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TAS LSARAGAZZOCENTRALNA KASA z
„mae SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

[ |||| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowznie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

® wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

I sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65. :

3000308000908000900030856

|=" KOMEWA |©

podaje do wiadomości pp. Rolników, że od dnia 1-go meja 1934 r. przyj-
muje zapisy na członków Bluro Zrzeszenia przy ullcy Piłsudskiego 13

m. 2 — godz. 8—12 rano codz.uunie.
Zadaniem zrze..enis będzie solidarna akcja producentów mleka

na terenie m. Wilna w sprawach dotyczących iegulacji cen, lokaty mle-
ka, standaryzacji produktu. oraz przygotowania gruntu do wprowadze-
nia w życie ustawy nabiałowej. 473-0

za е
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: Deficyt 337 miljonėw.

; (Telefonem od własnege korespondenta.)

WARSZAWA. Zamknięcia rachunkowe za +, budžetowy 1933-34

wykazuią, iż dochody sn_'bu wynesiły za caly rok 1869 milj. zl., wy-
datki zas 2.206,3 milj. złotych. Deficyt skarbu państw w minionym
roku budżetowym wyniósł zatem około 337 milj. złotych.

| Podatki bezpośrednie Jaly sumę 520 milj, podatki pośrednie 172
_ milj. zł., cła 96 milj, monopole 627 milj. zł., przedsiębiorstwa 41 miij.

zł., inne dochody administracyjne 220 milj. zł., fundusze 4,8 m. ">.
nilj. zł,/ tych. Ogółem dochody zwyczajne państwa wynosiły 1.781,8

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.
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Cena numeru 20 gr.

Nr. 1237
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Pogłoski ozzatargu marszałków
Petaina i Weyganda.

(Pat).
dziennik „Populaire' zaznacza,
nieunikniony jest -konflikt między.
marszałkiem Petainem i gen. Wey-
gandem, wiceprzewodniczącym wyż-

PARYŻ Socjalistyczny
że

szej rady wojennej, Petain wraz z
komisją wojskową parlamentu pra-,
śnie przygtować ewentualną mobili-

zację przemysłową kraju, podczas
gdy niektórzy wojskowi z Weygan-,
dem na czele kładą przedewszyst-,
kiem nacisk na efektywy. Weygand
usiłuje przeszkodzić urzeczywistnie-|
niu decyzji komisji parlamentarnej:
w drodze dekretu ministra wojny.

Front narodowy we Francji.
PARYŻ (Pat). Organizacje Jeu-|

nesse Patriotique i Solidaritė Fran-|
caise postanowity utworzyć wspólny|
komitet porozumiewawczy pod na-
zwą frontu narodowego, mającego
na celu przeciwstawienie się utwo-!

 

rzonemu już wspólnemu Irontowi
ugrupowań lewicowych. Do frontu
narodowego przystąpić mogą i inne
organizacje, mające pokrewne cele.
Organami frontu są „Ami du peu-
ple” i dziennik „National“.

Udaremnienie odczytu pani Caillzux.
PARYŻ (Pat). Pani

miała wygłosić odczyt w szkole
sztuk pięknych, iednak przeszko-
dzili temu kameloci królewscy.

Caillaux wynikłej bójce niedoszła prelegent-'
ka doznała lekkiej kontuzji. Policja
aresztowała 2 przywódców.

Stan rzeczy w zagłębiu Saary.
GENEWA (Pat). Przewodniczą-

cy komisji rządzącej zagłębia Saary
Knox wystosował do sekretarjatu
generalnego Ligi Narodów pismo, w
którem zaprzecza pogłoskom, kur-
sującym na terenie zagłębia, o moż-
liwości zamachu na istniejący tam
ustrój. Knox zwrócił uwagę na ma-|
nifestację w dniu 19. IV. rb., w cza-
sie której stowarzyszenie funkcjo-

graniczną dla utrzymania porządku
i bezpieczeństwa publicznego w za-
głębiu Saary. Nieustanna agitacja,
która usiłuje spowodować usunięcie
z policji pewnego elementu, zwię-
ksza jedynie zaniepokojenie, Acz-
kolwiek komisja rządząca, zaznacza
dalej Knox, nie posiada żadnego nie-
|zbitego dowodu istnienia zamiarów
zamachu, to jednak sądzę, że jed-| nadzwyczajne zaś 87,2 milj. złotych.

W poszczególnych miesiącach
w kwietniu 1933 r.cyt wyniósi:

w lipcu 26czerwcu 24 milj. zł.,

minionego roku budżetowego defi-
15 milj. zi., w maju 24 milj. zł., w

milj. zi., w sieipniu 25 milj. zł, we
wrześniu 22 milj. zł., w październiku 14 milj. zł., w listopadzie 23 milj.
w grudniu 18 milj. zł., w styczniu 1934 r. 37 milj. zł.,

w marcu 58 milj. złotych.p +,

w lutym 50 milj.

Ten wzrost wydatków w trzech ostatnich miesiącach jest zastana:
 wiający. Wprawdzie w marcu miesiącu mieliśmy znaczne płatności
długów, bo 32 miłj., mirno to deficyt jest bardzo poważny.

Wyjazd p. Becka do Rumunii.
WARSZAWA (Pat). Prezydent

RP. przyjął dziś w godzinach połu-
| dniowych ministra spraw zagranicz-

Rych Jozefa Becka.
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

3 | 15,16 wyjechał do Bukaresztu mini-
| ster Beck z małżonką. Ministrowi

towarzyszy w podróży dyrektor ga-
inetu ministra Dębicki 1 sekretarz

osobisty Friedrich. Na dwarcu od-
jeżdżającego ministra Becka żegnali

wyżsi urzędnicy ministerstwa z pod-
sekretarzem stanu Szembekiem i
ministrem Schaetzlem na czele, wo-
jewoda Jaroszewicz, członkowie po-
selstwa rumuńskiego z  chargć
Lys Mircea Babes na czele.

 

: Piąty wiceprezydent?
ge! iielefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Przed kiiku dnia- ceprezydent Warszawy. Minister
mi, jak wiadomo, mianowany zostałspraw wewnętrznych będzie mógł
p. M. Downarowicz czwartym wice- | dokonać tej nominacji na podstawie
prezydentem Warszawy. leraz się | postanowienia ustawy samorządo-

narjuszów policji uchwaliło wniosek |nym z najskuteczniejszych środków
występujący przetiwko przyjmowa-jiprzeciwstawienia tym zamiarom lub
niu do służby w policji osób narodo* | pórożenia kresu podniecającym opin-
wości niemieckiej i przeciwko ewen- | ję publiczną pogłoskom jest otwarte
tualnemu zwróceniu się o pomoc za-| poinformowanie Rady Ligi Narodów.

я r a

Jugoslowiansko-bulgarski traktat
go ®

przyjžni,
RZYM (Pat). Prasa donosi z So- jaźni i nieagresii, któryby miał być

Hi, że w wyniku. pobytu jugosło- | przyjęty potem przez wszystkie pań-
wiańskiego ministra spraw zagr. stwa bałkańskie. Pakt nieagresji ma
Jevtica w Sofji ma być zawarty ju- być wzorowany na takim pakcie
gosłowiańsko-bułgarski traktat przy- | polsko-niemieckim.

 

Fiasko strajku powszechnego
w Hiszpanii.

PARYŻ (Pat). Według doniesień wielu incydentów. Aresztowano kil-
z Barcelony, proklamowany na dzi- ; kadziesiąt osób. Na prowincji praca
siaj przez generalną konłederację|odbywała się normalnie, jedynie w
pracy strajk powszechny nie udał |kopalni Cardona Suria Sallen ro-
się. Strajkowała niewielka ilość fa- | botnicy nie przybyli do pracy.
bryk i warsztatów, doszło jednak do|

 

zagranicą 8 zł.

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową ZŁ. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

 

| Fala pożarów w woj. łódzkiem.
|, ŁÓDŹ (Pat). Fala pożarów, jaka
ostatnio nawiedziła województwo
łódzkie, nie traci na sile,

Ubiegłej nocy wybuchi pożar we
wsi Grabice w powiecie łaskim.
Spłonęło kilkanaście zagród wraz z
całym dobytkiem. Straty sięgają
zł. 150.000.

 
; KRAKÓW (Pat). Dziś w sądzie
|apelacyjnym odbył się proces prze-
ciwko Marji Ciunkiewiczowej. Sąd
wydał wyrok zatwierdzający w ca-
łej rozciągłości wyrok pierwszej in-

'stancji, skazując  Ciunkiewiczową
'

W wsi Wagełczew, w powiecie
sieradzkim, pastwą płomieni padły
4 zagrody. Straty sięgają zł. 100
tysięcy.

Trzeci pożar wybuchł we wsi
Klinki w powiecie kolskim, gdzie
ogień strawił 3 zagrody. Straty się-
gają 60 tys. zł.

