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zagranicą8zł.
zawierszmiiim. tekstum|wprzed

tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstwa
cyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeżemiem miejsca e 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowołnie zadastane.
Konte czekowe w P. K. O. Nr. 00187,

PRENUMERAT/« miesięczna 4 zł., z ednoszeniem | przesyłką pocztową ZŁ. 4 gr. a   

 

  
    

 

takście(6łamowe)35gr. za
po 0 gr. Ogloszenie

Terminy

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLATNY NIEDZIELNY DODATEK.
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tajpowaźniejszą spółdzielczą instytucją hankową w Polsce jet ©
CENTRALNA KASĄ "mwmw?sy
mma SPÓŁEK ROLNICZYCH

kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

I sprawie publicznej.

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

[ |||| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

®
gp S'Utxi kryzysu rolniczego.

Wlino, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

I najwyższe oprocentowanie.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie

0000000000000000000000008

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów

mujemy nietylko korzyść dla siebie, zie służymytakie
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Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
NAM EBAONARYPRZYSTANKU

* U

od nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW:
położonego między torem kolejowym a szosą Grodzieńską,

Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą
i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową i auto-

busową (14 min. od dworca).
Parcele od 400 złotych na dogodne spłaty.
Informacji udziela Zarząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.

Akai JARKA

Nowe województwo morskie.
Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Torunia donoszą, że Ostatnio powstał już trzeci

z kolei projekt utworzeria województwa morskiego. Województwo ро-

merskie miałoby byc skssowane. Na jego miejsce utworzoncby z pół-

nocnych powiatów Pomorza województwo morskie z Gdynią, jako o-

 

 

środkiem. Resztę powiatów pomorskich przyłączonoby do Wielkopolski,

tak, że powstałoby jedno wielkie województwo poznańskie.

 

Łotwa w przededniu
przewrotu państwowego?

ITelefonem od własnego korespondenta.)

© RYGA. 5.V. Obrady sejmu łotewskiego rzuciły niepokojącę św'atło

na prądy polityczne, nurtujące w społeczeństwie łotewskiem. Jek wypły-

wa z mów posłów socjalno-demokratycznych, Łotwa stoi w przededniu
przewrotu faszystowskiego. Do akcji wciągone jest wojsko i strzelcy

aizsargji). i

' Чія]!)дуп:Ьшяп z okazji uroczystości wojskowej niektórzy posłowie z

prawicy sondoweli grunt śród dowódców poszczególnych jednostek woj-

skowych, jakie zajęli by stanowisko na wypadek przewrotu.

Równiez zapytywano dowódców aizsargów, czy zwolennicy prze-

wrotu znaleźliby poparcie zbrojne wśród tej organizacji. :

Nie obce są tendencje przewrotowe również wśród administracji

państwowej. Na piątkowem posiedzeniu sejmu socjaliści: demokraci

zgłosili nagły wniosek natychmiastowego zwolnienia ze służby dyrektora

departamentu administracyjnego ministerstwa spraw wewnętrznych

Anszmidta.
Sejm wniosek ten rozpatrywać będzie na posiedzeniu w dn. 8 b.m,

wiceminister Suvich; jedzie do Moskwy.
>

{ Ге1еГопет ой wlasnego korespondenia.]

04 WARSZAWA. Nadeszły tu wiadomości, iż przebywający obecnie

w Paryżu włoski wiceminister spraw zagranicznych Suvich wyjedzie nie

kawem do Moskwy. я Nat
Bedzie to rewizytą komisarza spraw zagranicznych Litwinowa, który

wracając z Ameryki odwiedził Mussoliniego.

UpadłośćJana Zamoyskiego w Czechosłowacji|
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Władze sądowe w Czechosłowacji ogłosiły |upadłość

Jana Zamoyskiego, spokrewnionego z hyłym królem hiszpańskim

Alfonsem,

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Dziś, w sali przy ul. Orzeszkowej 11 :

Sekcja właścicieli drobnych I šrednich“nleruchomošci przy Stron-

nictwie Narodowym
zwołuje na godz. 12,30

WIEC WŁASCICIELI NIERUCHOMOSCI
па którym poseł na sejm Mikołaj Osada, wiccprokurator Sądu Apelacyj-

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

aKwestja mieszkaniowa».
а znawca spraw własności nieruchomej miejskiej mówić będzie o šrod-

a nis powinny być zastosowane ze szczególnem uwzględrieniem potrzeb wia-

snoścl nieruehomejw Wilnie—to też właścicieje powiani we własnym interesie stawić
się licznie na wiec.

Zaproszenia wydaje Sekretarjet przy ulicy Orzeszkowej Nr. 11. —

KOMUNIKAT.
[Dziś, o godz. 5 po poł. w Sali 5. М. Orzeszkowej 11

odbędzie się

Zebranie Młodych
Stronnictwa Narodowego.
: Wstęp wolny. '

Wstep wolny

 

 

DRUSKIENIKI!
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY

KĄPIELE 5:KWASOWĘGLOWE
B(ROWINOWE

SALE HYDROPATYCZNE. ELEKTROTERAPJA.
GABINETYGINEY OLOGICZEE. INKALATORJUM.

Kąp'ele tlenowe, pienkowe. Zebieg! specjelne. Słynby ZAKŁAD ieczni-
<zego stosowania SŁCŃTA, FOWIETRZA i FUCHQ. Jedyne w Polsce

KĄPIELE KASKADOWE. Lecznicza SOLnNKA DO PICIA.
Ordynują prefesorowie U. $. B. I lekarze specjaliści.

CENY w okresie do |5 czerw.ejffza zebiegi lecznicze | taksa kuracy]ra
! ZNIŽONE — SEZOŃ TRWĄ od 15-go_maja do 1 paždzieinika.

MOSKWA (Pat). Dziś podpisa-; | Art. 1.
ny został w Moskwie protokół prze-| art. 7 paktu nieagresji, zawartego
dłużający ważność paktu nieagresji! między Rzeczpospolitą Polską a
pomiędzy Polską a ZSRRnastępują-| ZSRR w Moskwie dnia 25 lipca
cej treści: |1932 r., dotyczące terminu ważności

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-, i sposobu jego wypowiedzenia, uma-
skiej i Centralny Komitet Wykonaw- | wiające się strony postanawiają, že
czy Związku Socjalistycznych Re-|pakt ten pozostanie w mocy do 31
publik Rad, powodowam dążeniem' grudnia 1945 r. Każda z umawiają-
do oparcia rozwoju stosunkówpo-|cych się stron będzie miała prawo
między ich krajami na możliwie naj-; odstąpić od paktu, uprzedzając

Uchylając mA

 

PALACZE - ZNAWCY
już przekonali s'ę, że nejlepsze

TUTKI DO PAPIEROSÓW są tylko

„DWUU
B

nieagresji między Polską a Z.5.5.R.
Podpisanie protokułu przedłużającego pakt.

Protokół końcowy.
W związku z podpisaniem dzi-

|siejszego protokółu przediuženia
|terminu ważności paktu nieagresji
|między Rzeczpospolitą Polską a
| Związkiem Socjalistycznych Repu-
jblik Rad z dnia 25 lipca 1932 r., po

{
ponownem zbadaniu wszystkich po- |
stanowień traktatu zawartego w,

o Rydze dnia 18 marca 1921 r., sta-|

Fabryki Gilz Patentowanych

„TE — DE* JAN PIOTROWSKI i S-ka
Warszawa — Sosnowiec.

„ trwalszych podstawach, pragnąc dać
sobie nawzajem nowe świadectwo
niezmienności pokojowych i przy-
jaznych stosunków, które szczęśli-
wie ustaliły się między nami, oży-
wieni chęcią przyczynienia się do
umocnienia powszechnego pokoju a

kota do utrwalenia i pokojowego
|rozwoju międzypaństwowych  sto-
| sunków w Europie wschodniej ; ggon-
|statując, że zawarcie paktu 25 lipca
| 1932 r. w Moskwie między Rzeczą-
|pospolitą Polską a ZSRR wywarło

 tem na 6 miesięcy przed upływem
ustalonego wyżej terminu. Jeżeli
żadna z umawiających się stron nie
wymówi paktu, będzie on automa-
tycznie przedłużony na 2 lata. Po-
dobnie będzie się uważało pakt za
przedłużony za każdym razem na
dalsze 2 lata, jeżeli żadna z umawia-
jących się stron nie odstąpi od niego
w terminie przewidzianym w niniej-
szym artykule.

Art. 2. Protokół niniejszy spo-
rządzony został w 2 egzemplarzach,

korzystny wpiyw na rozwój tychj każdy w języku polskim i rosyjskim,|
stosunków i urzeczywistnienie wska-l przyczem oba teksty są jednakowo
zanych powyżej zadań, postanowili|miarodajne. Protokół niniejszy bę-
podpisać niniejszy protokół , wyzna-| dzie ratyfikowany w możliwie blis-
czyli w tym celu swoich peinomoc-;kim czasie i dokumenty ratyfikacyj-
ników, a mianowicie: Ana zostaną wymienione pomiędzy

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-|umawiającemi się stronami w War-
skiej pana Juljusza Łukasiewicza, |szawie. Protokół niniejszy wejdzie
ambasadora nadzwyczajnego i peł- w życie z dniem wymiany doku-
nomocnego w Moskwie; mentów ratyfikacyjnych, na dowód

Centralny Komitet Wykonawczy: wyżej wymienieni  pełnomocnicy
Maksyma Maksymowicza Litwino- podpisali niniejszy protokół i opa-
wa, członka CKW ZSRR, komisarza trzyli go swojemi pieczęciami.
ludowego spraw zagranicznych, Sporządzono w Moskwie w 2

którzy po wzajemnem okazaniu egzemplarzach w języku polskim i
sobie pełnomocnictw, uznanych za ' rosyjskim dnia 5 maja 1934 r.
dobrei w należytej formie wystawio-: (—) Łukasiewicz |
ne, zgodzili się na następujące: (-—) Litwinow

LLA ANATULI ALIALGNIODESIEESISESĖISTIS

Min. Beck w Bukareszcie.
WARSZAWA. Pat. — P. minister

spraw zagranicznych Józef Beck
udaje się 8 b. m. na zaproszenie
rządu rumuńskiego na 2 dni do sto-
licy Rumunji, celem złożenia rewi-
zyty młnistrowi spraw zagranicznych

 
!

Bukereszcie 10-5 t. j. w dniu świę-
ta narodowego rumuńskiego.

Udzial ministra Becka w uro-
czystości święta narodowego stano-
wić będzie tem silniejszy przejaw
serdecznych stosunków panujących

Titulescu, który bawił w Warszawie| między obu  sojuszniczemi pań-
w październiku roku ubiegłego. stwaml.

P. Beck przebywać będzie w . ®

 

islaut aidai AkaŽa ТАа

Podrėž propagandowa Benesza
na Slowaczyznę.

UŻHOROD. (Pat). Wczoraj bawił minister stwierdza, że ma ono prze-
na Słowaczyźnie  czeskosłowacki dewszystkiem podłoże socjolegicznę,
minister spraw' zagranicznych Be-!a jego rozwiązanie może nastąpić
nesz, objeżdżający większemiasta tylko etapami i zalęży głównie od
na: Rusi” Podkarpackiej, Dając w: konsolidacji stosunków na Rusi Pod-
skrócie historję przyłączeniaRusi | karpackiej, Ponieważ moment dojrza
Podkarpackiej
minister wyjaśniał, że ukrązńskie lub szedł, minister radzi podkarpackim
rosyjskie rozwiązanie tego problemu organizacjom politycznym wejście w
było uniemożliwione przez powsta-|kontakt ze stronnictwami politycz-
nie wielkiej i silnej Polski, która nemi i ściślejszą z niemi współpracę,
swem terytorjum oddzieliła ten kraj aby w ten sposób przyśpieszyć pro-
od ewentualnej Ukrainy lub Rosji. |ces normalizacji stosunków, a po-
Przechodząc do zagadnienia autono-; tem dążyć do zaspokojenią postula-
mji, zagwarantowanej dla Rusi Pod- tów autonomicznych
karpackiej w traktatach pokojowych|

Zatarę w Rłojnedzie o szkolnictwo.
RYGA (Pat). Donoszą z Kłajpe- stanął na stanowisku, że sprawa

dy, że na wczorajszem posiedzeniu zmiany $ 25 nie leży w kompetencji;
sejmiku  kłajpedzkiego rozpoczęła sejmiku.
się dyskusja nad złożonym przez Po otrzymaniu tego listu została
niemiecką irakcję projektem w spra- zarządzona przerwa, poczem prezy-
wie zmiany $ 25 statutu kłajpedz- djum podało do wiadomości, że po-
kiego. Paragrai ten przewiduje in- siedzenie zostaje zamknięte a na-
gezencję władz litewskich w prawa
szkolnictwa samorządowego w kraju
klajpedzkim, : |
W trakcie dyskusji przewodni-

czący Drechsler otrzymał list od
gubernatora, w którym gubernator,
powołując się na art. 7 i 38 statutu, stępne odbędzie się w dniu dzisiej-

szym.
Gdy o wyznaczonej godzinie po-

słowie przybyli do gmachu obrad,
znaleźli tam drzwi zamknięte oraz
obwieszczenie, że gubernator zam-

| nowiącego nadal podstawę ich wza-
| jemnyca stosunków, każda z uma-,
wiających się stron konstatuje, iż.
nie ma żadnego zobowiązania i nie
jest związana z żadnem oswiadcze-
niem, w«ióre byłoby sprzeczne Zz po-|
stanowieniami wymienionego trakta-
tu pokoju i specjalnie jego art. 3.
W myśl powyższego rząd ZSRR.

stwierdza, iż nota komisarza ludo- |
| wego Cziczerina z dnia 28 września|
|1926 r., skierowana do rządu litew-
skiego, nie może być interpretowa-
na w ten sposób, jakoby nota ta
miała mieć na celu mieszanie się|
rządu Związkowego do uregulowa-|
nia spraw terytorjalnych wymienio-
nych w niej.

