodnicy A. Z. S. byli głośno

i serdecznie witani przez bardzo,

a bardzo liczne tłumy. Azetesiacy

uczynili nam bardzo miłą niespo-b
dziankę, bo prócz tego, że zdobyli

się: w okresie swej organizacji na

zestawienie sztafety o 10 zawodni-
kach, to w dodatku potrafili utrzy-

mać w ciągłem napięciu zaintereso-

wanie biegiem. A. Z. S$. grał tutaj

Na trzeciej zmianie sytuacja zmie-

nia się o tyle, że A.Z.S. przesuwa

się na trzecie miejsce, ustępując

W. K. S., ale na dwuch następnych
zmianach  akademicy prowadzą

przed wojskowymi i kolejarzami.

Przesilenie następuje na szóstej

zmianie. Biegnie
Warszawy Żyliński, który dla Ognis-
ka wywalczył zdecydowane prowa-

tutaj wicemistrz|

pierwszorzędną rolę, walcząc o pro-

wadzenie, a od piątej zmiany o ho-

norowe zajęcie trzeciego, czy też

nawet drugiego miejsca.
Biegacze A.Z.S. prowadzili przez

3 zmiany, a mianowicie w kolejce

A. Z, $. prowadzenie.
Wczorajszy bieg był piękną rewją

lekkoatletów, których zgromadziło

się na starcie równo 50 biegaczy.

Reprezentowane były następujące
Sokół, Ogniskokluby: A. Z. S.,

(K. P. W.) i dwie sztafety W. K. S.

pierwszej, czwartej i piątej. Miłą

niespodziankę sprawił Kepel, który,

obok obiecującego wioślarza, wy-

kazał dużo zdolności lekkoatletycz-
nych. Kepel właśnie wywalczył dla

dzenie, by od tej chwili prowadzić

aż do samej mety. у

Gdy Ognisko walczyło z czasem

i przestrzenią, mając wyraźną prze-

wagę, to tymczasem za plecami

Trockiego, Žajewskiego i Kazimier-

skiego rozgrywała się tragiczna
walka między W.K.S. a A. Z. S.

Dwie pozostałe sztafety, to jest So-

kół i II W. K. S. roli poważnej ani
przez chwilę nie odegrały.

W] bardzo dobrej formie, witany
przez  niezliczony tłum widzów,

wpadł na taśmę, by ją przerwać,

Kazimierski. Ósmy tradycyjny bieg

sztafetowy zakończył się zwycię-

stwem Ogniska w: czasie 28 min.

1 sek. Skład zespołu jest następu- 

       

ł

i

jący: Pietraszkiewicz, Okułowicz,

Kowalenko, Krym, Rodzynkiewicz,

Żyliński, Szumko, Zajewski, Trocki

i Kazimierski.
Ognisko miało świetnie rozsta-

wione siły które nie zawiodły.

Drugie miejsce wywalczył W.K.S.,

zdobywając większą ilością punktów

nagrodę przechodnią A. Z. $. Схав

W. K. S. 28 min. 30,2 sek. Skład:

Dakiniewicz, Burak, Lafer, Łapiń-

ski, Sikorski, Zusin, Szczykowski,

Bednarek, Žylewicz Jan, Kocha-

nowski.
Trzecie miejsce wywalczyła szta-

feta A. Z. S. w czasie 28 min. 40,2 s.

Skład: Kepel, Kalinowski, Lisiecki,

Jurkowski, Szczypiorek, Perłowski,

Pynkan, Bohdanowicz, Żyliński i

Grygorjew.
Bardzo słabo wypadł zespół So-

fkoła, który miał walczyć o pierwsze

miejsce, a zajął dalekie, przedostat-

nie miejsce.
Na ostatniem miejscu przybiegł

zespół 6 p. p. leg. W. K. S. IL.