Skazanie Ciunkiewiczowej.
„na 15 miesięcy więzienia i utratę
,praw na 5 lat, z zawieszeniem kary
'na lat 5, Obrońcy zapowiedzieli
apelację od wyroku do Najwyższego

j Trybunału w Warszawie,

 

| Straszny pożar kopalni.
| BERLIN. (Pat). Ilość ofiar zabi-
itych podczas pożaru w kopalni po-
tasu Buggingen wynosi 66 osób,
które nie zdołały się wydostać z pło
nącego szybu. Szyb heimetycznie
został zamknięty i dopiero po 2 ty-
"śodniach można będzie pszystąpić
do dalszego wyszukiwania ołiar. W
chwili katastroty znajdowało się 150

górników, część zdołała ratować się
ucieczką, silne kłęby dymu odcięły
pozostałym drogę. Jeden górnik, w
czasie przewiezienia do szpitala,
zmarł z powodu zatrucia się gazem.
|Praca została wstrzymana w obawie
jprzed wybuchem materjałów eksplo
dujących.

 

iBarthou złoży spra-
wozdanie,

PARYŻ (Pat). Na jutro zwołana
została komisja spraw zagranicznych
izby deputowanych. Na posiedze-
niu tem minister spraw zagranicz-
nych Barthou złoży sprawozdanie ze
swej podróży do Warszawy i Pragi.

Surowy wyrok.
HAMBURG (Pat).  Drakonski

wyrok wydał sąd w Halberstadzie
przeciwko kierownikowi i członkom
centrali tamtejszej ,,pomocy zimowej
dla bezrobotnych, oskarżonych o
przywłaszczenie 332 marek i użyt-
kowanie ubrania dla siebie. Dwóch
oskarżonych skazano na 10 lat, 1-ego
ma 7 lat a 2-ch na 5 lat ciężkiego
więzienia,

Niezwykły pokaz
ictniczy.

MOSKWA (Pat), Po raz pierw-
szy w historji lotnictwa został urzą-
dzony pokaz uniesienia przez samo--
lot lecący drugiego samolotu, stoją-,

Wiadomości
э

telegraficzne.
| KRAJOWE.

|  * Dziś o godz. 19 na lotnisku cy-
( wilnem na Okęciu wylądował samo-
„lot niemiecki, wiozący wycieczkę
„dziennikarzy polskich. Wycieczce
Lys w drodze powrotnej do
! Warszawy przedstawiciel minister-
stwa propagandy Rzeszy dr. Kuecke.
| * Liczba bezrobotnych na 4V. rb.
|według danych urzędów pośrednic-
twa pracy przy funduszu bezrobocia
wynosiła 355.416 osób, co stanowi
spadek bezrobotnych w stosunku do
tygodnia ubiegłego o 9.730 osób.

* Komisja badań zmiany kosztów
utrzymania w Warszawie na posie-
dzeniu 7. V. ustaliła, że koszt utrzy-
mania rodziny pracowniczej, złożo-
nej z 4 osób w miesiącu kwietniu rb,
w porównaniu z marcem obniżył się
o 0,8 proc.

ZAGRANICZNE.

** Jugosłowiańskim attachć woj-
skowym w Rumunji i Polsce z sie-
dzibą w Bukareszcie mianowany zo-

 

cego na ziemi. W' pobliżu Samary stał płk. Burjan.
samolot Borowkina, lecący z szyb-|  ** Na pociąg pośpieszny Czer-
kością 120 km., uniósł z ziemi szy-; niowce—Bukareszt dwaj ujęci przez
bowca pilotowanego przez Jugina. żandarmerję sprawcy usiłowali do”
Zaczepienie szybowca i oderwanie|konać zbrodniczego zamachu, roz-
$o od ziemi trwało 4 sek. Po wznie- | kręcając szyny. Wszczęte śledztwo
sieniu się pilot szybowca odczepił wykaże, czy zamach ten nie był

już mówi, że w niedalekiej przy-
Szłości ma być mianowany piąty wi-

wej, przewidującej dla stolicy taką
wiaśnie liczbę wiceprezydentów.

  

Goobeis o stosunkach polsko-
niemieckich.

_ BERLIN (Pat). Minister propa-,wnętrznej i zagranicznej. Mówiąc o
gandy Rzeszy dr. Goebbels przyjął | stosunkach polsko-niemieckich, min.
dziś w południe wycieczkę dzienni-|Goebbels podkreślił znaczenie, jakie
karzy polskich na posłuchaniu W. LPrzYNiazaóA rząd Rzeszy do zbliże-
ciągu blisko godzinnej rozmowy |nia oraz dalszej rozbudowy dobrych
dziennikarze mieli możność wysłu-| stosunków sąsiedzkich między Niem-

_ chania poglądów ministra na różne|cami i Polską,
Zagadnienia z dziedziny polityki we- |

 

| /_ „Zatarg siemiacka-lotiodkć
BERLIN (Pat), Poseł niemiecki | czas socjalistycznego pochodu1maja

w Rydze złożył w imieniu swego|w Rydze. Podczas tego pochodu
_ Tządu najostrzejszy protesi u rządu| niesiona była kukła, wyobrażająca
p. łotewskiego przeciwko rzekomemu|kanclerza Hitlera. Poseł zażądać

_ Mmiewaženiu kanclerza Hitlera pod-|miał przytem ukarania winnych.

 

: Czyžby zmiana kursu?
__ MOSKWA t)) Przy CKW, oceniany jest jako sympt Ormo-
 ZSRR žus ala Kowiają do | wania odaków kiędewreligją a
spraw kultów religijnych pod prze-|państwem w ZSRR.
Wodnictwem Smidowicza, Fakt | ;

Autonomiczny okres žydowski

-.w Sowietach.
„_ MOSKWA (Pat), Dekretem CKW., nowany na autonomiczny okręg ży-
SRR narodowy rejon żydowski na|dowski,

Dalekim Wschodzie został PIZemia |Ansasiaissiii 3 w

 

| $Ewakuacja rozbitków !Czeluskina.k L

1
być ukończona w ciągu najbiiższych
dni. 46 rozbitków z zatoki św. Wa-
wrzyńca będzie przewiezionych na
statek samolotami.

MOSKWA (Pat). W zatoce|
Opatrzności na statek Smoleńsk

_ Przewieziono już 25 rozbitków Cze-
 luskina, Całkowita eiwakuacja ma

   

Wojna domowa w Arabji.
HODEIDA (Pat). Część tutej- prawem międzynarodowem w Ade-

szych mieszkańców oraz wielu no- nie,
wozaciężnych rekrutów Saudi zwró- Jeden z emisarjuszów imama Je-
ciła się do Feisala, aby ogłosił się menu schwytany został z transpor-
królem Jemenu. Feisal odpowie- |tem złota wartości 10.000 funtów
dział: „Idźcie do Sanaa i przed: | szterlingów, które wiózł na front

stawcie sprawę mojemu ojcu”. Nejran.

KAIR (Pat). Według otrzyma-| KAIR (Pat). Wojska imama Je-
nych tu wiadomości, krói Ibn Saud| Menu odniosły: wielkie zwycięstwo,
zatwierdził Feisala na emira Hodei-|które uniemożliwi nieprzyjacielowi
dy. Jak conoszą z Dżeddah niemajPOSUwanie się w głąb kraju. Na fron-
prawie wątpliwości, że Iba Saud za-|“!€ Nejran nieprzyjaciel miał 2.000
uierza zająć całe terytorjum Je- zabitych lubrannych i zmuszony
ži był pozostawić 9 samochodów pan-

a cernych, 32 armaty i 360 wielbłą-
KAIR (Pat). Syn króla ibn Sau-|dów. W! walce pomiędzy Sadah a

da, Feisal, proklamowany emirem|Santah dostało się do niewoli 400
Hodeidy, zajął się niezwłocznie |żołnierzy Saudiego. Zdobyczą stało
przywróceniem porządku i spokoju się 7 samochodów pancernych i 2
w Hodeidzie. Uchodźcy z tego mia- |armaty. 20 samochodów pancer-
sta, którzy schronili się na wyspę|nych, posuwających się w kierunku
Kamoran, powrócić mają do Hodei- ibha, zostało zniszczonych. Książę
dy, z wyjątkiem 200 żołnierzy wojsk|Ahmed Seifelislam, starszy syn ima-
imama, internowanych zgodnie z ma, stawia opór wojskom Saudiego,

Zamach na gubernatora Bengalu.
BOMBAJ (Pat). Dwóch Bengal-| kiedy to nieznani sprawcy usiłowali

czyków dokonało w czasie wyścigów|wysadzić w powietrze pociąg, któ-
konnych zamachu rewolwerowego rym Anderson jechał do Kalkuty.
na gubernatora Bengalu sir Johna |Bomba wybuchła, zanim pociąg
Andersona. Gubernator wyszedł bez |przejechał, W) czasie dzisiejszego
szwanku a obaj zamachowcy zostali zamachu Anderson, siedząc w loży
aresztowani. ze swoją córką i przypatrując się

LONDYN (Pat). Zamach, doko-|wyścigom konnym, według opisów
nany w Indjach brytyjskich na gu-|prasy wieczornej, niczem nie dał
bernatora Bengalu Andersona, acz- j znać po sobie najmniejszego zdener-
kolwiek nieudany, wywołał jednak wowania, śledząc ze spokojem dalej
w Londynie przygnębiające wraże- | przebieg wyścigów. Z pośród 4-ch

nie. Jest to już drugi zkolei zamach Bengalczyków, którzy strzelali do
na Andersona od czasu jego nomi-, Andersona, 3-ch zostało natychmiast
nacji na stanowisko gubernatora|aresztowanych, 4-ty zaś został za-
Bengalu przed 2 laty. Pierwszegoj strzelony przez inspektora policji,

  zamachu dokonano ub, r. w lipcu,|znajdującego się w pobliżu loży An-

się i leciał dalej bez pomocy.
‘
Zamachy terorystyczne na

Białorusi Sowieckiej.
Sowiecka prasa w Mińsku dono-

si, że w czasach ostatnich na Biało-
susi Sowieckiej coraz częściej po-
wtarzają się napady terorystyczne
na komunistów. Zamachy terorysty-
czne wydarzają się najczęściej na ko
iejach. W Witebsku kolejowiec Ar-
chip komunistę Czepikowa zepchnął
pod pociąg.  Czepikow zginął na
miejscu.