Sporządzono w Moskwie w 2
egzemplarzach w języku polskim i
rosyjskim 5 mają 1934 r.

(—) Łukasiewicz
(—) Litwinow

Zmiany w rządzie.
„Kurjer Polski" notuje pogłoskę,

że postanowiona na ostatnie; kon-
ferencji premjerów w Belwederze
rekonstrukcja rządu, nastąpic ma w
dniach najbliższych. Wedle upor-
wia pogłosek na czele gabinetu
stanąłby prezes BB, Sławek. Ucho-
dzi również za rzecz podobno prze-
sądzoną, że w skład rządu wejdzie
wicemarszałek sejmu p. Car, jednak
nie w charakterze ministra sprawie-
dliwości.

Spór o Żyrardów.
Dawny zarząd Zakładów Żyrar-

dowskich wystąpił do sekwestrato-
rów sądowych z żądaniem rozgrani-
czenia kompetencji. Dawny zarząd,
wkain ienas mają większość,
utrzymuje, że przez fakt mianowania
sekwestru uprawnienia jego nie wy-
gasły. |, -ok eis "© ь

 

 
Zamkiecie fabr

fabryki Rudzkiego. Jest to jedna z n

odszkodowania w wysokości

SARNY (Pat). Dziś o godz. 15-ej
w miasteczku Włodzimierzec (30
km. na zachód od Sarn) wybuchł.
pożar, który objął całe miasteczko.'

Straży pożarnej udało się urato-
wać budynki agencji pocztowej, po-;

WARSZAWA. W sobotę przed

aktora dramatycznego Różyckiego.

obronie godności kobiety. knąłsesjęwiosenną.

sensacyjny proces por. w rezerwie Jezierskiego o usiłowanie

Oskarżony przyznał się do winy,

Wyrok zapadnie w poniedziałek.

stniki“
  

   

Wiadomošci
telegraficzne.

** Ulrzędowo ogłoszono, że Wiel-
ka Brytanja, Włochy, Czechosłowa-
eja Łotwa i Litwa wpłaciły ratę.
symboliczną na poczet swolch
aługów i uniknęły sankcyj, wypły-
wających z prawa Johnsona, a
mianowicie wyeliminowania z ame-
rykeńskiego rynku tranzytowego.

** Odbyło się w Rzymie otwarcie
X Międzynarodowego Kongresu
Aktuarjuszów, t. j. matematyków
ubezpieczeniowych. Otwarcia doko-
nał premjer Mussolini, który powitał
kongres imieniem rządu włoskiego. |
Jednym z przewodniczących hono-
rowych kongresu wybrano ministra
opieki społecznej Hubickiego. W.
kongresie bierze udział około 1300 |
osób, reprezentujących 30 narodów.

* Odbyły się w ZSRR 2 wzloty
automatycznych balonów stratosie-
rycznych- Balon wypuszczony w
okolicy Leningradu osiągnął wyso-
kość 21.850 mtr. Drugi balon, wy-
puszczony z pokładu statku Stalin-
grad, znajdującego się w okolicy za-
toki Opatrzności, osiągnął rekord
w arktycznych warunkach, miano-

| wicie 18.100 mtr.

** Z Berlina odjecheło 1000 stu-
dentów nlemieckich do Królewca i
Gdeńska celem odbycia w tamtej-
szych uniwersytetach t. zw. Se-
mestru wschodniego.

** W dniu 4 b.m. polska 7proc.
pożyczka stabilizacyjna osiągnęła.
na giełdzie nowojorskiej rekordo-
wy kurs (w procentach nominału)
107 1/4. Poprzedni rekordowy kurs
pożyczki notowany był w dniu 3
b. m. w wysokości 104 5/8.

** Moskiewski dziennik Prawda
pozyskał największą I najszybszą
na świecie maszynę rotacyjną.
Może ona w ciągu godziny wydru*
koweč miljon egzemplarzy 96-stro- |
nicowych. %

“ W miejscowošci Winterbach w
Wuūrtenbergji zawalił się budynek
szkolny podczas odbywania się w
nim wykładów. Z pod gruzów wydo-
byto zwłaki nauczyciela i 5 dzieci.
Ilość rannych narazie nieznana.

ZAKŁAD KRAWIFCKI |
W. BORNIUKIEWICZA

został przerlesiony do 'nowego lokalu

przy ul. Zamkowej 36 3—4
i prleca nalnowsze mody sezonu.  

yki Rudzkiego.
A Frelefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. W kołach przemysłowych i robotniczychj wywarła |
wrażenie wiadomość o mającem nastąpić z końcem miesiąca zamknięciu

ajstarszych fabryk. Decyzja zam-
do Czechosłowacji, łości politycznej jeszcze nie nad-|knięcia została spowodowana brakiem zawówień.

Kilkuset robotników straci pracę.
domagając się odszkodowania dla wszystkich
tygodniowych poborów i odprawy dla tych
wali w fabryce ponad 25 lat. Dyrekaja fabryki zgodiła się na zapłacenie

10 dniowych poborów,
prawy ma być ustalona w terminie dwutygodniowym. a

Pożar Włoczimierca.

Robotnicy urządzili włoski strajk,
robotników w wysokości 2

robotników, którzy praco-

wysokość zaś od-

sterunku policyjnego i gminy. Po-
żar w dalszym ciągu rozszerza się.

W akcji ratunkowej biorą udział
wszystkie straże z okolicy i Sarn.
Przyczyny dotychczas nie ustalono.

Sensacyjny ргесе$ о zamach na życie
aktora, Różyckiego.

Telefonem od własnego korespondentr)

sąderm okręgowym «ozpoczął się
zabójstwa

lecz oświadczył, że działał w

3
|  
|
A



„2

lion Knyiaków.
P, Alired Rosenberg, najpłodniej-

szy pisarz ruchu nacjonalno-socjali-
stycznego, piastujący urząd peino-
mocnika Adolfa Hitlera w zakresie
wytwarzania ogólno - światowego
poglądu obozu ze szczególnem u-
względnieniem polityki zagranicz-
nej, odbył ostatnio podróż po wscho-
dzie niemieckim, zakończoną w
Malborgu, stare; twierdzy i stolicy
krzyżackiej, gdzie 29-go ub. m. wy-
głosii wielką mowę o nawrocie
ustroju „Irzeciej” Rzeszy do zasad
Zakonu Niemieckiego Rycerzy
Krzyżowych.

MĄ mowie tej, jak zwykle świet-
__ mej i porywającej niemieckich słu-
'  chaczów wielkiemi rzutami myśli

' poprzez dzieje, sławił p. Rosenberg
dzieło Zakonu Krzyżackiego, posu-
wające niemczyznę na Wschód.

Raz jeszcze podtrzymał tu cho-
rąży ruchu hitlerowskiego ustalony
w nim pogląd, że koło r. 1150 nie
Fryderyk Barbarossa, walczący ©
wpływy Niemiec na zachodzie, był

! przedstawicielem zdrowej myśli po-
|.  litycznej niemiecki, ale przeciwnik

'_ jego, sasko-bawarski książę Henryk
Lew, zdobywca ziem nadbałtyckich
ku Pomorzu, który wraz ze współ-
czesnym mu Albertem: Niedźwie-
dziem, założycielem Marchji Bran-
denburskiej, zdobywał dla Niemiec

' ziemie na wschodzie.
Dalszy ciąg tej pracy podejmuje

koło roku 1230, tworząc placówkę
|, krzyżacką nad Dolną Wisłą, przeło-

żony Zakonu Niemieckiego:
— W umyśle Hermann'a von der Sal-

za powstała myśl rozszerzenia i zabezpie-

czenia obszaru życiowego niemieckiego...
Wiele można było w późniejszych wiekach
oddać z Niemiec, bez naruszania rdzenia

|. życia, ale nie jądro ziem nowego osadnic-

й twa na wschodzie niemieckim... Zadaniem

S aauki szkolnej w Niemczech będzie w du-

i sze nadchodzących pokoleń nietylko wko-
rzenić wielkich królów, ale także postacie
Zakonu Niemieckiego przedstawić w ciep-
le życia, by wielkich ludzi przeszłości u-

| czynić działającymi na teraźniejszość...

) To, co p. Rosenberg mėwi o na-
|. uce szkolnej w Niemczech w duchu
|. skierowania dążności politycznych
(narodu ku wschodowi, nie jest
| czczem słowem. Już się to robi.

Słynny okólnik ministra spraw we-
 wnętrznych Rzeszy p. Frick'a z lip-

"ca 1933 o nauczaniu historji w szko-
łach wszedł już w życie, a zawiera
"on dobitny nakaz:
5 —Szczegėlny nacisk położyć należy na

| największy czyn niemieckiego średniowie-

| cza, którym było odzyskanie ziem na

- wschód od Łaby, przyczem należy jeszcze

| az podkreślić, że te ziemie aż poza Wi-

°— а były niegdyś ziemiami niemieckiemi,
_ podczas gdy ludy słowiańskie zamieszki-

' wały wtedy, jako ubodzy rybacy, bagna

(W: szkołach niemieckich uczą się
dzisiaj zatem nietylko cenić zdoby-
cze na wschodzie, ale uważać je
za... święcie uprawnione odzyski-

| wanie, daleko poza Wisłę, ziem

_ praniemieckich.
"Nie jest to zaś ani osobisty kie-
| runek p. Rosenberg'a ani osobisty
'_ kierunek p. Frick'a, ale jest kierun-

kiem ich obu dlatego, że mieści się
- to w podstawowych założeniach po-
lityki Adolfa Hitlera. Nietylko wy-
łożył on dokładnie w dziele swem

Ё „(Mein Kamf str. 733 i nast.), že je-
` „dyną żywą spuścizną dziejów  nie-

 „mieckich są zdobycze na wschodzie.
Co więcej, wskazał wyraźnie, že do
tej polityki Drang nach Osten, od r.
"900 za Henryka Ptasznika i Gerona,
po r. 1300 za Krzyżaków, nawiązać
musi dzisiejsza polityka niemiecka:

— My, nacjonalno-socjaliści, świado-

_ mie przekreślamy kierunek polityki zagra-

| micznej naszej doby przedwojennej, Ża-
czynamy znowu tam, gdzie skończono

przed sześciu wiekami. Zatrzymujemy
- wieczny ciąg Germanów ku południu i za-

'.. chodowi, a kierujemy spojrzenie na kraje
aa wschodzie. Zamykamy wreszcie kolon-
jalną i handlową politykę czasu przedwo-
jennego, a przechodzimy do polityki ziemi
w przyszłości... - Nię zachodnia i nie

wschodnia orjentacja ma być przyszłym ce-
_ lem naszej polityki zagranicznej, ale poli-

tyka wschodnia w znaczeniu zdobycia

miezbędnej roli dla naszego narodu  nie-
 mieckiego.

._ Ilekroć dzisiaj odezwie się w
Niemczech głos, nawołujący do par-
cia na wschód, jak ostatnio znowu
w mowie malborskiej p. Rosenberga,
mie trzeba tego uważać za niewcze-

e wyrwanie się nieupoważnionych,
__ Jest to zawsze głos z głębi cerca hi-
__ tlerowskiej Trzeciej Rzeszy, Jeśli

ym nowym Niemcom pod wodzą
litlera, tak niezmiernie prężnym,

_ odjąć wielki cel zdobycia nowych;
b przestrzeni na wschodzie, cały ten|
|rozpęd staje się niezrozumiały.

‚` Niechaj przeto w Niemczech się
nie dziwią, że w Polsce, najchętniej|
_' przyjmującej wszelkie objawy u-
_ spokojenia i bardzo skorej do wza-
| jemnošci, musi jednak ustawicznie
_ tkwić w umysłach pytanie: ku cze-
, mu wiodą te niemieckie drogowska-

zy wschodnie krzyżackim szlakiem?
; Stanisław Stroński,

   

  

 

  

 

 

  

  

 

 

с

 

ke

3

  

    

    
  
  

  
   

 

  
      
  
   

  
  
   

      

 

‚ Ма|5ки!есгте| ‚ walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

„Kryzys, czy ewolucja?*.
Pod powyższym nagiówkiem za-

mieszcza w „Miysli Narodowej“ bar-

dzo ciekawy artykuł senator prof.
Stanisław Głąbiński.

Na wstępie stwierdza on, że w

badaniach naukowych, tak samo jak
w życiu, zwykliśmy wybierać linję
najmniejszego oporu, gdy natrafia-
my na trudności, których opanowa-
nie wymaga większego wysiiku.

Taką linją najmniejszego oporu
jest teorja kryzysów, pod pojęcie
których podciągnięto także przeży-
waną prze Europę i Amerykę de-
presję gospodarczą.