Po fotografji i gratulacjach, zło-

żonych Ognisku, nastąpiło rozdanie

nagród, dokonane przez prezesa

O. Z. L. A. płk. Klewszczyńskiego.

Organizacja zawodów, prowadzo-

na przez p. kpt. Niepokulczyckiego,

wspaniała. Kilka słów pochwały

WARSZAWA (Pat). Dziś, w dniu
jświęta narodowego odbył się po raz
i9-ty doroczny tradycyjny narodowy
płoć na przełaj, zorganizowany na
stokach cytadeli na Żoliborzu. Bieg
odbył się na dystansie ok. 8 km.
Z powodu upałów padło kilku za-
wodników, m. in. zemdlał zaraz po
przekroczeńiu mety zwycięzca bie-
gu Józeł Noja z Sokoła poznańskie-
$o. Na starcie stanęło 410 zawodni-
ków a bieg ukończyło 350, reszta
została na trasic. M, in. wycofał się
znany aługodystansowiec krakowski
Fiałka. Pierwsze m!ejsce zajął mało
znany dotychczas zawodnik poznań-

Pięściarze polscy
WARSZAWA (Patj. We czwar-

tacja pięściarska,

przez chicagoski dziennik „Chicago
Tribune'. Wyjechali zawodnicy: Misiurewicz,

|

|

tek opuściła Polskę polska reprezen- | kserskiego
i udająca się do Stamm i

Ameryki na zawody zorganizowane | amerykańskiego Day.

Rotholz, Rogalski, Kajnar, Sipiński, | Jorku 11. V.
Majchrzycki, Karpiń-|

| Spertawy lot akademicki do Bukaresztu.

Bieg naredowy. |
ski Józei Noja z Sokoła w czasie
24 minut 50 i 6/10 sekund. 2-gi był
Strzałkowski z Jagiellonii białostoc-
kiej, o 6 m. za zwycięzcą. 3-ci Pu-
chalski z Warszawy o 20 m. za
pierwszym. 4-ty Ruszlewski z „Ża-
świ” warszawskiej. 5-ty Rak. 6-ty
Brona z Warszawianki. 7-my Kur-'
pesa z Sokoła łódzkiego. 8-my Du-
plicki z AZS w-skiego. 9-ty Zośko,
ze Strzelca kaliskiego. Drużynowo
pierwsze miejsce zajęła Jagiellonja
przed Warszawianką. Wbrew zapo-
wiedziom na start nie stanął znany|
biegacz Kusociński.

ladą do Ameryki.
ski i Piłat, dalej prezes związku bo-

Baranowski, trener
korespondent dziennika

Dnia 5 V.
wsiądą oni w Cherbourgu na statek
Berengaria i przybędą do Nowego

‚ 1163954

„—

Ciągnienie dolarówki.
agi 1 bm. odbyło się ciągnienie pre*

mjowej zw. dola“
rówki.

12.000 dol. na nr. 125835
3.000 dol. nr. nr. — 181032 1222526.

1.000 dol. ma n-ry: ' 844238 819250
1469961 941154 174734 1393727 1188353.

500 dol. na n-ry:789918 172332 1248107
1266573 1161888 1154501 393495

650584 1476569.

pożyczki dolarowej, t.

100 dolarów padło na następujące n-ry

| 714028 160480 364020 895003 1457764
1233382 1465576 1285408 1166213 679976]
603204 423156 1328229 124301 590415 209678
1352189 1234084 1587998 45382 1276741
240222 1493593 1270708 292314 1115877
1137844 1269761 777672 550029 720345
659927 865411 444676
1056199 1485132 1131585 1108542 327915
626834 1095811 890809 307435 321054 64325
891580 6386662 1000865 744077 881971
168279 949421 811321 1106564 832463 690552
606541 891342 463169 1308420 967914 501351
1315238 795103 298476 73766 824426 682664
506808 252382 613327 877222 1049718.

Polacy
w Legji Cudzoziemskiej.