Nieznany osobnik przebił nożem
komunistę robotnika warsztatów ko-
lejowych w Witebsku Chitowa. Na
stacji Najewo ciężko zraniony został
korespondent pism sowieckich.

Pożar na boisku.
** W czasie zawodów piłki nożnej

w Budapeszcie na boisku Klubu
Kispest spaliły się trybuny drewnia-
ne. Z pośród publiczności nikt nie
odniósł szwanku, gdyż zawodnicy
zdołali opanować panikę. Straty
wynoszą 10.000 pengo.

żydow
LONDYN (Pat). Z Chicago dono-

szą, że przybył tam Samue! Insull.
Tłum, złożony przeważnie z poszko-
dowanych przez bankructwo przed-
siębiorstw Insulla zapełnił dworzec
chicagoski. Liczne oddziały policji
NU, k

Чегвопа. — Charakterystyczny jest
fakt, że już na poprzednika Ander-
sona Jacksona dokonano w lutym
1933 r. zamachu na miesiąc przed
złożeniem przez niego urzędu guber-
natora Bengalu, 

| dziełem jakiejś organizacji terory-
, stycznej.

** Na stoczni w Monfalcone od-
była się w tych dniach uroczystość

j ułożenia kilu drugiego statku pol-
| skiego transatlantyckiego t-wa okrę-
towego S. A „Linja Gdynia—Ame-
ryka”. Temsamem rozpoczęto bu-
dowę 2-go statku t-wa/

** Senat Stanów Zjednoczonych
uchwalił rezolucję, zalecającą pre-
zydentowi  proklamowanie dnia
11 października jako „Dnia Pułas-
kiego” dla uczczenia jego śmierci,
Projekt został posłany do Białego

| Domu celem podpisania przez pre-
zydenta.

*. Dzienniki donoszą z Waty-
kanu, że zaprzeczają tam katego-
rycznie pogłoskom o zerwaniu kon-
kordatu między Watykanem a Rze-

! szą niemiecką.
** Ambasador sowiecki w №а-

| szyngtonie zaprotestował przeciwko
| decyzji Cummings'a, zgodnie z którą
Związek Sowiecki uważany jest za
państwo, nieregulujące swych zobo
wiązań płatniczych. 

„Tryumfalny” powrót oszusta
skiego. я
otoczyły miejsce postoju wagonu, w

, którym znajdował się Insuil. Gdy
„pociąg zatrzymał się na stacji, wy-
„puszczono najpierw wszystkich po-
dróżnych, poczem dopiero pod
„eskortą silnego oddziału policji od-
| prowadzono bladego i trzęsącego się
| Insulla do oczekującego samochodu
jpolicyjnego. Z tłumu wznoszono
jwrogie okrzyki. Po przybyciu do
,urzędu prokuratorskiego Instll uległ
j poważnemu atakowi sercowemu tak,
że trzeba było $o natychmiast od-
wieźć do szpitala. 2%
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Sowiety a stostinki
polsko-lltecoskle,
Dnia 5 maja r. b. w Moskwie zo-

„tai podpisany przez ambasadora

Rzeczypospolitej Polskiej Łukasie-

wicza z jednej strony i komisarza lu-

dowego do spraw zagranicznych

Z.S.R.R. z drugiej strony protokuł

pzedłużający pakt nieagresji pomię-

dzy temi państwami do 31 grudnia

1945 roku.
Równocześnie został pcdpisany

protokuł końcowy, wyjaśniający sto-

sunek Sowietów wobec pretensji li-

iewskich do Wilna i Wileńszyźny.

Stosunek ten jasno i wyraźnie,

określony w art. III traktatu ryskie-

go uległ niestety przez późniejsze po”

sunięcia rządu sowieckiego zaciem-

nieniu. Dobrze się stało, że nieporo-

zumienia i niedomówienią zostały

wreszcie usunięte. Wpłynie to do-

datnio na stosunki polsko-sowieckie,

jak również uleczy Litwinów z nie-

potrzebnych złudzeń, mających

wpływ ujemny na ich ustosunkowa-

mie się do Polski.

Jak wiadomo, Litwini odrzuca-
iąc zasadę poszanowania woli lud-

ności Wileńszczyzny, dla uzasadnie-

nia swych pretensyj do Wilna wy-

suwają poza wspomnieniami za-
mierzchłej przeszłości również trak-

tat litewsko . sowiecki z dn. 12 lipca

1920 r. Granica bowiem ustalona
przez ten traktat pozóstawia Wileń-

szczyznę po stronie litewskiej. Lit-

wini, stojąc na błędnem stanowisku,
że w roku 1920 suwerenność nad

Litwą i Wileńszczyzną należałą do

Rosji, twierdzą, że jedynie Rosja mia

ła prawo dysponować temi terytor-

iami, że zatem ponieważ Rosja od-

stąpiła Wileńszczyznę Litwie, a

więc Litwa posiada nad Wileńszczyz

uą suwerenność.

Jest to oczywiście pogląd błędny,

bo w roku 1920 Rosja już nie posia-

dała suwerenności nad terytorjami,

wchodzącemi w skład przedrozbio-
rowej Rzeczypospolitej.

Rosja posiadała istotnie od czasu

1ozbiorów suwerenność nad nasze-
mi ziemiami na mocy traktatów roz-

biorczych, jednakowóż rząd sowiec-

ki dn. 29 sierpnia 1918 r. w wykona-

niu dekretu Rady Komisarzy Ludo-

wych z 28 października 1917 roku
ogłosił, że traktaty rozbiorcze są u-

nieważnione w stosunku do Rosji. W
ten sposób Rosja zrzekła się swych

praw suwerennych do terytorjów

dawnej Rzeczypospolitej Polskiej i

suwerenność do nich po wskrzesze-

niu państwa Polskiego przeszła na to

państwo.

Mimo to przy wszystkich niemal

rokowaniach strona litewska powo-
ływała się na traktat sowiecko-li-

itewski, jako na prawne uzasadnienie

swych pretensji do Wilna.
IW art. III traktatu Ryskiego po-

- między Polską a Rosją i Ukrainą,
strona sowiecka zrzekła się wtrą-

cania się do spraw polsko - litew-

skich. Odpowiedni ustęp *ego arty-

kułu brzmi, jak następuje:

„Obie układające się strony zga-

dzają się, że o ile w skład ziem poło-

żonych na zachód od oznaczonej w

art. II Traktatu niniejszego granicy,

wchodzą terytorja sporne między
Polską a Litwą—sprawa przynależ-

ności tych terytorjów do jednego z

tych dwóch państw należy wyłącznie

do Polski i Litwy“.
Wbrew temu przyjętemu przez

Sowiety zobowiązanie zachowania
desintóressement, 28 września 1928

roku, przy sposobności zawarcia po-

między Litwą a Rosją paktu przy-

jaźni i neutralności komisarz Jerzy

Cziczerin wystusował do litewskie-

$o ministra spraw zagranicznych Mi.

chałą Sleżewicziusa notę, w której

oświadcza, że „faktyczne pogwałce-
nie granic litewskich, które nastąp'
ło wbrew woli narodu li'ewskiego,
nie zachwiało stanowisko rządu so-

wieckiego w stosunku do suweren-

ności terytorjalnej Litwy, ustalonej

przez artykuł II, jak również przez

aneks do tego artykułu traklatu po-
sojowego, zawartego pomiędzy Ro-
sją a Litwą 12 lipca 1920 roku“.

Jak z przytoczonego dosłownie
ustępu noty Cziczerina wynika, nota
owa mogła być interpretowana, jako
zajęcie przez Sowiety wrogiego Pol-

sce stanowiska w sprawie wileńskiej
Protokuł końcowy z dn. 5 maja

zupełnie wyraźnie taką interpreta-
cję przekreśla.