Otóż dlą wyjaśnienia tego stanu
rzeczy: \

„zastosowano ową teorję kryzysu, któ-

ra każe nam wyczekiwać dna kryzysui

jutrzenki nowego rozkwitu gospodarczego.

Zapomina się przytem, że abstrakcyjna te-

orja kryzysu pomija szereg innych  przy-

czyn, które składają się na całość życia go-

spodarczego i mają niejednokrotnie na

stan gospodarczy wpływ donioślejszy, ani-

żeli owe czynniki „naturalne”, ktore regu-

lują w systemie wolnej konkurencji podaż

i popyt, ceny, płace, stopę procentową,i

powołane są przez ekonomistów do za-

żegnania kryzysu." Ę

Przyczyn takich prof. Głąbiński
wylicza aż 6.

1) Oddziaływanie przyrody na
stosunki gospodarcze, a więc uro-
dzaje i nieurodzaje, powtarzające
się klęski żywiołowe, odkrycie
wielkich skarbów _ podziemnych
(złoto, węgiel, nafta) itp.

Wpiyw stosunków politycznych,
mianowicie, stan

„wojny, pokoju „zbrojnego”, lub poko-
ju ustalonego, oddziaiywa nietylkc bezpo-

średnio na stan gospodarczy, ale także po-

średnio na psychikę gospodarczą ludności,

na zanik przedsiębiorczości, wyczekiwanie
od państwa pomocy, zachwiania zaufania...

Polityka państwa w dziedzinie
handlowej, taryłowej, społecznej itp.

4) Międzynarodowe stosunki mo-
netarne i zobowiązania kredytowe.

5) Przyrost ludności, a w związ-
ku z niem zagadnienie emigracji i
imigracji.

6) Wreszcie ta okoliczność, że
wszystko w świecie „piynie“, že

„także podstawy ustroju społecznego i

politycznego nie są niewzruszone, lecz ule-

gają w powolniejszem lub szybszem tempie

przeobrażeniom ewolucji

W; Rosji, "Włoszech, Niemczech
zaszły przemiany na drodze rewolu-
cyjnej w: innych państwach zachod-
niej Europy zmiany te odbywają się
powolniej, ale także przy silnym
współudziale interwencji państwo-
wej. !

Są to wprawdzie wielkie eks-
perymenta, ale są one wyrazem
głębokich przemian w psychice na-
rodów i groźnych rysów, jakie za-
rysowują się na fundamentach bu-
dowy społecznej świata.

„Dzisiejszy t. zw. kryzys ma w kaž-
dem państwie inny charakter, inne. objawy,

albowiem nie jest kryzysem w pojęciu te-

orji kryzysowej, lecz stanem depresji go-

Ponieważ P.A.T-iczna o wszel-
kich zajściach antyżydowskich albo
wręcz nie informuje, albo czyni to

w formie tak dziwnej, że z komuni-

katów jej wogóle zrozumieć nie spo-

sób, o co wiaściwie chodzi, więc
wolimy. posługiwać się raczej Źró-
dłem żydowskim, skreślając rzecz
jasna, połajanki pod adresem organi-
zacyj antysemickich.

I tak z „Naszego Przeglądu” do-
wiadujemy się, że zajścia antyży-
dowskie w Łodzi rozpoczęły się w
dn. 3 maja. od rana.

Pomiędzy grupami miodzieży a
żydami doszło do ostrych starć, przy
czem wybito szyby nietylko w licz-
nych sklepach, ale także i w. miesz-
kaniach prywatnych żydów.

Zajścia przerwały liczne patrole
policyjne, które dokonały areszto-
wań,

Pobitych jest kilkadziesiąt okien.
Kto sprowokował zajścia, „Nasz

Przegląd” dyskretnie przemilcza.
O zajściach w Łasku czytamy

dosłownie:

Zamknięcie
„Dnia Pomorskiego“.

Czolowy organ „sanacji“ na Po-
morzu „Dzień Pomorski“, ukazują-
cy się w 6 odbitkach o różnobarw-
nych nazwach, przestał wychodzić z
dniem 30 kwietnia. Należy tu przy-
pomnieć akcję, którą podjęto w po-
czątkach stycznia br. narodowe
„Słowo Pomorskie', zajmując się
interesami wydawniczemi „sanacyj-
nego' „Dnia Pomorskiego” na wy-
raźne życzenie pokrzywdzonych u-
działowców „Pomorskiej Spółdziel-
ni Wydawniczej”, drukującej „Dzień
Pomorski”. ‚

(Wówczas już zwracano uwagę,
że gospodarką
stwa wymaga szybkiego wejrzenia
odpowiednich _władz

nictwo „Dnia Pomorskiego pracuje
z ogromnemi stratami, które chcia-
ło pokryć przez obciążenie udzia-
łowców nowemi ciężarami pienięż- “| Jaimužniczych „Caritas“

 
memi, Dzięki materjałom, nadesła-

tego przedsiębior- |
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z prasy.
spodarczej i psychicznej, wywołanem głów-

Łoże przyczynami wyżej przytoczonemi, bę-

dącemi poza zakresem owej teorji.”

|
Emigracja żydów.

Co począć z 60 tysiącami żydów,
którzy zbiegli z Niemiec?

Na pytanie to starają się znaleźć

odpowiedź kierownicy nawy pań-
stwowej państw, do których fala emi

gracji żydowskiej płynie z Niemiec,
Powstaje szereś projektów, jak

np. ostatnio kolonizacji Angoli, pew-
nych miejscowości Ekwadoru i t. p.

Są to, niestety, abstrakcyjne roz-
ważania, gdy natomiast, jak pisze

„ABC*, sprawa wymaga rychłego
rozwiązania.

Sama kolonizacja Palestyny nie potrafi

rozwiązać sprawy. Najpierw ze względu na

Anglję, nie mającą zbytniej ochoty do dal-

szego wzmagania zadrażnień w świecie ma-

hometańskim, następnie zaś z powodu małej

pojemności kraju. Gdyby nawet przyjąć

optymistyczną cyfrę sjonistów, iż Palestyna

może wchłonąć 30—40 tysięcy żydów rocz-

nie, jeszczeby to nie dosiągało nawet cyfry

normalnzgo rocznego przyrostu żydów na

całym świecie. Sytuacja zaś jest obecnie ta-

ka, że poza krajami, w których żydzi sta-
nowią bardzo nieznaczny odsetek ludności,

ale w których zarazem niewiele otwiera się

dla nich nowych możliwości, istnieje już w

szeregu państw problem nadmiaru ludności
żydowskiej, a zatem i konieczność emigro-

wania.

Kryzys zaostrzył sytuację, gdyż
otworzył społeczeństwom oczy na

nadmiar żydów. Stąd
wzmagający się na całym

tysemityzm jest zupełnie naturalnym wyni-

kiem sytuacji ekonomicznej i nie widać żad-
nych możliwości, aby ten ruch mógł słabnąć

nawet po zakończeniu się kryzysu. Raczej

przeciwnie.

| (W miarę przebudowy społecznej
i światła nowoczesnego, powszechnego
pędu do samowystarczalności i do

| ujmowania całego życia zbiorowego
w organiczną całość, zaczyna się co-
raz. znaczniej uwypuklać

krótkowzroczność dotychczasowej po-

lityki żydowskiej, która polegała na na-

warstwianiu się poziomem ma miejscowem

społeczeństwie przez opanowywanie han-

dlu, rękodzieła czy zawodów wolnych.
Choćby stan taki trwał nie 500 ale nawet
1000 lat, musiałby ustąpić pod naporem ży-

cia taksamo, jak np. automatycznie zanika

wielka własność ziemska w okolicach, ma-
jących zbytnie zagęszczenie ludności wiej-

skiej. Nędza panująca wśród proletarjatu w

żydowskiem ghetto jest głównie wynikiem

upartego opierania się tej nieuchronnej ko-

nieczności.

Kwestja . żydowska jest przęde-
wszystkiem kwestją zmiany struktu-
ry społecznej z poziomej na pionową
świata żydowskiego tam, wszędzie,
gdzie. chodzi o wielkie masy:

To zaś jest możliwe tylko na nowych
terenach. Dotychczasowe  nawarstwienie
żydów na obcych społeczeństwach staje się

coraz bardziej anomalją, którą życie likwi-

świecie an- 

cji powinien być dla samych żydów sprawą
ich dalszego bytu. 
 

Zajścia antyżydowskie
w Łodzi, Łasku i Białymstoku.

„W. dniu 3 maja o godzinie 14.30 w

Łasku przy ulicy Kilińskiego pomiędzy gru-

pą żydów a grupą chrześcijan wywiązała

się bójka, w wyniku której jeden z uczestni-

ków bójki został dotkliwie poturbowany. W
związku z tem zebrał się większy tłum,

który ruszył w kierunku domów, gdzie u-

kryli się sprawcy pobicia. Mimo natych-
miastowej interwencjipolicji, udało się na-

pierającemu  tłumowi wybić kamieniami

szyby w oknach wymienionych domów. Or-

gana policji państwowej przywróciły porzą-

dek, aresztując sprawców pobicia”,

Kto był owymi sprawcami, ko-
munikat również przemilcza,

O wypadkach w Białymstoku pi-
sze „Nasz Przegląd” dokładnie tak:

W Białymstoku, w parku 3 Maja grupa

młodych „ z pod wiadomego znaku” napad-
ła na Chaima Baranowskiego i Szlomę

Werbnika.
Jednego z napastników niejakiego Obu-

chowskiego zatrzymano.

Na ten raz nazwisko „napastni-
ka' ogłoszono. 3

Znamienne, 
Łobuzerski wybryk.
W, środę w Warszawie ulicami

przeciągnął propagandowy pochód
Polskiej Macierzy Szkolnej, organi-

| zowany przez Koło Młodych P,.M.S.
|Gdy. pochód przechodził Nowym
(Światem pod lokalem  „„Legjonu
|Młodych'*, zgromadzeni w' oknach
|członkowie tej organizacji wznosić
| zaczęli okrzyki: „Precz z. Macierzą
| Szkolną!'. Wywołało to reakcję pu-
| bliczności na chodnikach, która ma-
nifestowała słowami bardzo ostro
jswą niechęć do młodych sanatorów.

 
nym przez udziałowców oraz opinii
świata prawniczego Pomorza, moż-
na było szczegółowo naświetlić ni-

sądowych.|gdzie niepraktykowane metody go-|!
Wiadomo bowiem było, że wydaw- |spodarki tego przedsiębiorstwa.

Żywot „Dnia Pomorskiego" po-
trwał do 30 kwietnia, kiedy gazeta
przestała wychodzić, a zakład dru-
karski został unieruchomiony. |

ENSKI|kał

Tarcia śród ludowców,
Pełnomocnik posła Stronnictwa

Ludowego, Wirony, przedstawił pro-

kuraturze materjał, dotyczący skargi

przeciwko b. posłowi Różańskiemu.
Dowody te wskazać mają na fakt

fałszowania rozmaitych dokumentów

bez wiedzy prezesa Stronnictwa Lu-

dowego, Wrony.

 

Nie używajmy zagranicznych wód mi-
neralnych i soli przeczyszczających, mając
lepsze w Polsce! WODA GORZKA MOR-
SZYŃSKA i NATURALNA SÓL MOR-
SZYŃSKA są niezastąpionym lekiem w
schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad-
miernej otyłości Do nabycia w aptekach
i w składach aptecznych. 5464/1  

 

Ciągła dążność do potanienia

produkcji prądu istnieje nietylko we

wszystkich krajach Europy, lecz

również w tymże kierunku nieustan-

nie zmierzają i Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej. Ciągłe obniże-
mie ceny prądu osiągane jest przez

stały rozwój i postęp w  elektryfi-

kacji, oraz drogą sprawności organi-

zacyjnej i doskonaleń technicznych.
U nas w wielu miastach, a szcze-

gólnie w Wilnie sprawa ta jest trak-
towana po macoszemu. Pomimo ca-
łego szeregu wystąpień poszczegól-
nych odbiorców enetgji elektrycznej,
sprawa obniżenia ceny prądu w nie-
znacznej tylko części posunęła się
naprzód. Obecnie ostry kryzys zmu-
sza wszystkie przedsiębiorstwa do
ścisłej kalkulacji i zredukowania
kosztu wszystkich tych składników,
które nadmiernie podnoszą koszta
utrzymania przedsiębiorstwa.  Mi-
nęły czasy, kiedy każdy odbiorca,
pobierając prąd z elektrowni, płacił
każdą cenę, wynagradzając sobie
ten lub inny sposób swych docho-
dów,

Energja elektryczna w obecnych
czasach stała się produktem co-
dziennego użytku. Dlatego też cena
prądw powinna być ustaloną w takiej
wysokości, jaka wypada — przyda-'
nej wielkości i danych warunkach
pracy — z kosztów produkcji przy.
racjonalnej gospodarce i ekonomicz-,
nej eksploatacji, z uzgodnieniem
normalnego zysku ; normalnych
kwot amortyzacyjnych.

Na koszta wytwarzania energji
29 skladają się trzy sklad-

iki:
1. Koszta paliwa, smarów i wo-

gėle materjalėw eksploatacyjnych,
które to koszta są mniej więcej pro-
porcjonalne do ilości wytworzonej
energji.