W. Legji Cudzoziemskiej służy
około 400 Polaków. Najwięcej ich —
to nasi wychodźcy, których kryzys
pozbawił chleba we Francji, W: ten
sposób znalazł się w Legji p. Tomasz
Kowalak. Urodzony w r. 1908 w
Westialji od r. 1919 do 1922 mie-

1292303 106857
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| WARSZAWA. (Pat). Dnie 15 ma- go typu R.W.D. 8, oraz szybowca

należy się 3 B. Saperów, którypo- Ja, Z imejatywy Polskiego Akade-

śpieszył z pomocą techniczną. | mickiego Związku Zbliżenia Między:
narodowego „Liga“  odbędzie się,
sportowy lot akademicki do Buka-|
resztu na zaproszenie akademików|
rumuńskich. Lot ten odbędzie się|

DZIS KONFERENCJA MOTOCYKLOWA.,

Dziś o godz. 19 w lokalu Wil. Tow.|

Cykl. i Motocyklistów zbierze się wyło-

niony na zebraniu organizacyjnem komitet |przy poparciu Aeroklubu Rzeczy-

raidu Wilno — Ryga. pospolitej oraz aeroklubów war-

Wii. T. С. i M. mieści się przy ul. szawskiego i lwowskiego. Drużyna
lotnicza składać się będzie z 3 apa-Zygmuntowskiej 4. :
ratów: dwóch typu R.W.D. 5 i jedne-

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE,

W sobotę mieć będziemy aż dwa mecze

piłkarskie: W. K. S. gra z P. K, S. Lidą,

a Ognisko walczy z Drukarzem.

W niedzielę Ż. A. K. S. spotka się z

Makabi Baranowicką, która zamierza jed-

nak przyjechać do Wilna.
Mecz Ognisko — Drukarz odbędzie się

na Antokolu o godz. 16 min. 45.

KURS TENISOWY A. Z. Ś.
Na kortach A. Z. S. rozpoczął się już

kurs tenisowy, prowadzony przez mistrza

Wilna Jana Grabowieckiego.
Zapisy na kurs przyjmuje w dałszym

ciągu sekcja A. Z. S. na własnych kortach
przy ul. Zakretowej. 

 

Spotkania ligowe piłkarzy.

W Wielkich Hajdukach rozegrały

stosunku Ruch — 13:0 (4:0j. Ruch

swego przeciwnika.
Garbarnia pokonała na swojem

boisku Cracovię w stosunku 4:0 (1:0).

Spotkanie 0' mistrzostwo ligi
między siedleckim Strzelcem a war-
szawską Legją zakończył się nie- 
įprzerwy 1:0 dla Legji.

spotkanie ligowe drużyny śląskie$o|dniu spotkania tenisowego międz
Ruchu z krakowskim Podgórzem.|szwedzkim klubem AIK >Kė
Odnióst zwycięstwo w miażdżącym|

— 13:0 | Stickhammerem
był lepszy conajmniej o klasę od|Schróderem. Wygrali Polacy, Tło-

rozstrzygniętym wynikiem 1:1, do| Lillois, zakończył się nieznacznąi

3 G. 3. Samoloty prowadzą piloci
Eugenjusz Przysiecki z Warszawy,
Jerzy Solak į Danuta Sikorzanka,
która pilotować będzie aparat R. W.
D. 8. Na szybowcu jedzie Bolesław
Łopatnuk ze Lwowa. Szybowiec
pilotowany będzie przez aparat R.
W .D. 8. Polacy spędzą w Buka-
reszcie 3 dni celem nawiązania kon-
taktu z kołami młodzieży akade-
mickiej Rumunji.

POLSKA — SZWECJA.
Zwycięstwo Polaków.

WARSZAWA (Pat). Dziś w 1-ym

ską Legją spotkali się Tłoczyński z
i  Wittman ze

czyński w stosunku 6:1, 6:0 i 6:1,
a Wittman w stosunku 6:1, 6:1 i 6:4.