Protokuł ten wyraźnie stwierdza,

że żadna ze stron nie jest związana

żadnem oświadczeniem, które było-

by sprzeczne z postanowieniami art.|porozumień protokuł wymieria dalej jasna. Przykre nieporozumienie zo-

III traktatu ryskiego, a więc jeżeli|expressis verbis notę Cziczerina zdn. stało usunięte,

przytoczona powyżej nota Cziczeri-|
na byłaby sprzeczna ze stanowi-

ia В > «Ь p ы

Za jakie zasługi?

Nagrody m. Warszawy ża prace

na polu nauki i literatury przyznano

pp. Szymonowi Aszkenazemu i Lud-

wikowi Krzywickiemu.

Możnaby się zastanowić nad tem,

jakie są zasługi proi. Aszkenazego

dla literatury, a p. Krzywickiego dia

nauki, Pierwszy — to historyk, dru-

gi popularyzator poglądów materja-

iistycznych i teoretyk socjalistyczny.

Krakowski konserwatywny „Czas”

cieszy się z powodu przyznania „na-

grody literackiej" p. Aszkenazemu:

„frzeba w tym fakcie — pisze — wi-

dzieć moment bardzo słusznego powrotu do

stanowiska, że piśmiennictwo tworzą nie

tylko ci, którzy tworzą t. zw. literaturę

piękną, którzy budują fantastyczne obrazy

współczesności czy przeszłości, ale ióci,

którzy odtwarzają rzeczywistość historycz-

ną. Zapewne artyzm literacki nie jest udzia-

łem każdego historyka, jest raczej udziałem

tylko wyjątków. Tem słuszniejsze jest uzna-

nie zasługi na tem polu, uznanie któremu

dała wyraz Warszawa, oddając swą nagro-

dę historykowi Napoleona i ks. Józefa.

Na to odpowiada krakowski

„Głos Narodu*':
Dla nas cała ta sprawa stanowi tajemni-

czą zagadkę. Albowiem: 1) nagroda miała

być przyznana „literatowi“, a to nie jest

rwónoznaczne z określeniem: „historyk”, —

2) jest w Warszawie więcej historyków, któ-

rych dzieła naukowe noszą na sobie piętno

„artyzmu literackiego”, nagroda przypadła

zaś p. Aszkenazemu, — 3) p. Aszkenaze jest

w dodatku żydem, przyznającym się publicz

nie do żydostwa. Ale dla „Czasu” te czasy

nie istnieją.

„Gazeta Warszawska* ujmuje tę
sprawę trochę głębiej. Zaznacza
przedewszystkiem, iż wiadomo jest,
jakie wpływy decydują przy przyzna
waniu nagród. Nie zasługi na polu
badań historycznych, czy antropolo-
gicznych były rozstrzygające. „Ga-
zeta” przypomina uprzednią działal-
ność obu laureatów:

obaj bardzo głośni i

tendencje
Przed wojną byli

reprezentowali bardzo wyraźnie

w życiu Warszawy i Lwowa. Należeli
wprawdzie do dalekich od siebie obozów
społecznych — prof. Aszkenazy był bliski

sier konserwatywnych, a p. Krzywicki

tkwił całkowicie w socjalizmie; mimo to

można ich było spotkać razem w pewnych,
wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnia-

ły się nazewnątrz związki łączące ludzi

gdzieś poza kulisami życia publicznego.

Trudno o tem szerzej pisać, każdy wszakże

znający przedwojenną Warszawę, nie zawa-

ha się przyznać, że obydwaj obecni laurea-
ci musieli się spotykać w lożach. Masonerja

ówczesna grała nie głośną, lecz dużą rolę w

życiu intelektualnem Warszawy i Lwowa.
Pp. Aszkenazy i Krzywicki byli czynni —

| dziś można już to powiedzieć, że z jej ra-

mienia — wśród młodzieży; każdy w innej
sferze i w inny sposób, lecz pracowicie i

skutecznie. Jeszcze dziś widać rezultaty ich

pracy, gdy się bierze pod uwagę działalność
ludzi, którzy pod ch wpływami wyrastali i
których sposób myślenia kształtował się w

bezpośredniem z nimi zetknięciu, lub też na

podstawie słuchania ich wykładów i czyta-

nia ich książek.

Obydwaj niewątpliwie wycisnęli
silne piętno na umysłach kilku poko-
leń, choć oczywiście wartość ich
wychowawcza rozmaicie może być
oceniana. Wspólność ich „zastugi“
polega na tem, że mają za sobą
wspólny rodowód lożowy.

Ten fakt ostatni kończy „Gaz. Warsz.”
pociąga dziś przedewszystkiem naszą uwa-
śę i rzuca światło nietylko na czasy minio-
ne, lecz i na położenie obecne. Wybór, któ-
ry padł na pp. Aszkenazego i Krzywickiego
jest symptomatyczny i symboliczny. I to jest
jedynym powodem tego, iż się tu zajmujemy
osobami nagrodzonemi w imieniu miasta
Warszawy.

Protekcja i szantaže,

W poniedziałek otwarty został w
Warszawie, zorganizowany przez
BBWR. kurs dla kierowników pracy
społecznej i gospodarczej działaczy
sanacyjnych, Na otwarciu teżo kursu
przemawiał między innemu p. Ale-
ksander Prystor, b. premjer. P. Pry-
sor wdał się na wstępie swego prze-
mówienia w krytykę dotychczasowej
działalności państwa w życiu we-
wnętrznem. Krytyka — nawiasem
mówiąc — dość powierzchowna, ale
mająca usprawiedliwić obecny, kurs
polityczny. W] końcu jednak poruszył
objaw, powszechnie znany, szeroko
rozpanoszony w ostatnich czasach.
Oto, co p. Prystor mówił (cytujemy
charakterystyczniejsze ustępy):

Wspomniałem o protekcjach. Niestety
system protekcyjny nazbyt się u nas roz-

panoszył i osiągnął karykaturalne nieraz

formy. Szary codzienny obywatel często u-

waża, że nie może dokonać żadnej najnor-

malniejszej czynności bez tego, by nie szu-

kał jakiegoś poparcia. Nawet bale na różne
najbardziej godne poparcia cele muszą się

u nas odbywać pod protektoratem. Mogło-
by to oznaczać, że imprezy te mają dopiero

wtedy wartość, jeżeli lirmuje je jakiś pro-

Znacznie gorsze są jeszcze protekcje

połączone z szantażem, a to niestety zdarza

się bardzo często i jest — trzeba to ze

zmutkiem stwierdzić — bardzo
zujące. Szantażem nazywam powoływanie

się na taką czy inną osobę, oczywiście bez

jej wiadomości, podkreślanie, że osobę tę

ktoś zna, że może z nią rozmawiać, że u tej

osoby może otrzymać taką lub inną prote-

kcję. Zwykle żąda się później jakiegoś

głupstwa.

{

|

|demorali- |

Jest jeszcze inny rodzaj szantażu: obro-

na narodowa. Jakaś firma często zwraca się

o pomoc, bądź o zamówienie, powołując się

na magiczne słowa obrony narodowej. Aku-

rat tylko dla obrony narodowej potrzeba,

by ta właśnie firma dostała zamówienia, a

głównie pieniądze.

Wreszcie jeszcze jeden rodzaj szantażu:

— nadużywanie imienia Marszaika. Taki

pan przyjeżdża na prowincję i robi minę, że

jest stałym bywalcem u Marszałka, najlep-
szym  interpretatorem Jego myśli, Jego

wskazówek i słów. Chcąc się popisać, jak

dobrym jest piłsudczykiem, na zebraniu wo-
jewódzkiem czy powiatowem stawia wnio-

sek, by wybudować Marszałkowi pomnik
jako podobiznę, czy jako fundację społecz-

ną. Sama przez się rzecz nie byłaby może

zła i zła nie jest, jeśli wypływa ze szczero-
ści uczuć i potrzeby ich wylania w tej wła-

śnie formie. Ale taki pan, przelatując po

rozmaitych zebraniach, nie ponosi zwykle
konsekwencji swego wniosku. Na zebraniu
nikt nie odważa się, niestety, zaprotestować
i zestawić propozycji z możliwościami jej
realizacji. Wszyscy się godzą, ale później

zwykle zwracają się do tegoż Marszałka,

by udzielił subsydjum na dokończenie pom-

nika, czy domu ludowego. Ja sobie to tłu-

maczę głupotą, tchórzostwem, lękiem przed

odpowiedzialnością za swoje czyny, a poza-

tem — rozpowszechnionem  lizusostwem i
chęcią przelania na siebie fałszywego, ża-

pożyczonego splendoru!

Pędźcie i bijcie kijem takich szantaży-

stów! |

Coś to brzmi tak, jak mówił p.
Sławek w Krakowie: „20 groszy w
zęby i paszoł won*! Ale p. Sławek
później na zjezdzie legjonistów w
Warszawie poddał łagodzącej inter-
pretacji swoje powiedzenie.

Chciałoby się bardzo wierzyć, iż
„protekcje'” i „szantaże' o których
mówił p. Prystor, ustaną. Ale... kto
to będzie ,pędził i bił kijem takich
szantażystów”'? Tego sam p. Prystor
zapewne też nie wie.

Przeciw upaństwowieniu
przedsiębiorstw.