2. Koszt robocizny, pensja urzęd-
ników, ubezpieczalnia itd, oraz

 

 
dować musi coraz mocniej. Problem emigra-

i

3. Koszta kapitalistyczne, tj.
amortyzacja i oprocentowanie ka-
pitalu,

Przed wojną te 3 skladniki w
przeciętnych dobrze urządzonychi
racjonalnie prowadzonych elektrow-

 

koszta

 niach w jednakowej mniej więcej
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TWARZ BEZ PIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

| KREM CAZIMI
| METAMORPHOSA

UDELIKATNIACERĘ ZAPOBIEGA
TWORZENIU SIĘ PIEGÓW ,WĄG

, ZMARSZCZEK I INNYCH.
DEFEKTÓW CERY

PAZ

 

mierze składały się na koszt własny

wyprodukowanej energji, tj. każdy z

3-ch składników stanowił około 1/3

kosztów produkcji.
Oczywiście im gorzej wyzyskane

są maszyny, tj. im mniejszy jest sto-

pień wyzyskania mocy elektrowni,

tem większym ciężarem stają się
kapitalistyczne, których

kwota roczna pozostaje prawie bez
zmiany niezależnie od tego, czy
elektrownia pracowała z dużem ob-
ciążeniem i wytworzyła w ciągu ro-
ku 8.000.000 kilowatgodzin, czy też
maszyny pracowały mało i wytwo-
rzyły tylko 1.000.000 kilowatgodzin.
W! pierwszym wypadku koszta ka-
pitalistyczne na każdą wyproduko-
waną kilowatgodzinę będą 10 razy
mniejsze, niż w drugim. Tak samo
koszt robocizny i pensji na kilowat-
godzinę będzie tem mniejszy, im
lepszy będzie stopień wyzyskania
mocy. '
W zasadzie więc, przy racjonal-

nej eksploatacji, powinno być stałe
dążenie do sprzedaży jaknajwiększej
ilości energji elektrycznej i posiada-
nie różnorodnych odbiorców, którzy
będą brali prąd w różnych godzi-
nach dnia i dadzą elektrowni moż-
ność mniej więcej równomiernego
obciążenia w ciągu całej doby, lub
znacznej jej części.

Elektrownia wileńska pracująca
przeważnie na światło, z natury
rzeczy źle wyzyskuje swe urzą-
dzenie, gdyż tylko w godzinach wie-
czorowych maszyny są dobrze e©b-
ciążone, To też elektrownia prze-
dewszystkiem starać się powinna —
jak o przyłączenie dużej ilości od-
biorców motorowych a także
nych przyrządów elektrycznych do
użytku domowego, tak też dać moż-
ność większego zużycia energji już
przyłączonym abonentom. By jed-
nak to uzyskać należy zmienić do-
tychczasową politykę taryf za spo-
żytą energję elektryczną. Trzeba
przeprowadzić całą kalkulację, do-
stosowując ją do stosunku wzajem-
nych kosztów wymienionych wyżej
3-ch składników, które decydują,
jak widzieliśmy, 6 cenie prądu.
Obecnie nastała konieczność naj-

 

Audjencja Hitlera u Hindenburga.
BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro,

Informacyjne komunikuje: Prezydent
von Hindenburg przyjął w sobotę
przed południem kanclerza Adolfa
Hitlera dla omówienia akiualnych!
kwestyj politycznych. Przyjęcie to!

wywołało w kołach politycznych
żywe komentarze. Narazie jednak
brak wszelkich bliższych danych co
do przedmiotu, który spowodował tę
ołicjalną wizytę.

Degradacja zamachowców
rumuńskich,

BUKARESZT (Pat), (W) okecności
delegacyj wszystkich jednostek woj-
skowych oraz wielotysięcznych iłu-

sarz królewski odczytał rozkaz '0
degradacji, poczem jeden z oficerów
zerwał im galony i epolety, a jeden

mów publiczności odbyła się dziś o z podolicerów złamał szable. Ž po-
godz. 10 rano degradacja 8 oficerów
skazanych za udział w niedawnym
spisku z płk. Precupem na czele. |

Przy dźwiękach trąb i biciu w
bębny skazanym oficerom, ustawio-
nym w środku czworoboku, komi-

śród przypatrującej się publiczności
padały wrogie okrzyki pod adresem
degradowanych oficerów. Skazani
odprowadzeni zostali z powrotem do
więzienia wojskowego.

NIEUCHWYTNY DILLINGER.
LONDYN. (Pat), Z Nowego Jor-

ku donoszą, że wczoraj, dokonano
napadu na bank w, miejscowości
Fostoria w stanie Ohio i zrabowano
12 tys. dolarów. /olicja przypuszcza,
że sprawcami napadu byli towarzy-
sze poszukiwanego obecnie bandyty
Dillingera. Sam Dillinger ukrywa
się podobno nadal w Chicago. Krążą
również pogłoski, że Dillinger opu-
ścił już Amerykę i znajduje się w
drodze do Anglji i Irlandji „Daily
Herald" donosi, że policja w Chica-
$0 przesłała wczoraj wieczorem
ostrzeżenie do Anglii i Irlandji, za-
lecając dokładną obserwację zawi-
jającego jutro do portu Liverpoole
statku „Księżną Yorku', W. Belia-
ście, gdzie statek zatrzyma się przed

Najwięcej uporczywe

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

jemne w użyciu. Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

De nabycia we wszystk. aptekach.  200 24T91/0(P,ZA.JA3425.

tem, przeprowadzona będzie również
ścisła kontrola opuszczających po-
klad pasażerów. Istnieje przypusz-
czenie, że Dillinger znajduje się wraz
z jednym towarzyszem na pokładzie
tego statku.
—

(uwarty witeprezydeni Warszawy.
WHKSZAWA. Fat. — P. minister

spraw wewnętrznych decyzją z dnia
4 b. m. powołał na stanowisko tym-
czasowego wice-prezydenta m. War-
szawy, p. Medarda Downarowicza

Uigi kolejowe
dia nauczycielstwa.

Ministerstwo komunikacji przy*
znało ulgi kclejowe na przewóz ©-
sób, zatrudnionych w resorcie mini-
sterstwa oświaty, kontraktowych
nauczycieli, profesorów, zastępców
prołesorów oraz pomocnicze siły
naukowe państwowych szkół aka-
demickich. Pracownicy wyżej wy-
mienieni korzystać mogą z ulg ko-
lejowych, o ile zostaną przyjęci do
służby państwowej na przeciąg co-
najmniej 9 miesięcy, -u 4 1:

 

  

W sprawie taryfy elektrycznej.
bardziej rozumnie oszczędnego i
racjonalnego gospodarowania. Zara-
zem postęp techniczny ostatniego
10-cio lecia pozwala na potanienie
produkcji. Niema żadnego uzasad-
nienia, by olbrzymie zyski z tego
przypadały jedynie przedsiębiorstwu
korzystającemu z praw monopolu,
nie zaś w pewnej części ogółowi
konsumentów.

Inaczej te sprawy ujęte są w elek-
trowniach innych miast Polski, jak
mp. w. Poznaniu, Toruniu, Krakowie
itp., gdzie ogół konsumentów mniej
złorzeczy przy płaceniu za spożytą
energję elektryczną. Przez dosko-
nałą organizację i stałe wprowadza-
nie ulepszeń technicznych, oraz
ciągłą zabiegliwość i propagandę
prowadzoną dla zdobycia pożąda-
mych odbiorców, elektrownie te
zdołały utrzymać cenę prądu na po-
ziomie niewysokim, wciąż obniża-
nym. 3

Powstrzymując się narazie od
podania ścisłej kalkulacji, uważam,
że rewizja taryły elektrycznej w
Wilnie wymaga wszechstronnego
rozważania całokształtu stosunków

o z wspomnianych żej
3-ch składników i jak naciai|ko
winna być dokonaną, zarówno w in-
teresie szerokich ster odbiorców
prądu, jaki całej gospodarki «po-
łecznej, wymagającej największej
ekonomii i postępu technicznego.

W. P. 
róż- ,

 

„Teodolity, Miwelatory,|
"Łaty, Taśmy, Kompasy

własnej konstrukcji i fabrykacji

L li,žųTamka 40
Fabr. egzyst od 1816 r.

Z KRAJU«
Rekrutacja robotników; >,
do Łotwy zakończona.
GŁĘBOKIE (Pat). Akcja rekru-

tacyjna robotników do Łotwy na
roboty rolne została zakończona.
Ogółem wyjechało z powiatu 883
osoby, w tem 104 mężczyzn. Emi-
śranci zostali skierowani na Łotwie
do następujących miejscowosci: Mi-
tawa, Gulbene, Plawinas, Skrunda
i Priekule,

Powrót nastąpi około Bożego
Narodzenia, t. j. w miesiącu grudniu.

„r
Komasacja rolna w pow. Вга-

sławskim.
BRASLAW (Pat). W, bieżącym

sezonie prac polnych na terenie po-
wiatu brasławskiego ma być zakoń-
czone scalenie gruntów 33 wsi, obej-
mujących 8853 ha, należących do
998 właścicieli. Prace powyzsze zo-
stały rozpoczęte w rokw ubiegłym.
Pozatem plan prac przewiduje roz-
poczęcie scalenia 17 objektów no-
wych, obejmujących 3000 ha, nale-
żących do 327 właścicieli.

Scalenie objektów nowych w
trzech wypadkach zostało powie-
rzone  mierniczym rządowym, a
reszta, t. j. 14 objektów — mierni-
czym przysięgłym. którzy już udaii
się do Wilna celem otrzymania prac
do wykonania.

: S ЗАФ

Požary od uderzenia pioruna
ŚWIĘCIANY. Od uderzenia pio-

runa w zaśc. Kurniszki, gm. i pow.
święciańskiego spaliła się stodoła,
wart. 480 zł., Piotra Karkelisa, Na-
stępnie ogien przerzucił się na sto-
jący obok spichlerz Konstantego
narkelisa. Budynek spalił się, Wia-
ściciel oblicza straty na 22U zł,

We wsi Balule, gm. podbrodzkiej,
zabita została od uderzenia pioruna
Stetanja Kulowiczowa, lat 40, Pio-
run wpadł do mieszkania kominem
podczas palenia w piecu. W, domu
wypadły okna i zostaty uszkodzone
ściany. M z

Usiłowanie morderstwa
z zemsty.

WILEJKA. We wsi Barowce, gm.
kołowickiej, mieszkaniec tej wsi I'e-
odor Kapciuch, chcąc zabić na tle
zemsty osobistej Włodzimierza Bie-
rozę, również mieszkańca wsi Ba-
rowce, trafił wystrzałem z fuzji-
kapiszonówki w obie nogi Bazylego
Kapciucha, Rannego przewieziono
do szpitalą w Wilejce. Teodora
Kapciucha zatrzymano,           
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KRONIKA. | 0vb
| DYŻURY APTEK.
ki w mocy dyżurują następujące

ееа Р. — ш. Mickiewicza Nr. 23

128); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
4, tei, 18-83); Narbutta — ul. S-to а4-
ni. Sokołowskiego — ul. Tyzenh:u-

8 Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -—
Emiecka Nr. 15 (tel. 9-22), orar
(“ie na przedmieściach, prócz Sni-

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
|, Pielgrzymka do Kalwarji z

Koła św. Kazimierza: W. nie-
'£ 13 bm. wyjdzie do Kalwarji z

„gołą św.. Kazimierza (00. Je-

ów) pielgrzymka Jubileuszowa.
Igrzymce wezmą udział Kon-

Kacją Dobre; Śmierci, Apostol-
odlitwy oraz wierni,

L“Prasza się o; jaknajliczniejszy

ł w tej pięknej pielgrzymce dla

zenia Męki Chrystusowej. Piel-

Jka wyruszy z kościoła św. Ka-
jj etza po Mszy św. około godz. 8

-Przewodnictwem O. Jezuity,
Z MIASTA.

| Stan zdrowia J. E, ks. Arcy-
|, B-Metropolity, jak już donosi-
(W poprawił się do tego stopnia,

| Tcypasterz opuścił na stałe kli-
4! powrócił do pałacu,
bęcnie Arcypasterz każdego

;/ O ile oczywiście nie stają temu

przeszkodzie warunki atmosfe-
$4° udaje się do Trynopola,

*przebywa przez kilka godzin.