Pogoń we Francji.
LILLE (Pat). Pierwszy mecz Po-

$oni lwowskiej, rozegrany z zawo-
dowym mistrzem Francji Olimpique  niezasłużoną przegraną Polaków w

szkał w Sosnowcu, wyjechai potem
z rodzicami do Francji i zmuszony

biedą wstąpił w r. 1928 do Legji.
Uczestniczył tu w trzyletniej, cię”
żkiej wyprawie na Tafiale w połud<
niowem Marokku, dwa razy był po”
ważnie raniony, odsłużywszy wre”
szcie 5 lat, wrócił do Polski, by po
paru miesięcach wrócić do Algieru
ale już nie do Legji. Ma w ręku cer”
tyfikat nienagannej służby w Legji:
co uprawnia go do uzyskania kon*
cesji na kantynę wojskową i w tem
sposób zamierza zarabiać na chleb.
Ciekawe szczegóły o służbie w Le-
gji Cudzoziemskiej, ilustrowane ory”
ginalnemi zdjęciami Kowalaka przy”
nosi ostatni (18) zeszyt „Ilustracji
Polskiej”, obok innych zajmujących
feljetonów i artykułów.

„lustrację  Polską* nabywać
można u wszystkich kolporterów i
w administracji „Dziennika Wileń*
skiego”, Wilno, ul. Mostowa 1. *

ее ееоееоее ii im

 

stosunku 0:1 (0:1). Polacy musieli
grać w 2!/: godziny po 50-godzinnej
podróży. *ih га

 

 

DZIŚ nejwiększa premjera sezonu. Miljonowe arcydzieło ostatniej doby reżyserji TURŻAŃSKIEGO p. t:

«POŻAR nad WOŁGĄ>.

[INU
|— Zdecydowałe całe Wilno, cały

świat, iż

mó

в

Rozy|

ności Albert Prejean.

rosyjskiej: „Wniz po matuszkie, pe Wołgie",
gie ucics" i w. In. a.tystycznie wykonane w

gdy nie oglądano.
0,20 w. W sobotę i niedzielę od godz. ż-ej.

  

DZIŚ PIERWSTA POLSKO-
CZESKA KOMEDJA MUZYCZNA

 

Jednocześnie z Moskwą wyświetlamy jedyny dźwiękowy w języku ROSYJ- Adres w Administracji „Lela, na parterze po Iš“| g

SKIM błyskawiczny reportaż o bohaterskiej wyprawie; « c z E L U S$ K į N A ». йо.:.‚NA I> aepaycj SIE wory i kinis js 19 Žas

As UAI pracy prosimy składać Sao lub „aa 807—0 ZAPROSZENIA |
« о, mam |.

. DZIŚ FILM, KTÓRY ZADZIWIŁ ŚWIAT Wódkę „Dz. W. a dea A z”

me wynagrodzenie. Mic- MIESZKANIA

„Markiza Vorisaka“ Konie iS" ge) | wieża dremontonans,|||WYKONYIKAwia :

Wg głośnej powieści „Ls batallle—Bitva" Claude Farreie'a. W rol. gl. ANNABELLA-CHARLES BOYER | INKISZYNOW, Ret. W pielęgno-| wyceaiikowaa wy.| do wwyasjecia. (fe| DRUKARNIA
MIKÓŁAJ FARKAS. W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca. Zdjęcia do filmu dokonane zostały €ałkowicie w Japonii. wani chowawczyni poszukuje;wiczą 46,

Z głosów prasy: Film ten pozostanie na zawsze w pamięci wielbicieli sztuki Filmowej. Seanse: 4, 6, 8 | 10.20. u posady, zna freb. met., i. LNIERZYŚSKIEGO

 

„CULOSSEUM*
LQOSTROBRAMSKA 5

Rekordowa obsada: HARRY COOPER,

I Miriam Hopkins w wielkim

Na scenie:
większem kini

AIKIKAIGITIS DTS a T a

GEORGES HOFFMANN.