Państwo nowoczesne, mamy na
myśli państwa, gdzie w większej lub
mniejszej mierze panują tendencje
dyktatorskie, jest z natury rzeczy
zachłanne. Jest to jednak rėwno-

ra szuka coraz nowego terenu dzia-
łań i nowych posad.

W Polsce nie mniej, niż gdziein-
dziej, widoczne są te same objawy.
Zmierza się różnemi drogami do u-
państwowienia różnych  przedsię-
biorstw. Tak naprzykład ostatnio
istnieją tendencje do upaństwowie-
nia niejakiego przemysłu żelaznego
na Górnym Śląsku. Zwraca na to u-
wagę „Polonia“ katowicka i wystę-
puje przeciw podobnym pomysłom:

„Za  upaństwowieniem  przemawiačby
mogły względy na obronę kraju, albo wzgę-
dy na dobrobyt ludności, choćby tylko na

Śląsku, gdzie los blisko pół miljona ludzi
związany jest z temi  przedsiębiorstwami,

albo to, że ostatecznie upaństwowienie

tych przedsiębiorstw mogłoby przedstawiać
dla państwa doskonały interes i zapewniać
mu stały znaczny dochód. Zdaniem naszem
żaden z tych względów nie przemawia za
upaństwowieniem. Względom na obronę
kraju można uczynić zadość w inny sposób.

„Los ludności żyjącej pośrednio lub bezpo-
średnio z tych przedsiębiorstw w razie u-
państwowienia nie uległby poprawie. Oba-
wiamy się, że raczejby się pogorszył, a sąd

„ten opieramy na dotychczasowych do-
świadczeniach. Kto zna dzieje przemysłu
żelaznego na Górnym Śląsku, ten wie, że
nigdy nie był on jakimś nadzwyczajnym in-
teresem. Dotychczas Państwo z Wspólno-
ty Interesów rok rocznie otrzymywało kil-
ka miljonów, przypuszczamy, że conajmniej
około 5 w postaci podatków i danin. I Hu-
ta Pokoju dawała kilka miljonów. W razie
upaństwowienia tych przedsiębiorstw w

końcowym rachunku państwo zamiast po-

bierania dochodów, będzie musiało do nich

miljony dopłacić. Każdy fachowiec przyzna

nam, że huty żełaza Wspólnoty Interesów i
Huty Pokoju potrzebują inwestycji przekra-
czających o wiele setkę miljonów zł. Pań-

stwo nasze tych pieniędzy niema, a spaupe-

ryzowane społeczeństwo mu ich dać nie

może. Ostatecznie dopłacać będzie do te-

go eksperymentu podatnik i tak już niemal

się załamujący.

 
Na upaństwowieniu wyjdą najlepiej

biurokracja i użytkownicy reżimu sanacyj-

nego. Mamy już tego przedsmak. Dotych-

czas spółki tworzące Wspólnotę Interesów

miały 3 dyrektorów. Przyszedł nadzór są-

dowy i liczba dyrektorów wzrosła odrazu

do 7". tektor.

skiem desinteressement w sprawie

stosunków polsko . litewskich. to|

Sowiety stwierdzają, że żadne tego!

rodzaju oświadczenia ich nie wiążą.

Dla uniknięcia jakichkolwiek nie- 
28 września 1928 roku i stwierdza,

że nie może ona być interpretowana

w ten sposób,jakoby nota miała mieć
na celu mieszanie się do spraw

terytorjalnych wymienionych w niej.

W. ten sposób sprawa stosunku

sowietów do kwestji wileńskiej jest

DZIENNIK WILENSK!

z prasy. |

| ministra skarbu Zawadzkiego,

czesne z rozrostem biurokracji, któ-|

 

ZNOWU POGŁOSKI. |
(W Warszawie znowu kursują po-,

głoski o zmianach w rządzie, które:
mają nastąpić zaraz po powrocie mi-
nistra Becka z podróży do Rumunii.

Poza zmianą na stonowisku prem
jera znowu mowa jest o ustąpieniu

któ-

rego miejsce miałby zająć obecny
wiceminister Koc. {

Zmianę na stanowisku ministra
skarbu niektórzy łączą z zagadko-
wym w swej treści wywiadem, u-
dzielonym przez prezesa Banku Pol-!
skiego przedstawicielowi francuskiej;
agencji. O wywiadzie tym donoszą z!
Paryża:

Francuska agencja gospodarcza
„Agence Economique et Financiėre“
ogłasza wywiad swego warszawskie-
go korespondenta z prezesem Banku
Polskiego dr. Władysławem Wró-
blewskim.

WI wywiadzie tym dr. Wróblewski
oświadczył, iż przyłączenie się Pol-
ski do bloku państw o walucie złotej
przyniosło bezsprzeczne korzyści i
właśnie dzięki polityce deflacyjnej
Polska jest tym jedynym krajem rol-
niczym w Europie, w którym obrót
pieniężny nie podlega żadnym ogra-
niczeniom mimo dość silnego napię-
cia kryzysu. Również dzięki deflacji
Polska będzie mogła teraz zmieniać
stopniowo swą politykę finansową,
rozwijając szerzej możliwości kredy-

Czy to także cpaństwowe» wychowanie?
Co pisze i czyta młodzież sanacyjna.

Pisze się teraz dužo o „Legjonie,
Młodych”. Nie trzeba jednak zapomi
nać o drugiej organizacji sanacyjnej
młodzieży, o „Straży Przedniej po
gimnazjach.

Koła profesorskie są przerażone
nastrojami, panującemi wśród jej
członków. Możemy sobie z nich zdać
sprawę na podstawie „Kuźni Mło-
'dych”, która jest organem „Straży”. rowałem już kilka razy w rubryce „między

Zacytujemy parę wyjątków z jej)
artykułów...

Uderza więc naprzód sympatja
pisma do Rosji sowieckiej:

„Położenie robotnika (w Rosji) nie jest
takie, jakie to lubią od czasu do czasu nie-

które dzienniki podawać. Robotnik ma każ-

dy piąty dzień wolny, dwu tygodniowy płat-
ny urlop w wypoczynkowym domu, gdzie

otrzymuje bezpłatnie utrzymanie i mieszka-

nie .

„Rosja jest krajem... który pierwszy w
Europie podjął ciężką walkę o przemianę

stosunków społecznych”.

A teraz druga sprawa — moral-
ność seksualna...
— Chłopak 13-letni — czytamy

w rubryce „Młodzież szkolna a ki-
uo“ — idzie do kina i wyszukuje e-
rotyczne filmy, bo

Biužnierczy Legjon towe i stosując inne środki, zmierza-
jące do poprawy sytuacji gospodar-

dza, że wkrótce będzie można zaprze
stać dotychczasowej polityki defla-
cyjnej, zmierzając ku pewnemu roz-
winięciu kredytów oraz polityce ta-
niego pieniądza; w związku z tem
obniżka stopy dyskontowej Banku
Polskiego leży obecnie w granicach
możliwości. :

Wywiad swój dr. Wróblewski za-
kończył stwierdzeniem, że Polska po

szukującym kapitałów  zagranicz-
nych.

| Z infornacji powyższej należało-
by wysnuwać wniosek, że jesteśmy
w przededniu zmiany polityki finan-
sowej j walutowej rządu.

Jeśli chodzi o inne zmiany, to
mówi się o ustąpieniu ministra prze-
mysłu i handlu Zarzyckiego, którego
tekę  objąłby obecny minister
Floyar - Reichman, oraz o ustąpie-
niu min. opieki społecznej Hubickie-
go, którego zastępcą ma być gen.
Rouppert. З

0 wyłączenie
całego składu Sądu.

Do Sądu Najwyższego wpłynął
niezwykły wniosek o wyłączenie ca-
łego składu Sądu Apelacyjnego.
Niejaki Michał Bzik, prowadzący
od szeregu lat zawiłe spory cywilne
o majątek ziemski, położony w Lu-
belszczyźnie, wystąpi z żądaniem
wyłączenia całego Sądu Apelacyj-
nego w Lublinie. Bzik skargę swo-

apelacji lubelskiej.
Niecodzienny wniosek  rozpa-

trzony będzie na specjalnej sesji
Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

lig weksel jest papierem
wartościowym.

W związku z ustawą o opłatach
stemplowych N. T. A. ustalił tezę, że
weksel nie należy do papierów war-
tościowych, Zdaniem N. T. A. we-
ksel jest papierem wartościowym w
|zrozumieniu prawa prywatnego a
nie jest papierem wartościowym z
punktu widzenia ustawy o opłatach
stemplowych.

Ministerstwo skarbu w okólniku
do izb skarbowych nie podzieliło
stanowiska N. T. A. Jest to pierwsze
„zakwestjonowane przez władze fi-
skalne orzeczenie N. T. A %.