! SPRAWY MIEJSKIE.
„” Z Komitetu Rozbudowy. O-.
"aj odbyło się plenarne posie-
"le Komitetu Rozbudowy. Na
ś4dku dziennym znalazły się po-

q;* osób, ubiegających się o uzys-
® pożyczek na budownictwo
Wniąne i murowane, wykończenie

   

ych budowli, remonty do-
przebudowę mieszkań du-

na małe.

la zaopinjowania podań powo-
R, została specjalna komisja w

tie nz. Wojciechowskiego,
" Gasztowta, mec. Smilga i kie-
„ika wydzialu budowlanego inż.

dskiego. Sekretarjat w komisji
|" inż. Struniewicz. Komisja
„łoży swe wnioski na najbliższe
„dzenie komitetu, które wyzna-
—€ zostało na dzień 8 bm.
g Komitet Rozbudowy m. Wilna
„jJe do wiadomości zainteresowa-
ką że z kontyngentu Banku Go-
Arstwa Krajowego, przyznane-
a Wilna, są jeszcze woine kre-
Na cele przebudowy większych
kań na mniejsze i na gruntow-

1Monty domów mieszkalnych.
biegający się o uzyskanie tych

ty jtów, mogą składać podania do
Jigletu Rozbudowy. Do podania

„Czyć należy: przy ubieganiu się
‹ zki na przebudowę miesz-

Projekt w dwóch egzemplarzach,
jorys i wyciąg hipoteczny; na
tty niezwiązane ze zmianą czę-

ły konstrukcyjnych, kosztorys i
„14 hipoteczny,

   

 

  

 

  

 

  
      3-go maja r. b. (Zarząd miasta,
— afiska 2, pok. Nr. 61.)
4AWY ADMINISTRACYJNE.
hy, Echa zajścia piątkowego na
kę Lukiskim- W trybie admini-
4, tym starosta grodzki wileński

„1, Vw dniu 5 bm. Szlomę Frenkla
bgėžuna '11/21) na 2 miesiące bez-
PM dnego aresztu za pobicie w

HN 4 bm. na placu Łukiskim chłop-
3 (ją Taz za zakłócenie spokoju pu-

kego. Równocześnie starosta
jj W 14-dniowym bezwzględnym
„złem Marję Przychodzką (Ma-

(4,35), która brała udział w zaj
Bpaplacu Łukiskim. i

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Koło Pań L.O.P.P. urządza
ieczorek w Werkach'* w nie-
dnia 13 b. m. od godz. 3 popoł.
a odbędzie się w parku na gó-

nu: razie lekkiej niepogody w
acie obok pałacu,

  

%

 

   
OSTROBRAMSKA.

ъ Serce i Twe lmię święte, o

= przyjmowane będą do|

w białe dwa gołębie, gdy w przestwór się wzbiją,
R, Maryo,

— X zjazd delegowanych SMP-

żeńskich archidiecezji wileńskiej.

Dziś odbędzie się zdawna zapowia-

dany doroczny IX zjazd Stowarzy-

szeń Młodzieży: Polskiej żeńskiej, w

którym wezmą udział delegatki po-

archidiecezji wileńskiej.  Zapowie-

działo przybycie na zjazd przeszło

100 deiegatek. Liczba ta niezawod-
nie znacznie wzrośnie.

Zjazd zapoczątkuje uroczyste na-

bożeństwo w kościele św. Jana, któ-
re o godz. 9 zrana odprawi ks. dyr.
Franciszek Kafarski. W, południe
nastąpi w sali Archidiecezjalnego

Instytutu Akcji Katolickiej przy ul.

Metropolitalnej 1 otwarcie obrad

zjazdu. Wieczorem zaś w sali ognis-
ka SMP przy parafji po-Bernardyń-

skiej odbędzie się wspólna herbatka,
która zakończy oficjalną część zja-
zdu. Wi drugim dniu zrana uczestni-
cy zjazdu udadzą się do zakładu

w specjalnie dla nich zorganizowa-
nym obchodzie ku czci ks. Jana
Bosko. Stamtąd młodzież uda się ze
sztandarami pochodem do Kalwarji,
gdzie będzie obchodzić dróżki Pań-
skie. W, godzinach popołudniowych
odbędzie się zwiedzanie miasta i
zabytków historycznych.

| — Źwiązek Polskiej Inieligencji
Katolickiej, Ogólne zebranie Zsa:
1. K. odbędzie się w poniedziałek
o godz, 8 wieczorem w lokalu Semi-

Uniwersytecka 7).
Ks. prot. dr. V. Nowicki wygłosi

referat p. t: „Obrona Starego Te-
stamentu przed hitleryzmem w świe-
tle kazań kardynała Faulhabera“.
Vo reteracie dyskusja.

JWstęp dla członków i wprowa-

dzonych gości. -
— Vosiedzenie Wiileūskiego Od-

działu Pol. T-wa Historycznego
odbędzie się dn. 7 b. m. o g. 7 wiecz.
w lokalu Seminarjum Histor. (ZŻam-
kowa 11). Na porządku dziennym
referat prof, K. Mienickiego p. t.
Jeremi Wiśniowiecki według ostat-
niej pracy Władysława Tomkiewi-
cza. Goście miile widziani. Po refera-
cie odbędzie się doroczne zgromadze
nie członków Oddziału dla dokona-
nia wyboru Zarządu.
— Zrzeszenie lekarzy abs. U.S.B.

Ogólne zebranie Koła wileńskiego
Zrzeszenia lekarzy abs. U.S.B, od-
będzie się jutro o godz. 19.30 przy
ul. Wielkiej 46. Porządek dzienny:

o świadomem macierzyństwie; 2)
sprawy bieżące, — Goście mile wi-
dziani. ł

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Że Związku Cechów. Dziś w

kościele św. Ducha o godz. 11 od-

mieślników, ich rodzin i ich war-
sztatów. Wzywa się wszystkich
rzemieślników — @0 najliczniejszego
udziału. ‚

"W. poniedziałek, 7 bm. na zebra-
niu delegatów Związku Cechów w
lokalu przy ul. Niemieckiej 25 oma-
wiana będzie sprawa wyborów rze-
mieślników do Rady Miejskiej.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Społeczne Biuro Pośrednictwa

Pracy przy Bratniej Pomocy Polskiej
Młodzieży Akademickiej U. S. B.
poleca - rutynowanych korepetyto-
rów, farmaceutów, pierwszorzędne
siły biurowe oraz inkasentów. Ofer-
ty pod adresem: ul. Wielka 24, tel.
1-70. Biuro urzęduje: poniedziałki,
środy, czwartki piątki godz. 19—20,
soboty 13—14,
— Korp. „Concordia-Filomatiae“.

Dziś odbędzie się dancing Koła Pań
przy K! Concordia-Filomatiae w lo-
kalu Związku oficerów w. st. sp.
przy ul; Mickiewicza 22—2. Począ-
tek o godz. 20-ej. 

Rzucając Ci pod

szczególnych stowarzyszeń z terenu |

OO. Salezjanów, gdzie wezmą udział,

narjum teologicznego U. 5. B, (ul:

1) dr. W, Karnicki — Kilka uwaś-

będzie się Misza św. na intencjęrze-|

'trwa obecnie 40 dni (poprzednio 90)
prace przedwyborcze prowadzone
są w przyspieszonem tempie

Sprawdzanie spisu odbywac się bę-

zostanie do poszczególnych wlašci-

cieli domów, którzy będą mogli-po-
czynić ewentualne poprawki,

Wczoraj odbyło się kolejne

 
Chór akśdemicki, Występ

dzisiejszy został odwołany — pró

zaś odbędzie się normalnie jutro

o godz. 2U w Ognisku akadeinickiem.

|

DZIENNIK MILENSKI

ry do Rady Miejskiej
Próbny spis wyborców,

, Ponieważ w myśl nowej ordy- pocznie urzędowanie wmagistracie |

nacji wyborczej okres postępowania już |

Na akcję wyborczą magistrat wy- ”

asygnowai 30.000 złotych. lie jed-

jutro. .

Inak będą kosziowaly obecne wy-

W przyszłym tygodniu wykonany.bory,
zostanie próbny spis wyborców.

masowo zgłaszają

dzie w ten sposób, że rozesłany on pragownicy umysłowi, składając po-
dania o udzielenie pracy przy

(szło 150 podań. Wczoraj przyjmo-

Główna komisja wyborcza roz--warie podań

Z Narodowego Komitetu Wyborczego.
ze- dzono_ kandydatami

branie działaczy rzemieślniczych z wszystkie 6 okręgów wyborczych.

Narodowym Komitetem _Wyborczym|Ostateczne skompietowanie list kan- wybitniejszych | komunisiow

do Rady Miejskiej. Omówiono osta- |dydatów ma nastąpić w przyszłym 1

teczne warunki wspėlpracy, i obsa-| tygodniu. у !

(L S ITA KITI ii iI AL

bali
!

narazie trudno przewidzieć, |

Od kilku już dni do magistratu
się bezrobotni

Wy,
borach. Zgłoszono dotychczas prze-

zostało już zamknięte.

rzemiosła

ńżdassaj

Ubckód pierwszej rócznicy 24084
ś. p. Rektora ParczewSskiego

Z powodu pierwszej rocznicy

SPRAWY SZKOLNE,|zgonu s. p. Rektora prol. mgr. Alton-

| — Na kolonje letnie. W. dniu 7 sa Parczewskiego odprawione zosta-

b. m. o godz. 5-ej p. p. odbędzie się |nie dnia 7 b, m. w kościele św. Jana

koncert Chopinowski proi. Józefa

Turczyńskiego w sali Teatru na Po-
Kulance na cel Kolonji Letnich i Obo

zu ll-ej Drużyny Harcerskiej uczenic
| gimnazjum im. Czartoryskiego.

Bilety do nabycia w kancelarji

gimnazjum, pl. Orzeszkowej-od-10-do
2 pop. i od 4 do 7 pop. iw dzień kon-

certu od 2-ej w Teatrze.
-- Zapisy do prywatnej szkoły

powszechnej SS. Wizytek w Wilnie,
Rossa 2 do kl. I — V odbywają się

codziennie z wyjątkiem niedziel i

$ча т - :
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po-

wszechna „Promień* wraz z Przedszkolem

przyjmuje zapisy na r. szk. 1934/35. Infor-

macje: Wiwulskiego 4 i Witoldowa 35-a

(filja na Zwierzyńcu). Egzaminy wstępne

odbędą się systemem lekcyjnym w termi-

nie od 14 do 19 maja br. Opłaty przystęp-

|ne, niezamożnym zniżki. Komplety fran-
| cuskiego bezpłatnie.

| RÓŻNE.

— Bezpłatnie gruz. Składnica
materjału intendanckiego w Wilnie,

ul. Legjonow 2, wydaje bezpłatnie

gruz ceglany, w. dowolnej ilości,

zdatny do celów: budowlanych. Zgła-

szać się do zarządcy składnicy w

godzinach urzędowych,
— Czarna kawa. Opieka Rodzi-

cielska gimn. im. T. Czackiego za-

prasza rodziców i byłych wychowan

ków na pożegnalną czarną kawę,

która odbędzie się w lokalu gimn. T.

Czackiego w dniu 12 b. m. Bilety
można nabywać w: sekcji śniadanio-
wej tegoż gimnazjum do dnia 9 b. m.
od godz. 10 — 12. ”

STRAJK
murarzy, betoniarzy, cieśli, malarzy,
„stolarzy i robotników  budowłanych.

Wczoraj pracownicy przemysłu
budowlanego zastrajkowali. Pracę
porzuciło: 500 murarzy, 300 cieśli,

250 stolarzy, 350 malarzy, 50 beto-
niarzy i około 2900 robotników bu-
dowlanych, į |

Strajk wybuchł na tle niemoż-
ności zawarcia umowy zbiorowej.
‚ М związku z wybuchem strajku
inspektorat pracy zwołał na środę
konferencję strajkujących z praco-
dawcami, której zadaniem będzie
zmalezienie porozumienia.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie złodziei. Mikołaja Fie-

dotowa (Rozbrat 42) i Teodora Rogowskie-

go (Chlebowa 12) zatrzymano z dwoma

płaszozami męskiemi, wart, 90 zł skradzio-

nemi z niezamkniętego mieszkania Marji
Sosnowskiej przy ul.Zarzecznej 30. ю
— Zegarek zloty iinne drobne rzeczy

łącznej wart. 200 zł. skradziono Taubie
Kisinowej (W. Pohulanka 15). Sprawczy-
nię kradzieży Marję Sienicównę (Pohulan- ka 15) zatrzymano

I taką Cię pamiętam wonczas, w lat poranku,
Gdym klęknął na tym dziwnym niby niebios ganku
Przed Tobą po raz pierwszy — modły: pacholęce

stopy w hołdzie ; podzięce,

Woślepiych myśli locie, rwanych słów rozterce...
I ten moment, gdy z piersi zabrałaś mi serce,
Wysoko, gdzie się topiel ściele lazurowa,

Pe, Čita ręka Boża ongi — nad prastare
ję e Litwy, bliznami pocięte za Wiarę,

(U obraz Ostrobramski, co od wieków płonie
«R gwiazdą zaranną Litwie i Koronie.
omożna! Tam, w grodzie dostojnych pałaców,
4 dzie świątyń, dźwigniętych przez Sapiehów,

a Paców,

Up "mów, gdzie przed progiem hojny kładł fundator

„ć mogilny z napisem: „Fic jacet peccator” —*)
piWie gniazdo jaskólcze uwiłaś dla Siebie

tód murów, by otuchą ludziom byćw potrzebie.
Ostrobramskiej uliczce nieustannie codzień

14!“ 2 slową odkrytą przechodnia przechodzień.
).. Ostrobramskiej uliczce tuż przy sobie żyją

kleń powszedni i skroni Twoich nimb — Maryo,
g dego. tu spojrzeniem oczu: Twoich witasz:

k;1d przybywa? Cóż potem? Gdzie idzie? Nie pytasz.
iMokolwiek stąd odchodzi, ktokolwiek się: zbliża,
„Nošciwą go ręką żeśgnąsz. znakiem krzyża.