Fab
*

_ 27)

i złrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

kiedy wydało mu się, że słyszy jakiś niewy-

pozwolił mu posunąć się jeszcze o dwa metry

nim drabinkę sznurową.

enie sprawdziło się, ktoś po-

Miał już zrezygnować,
raźny szmer. Nowy wysiiek

1 wtedy zauważył chwiejącą się tuż nad

Stiumił osrzyk triumiu: jego przypuszcz

siłkował się tem niezwykłem wejściem. ER

Žręcznym podrzutem postawił nogę na ostatnim szczeblu drabinki

i teraz już wejscie nie przedstawiało żadnej trudności. PPE

Nad glową widniał zwiększający się oświetlony promieniami księżyca

otwór. Zdawai sobie teraz spiawę z głębokości wylotu i nie bez przera-

zenia myslai, coby się z nim stało, gdyby tajemniczy starzec usłyszał po-

dejrzany szmer i przeciął sznury... £ drugiej strony orjentował się również,

że musi jak najprędzej stąd się wydostać, zanim, przejeżdżający pociąg

nie zadusi go dymem...
Zbliżał się już do celu. Spojrzenie w górę ukazywało mu otwór wy*

lotu. Ale przebiegł do dreszcz, Na jasnem kole rysowały się wyraźnie

równolegie pręty żelazne. Otwór był okratowany.

Bruno przystanął na chwilę, aby odetchnąć, Swieże powietrze nocne

dochodziio aż do niego i teraz już nie bał się uduszenia.

— Ba — pomyślał — przecież ta krata powinna się otwierać... bo

inaczej nacoż byłaby ta drabinka sznurowa...
MWspinał się więc wyżej.
Kiedy dotarł do otworu,

mając się „edną rękądrabinki,

z radością poczuł, jak w jednem miejscu ustępują,

drzwiczek. ; Н

uderzył się o mocną zaporę želazną, Trzy-

Bruno dotykał pokolei prętów i po chwili
tworząc rodzaj

ŻA is

W rolach głównych słynn
znany z filmu „Burza na

gwiazda firmowa Daniela Da'rieux, sławna piękność Natalja Kowanko i ulubieniec publiez-

Walka dwóch światów. — Pożar krwi I namiętności.
Fascynująca akcja o niebywałej ekspresji. Zywiol. Szał. Poświęcenie. Ulubiona motywy pleśni

„Ech Dubliuszka*, „Hajda Trojka", „Jest na Woł-
języku rosyjskim. Film jakiego jeszcze ni-

Przewyższa wszystkia dotychczas widziane. — Seanse: 4, 6, 81
Wszystkie s

6nieważne. Zapomocąwentylacji miły ch

„PAPRYKI
i „CZELUSKINO............

   

DZIS! Film nad fii:y. Największa sensacja świata.

Komedja MOCNA SZTUKA, udział biorą:

mongeł Inkyszyniew, ;
Fzją* czarująca nowa *

honorowe bezpł. bezwzględnie
d na sali.

SALA JEST DOBRZE WENTYLOWANA.

«12 KRZESEŁ» Burjan — Dymsza — Pagorzelska.
NAD PROGRAM. NAJWIĘKSZA SENSACJA DNIA DZISIEJSZEGO

  

 

66 to najwspaniaiszy

film sezonu

   

 

BR.

|

Poszukują posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 od 38 do 7. gr2
mm т

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

RÓŻNE |

 

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.

2 Wilno, ul.
aszczyc. uznan. Ich Swlątobl. Papieżó

Piusów X I XI Wykon.pocztówek; legi.
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne

„upozowanie, Wszelkie nowości. Ceny znacz. zniż

BUTKOWSCY,
Ad. Mickiewicza 22.