Nieporozumienia |
wśród Socjalistów.
/'W/ sobotę i niedzielę obradowała

w Warszawie rada naczelna P. P. S.
Partja ta znajduje się w okresie głę-
bokiego przesilenia. Życie pozbawiło
ją najwybitniejszych działaczy i kie-
rowników, odeszli przodownicy do-
tychczasowi z Perlem, Diamandem i
Daszyńskim, leczącym się stale na
Śląsku, ale nieudzielającym się wca-
ie, a równocześnie życie wysunęło
inne zagadnien'a i inne formy orga-
nizacyjne. P. P. 5. jest z jednej stro-
ny zagrożona przez komunistów, a z
drugiej przez nacjonalizm. Ma do
rozwiązania u siebie problem bardzo
ciężki: żydowski. i

W, tych warunkach obrady władz
partyjnych musiały być bardza żywe.
Przedstawiciele młodych z grupą,
skupiającą się około „Tygodnia Ro-
botnika”, wystąpili przeciwko kie-
rownikom partji i redakcji „Robotni-
ka'. Domagano się zmian i w kie-
rownictwie komitetu centralnego i
władz redakcyjnych. Atak ten jed-
nak się nie udał, został obalony prze
ważającą większością. Był o tyle
znamienny, że zwycięstwo atakują-
cych zwiększyłoby wpływy żydow-
skie w partji.

Czynniki antysemickie w łonie
P. P. $. narastają ciągle.
Jako fakt charakterystyczny pod-

kreślić mależy, że rada naczelna
PPS. postanowiła przy wyborach sa-
morządowych występować  samo-
dzielnie, a tylko w środowiskach, w
których socjaliści mniejszości naro-

 
 Dr. St. Kodź.

T p Ть —

dowych posiadają zdecydowaną

czej kraju; dr. Wróblewski stwier--

zostaje oczywiście nadal krajem, po-

Młodych.
W ostatnim n-rze „Państwa Pra-

cy” (nr. 17 z 6-g0 maja 1934), piśmie
Legjonu Młodych, ukazał się wiersz
p. Franciszka  Pareckiego p. t.
„Psalm”, pełen niesłychanych bluź-
nierstw. Oto próbka:
oto się chwieje w posadach rudera starego

į šwiata

gruzy muru w odpryskach krwią znaczą

i barki burzących
oto w dzień gniewu naszego naprzekór tobie

i katom

tą pieśnią wołam do ciebie panie niebem

grožący.

Dalej następują niesłychane bluź-
nierstwa, których nie chcemy nawet
cytować, aby nie wywoływać zgor-
szenia. Kończy się wiersz następu-

!
{

jąco:
jeszcze dymami wierzeń się jak zasłoną

spowijesz

jeszcze na świecie nas gniecie kapitalizmu

but,
ale już się jak motłoch tysiącem pięści

‚ dobija

nasza czerwona prawda do twoich
niebie-skich wrót.

Oddawna nie ukazało się nic
równie ibluźnierczego, a ukazuje się

 

„sprawa seksualna jest dla chłopców
wtedy najbardziej palącą... Nie rumień się,

nie spuszczaj oczu. Bo — i poco?.. To nie

była twoja wina..."

Dalej taki oto cytat z „Kina“ za-
mieszczony bez ženady przez „ku-
žnię“:

„Mam lat 17. Jestem ciemnooka, o bar-
dzo wesołem usposobieniu szatynką. Figu-

nami“... Ježeli przypadnę przez ten apel do

gustu Porucznikom, Podchorążym i Kade-

tom... proszę pisać pod adres“:

Mimo to „Straż Przednia” cieszy
się szczególnemi względami bardzo
wpływowych czynników. W. r. 1933
kolonję wakacyjną „Straży” nad mo
rzem odwiedził p. premjer Jędrzeje-
wicz. A — dodaje „„Myśl Narodo-
wa':

 

„Prawda przez dwa lata, až do 1-g0
września 1933 r., redakcja i administracja

„Kuźni Młodych* miały swą siedzibę w
Zamku Królewskim, a wyprowadziły się
stamtąd tylko z powodu przebudowy Zam-

ku“.

Warto zastanowić się nad temi
faktami! Warto, żeby nad tem pomy-
śleli rodzice i wychowawcy szkolni!

Żydowskie «święte
wiosny».

Żydowskie organizacje sjonistycz- J
ne urządziły w niedzielę w miejsco- .
wościach podwarszawskich t. zw.
„święto wiosny*. W uroczystościach
wzięła tłumnie udział młodzież ży-
dowska, która prosiła władze bez-
pieczeństwa o zezwolenie zorganizo-
wania pochodu. Władze odmówiły
zezwolenia na dzień 3 maja, ale zgo-
dziły się na wczoraj.

Późnym wieczorem przez most-
Kierbedzia wracały do Warszawy
organizacje żydowskie ze sztanda-
rami, chorągiewkami i trasparenta-
mi. Przemarsz odbył się naogół spo-
kojnie. Dopiero w dzielnicach ży
dowskich zaczęto rzucać na nich
butelki z cuchnącym płynem, bomby
łzawiące i t.'d - res

Ucieczka w «szeroki
świat».

Kielce poruszone są niezwykłą
ucieczką dwuch 17-letnich chłopców
Jerzego Ziembińskiego i Czesława
Czeczrota, którzy w ostatnich dniach
zniknęli z domów rodzicielskich.

  

   

    

   

   to w piśmie dla młodzieży i tc piśmie
tej grupy młodzieży, ktora jest
szczególnie popierana ra każdym

sie nauki w szkołach wyższych, jak
następnie w przyjmowaniu na stano-
wiska państwowe.

| Co dziwniejsze jednak, iż nie
wkroczyła w to cenzufa wydawnictw
|a nawet prokurator. Konfiskuje się

 
ją motywuje rzekomą stronniczością byle drobnostki, gorszące Fluźnier-| wadzi pościg.

| stwa jakgdyby pozostają bezkarne.

zamieszcza obszerny artykuł p. Ma-
ksyma Diawińskiego, b. przeastawi-

w Fradze, p. t.: Rozbiór Rosji, roz-
wijający poglądy obozu U.NK. na
perspektywy rozwiązania zagadnie-
nia wschodu Europy w najbliższej
przysz4ości w takim duchu:

> Konjunktura międzynarodowa w
duiu dzisiejszym jest taka, że zdaje się zbli-
zać chwila rozpoczęcia tego, co można na-
zwać uporządkowaniem wschodu kuropy,
lecz ktora to sprawa w kancelarjach ау-
piomatycznych nosi nazwę rozbioru Kosji.
Kosyjsisa emigracja wszczęta z tego powo-
du wielki hatas, Z publicznemi odczytami
i innemi oświadczeniami wystąpili: Milu-
kow i Dienikin,
Struwe
przedstawicieli wszystkich kierunków poli-
tycznych od skrajnie prawicowych monar-
chistów do socjalistów. Wystąpienia te w
różnych miastachEuropy miały charakter im
prowizowanego plebiscytu na bolesny dla
Kosjan temat rozbioru Rosji. Treść tych wy
stąpień może być sprowadzona do trzech
tez:

1) nastąpił czas sprzyjający rozbiorowi
Rosji, dlatego, że: a) niektóre wielkie mo-
carstwa są w nim zainteresowane, uważa-
jąc go za korzystny; b) wszystkie narody
na terytorjum Z. $. R. R, od Ukrainy,
ziem kozackich, Turkiestanu, Kaukazu i da-
lej przez Syberję aż do Zielonego Klinu na
Oceanie Spokojnym, mają niezłomną wolę
wyodrębaienia się od Rosji; c) bolszewicy
poaupadli od wewnątrz, a nazewnątrz nie
są w stanie obronić przed kimkolwiek bądź
rosyjskicn granic państwowych.

2) Rozbiór Rosji rozpocznie się w chwi-
li, kiedy Z. 5. R. R. zmuszony będzie pro-
wadzić wojnę z kimkolwiek bądz w Azji
lub też w Europie, a zostanie przeprowa-
dzony zzewnątrz przez wrogie siły, a o
wewnątrz siłami wspomnianych narodów.

3) W wyniku rozbioru Rosja może być
doprowadzona terytorjalnie do granic car-
stwa moskiewskiego na początku XVIII stu-
lecia, a nawet do okresu Iwana IV, kiedy
to Kozacy dońscy z Jermakiem na czele
nie zdążyli jeszcze ofiarować temu cesarzo-
wi Syberji Zachodniej.

rzeba zgodzić się z temi tezami, a jeśli
Rosjanie przyszli do tak objektywnego sto-
sunku do Rosji, to w uczuciu paniki i stra-
chu przed nieuniknionem. Rosjanie zaskocze
ni byli ostatnim obrotem wypadków mię-
dzynarodowych, a mianowicie planową eks-
pansją japońską, wznowieniem historyczne-
go niemieckiego Drang nach Osten, paktem
poisko - i nastrojami antybol-
szewickiemi i wogóle antyrosyjskiemi w nie
których państwach, szczególnie w Anglii,
gdzie odżywa świadomość  niebezpieczeń-
stwa rosyjskiego w Azji  Zestawiając te
iakty z oczywistem osłabieniem bolszewi-
ków oraz z SKA ujarz+
mion narodów w „R.R. oraz ich emi-
gracji, Rosjanie e, zad og się
i wygadali się. Jednoc: je wszakże za-
częli opracowywać recepty nowej taktyki

niepodl większość, występować łącznie.

kroku przez władzę zarówno w cza-|

Ukraińcy o rozbiorze Rosji.
Pismo Tryzub z daty 8 kwietnia

ciela Ukraińskiej Kepubliki Ludowej|

Kazem-Bek 1 Biernackij,
i Kiereńskij oraz wielu innych.