   

  

  

  

   

  
  

 

  

  

  

  
  

  

 

  

y, Ostrobramskiej kaplicy szczerosrebrne ściany,
1,/żej — smukły półksiężyc, w: srebrze też kowany,
' :с:е wyżej ujrzysz, zwolna wznosząc oczy,
R która wnet, zda gię, w kwiat się przeistoczy,

gi chylącej się, wiotkiej zwieszony łodydze.
trobramska Panienko! Taką Ciebie widzę.

*) Tu leży grzesznik.  

Kędy cisza jest mową, gdzie już milkną słowa...
A gdy mi je wróciłaś, serce, już nie moje,
Złożyłem tam w: splecione Twoich rąk powoje.

Ostrobramska Najświętsza Panno promienista,
Roso Ziemi, w sto blasków strojna, a przeczysta,
W tę zorzę, która wstaje z Twojej aureoli,
Spogląda lud: Twój cały.w doli i niedoli,
Wiara, miłość, nadzieja ufających oczu...

Jak tę ziemię i niebo splata w wód przezroczu
Nurt Wilji; tak się łączy w /Twem Obliczu wzajem

Świętość Twoja, Maryo, z ludu obyczajem,
Śpiewnym jego urokiemi z tą jasną ciszą,

Wi której kwiaty tej ziemi Imię Twe kołyszą,
Niosły tu Tobie dary delje i kontusze,

A szary lud ex-voto oddał własną duszę.
Nie wzgardziłaś ni sercem, ni znamieniem Litwy...

Może mgłą się uniosła ongi z jej modlitwy

Ostrobramska Marya, Pańska Służebnica,
Co w Majestat pokory spowiła swe lica.

W] noc miesięczną, gdy „wszystkie nasze dzienne

Ak zd sprawy”
Z miłosiernych rąk Twoich bierze Bóg łaskawy,

‚ М noc majową, noc Twoją, gdy Anioły-Stróże
Białe skrzydła swe chylą na Twych stóp podnóże,
W noc rosistą, gdy Tobie wonnej ziemi blaski,
Tobie trele słowicze drżą, a Pełna łaski,

]

!

 
 

o godz. 9 rano nabożeństwo żałobne,

a bezpośrednio po nabożeństwie od-
będzie się w; sali Ll-ej, w ktorej ś, p.

Rektor Parczewski wykładał i którą
Senat na posiedzeniu dnia 4 b. m.
uchwalił nazwać „Salą im. Rektora!

Adionsa +Parczewskiego”, uroczy

stość odsłonięcia Jego portretu, na

którą złożą się: 1) Przemówienie J

M. Rektora d-ra Witolda
cza, 2) Referat ks. prof, d-ra Bolesła
wa Wiłanowskiego 0 życiu i pracach

Ś. p. Rektora Parczewskiego 3) Prze

mówienie p. Jantisza Dybowskiego

w imieniu byłych uczniów.
Czcigodna postać Rektora Par-

czewskiego żyje w pamięci Wilna,|

to też uroczystość ta zgromadzi

bezwątpienia licznych uczestników.

ODEZWA
Rady Paraijalnej Kościcia Sw. Ja-

kóba w Wilnie.

Paraijanie!
Wolą Jego Ekscelencji Arcypa-

sterza Metropolity naszego powoła-
na Rada Parafjalna przy kościele
Św. Jakóba ma obowiązek czuwać

nad stanem funduszów parafjalnych
i dbać o właściwe rozwiązanie za-

gadnień gospodarczych, dotyczących

Swiątyni miejscowej i potrzeb pa-

rafji — Wi wykonaniu tego obo-

wiązku Rada Parałjalna zwraca

Waszą uwagę, Parafjanie, na nie-

zbędne prace, jakie muszą być wy-

konane w Świątyni parafjalnej, ce-

lem zachowania tej pięknej budowy
dla przyszłych pokoleń, które przez

długie wieki w Świątyni naszej gło-

sić będą chwałę Boga, tak, jak ją

głosili w tejże Świątyni w ciągu kil-

ku minionych wieków  praojcowie
nasi. Niech przyszłe pokolenia oce-

nią szlachetny wysiłek obecnego po-
kolenia, które otacza opieką swą

i troską widomy znak kultury chrze-
šcijaūskiej, jakim jest stylowa i
przepiękna Świątynia nasza.

Dach kościelny wymaga remon-
tu, obszarpane mury Świątyni nie

odpowiadają powadze Kościoła,
cmentarz  przedkościelwiy wymaga

uporządkowania natłok wiernych,
wchodzących i wychodzących z ko-
ścioła, wymaga uregulowania przez

rozszerzenie istniejącej bramy wej-
ściowej, ołtarze Pańskie i wnętrze
Kościota wymagają oczyszczenia i

odświeżenia.
Powyższe zamierzenia, podjęte

przez Radę Parafjalną, wymagają

funduszów, a przeprowadzenie nie-

zbędnych prac z uwagi na ciężki

stan ekonomiczny: kraju zamierzone

 

„l jest w ciągu latkilku.

ATKA SRTIK NOTUTE BSZCYTATAAOKĆ,POSTARA

T skrzy się zadumanych grodzkich dachów łuska —

Wnoctaką Wiija - rzeka, co tam w dole pluska,

Odświętnie, strojnie, słuckim srebrnolitym pasem

Przepasuje tę ziemię, idąc borem,

I pieśni, którą Tobie szumi puszcz gęstwina,

Litanją szmernej falii wtórować poczyna,

A dalej tam już Niemna prąd je chwyta ostry

 

 skonałą komedję J. Devala „lowariszcz , |

\ Jutro „Rodzina“ — po cenach propa-

' gandowysh.

„1, skiej
Staniewi-'4 akt

Przy niedostatecznej funkcji kiszek,

katarze żołądka i jelit stosuje się nataral-

ną wodę gorzką „Franciszka-Józeia*, Py-

tajcie się u lekarzy. 837—0

skazany па

Rozpoczęty w piątek proces prze”,

ciwko apl. adw. Abramowi Gurwi-|

czowi i studentowi U.S.b. — Ja-;

nówi Kosiakowi oskarżonemu 0 na”

leżenie czynne do K.P,Z.b, i inten-

sywną działalność wywrotową, O

"czem donosiliśmy wczoraj, był kon-

| tynuowany od rana.

Głos otrzymała obrona oskarżo-

nych. Obszerne przemówienia ko-

lejno, wygłaszał: generalny rzecznik
adw.'

Duracz z Warszawy i meć; Szysze,

kowski, występujący, w imieniu osk,|

Teatr ! muzyka |
+ Teatr' Miejski -Pohulanka. Dziś o

godz.|8 wiecz. Teatr Pohulanka daje d0-)

Teatr muzyczny „Lutnia“. О2& о,

komedja muzyczna „Niech |

która gromadzi codziennie
oklaskującą gorąco|

! wszystkich wykonawców. Barwne tańce,|

' piękne piosenki i lekkie, pełne humoru

| dowcipy. Ceny miejsc na okres letni — '

! zniżone.
;

į — Popołudniówka w „Lutni”, Dziśoj

| godz. 4 pp. ukaże się po cenachpropażan=|

dowych barwna i wielce melodyjna operet- |

|ka. Kalmana „Manewry jesienne”. Ceny!

| miejsc propagandowe od 25 gr.

j -. Poranek baletowy L. Sawiny-Dol-

„Lutni*. Dzisiejszy poranek о g0-

dzinie 12.30 pp. wypełni widowisko. bale-

towe L. Sawiny-Dolskiej z udziałem 50 jej

uczenie W programie eieklowny balet

„Syłfida”. oraz tańce klasyczne, ludowe i

charakterystyczne, Dzisiejszy poranek,

szczególnie nadaje się dla młodocianych”

| słuchaczy. Ceny miejsc od 50 śr. „WYG,

| cieczki szkolne korzystają 2 ulg bileto-

| wych.
! L Teatr-Kino Colosseum. Dziś irapu-

jący program premjerowy, który wypełni

| wzruszający i pełen emocji film p. t „Głos

skazańca”, Program rewji: „Dla nas dwoj-

ga”, z udziałem śpiewsczki operowej E:

Tauberėwny, oraz arcywesola aktowka

„Pan Ryjek“.
\

POLSKIE RADJO WILNO.

Niedziela, dnia. 6 maja.

9,00: Czas. Muzyka. 10.30: Nabożeń-

godz. 8.30 wiecz.
' zyje młodość!”,
liczną publiczność,

 

stwo. 11.50: Czas. Kom. meteor. 12.15:

Poranek muzyczny. Pogad. muz. 14.00:

Audycja @а wszystkich. 15,00: „O do-

karmianiu roślin” — odczyt. 15.20; Mu-

16.00: Aud. wesoła dia dzieci.

16.30: Pieśni Iberta w wyk. Szalapina (pły-

ty). 16.45: Kwadr. liter. 17.00; „Ogródki

działkowe i ich wpływ na społeczeństwo .

17.15: Koncert muz. polsk. 18.00: Słucho-

wisko. 18.40: Duety wokalne. 19.00; „Ciot-

ka Albinowa mówil” Codz. odc. pow. 19.30:

Radjotygodnik dla młodzieży. „Myśli wy-

brane”. 19,52: Koncert wieczorny. Dzien.

wiecz. 21.00: „Na spotkanie słońca" —

felj. 21.15: Wesoła audycja. Wiad. sport.

zyka z płyt.

  
3

MAOK
TĘPI ROBACTWO

Niedoszły mecenas - wywrotowiec -

więzienie.
Gurwicza, oraz obrońca podsądnego

Kosiaka — jeden z apl. adw. Uzer-

nichowa.

ro naradzie sąd okręgowyuznał

winę osk. Gurwicza Zaudowodnio-

ną i skazai go na 5 lat więzienia,

pozbawiając $o0 jednocześnie praw

publicznych i obywatelskich. |

Osk, Kosiak został uniewinniony

dia braku dostatecznych dowodów

jego winy, pik

Dotychczasowy areszt, w, stosun”

ku do oskarżonego Gurwicza sąd

utrzymał w mocy. Kos.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncerty niedzielne.

W szeregu audycyj muzycznych, zapo-

wiedzianych w niedzielnym programie ra

djowym, zwrócić należy uwagę na koncert

 

| muzyki polskiej, transmitowany Z Warsza-

wy o godz. 17,15, Wykonana będzie Hen-

ryka Jarzckiego muzyka do dramatu „Bal-

ladyna”, Władysława Żeleńskiego suita z

op. „Stara baśń i in. Następnie o godz.

18,40 usłyszą radjosłuchacze ciekawe duety

wokalne w wykonaniu pp. Br. Marwidówny

(sopran) i L. Czechowiczówny (kontralt).

W. programie utwory Moniuszki, Roguskie-

go, Arenskiego i innych.

Wesołe słuchowisko,
O godz. 18-ej rozpocznie się trans<

misja z Warszawy humorystycznego słucho-

wiska, opracowanego według Tuwima p. t.

„Cenzura”. Będzie to obrażek z czasów

! przedwojennych, z zaboru rosyjskiego, gdzie

gorliwi cenzorzy wsławili się humorystycz-

ną niekiędy gorliwością w walce z litera-

turą i prasą polską.

Ponadio tegoż dnia, w niedzielę o godz.

21,15 rozpocznie się transmisja ze Lwowa

zawsze gorąco przyjmowanej „Wesołej fali

lwowskiej”.
Dla miłośników dawnej muzyki.

W poniedziałek o godz. 20,02 organi-

zuje Polskie Radjo transmisję z sali Kon-

serwatorjum Warszawskiego pod egidą To-

warzystwa Miłośników  Dawaej Muzyki.

Udział biorą: orkiestra kameralna pod dyr.

M, Mierzejewskiego, chóry oraz soliści. Na

wstępie wykonana będzie wspaniała kan-

tata Bacha. Jako drugi numer programu

usłyszymy uwerturę do opery „Euristeo“ J

Hassego. Opera ta poraz pierwszy wysta-

wiona była w Warszawie w roku 1733. Na

zakończenie —— koncert. fortepianowy Mo-

zarta z towarzyszeniem orkiestry. Wykona

go p. Marja Trombini Kazuro.

Konkurs orkiestr. kolejowych.
W poniedziałek na scenie Teatru Wiel-

kiego w Warszawie odbędzie się finał kon-

kursu orkiestr kolejowych. Fragment tych

ciekawych popisów transmitować będą mi-

krofony Polskiego Radja na całą Polskę

o godz. 22,10. ' ы

-——————

Czwarta klasa — moc wygranych,

Będzie co do domu nieść... 
Godzina życzeń (płyty). Kom. meteor.

- о—

OSTATNIE DNI ZAPISÓW
na Popularną Pielgrzymkę

Pod Protektoratem J. Ekscelencji ks.
Biskupa

D-ra OKONIEWSKIEGO

do RZYMU
poląezona ze zwiedzeniemNeapolu,

Padwy i Wenecji

| 17. V. — 26. V.
Niani 385,—

Zapisy przyjmuje:

Akcja Katolicka, Pelplin.
Wagons-Lits Cook,
Wiino, Mickiewicza 6  

| Tylko los kup u Wolańskiej,

| Zapamiętaj: Wielka — sześć.

Lepiej późno, niźli wcale —

|Ztotem wypchać pusty trzos...

U Wolańskiej — Wielka — szósty

Zaraz kup szczęśliwy los!

W przepięknym miesiącu maju,

Gdy kwitną wokoło bzy,

Los u Wołańskiej nabyty —

Spełni o szczęściu Twe sny...