Wychowawczyni zna-
Jąca frebl. metod. poszu-
kuje posady może się
zająć dziećmi w wieku
od 2 do 10 lat. Umie
Szyć, rob. gim. Poważne
świadectwa i ref. wy a=
gania b. skror ne ul. Ta-
tar:ka 12 — 13 m, od 1
do 5 g. gr2

JEDNA SIEROTA
uczennica Ill kursu
Sem. Nauczyclelskie-
go nie może opłacić

zł. za naukę. Ulkoń-
<zenie zaś tego kur-
su zapewni jej lekcje
płatne Łaskawe ofia-
ry prosimy składać
do Administracji „Dz.
Wil.” Adres tamże

r

   

 

 

do pracowni krawieckiej

PRACY wožnego,

skromnem

czność.
piśmienny,

rencje i świadectwa po-
siadam.  Zauł. Listopa-
dowy b Nr. 8 m. 1
А. Bożyczek. gr—3

RASCPOOTOTU OKA:
į Mieszkania

i pokoje
DTLnia зн

7 pokojowe ao wynają-

 

umrzeć zamiast niego...

DRUK!
PILNE:

 

  

 

— Przeczytałem.

| PRACA | —No icóż?

— Uważam, że pan

Potrzebni madaje się na zastępcę

chłopcy Sienkiewicza...

— To mi bardzo po”
St. Krauze al. Wiieńsk
Nr. 82 m. 2. Zgłaszać się| chlebia. Dziękuję Ale |
zaraz, pan redaktor zapewne |

goń- chciał powiedzieć: „па”

ca, dozorcy szukam za! stępcę”?
k о wynagrodze- | и

niem i dozgonną wdzię- — Nie, zastępcę.
Jestem dobrze | — Nie rozumiem...

i zdolny, ucz- i
ciwy i posłuszny. Refe- | — Powinien par

 

      

 
  

 

Dziennikarz ostrożnie je otworzył i wysunął głowę, przygotowany na
cios pałką... ‚ z

Nie. był ва polu i światło księżycowe nigdzie w pobliżu nie ukazy-
wało wroga.

Myszediszy ze studni, zapalił natychmiast zapałkę, Ręce i ubranie
uwalane miał sadzą. Obejrzał starannie ocembrowanie. Nosiło ono rów-
nież, ale przez kogo innego pozostawione ślady. Dwie czarne ręce odbite
były tuż obok plam rąk Brunona.

—Mogłoby to posłużyć do badań daktyloskopijnych — pomyślał.

Usiaał na brzegu studni i zaczął się zastanawiać. Niewątpliwie ktoś
wyszedł niedawno tą samą co i on drogą. Rano spadła gwałtowna ulewa,
A więc ślady mogły byc zostawione najwyżej parę godzin temu.

Nasz notarjusz mieszka niezawodnie gdzieś w okolicy — mówił sobie
Bruno — ale zależy mu na tem, aby kryjówka jego pozostała nieznana.
Dlatego też wybrał tak niezwykłe wyjście, nie mogą tędy bowiem cho-
dzić robotnicy. Byłoby lo jednak zbyt niepewne! Ale w jaki sposób udja-
aż Paccoret uczynił się niewidzialny w La Plaine, Pougny 1 Collon-

Dziennikaiz wstał i rozejrzał się naokoło. Zobaczył przed sobą dość
wysoki nasyp, pośpieszył więc w tę stronę, Okazało się, że była to droga.
Wkrótce Bruno znalazi to, czego poszukiwał — słup kilometrowy. To
mau ułatwiło or'entację. Znajdował się na szosie z Ljonu do Genewy, w od-
ległości zaledwie sześciu kilometrów od Bellegarde. (Wahał się przez |
chwilę, conależało robić, Czy przeprowadzić na własną rękę sledztwo |
i odszukać scbsonienią notarjusza? Cy poprostu postarać się w Bellegarde
o jakiś wehikuł i powrocić do Genewy, albo też wziąć pokój w hotelu |
i przenocować? : į