Chłopcy odbierali staranne wycho*
wanie i już obecnie władali języka*
mi francuskim, angielskim, niemiec-
kim i rosyjskim. +
Kiedy odkryto nieobecność chłop-

ców, wszczęto poszukiwania i zdo-
łano ustalić, że wyjechali oni przez
Lwów do Rumunji, a stamtąd przez
Jugosławję do Niemiec. Prawdopo-
dobnie przebywają w Berlinie.

Policja na prośbę rodziców pro-

. Opracowano szereg recept, z których
uaiwazniejsze są następujące:

1-sza jest Milukowa. Uświadamiając so-
że z chwilą upadku bolszewików, Rosja

rozpadnie się na swe części składowe, Mi-
lukow wzywa Rosjan, by w razie wojny sta-
nęli bez zastrzeżeń po stronie bolszewików.
Dla szczerego patrjoty imperjum jest to sta-
nowisko logiczne aczkolwiek śniałe,lecz dla
polityka rozpaczliwe. W razie upadku bol-
szewików padnie bowiem wraz z nimi Mi-
lukow, a w razie zwycięstwa bolszewików
nie będzie on miał ze swego stanowiska
żadnej ki

‚ 2-фа jest Dienikina, który proponuje w
razie wojny z jednej strony obalić bolsze-
wików, a zdrugiej — zmusić ujarzmione na-
rody do pozostania w składzie Rosji. Jest
to mniejwięcej metoda, którą już w 1919
roku Dienikin z wiadomym skutkiem sto-
sowal.

3-cia należy do Mładorossa Kazen-Beka i
spokrewniona jest z teorją Milukowa.

4-ta Kierieńskiego zbliża się do recep-
ty Dienikina,

5-tą tworzą wystąpienia ieszty rosyj-
skich polityków, jak Struwe i inni. podaży
te podziela masa rosyjskiej emigracji, a
przedewszystkiem rosyjski Związek Woj-
skowy, monarchiści i większość ugrupowań
prawicowych, stanowiących niemal 90 proc.
emigracji rosyjskiej. myśl tej recepty
bolszewików obalić należy, lecz uczynić to
należy jedynie w sojuszu z państwem, któ-
re walczyć będzie z Z.S.R.R., a przy pomo-
cy niepodległościowców na obszarach Rosji
lub przy ich przychylnej neutralności. Znie-
podległościowcami trzeba zawczasu się po-
rozumieć, uznać prawo do niepodległości
ich państw narodowych wzamian za pomoc
przy powrocie do Moswy. Narazie innej
drogi niema, a przyszłość pokaże, co bę-
dzie dalej. Niepodległościowcy z czasem
uświadomią sobie swe błędy i powrócą do
Rosji, albo też zmusi się ich w jakikolwiek
sposób do uświadomienia. Ta recepta, kry-

i bie,

   

    
   

  

 

   

d|jąca w sobie reservation mentalis, jest szcze
gólnie popularna wśród Rosjan.

Poglądy ukraińskie, przypisywa-
ne tu dość dowolnie samym Rosja-
nom, sięgają zatem daleko i szeroko.
Ale nie po raz pierwszy to się dzieje. -
Co pewien czas przepowiada się tam
wielki przewrót. Natomiast od rze-
czywistości jest to odległe.

Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej

Tow. Pań Miłosierdzia obrony swej sprawy przed ległoś-
ciowcami.

 

  
św. Wincentego a Paulo.
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W poniedziałek pod przewodnic-
em p. prez. Maleszewskiego od-

Wyło się zebranie komitetu organiza-
tyjnego IV Targów Północnych i I
Ogólnych Targów Futrzanych w
Wilnie.
Po ukonstytuowaniu się Komi-

tu zostało wybrane prezydjum, w
tórego skład weszli: przewodni-
Czący p. Ruciński — prezes Izby

..| žydent Izby Rzemieślniczej,
ensz — wiceprezydent miasta, inż.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
We wschodnich dzielnicach Pol-

ski jeszcze dość pogodnie i ciepło,
W zachodnich natomiast po przej-

iu miejscami burz lub sprzelot-
Rych deszczów, ochłodzenie przesu-
Wające się ku wschodowi kraju.
miarkowane, chwilami porywiste

Wiatry połudpiowo-wschodnie i po-
udniowe, potem słabsze południo-
Ve j zachodnie.

DYŻURY APTEK.
w mocy dyżurują następujące

 
   

 

  

 

   

 

  

     

  

    

 

  

   

  

    

   

   
   

   
    

  
   

   

  
    

 

   

 

  

 

  
  

   
   
    

   

  

   

        

   

   
    

Dciś
Apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.
250); sukc, Chomiczewskiego — ul.
Tohulanka Nr.19 (tel, 16-92); Filomonowicza
o ciejewicza — ul. Wielka Nr. 29
<hróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
Mszystkie na przedmieściach, prócz Śn-

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Nagroda iiteracka Im. Fllo-

 matów. Wileński Związek Litera-
tów uchwalił statut Nagrody Lite-
tackiej im. Filomatów, która będzie
Przeznaczona dla członków Związku
przyznawana będzie corocznie w

Gzerwcu. Po raz pierwszy zbierze
tię Sąd konkursowy w połowie maja
Ib. Związek Literatów w tym roku
przeznaczył ze swej strony sumę

zł, a Wydział Sztuki Min. W.
R.1O P. przyznał od siebie na
ten cel takąż kwotę, tak iz nagroda

. Filomatów wyniesie w tym ro-
ku 1000 zł. Delegatami Związku Li-
łeratów do Sądu Konkursowego
mianowani zostali dr. Władysław
urcimowicz i prof. Stefan Srebrny.
ozatem w myśl Statutu Nagrody,
wiązek zwrócił się o wyznaczenie
bę 1 delegacie do Ministerstwa W.

| ® 1 ©. Р., do wydziału humani
'усхпедо USB., do Związku Księ-
rzy Wil,, do Rady Wil. Zrzeszeń

! г: A Kola Polon. Zw. Naucz.
r.

Środa autorska Tadeusza
opaleskiego. Ma dzisiejszej Śro
Se Literackiej Tadeusz Łopalewski
zytać będzie rękopis ukończonej
W tych dniach książki swojej o Ste-

| lnie Batorym. Związek Literatów
prasza na ten wieczór swoich

tłonków, sympatyków i młodzież
śtudjującą. Początek o godz. 2030
% Oddział Wileński Poisk.
ow. Tatrzańskiego.  Doroczne

Walne zgromadzenie odbędzie się w
Piatek o godz. wpół do 8 _ wiecz.
IW drugim terminie o godz. 8 wiecz.)

Seminarjum  filozoficznem Uni-
Wersytetu (Uniwersytecka 5 w pod-
Wórzu, Ill schody, II p.) Bezpo-
Średnio po walnem zgromadzeniu
dr. Jan Kruszyński wygłosi poga-
dankę, ilustrowaną  przežroczami,
Bt. „Zamki Orawskie i Djumbir“.
— Z Tow. kolonji letnich. W

| dniu 23 bm. o godzinie 6 wieczór
| W sali Akcji Katolickiej ul. Metropo-

italna 1 odbędzie się walne do
łoczne zebranie Towarzystwa ko-
lonji lętn'ch.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd $. M. A-czek w

3 Wilnie zawiadamia wszystkie soda
że w czwartek o godz. 9.30

Odbędą się w kaplicy SS Urszula
Nek (Skopówka 4) wpisy, wspólna

| „lsza św. i Komunje św. poczem w
fognisku (Uniwersytecka 9—9) od-
ędzie się zebranie ogólne.

‚ — — Konferencja junjoratu przy
Nod. Marj. A-czek USB odbędzie
ę dziś w kaplicy S.5. Urszulanek

| godz. 7 wiecz. Obecność wszyst-
 lich członkiń konieczna.

  

  

w oświetleniu litewskiem.
Trzeba  objektywnie stwierdzić, iż

wśród polityków i pisarzy litewskich do-

konywa się gruntowna zmiana poglądów

nietylko na stan obecny stosunków pol-

sko-litewskich, ale i na przeszłość histo-

ryczną i na postacie, które wdziejach Pol-

ski i Litwy odegrały wielką rolę. Znane

jest niechętne, niemal wrogie zapatrywa-

nie publicystów litewskich na działalność

i rolę króla Władysława Jagiełły, a nato-

miast niemal ubóstwianie Wiitolda.

Mamy świeżo do zacytowania głos

litewski, który inaczej nieco ujmuje te

dwie postacie historyczne, Oto w „Naujoi
Romuwa“ dr. Iwinskis zamieszcza arty-
kuły o królu Wład. Jagielle. Pozwalamy
sobie jeden z tych artykułów podać z

| drobnemi skrótami.