 

To też, pamiętając o zasadzie do-

brego gospodarza, że „ziarnko do

ziarnka, a zbierze się miarka”,Ra-

da Parafjalna zwraca się do (Was,

Parafjanie, abyście w miarę swych

sił ; możności przyszli z pomocą
Kościołowi. i ze swych dochodów

choćby najmniejszy datek ofiarowali

na powyższy cel zbożny, pamięta-

jąc, że wspólny wysiłek i jedność —

to źródło potęgi duchowej i ma-

terjalnej. A więc z Bogiem do pracy!
Rada Paraijalna. 

I skądkolwiek

Każdemu, kto

lasem, |

A któżby nie
1 wszelką zna

Kto wygrał na loterji?

WARSZAWIA (Pat). Dziś w

pierwszym dniu ciągnienia 4-ej kla-

"sy. 29-ej polskiei państwowej loterji

klasowej następujące większe wy-

śrane padły na numery losów:

zł. 15.000 — 10.031 i 128.347;

po zł. 10.000: 11.845, 119.217,

po zł. 5.000: 1,923, 55,938, 80.715,

61.356, 88.255. 97.930, 100.452,

107,311, 148,418, 162.551. 
się zrywa, skrzydłem bijąc, troska,

Pszypada do Twych kolan, Panno Częstochowska.
z tej Ziemi, widna prawda szczera,

Że sam Beg, Twe Dzieciątko, rękę swojąwspiera

Na Twem sercu, jak stwierdza świętywizerunek;

pamiętał, że i dnia frasunek,

niedolę Serce Twe matczyne,

I niesie hymnem Wiary hen, przez śniazda siostry,

Niesie brzegiem dalekim przez szerokie morza
Imię Twoje, o Święta Maryo Matko Boża.

* CZĘSTOCHOWSKA.
Na Twej głowie korona. Pod kcroną chusta.
Macierzyńskie Twe oczy, a monarsze usta.

I całaś w tej dwoistej glorji majestacie.
Tak patrzysz z Jasnej Góry. Taką Polska zna Cię.

Na rękach trzymasz Dziecię, Dziecię w ręku trzyma
Skrzynię. W, skrzyni Skarb mnogi — dary dla

pielgrzyma.
* Wkrąg vota i klejnoty w drżących skier chaosie,
Dołem lud Boży we łzach, jako łąka w rosie,

Pociemniały Twe lica. Niedziw, długiewieki
Zbiegły Ci z Twą gromadą śród słonecznej spieki

"Na pospėlnym zagonie, w znoju. w boju, trudzie...
"Zmiłosierdziemi Twych oczu już się zrośli ludzie,
Że im pod Twą obronę wszędzie u nas blisko.
Bo nad każdej dzieciny chylisz się kołyską
I nad każłem wezgłowiem czuwasz do ostatka,
Polskiej Ziemi Królowa, polskim gniazdom—Matka,
I każde z nich swymi zręgiem stopy Twe oglata,
Uine, żeś w Polsce, Matko, tron obrała świata.

Ile polskich serc tętni — korne, hołdownicze @
Pozdrowienie Anielskie śle przed Twe Oblicze, >

Co każdy ból ukoi, a osłoni winę.

Wejrzyj, módł się za nami, o Przymierza arko,

Wieżo z kości słoniowej, Bożych łask szafarko.

A tak blisko przy Tobie Twa Dziecina krucha,

Że cokolwiek Mu szepniesz — usłyszy,wysłucha,

Jak wonczas, gdy na godach w Galilejskiej Kanie

Swój pierwszy cud na Twoje uczynił wołanie;

Że gdy prośbę serdeczną w oczach Twych odgadnie,

Tobież Syn Twój odmówi? On, co światem władnie?

Tyś niebiosów i ziemi klamrą i ozdobą,

Odkąd Boży Archanioł Tobie rzekł: Pan z Tobą.

A dostojność Piastową wzięłaś w swe lica,

Bos jest tej Bożej Ziemi święta Przodownica.

Najświętsza Panno, która tam, na Jasnej Górze,

W blasku, w szlochu pokoleń i w kadzideł chmurze,

Nad: Polskę oczom wznosisz Boga, Twego Syna —

Wszystkiemu, co w niej rośnie i co rość poczyna,

Uproś błogosławieństwo. Rankiem, gdy fanfary

Witają Ciebie, Matko, starą pieśnią Wiary,
A iud spragniony szuka, w ust i serc dygocie, U krynicy Twych oczu folgi swej tęsknocie,

Zwól i mnie z tą modlitwą jego praojcową

Łączyć, kornie się chyląc, hołdu nieme słowo

I trwać tam na kolanach — odkąd u rozdroża

Ukląkłem znów przed Tobą, Maryo, Matko Boża.
Michał Maryan.

        



 

4 ‘
—

SPORT
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

W całej zaś Polsce odbędą się uro-

| czystości wioślarskie, związane z otwar-

| ciem sezonu.

; W Wilnie program uroczystości roz-

pocznie się o godz. 10 min. 30 nabożeń-

'stwem u św. Jana, a następnie o godz. 13

| odbędzie się uroczyste podniesienie ban-

OGNISKO (K. P. W.) — DRUKARZ 1:0.

Wczorajszy mecz piłkarski o mistrzo-

stwo zakończył się niezbyt zasłużonem

zwycięstwem drużyny Ogniska, która decy-

dującą, a jedyną bramkę dnia zdobyła

przez dobity strzał karny.

W pierwszej połowie gry sędzia Sza-

dowski podyktował karny za rękę obrońcy

Drukarza. Strzelał Ballosek. Strzał silny

został ziapany przez Bartoszewicza, ale po

chwili piłka wypadła mu z rąk, wówczas

właśnie Ballosek zdobył bramkę, która za-

decydowała o wyniku spotkania.

Trzeba zaznaczyć, że przez cały czas

gry przewagę miał Drukarz, ale brak

szczęścia nie pozwolił mu zwyciężyć.

Nie mamy dzisiaj ważnych imprez spor-

towych.
W Łodzi odbędzie się jedyny tylko

mecz Ligowy między L. K. S. a Ruchem,

W Warszawie odbędą się zawody bokser-
skie I. K. P. — Makabi, zawody lekkoatle-

tyczne, kolarskie i inne, | |

Zagranicą też nie mamy nicspecjalne-  dery- Z

go, z wyjątkiem interesującego nas meczu| Otwierają swój sezon również i moto-

Pogoni lwowskiej z emigracją weFranci*,; cykliści wspólnie z kolarzami, Wysłuchają

! Fatalnie prowadzil zawody sędzia Sza-

dowski, który mie powinien więcej poka-W Rzymie w dalszym ciągu odbywać się oni w kościele św. Jana Mszy św., by po-

DZIENNIEMILERSKI|

 będą konkursy hippiczne, a w Gliwicach tem udać się na wycieczkę do Landwa-

Wisła krakowska spotka się z Vorwarts'em. | rowa. Sędzia, który niesię na boisku.zywać 
przeprowadzą Się

kuracje kąpielowe, najlepiej w

 

INOWROCŁAWIU — ZDROJU
Inowroeławski» kąrisie sclankowe I borowinowe
są zalscane przy następujących cierpieniach:

artretyzm, reumatyzm, podagra, chorcby kobiece | dzieci,
schorzenia sarca, choroby nerwowe.

  

  

CHOĆ BURZA cz U NAS...
= saigos „KERA rzad

deszczem, wiatrem I kurzem na każ-

 

może biegać, który nie zna dokładnie prze

pisów, nie powinien brać gwizdka do ust.

Czyżby doprawdy nie znalazło się u nas

kilku odpowiedniejszych na sędziów ludzi

od zasiadających w szanownem kolegjum

sędziów piłkarskich?

społem Wilna.

FILADELFJA (Pat). Am
ski

W. KS. — P. K. S. LIDA 10:0. ustanowil

Przekonaliśmy się

są warte drużyny prowincjonalne, które

są balastem rozgrywek wileńskich,

Znajdująca się w stosunkowo słabej

formie drużyna W. K. S. pokonała wczo-

raj gości z Lidy 12:0.
Wynik ten mówi sam za siebie.
Szkoda tylko czasu a i pieniędzy na

koszta organizacyjne,

Takie drużyny, jak Makabi Baranowi-

cze iP. K, $. Lida trzeba w przyszłości

nowy

jeszcze
| Dotychczasowy rekord świat

rykanina Ryan'a i wynosił
71 cm,

|Saladowynaję
Orzeszkowej 11 

 

   

 

Powagi świała lekarskiego stwierdziły, że

15%chorób powstaje z powodu obstrukcji.

Chory żołądek jest główną przyczyną po“

wstawania najrozmaitszych chorób,—zanie-

czyszcza krew I tworzy złą przemianę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ra LAUERA

jak to stwierdzil: wybitni lekarze, są ideal-

nym środkiem dla uzdrowienia żołądka,

usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizmi po”

budzają apełyt.

  

 

  

  

  

    
  
  

        

 dej wycieczce. :
Przewidujący | oszczędny turysta wie, že ku-

Łując wyroby „KERA” jak:
namioty, plecak!, worki do spania, wiatrówki,
peleryny i płaszcze nieprzemskalne, detki ro*
werowe i opony ba'onowe oraz tkaniny Impre-
gnowane | gumowane, pió!na żaglowe i bre-
zentowe, bawełniane i inisne, artykuły gumowe

kupuje najtaniej, bo najlepiej
Pamiętajcie, że wyroby „K ERA" dostarcza z własnych fabryk firma

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY, KONFEKCYJNY I GUMOWY

M. KEJLN | | RLJCHENRNUM
Warszawa, Marszałkowska 111, tel. 205-64, 667-94.

Cenniki na żądanie.

Polska Ekspedycja Polarna w r.1932, Polska Wyprawa

Alpinistyczna w r. 1933-34 w góry Ameryki Południowej
—posiadały ekwipunek „KERA”, co świadczy najlepiej o jego dobroci.

 

Zarzad Zdrojowy w TRUS
EST ACREWADZEOROBROAD
26472—1

Letniska
2 I 3 pokojowe w wiilipołożonej nad
brzegiem Wiljj: przy szosie Niemeń-
czyńskiej 2, z wodociągiem ! Капа!!-
zacją, lodownią, ogrodem inspekto-
wym i parkiem, oraz dojazdem auto-
busem, — do wynajęcia. Cena 200 du
300 zł. dowiedzieć się Wileńska 32

m. 4 godz. 17—19-a.

Irformaev| udziela Zarzad Zdrolowiska

HUCZY WKOŁO NAS... |

;

 
 

Rewelacyjna Premjera gigantycznego arcydziela. Erotyczno »obyczajowy film p. t:

„GŁÓS
KINO

„COLOSSEUM"
OSTROBRAMSKA 5

Wrol gł. lęk 1 niezapomnianybohat zeci -
ss big Gina Manes filmu „ŚpiewakNieznnny” Lucjan Muratore ek oś

aryton.

Na scenie: z udziałem E. Tauberó jeśni) W. Wzńkowi I W. Ron-
Rewja p. t. «DLA NAS DWOJGA» Vałda (duet ek ę Sotowskioj st oai B

Borsklego w aktėwee o szampińskim kumorze p. t: „PAN RYJEK“.

ы ra

JAK ZWALCZYĆ KRYZYS
nau- EDDIE CANTOR w najwestlszym
czy filmie sezonu p.t.

Ukaże się na najpoważniejszym ekran'e Wilne.

Ban

  

 

   

Ostatnie 2 dni. Pomimo upałów w sali kina „PAN” świeże chiodre
powietrze. Pomimo upałów ccdziennie pełno w kin'e „PAN“, gdzie

tysiące, csób podz wia rekordową, najweselszą komedję

oraz sensacje ostatniej chwili pefny reper-
taż dźwiękowy 0 bohaterskiej wyprawie В 5

Dziś początek o godz. 2ej.

 

DZIŚ. Miljonowe mi i —|

m POŽar Wo! (|serji - '

SKIEGO p.t: nad Dio My +
Walka dwóch światów. Znakomita obsada. Ulubione pieśni rosyjskie. Film jaklego jeszcze nigdy nie widziano. Scanse: 7, o)

4, 6, 8 i 10,20 w. Za pomocą nowoczesnej weniylacji— miły chłód na szli.

 

 PARRALTTYW AUTA

DZIŚ OSTATKI DZIEŃ. Dla młodzieży dozwclone.

LELI0)
JUŻ JUTRO niezwykła PREMJERA. Film, kióry zelektryzował cały świat. Ктбома gwlezd, jedna i jedyna

GRETA GARBO

 

 

KRÓLOWA KRYSTYNA "eznane Wat
W kinie HELIOS.