Zdecydował się na to ostatnie. W. niecałe dwie godziny zasypiał już

może się zająć dziećmi  po" me AE > w wieku od 2 do 10 lat. KANADA Mestowa ul. Вг

chwalne zaświadczenia z| gy me. świadectwa i Telefon 13-44

Fredric March Y Cc l A“ Klinik, Chętnie przyjmę| 7/7" rr th Ocena.

erotycznym filmie ” " dogląd chorego(rej) za EE o ena Ta-| — Czy pan redaktor (Eky MNISKIE

Reżyserja Ernesta Lubicza, twórcy „Parady Miłości”. niską opłatą z utrzyma-| go 5 „m. 13, od 2 Liana szy ВАСАОч iki

Moiska, Janowski, Borski. — Film ten był wyświetlany w naj-|niem. Wilao, Moniuszkił | #2 ATM RONNA

e w Warszawie „Światowid” w ciągu 3-ch miesięcy z kolosalnem powodzeniem. 32 m. 4 H. W. а1 l którą przysłałem panu| SAAMAAMAMAMAAMAMAMAMS

Wstęp tylko dla dorosłych. Bilety honorowe i kontramarki bezwzględnie nieważne. NOWSDUBEDENGWGKA | do oceny?

moc roboiników emigrantów, tak że
zwraca niczyjej uwagi. W, komisarjacie kolejowym również ni i 16“ |e La : eż nie miał wię |
cej szczęscia. Frzed południem zmęczony postanowił wrócić do Genewy:

Przechadzając się po peronie,
nom — jeden z nich zainteresował go szczególnie.

— [o napewno taki sam stary
wczoraj pan Faccoret,

1 ulokował się w ostatnim przedziale,
bagażowym.

Pociąg ruszył i jak wczoraj Ini; i j zwolnił w tunelu,
w Collongts dziennikarz uderzył się w czoło:
— Już wieml
EZ DE PRE S A 2!

Był sam w przedziale. Jak tylko pociąg ruszył,
Opušciwszy upizednio szybę i,
szedł na stopień dla konduktora.2 1
siedniego wagonu,

wrócił do swego przedziału,
Doświadczenie udało się. Nikt nie zauważył i i ję”‹ ‚ № w biały dzień iągnićtego na dachu człowieka. A więc i notarjusz mógł jaśbankų

i. Czynność ta nie przedstawiała dla niegonaj
śdyż byś nadzwyczajnie zręczny izwinny, >

užyč tego samego sposobu.
mniejszych trudności, w skromnym pokoju hotelu de la Colonne w Bellegarde.

 

Wydawca: ALEASANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Drakarnia A, Źwierzyśskiego,Wilno, Mostowa Nr. 1,
7 4 |

1% { * Яе
s kw

   

WOAOa

(D. c. n.). >

СОЫНО NikaNATO Z ZOKINIT DESRI RI

Nazajutrz rano Bruno próbował się wywiedzieć wśród mieszkańców
Bellegarde, czy kto nie znał osobnika, któr i i 3a ' 1 S, U
Paccoret. Bez skutku. Beliegarde jest eryowaОЫ

odsunąwszy przedhistoryczny haczyk, ze

a stamtąd na żelazne schodki,
hamulcowego. Wszedł po nich i płasko rozciągnął
ss hezerwoarami dawnego oświetlenia gazowego

| _W] pięć minut później pociąg wjeżdżał
się jeszcze w La Plaine, gdzie dale ml daa
ty. Dopiero kiedy pociąg ruszył, Bruno zeszedł po schodach i bez trud”

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |

 
gł

ałą dziurą, ale przewija się tęd).
przyjazd, lub odjazd obcych ludzi nić.

przygiądał się od niechcenia wag0”

wagon, jak ten, do któregowsiadł!
i 2

tuż przed końcowym wagone”

Przy wjeździe na stacjć

otworzyłdrzwi

bez trudu dostał się na stopień s%
prowadzące do b
się na dachu, międźł

gl я

jcarscy przeglądali paszpo”
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