 

 

SALA JEST DOBRZE WENTYLOWANA.
DZIŚ PIERWSZA POLSKO-

CZESKA KOMEDJA MUZYCZNA «12 KRZESEŁ» Burjan — Dymsza — Pogorzelska.
NAD PROGRAM. NAJWIĘKSZA SENSACJA DNIA DZISIEJSZEGO

jednocześnie z Moskwą wyświetlamy jedyny dźwiękowy w języku ROSYJ- & c Z E L U
i SKIM błyskawiczny reportaž o bohaterskiej wyprawie |

EsasIUOsoMOKESTIS AO SMCREAR KOSZYPS S

 

IvasRSRITASTT KE

KARTOFLE DO zaa|

|

 

  

   

poleca garnitury: miękkie,
o cenie zniżonej poleca binetowe dla pensjonatów,© ies” Sol Syndykat Rolniczy Sezon od 15 maja. Najsilniejsze kąpiele siarczane

  

TRUSKAOJEC-Zdró
SEZON WIOSENNY — od 3 Kwietnia uS końca maja.

l formacyj żądzć I mieszkania żamne/ać tylko przez

SZMSL

SKAZANCA“

 

„PRECZ z KRYZYSEM"
Czytajcie następne ogłoszenia.

 

„PAPRYKA:
czeluskKkina<
 

 

FILM, KTÓRY ZADZIWIŁ ŚWIAT

„markiza Vorisaka
w-g głoścej powieści „La batiaille—Bitwa" Claude Farrere'a. W rol. gł. ANNABELLA—CHARLES BOYER I INKIS2YNOW, Rež.
MIKOŁAJ FARKAS. W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca. Zdjęcia do filmu dokonane zostały cełkowicie w Japonii.

Z głosów prasy: Film ten pozostanie na zawsze w pamięci wielbicieli sztuki Filmowej. Seanse: 4, 6, 8 I 10.20.

 

na szczycie genjalności
aktorskiej, w najnow-
szem arcydziele

 

 

4 TANIE MEBLE !
8-2 ye * wszelkie wskazówki ich zbierania, entaiuprawy.

PAom ZIA WILNO, ui. ŚwiętojańskaJE 2.
ŚPIESZKA (różówka amerykanka) || ||| | | Wilno, W. Pohulanka 5, —3

°
od 55 zł, Twarde od 32 zł. Fotele twarde od 6
zł, miękkie — od 10 zł, wózki

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA

usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienia hemoroldalne,

reumatyzm i artretyzm. *

ъ С:п- рчі.“ш Zł. 1.50; podwójne pudełko ZI. 280

Sprzedaż w apłekach ! drogerlach (ski. apłecznyci -)

  

          
    

RAWCU. Ё
| PRACA |

Potrzebni
chłopcy

do pracowni krawieckiej
St. Krauze ul. Wileńska
Nr. 32 m. 2. Zgłaszać się
zaraz.

ZLOTŁZAYE

OÓL GŁOWY -
"MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW.
"GRYPĘ. PRZEZIĘBIENIA,

GO, ARTRETICZNĖ,
LAL ао

 

Krawcowa rutynowans
poszukuje precy ma
dom, łub u siebie szy-
je niedrcgo Zamkowa
8 19 grz

przenieść do podokręgu z tem, że potem

będą one mogły walczyć z najsłabszym ze-

Rekord w rzucie młotem,

lekkoatleta Hullman Holcomb
rekord świata w

raz, co| rzucie młotem, mając wynik 59 m.

stawał od roku 1913 w rękach Ame-

 

na odczyty i zebrania

od 11—3 1 од 6—8 wiecz.

   

  

| "Giełda.
|. WARSZAWA (Pat). Giełda. ”
| Belja 123,60—123,91—123,29. Berli?
| —208,97—207,93., Gdańsk 172,62—!
| 172,19.  Holandja 358,45—359,35,
| Londyn 26,97'/2—26,98'/:—27,11—2684
wy Jork — nie notowany. Kabel 2
5,30—6,231/+. Paryż 34,93!/+—350
Praga 22,021/ — 22,07 — 21,98. S:
171,571—172,00—171,14. Włochy 45/6

Papiery procentowe: Pożyczki4
wlana  14,30—44,25. Konwersyjń3 gł
Dolarówka 53,40.  Stabilizacyjna „|
63,75, drobne: 64,50—64,25. 4 1 p?
L. Z. ziemskie 49,75—49,50. !

Akcje: Bank Polski 84—83,50 4
18,25. Węgiel 11. Lilpop 11. Stars
9,80—9,85. Haberbusch 38. —

Dola+ w obr. pryw. 5,25,
Rubel: 4,63/>—4,67.
Pożyczki polskie w Nowym Jo

larowa 77. Dillonowska 85,75. Stab“į
na 107,25. Warszawska 65'/s. Śląs”

erykań-

|
a pozo-

57 m.

cia

p A

Mieszkań
3,415pok. z wyk”
słoneczne do w
Dominikańska 8 —
u dozorcy.

| Kupno
Sprzedaż

DO SPRZEDANIA
na dogodnych  warun-
kach działki w Czarnym
Borze i w Wilnie, W
Cz. Borze do wynajęcia
letniska. Wiadomość
Lwowska 78 p. Kopacz.

120—2

jmedcję
sklep spożywczy dobry
punkt. Adres w redakcji.

306—1

FLANSE
pomidorów i ińinę — tanią
sprzedaż. ul. Wielka 41
sklepik Nr. 35. 134

do-

Se

 

Poszukuję jednego |
go, lub dwoch
szych pokoi, w ©
miasta, Odpowiedi
redakcji dla „50!

MIESZKANIĖ
od zaraz do odnalt
4 pokoi na I piej
wygodami, ciepłe !
Kasztanowa 5, zap
dozorcy. № Ra

z
w
i
e

od
.z
e
.
d
a
s

MIESZKANIE z 272
w suterenie, ciępiilż
che przy ul. Kaj
wej 5, zapytać u

 

 

Do wynajęcia trzy,
kania, jedno 4 @
5-cio pokojowę ze
kiemi  wygodami+
Jerski zaułęk Nr.
zorczyni pokaże.

Do wynajęcia dwsĄ
szkania 3 i 4 poko
wszelkie wygody, №
od podatku lokale
UL Tomasza Zana

 

Do sprzedania na
godnych warunkach
działki ziemi pod Wil-
nem. Ziemią pszenna.

| Wiadomość: Subocz 6
(m, 20 u właściciela. 142

KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ
posiadłość — dom do-
chodowy w dobrym pun-
kcie miasta Wilna, po-
żądane z ogrodem, w ce-

nić do 30tysięcy złotych
Oferty pisemne: Połocka
11 m. 3-a dla I. Dubiń-
skięgo. Pośrednictwo wy
kluczone. 140

‹

‹

‹

с
\

4

 

6 pokojowe, wsze!

gody, ogródek, do |
jęcia. Sierakowskić

 

POKÓJ ladnie WP
wany -40° мупа)
Zwierzyniec,  Stafh
(może być jako le!
O warunkaci dow*g
się: Mickiewicza
Węcewicza,

į RÓŻNEJ
у

SKLEP SPOŻYWY
z 3 pokojowem
kanień w centrui
sta odstąpię od 111
Wileńska 23—13. 1

Dwór nad Wilją ? |
muje letników.
kort tenisowy, WYžĄ
na' kuchnia, 4 zł g
nie. Adres w 4
stracji й

kailį Wszy
sprzeda — z a"

Prospekty wysyłź „|
płalnie „Ksawerów

Akc. Radomsko] |

Kupujemy
maszyny

trykotażowe lub rę-
kawiczkowe, grube
Nr. 3, 4 i inne. Oferty
z celami prosimy pod
adres: Ludwik Jeske
i S-wie. Warszawa,

LuNA
Sprzedam dobry rower
damski. Obejrzeć od 10
o 7 wiecz. zauł, Ś-ło
ichałski 2 — 16.

OKAZYJNIE
sprzedania: biurko,

szafa amerykańska do
książek, fotel — dębo-

wę; łóżko biate pa siatce
sześć krzeseł wiedęń-
skich, 2 samowary. Za-

krętowa 7 — 6. Ogl. od

godz. 4 —6. 447—3

do

 

Pianina i fortepiany, no-
POPE ane sprzeda-
je na dogodnych 'warun-
kach. Wilno, Niemiecka
22 m. 19 (front,.

Potrzebna  służążĄ |
wszystkiego z 6° |

 

! ! pokoje gotowaniem. Soli
KITINCK| komendacje — т1299 |

MIESZKANIA Adres: Sosnowa 17 4

  
   

    

 

  
I

!
|
!

  
   

 

PIEGI
oraz wszelkie wady cery znikną bezpo-
wrotnie już po użyciu jednego słolka Kre-

mu Toaletowago Dra Stenzla

BENIGNINA
KRUPNIK 35,dzis:przy pomocy zapra:

wy ziołowo-korzennej.
Flakon 1 zł. wystarcza ra | — 3 litry wódki.

Poleca Skład fpteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolcńskie na wagą 78 przecudnych

zapachów.

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

| upozowasie. Wszelkie nowości. Ceny znacz. zniżSZRaaa o as na

APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA
WŁADYSŁĄWA NARBUTA.

Kupuje zioła teczniczu dla pofrzeb apteki

 

świata p. t.:||

W.rol. mesk.

 

DO POMNIKÓW WIECZNE FOTOGR.
BR. BUTKOWSCY,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.
Zaszczyc. uznan. Ich Swiątobl. Papieżów

|ZEKŁAGOCZZD 37

 
SKINA».

daje

twarde, salonowe, $a- | AMAAAŁAAAŁAAŁAŁAŁAAAkAAAAAŁAAAAAAŚAAAAAŻAAŁĄKAGAĆ
przedpokoi, . З

BIUROTRANSPORTOWE „EKSPEDYCJAMIEJSKA"
wiino, Dominikańska 17—5 tel. 987

miękkie

dziecinne od 28

  

 

 

 

świeżo  odremontowane,| 9d 9 do 11 zrana. ,
z wszejkiemi wygodami,| ———— > 0
do wynajęcia. Mic- Poszukuję służby $, |
wicza 46, dyni, znam się na 5) |
EjEA ZI OWAK ORO 1

° stwię. Za malem №
grodzeniem. ш. В |
świecka 7-a m. 2 |

5 pokojowe suche, cie- * SŁUŻĄCA |

płe, słoneczne, do. wszystkiego РО+ » Da Wy”| posadę od zaraźjj |
sokim parterze. Cena| równieżina wyj” :

» dobrą referencją. 190 zł. Kalwaryjska 9 Pańska Nz. 8sa > NE

' m. 14, 297 Ligi 620 \

оара пароуе Na zarządzająceg?.;>77
1 MIESZKANIE mąmi gorąco p
6 pokojów: ze wszelk.| 95obę w starszym "gl
wygodami, ogródek. Ce-| doskónale  obeżm !
na 120 zł.  Sierakow-| remontami domo
skiego -2]. 272(3)| ogrodnictwem, z p"
aso ACE bankowemi wekslo

Mieszkanie - letnisko nadzwyczaj uczciwą:
3 pokoje z kuchnią, R į pes
ciepłe, suche, słonecz- a domu ul
ne. Wśród ogrodów nad łocka d. 11. WAB
Wilenką, w pobliżu uli- |p s
cy Subocz. Cena 35 zł. p inteligentų
(ul. Karlsbadzka Nr. 44).| GOP" 47 kapitój
Informacje: ul. Św. Fi- Šiais wę Ą

е e Gai EE. Oferty tylko  powf !

2 POKOJE do wynaję-| reflektanci do _Аа
cia z utrzymaniem przy| stracji pod „Przed
inteligentnej rodzinie, z biorstwo”. \
wygodami, na I p, w i
ogrodzie, w pobliżu Ka: i
tedry.  Dowiedzięć się: LETNISKA.
Mickiewicza 4. w pie-
karni od g. 4 do 5,“

123—2

i

LETNISKO na pensjo?
4 klm. od stacji Or”
dów, 11 pokoi

 

 

umeb”
Jeden lub 2 pokoje do| wanych ze wszelkie
wynajęcia bez mebli, ja-| wygodami do wynaję
sne, słoneczne, na par- Informację: Portowa
terze, dla emerytów lub| m. 1 od $ do 7 wiecz.
samotnych i solidnych | — —
lokatorów. _ Wiadomość|LETNISKO o 6 pokojs”
w: sklepie spożywczym,| i kuchni, z werandą "1
Wileńska 10. 223—2| daje się w maj. Mask!
2 cie, m. Wilno. Miejstó4

 

wość urocza, w parą
nad Wilenką. Informa4
maj. Markucie, telefd
16-48, 1

Za 120 zł. oddam na czł) -
sezon letnisko 3 klm 0°
Wilna, *komun: autob/

Sześcio - pokojowe
mieszkanie ze wszystkie-
mi wygodami, I piętro,
do wynajęcia. Zygmun-
towska 20, 448

POKOJE 1, 2 umeblą-
wane lub nie, ładne z| 3 pokojei kuchnia.

    wILNIE i borowinowe. Leczy choroby stawów, reuma- Ł Wyk i lid. i Pi
i Wine; mi Žaualna, a) Tel Ria. so aaa ii eb kobieca eraj| 2h ykonanie solidne — firma nagrodzona rzeprowedzki, opakowania i przechowanie me"Opacz „AGA. RE ay łan.Zaca. 02 srebrnym i złotymjeg” rf na Targach Pėln. bli oraz dostawa RSE, towarów za stacji

   
 

wygodami do wynajęcia.| Mickiewi 5—9,telŚw. Jakóbska 10—4 135 6-53, 48
 

  Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. | l... Dmkarnia A, Źwierzyńskięg:
BLS Ji

Ark

4%) pon НН SJ

Wilno, Mostowa Nr. 1. Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ, 4
  