Zarówno stosunek Jagiełły do
iejstuta, jak i zawarcie pierwszej
ji z Polską oraz przyjęcie chrztu—

dle stanowią dostatecznych podstaw
o czynienia Jagielle zarzutów, jak

KRONIKA.
-sze Ogólne Targi Futrzane.

Czerniewskį i inž. Kawenoki,
Postanowiono przystąpič do prac

organizacyjnych Tarśów Futrzanych
i utworzyć w tym celu odpowiednie
sekcje.

Targi Futrzane obejmą działy:
przemysłu futrzanego, maszyn i na-
rzędzi, chemikalji i iarb, handlu fu-
trzanego, przetwórstwa produktów
owczych, dział hodowlany, handlu

Przem.-Handl., p. Szumaūski — pre- i przemysłu skórzanego, szczotkar-|
inž. ski i pokrewnych branż skórzanych.i

— Konkurs na dostawę. Za-
rząd Bratniej Pomocy Polskiej Mło-
dzieży Akademickiej USB. (UI. Wiel-
ka 24) ogłasza konkurs na dostawę
od zaraz (hurt) mięsa, nabiału i
pieczywa. Oferty należy składać w
Sekretarjacie Bratniej Pomocy do
dnla 14 bm. bm. w godz. 13—15 i
od 19—21.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Znowu ferment wśród

szewców. Stosunkowo niedawno
zakończył się strajk szewców, a już
w branży szewskiej pojawiły się no-
we tarcia. Robotnicy szewcy, za-
rzucają pracodawcom  rozmyślne
niedawanie im pracy, myślą znowu
o strajku.
W związku z tą sytuacją wczo-

raj odbyło się zebranie ogólne
szewców, na którem omawiano sta-
nowisko pracodawców i polecono
zarządowi przygotować materjał do
następnego walneao zebrania.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk w przemyśle bu-

dowianym. Strajk pracowników
przemysłu budowlanego trwa dalej.
Fała strajkowa, wbrew wszelkim za-
powiedziom ogarnia już nawet dal-
sze okolice. Tu i ówdzie czynione
są starania kontynuowania przerwa-
nych robót. W takich wypadkach
strajkujący „zdejmuja ich z pracy”,
t. zn. uniemożliwiają im wykony-
wanie robót.
W związku z tem policja piejed-

nokrotnie musiała interwenjować
MNaogół zatrzymano dotychczas oko-
ło 40 osób. Większość z nich zwol
niono. Wczoraj znajdowało się w
areszcie 13 osób. Wieczorem wy
puszczono je na wolność.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.

ciwko dr. Hirszbergowl. „Cajt“ w
Nr. 2513 z dnia 7 bm. donosi: Jak
nam donoszą ministerstwo oświaty
poleciło tamtejszemu  Kuratorowi
Szkolnemu przeprowadzenia grun-
townego śledztwa w sprawie dzia-
łalności dyrektora gimnazjum, dr.
Adolfa Hirszberga w związku z sze-
regiem wniesionych skarg, doty-
czących popełnionych nadużyć.
Sledztwo w pełnym toku. Przesłu-
chane już szereg świadków.
W świetle powyższej wiadomości

staje się więc jasną informacja o
„urlopie wypoczynkowym *'dr. Hirsz-
berga, jaka pojawiła się temi dnia-
mi w „Wiłner Radjo".

RÓŻNE.
— Ofiary na „Caritas“. Zarząd Archi-

diecezjalnego Związku Towarzystw Dobro-
czynnošci „Caritas“ składa najserdeczniej-

sze podziękowanie pani dyrektorowej Sta-
nisławowej Białasowej za ofiarę dla naj-
biedniejszych w kwocie 20 zł., złożeną za

pośredn. ks. dyr. Franciszka Katarskiego

z powodu imienin ś. p. dyr. Stanisława
Białasa, b. prezesa Archidiecezjalnego In-

stytutu Akcji Katolickiej i wielkiego do-
brodzieja organizacyj „Caritasowych* w

Wilnie,

WYPADKI
— Nieostrożna jazda szeregowca Idzi-

kowskiego. Przy zbiegu ulicy Wileńskiej i
Orzeszkowej auto wojskowe, prowadzone

przez szeregowca kolumny samochodowej

Ludwika Idzikowskiego, najechało z tyłu

na jadącego rowerem Leona Kopciuka (Nad-

leśna 39), który spadł z roweru na bruk, doznając lekkich obrażeń ciała.

nej jej twórcy,
on, być może, zbyt wielkie zobowią-
zania, mogąc osiągnąć koronę pol-
ską na korzystniejszych warunkach.
Zawarcie unji było dla Litwy wielką
pomocą w walce z Krzyżakami, zaś

| przyjęcie chrztu według obrządku
| rzymsko-katolickiego wyzwoliło
ze siery wpływów Wschodu.

Zakon stanowił wówczas jedną z
największych pod względem poli-
tycznym, administracyjnym, finanso-

wym ihandlowym potęg Europy.
Najsilniejszem jego dążeniem było
opanowanie Żmudzi, które umożli-
wiłoby połączenie Prus z Liwonją.
Witold, zajęty swą polityką wschod-
nią, ofiarował Żmudź Zakonowi. O-
burzenie wywołuje fakt, że czynił to
Jagiełło w r. 1382, lecz Witold, ob-
jąwszy z ramienia Jagiełły władzę
w Litwie, oddał Krzyżakom Żmudź
aż po Niewiażę, a więc połowę
Litwy etnograficznej, burząc w ten
sposób podstawę egzystencji poli-
tycznej swego narodu.
Doszło jednak do bitwy Grunwal-

ją

 © dotychczas czyniono, Przed unją
tytuacja Litwy, toczącej nieustanną
Walkę z Zakonem, była nad wyraz
Siężka i zawarcie unji świadczy o
Wysokim stopniu orjentacji politycz |

-

dzkiej, która w całkowitem porozu-
mieniu troskliwie i starannie w naj-
większej tajemnicy przygotowali
wspólnie Jagiełło i Witold, Działanie
było tu zupełnie skoordynowane,

— Śledztwo ministerjalne prze-

jakkolwiek przyjął
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| Bynierajie Narodowy Aonitei Rybortzy.
NARODOWY KOMITET WYBORCZY DĄŻY DO TEGO, ABY:

1) gospodarka była uczciwa, fachowa i oszczędna;

2) rządy w m. Wilnie spoczywały w ręku Polaków
i katolików, a nie żydów lub ich sojuszników;

| 3) polskie warsztaty pracy: rzemieśnicze, przemysłowe

i kupieckie oraz własność nieruchoma nie były obciążone

nadmiernemi podatkami i daninami;

4) była prowadzona systematyczna walka z bezrobo-

'ciem przez celową i fachową organizącję robót pulicznych.

| NARODOWY KOMITET WYBORCZY

Uczczenie pamięci

ś.p. Rekiora Alfonsa Parczewskiego.
Już rok minął, jak zabrakio wśród

nas ś. p. Rektora Alfonsa Parczew-
skiego. 21 kwietnią r. ub. zmarł je-
den z współtwórców naszej Wszech-
nicy Batorowej, znakomity prawnik,
doskonały znawca prawa kanonicz-
nego, b. poseł do Dumy państwowej
z Ziemi Kaliskiej, wielki patrjota i
działacz społeczny ś. p. rektor Par-
czewski.

Wdzięczny Senat uniwersytetu
pierwszą rocznicę zgonu $. р. Раг-
czewskiego postanowił uczcić w
dniu 7 maja r. z. nazwaniem: jednej
z sal wykładowych, a mianowicie
drugiej imieniem zmarłego dziekana
i zawiesić w niej jego portret.

Skromą, lecz serdeczną uroczy-

stość poprzedziło nabożeństwo- w
kościele św. Jana, odprawione przez
ks. dr. prof. Falkowskiego za duszę
ś. p. Alfonsa Parczewskiego. Po
nabożeństwie w drugiej sali Uniwer-
sytetu zgromadził się Senat z rekto-
rem dr, W. Staniewiczem na czele,
przybył wojewoda p. Jaszczołt, przy-
byli wreszcie ci, którzy wysoko ce-
nili pracę Rektora Parczewskiego.

Zagajając uroczystość, rektor
prof, Staniewicz podkreślił przede-
wszystkiem wielkie zasługi Zmar-
łego dla U. S, B.

O pracy i działalności ś. p, prof.
Alfonsa Parczewskiego mówił ob-
szernie ks. prof, B. Wilanowski, Mó-
wił, w jak ciężkich politycznie wa-
runkach rozpoczęła się działalność
ś. p. Rektora Parczewskiego po
upadku powstania 1863 r. Zmarły
poświęcił się cały pracy organicznej
w Kaliszu, zajmując skromne sta-
nowisko adwokata. Powołuje do ży-
cia szereg organizacyj takich, jak
Tow. Dobroczynności, Tow.Kredy-
towe Miejskie, Tow. Muzyczne, Tow.
Krajoznawcze i t. d.

, IWlkrótce zamiłowanie do bada-
nia warunków życia i kultury mniej-
szości narodowych, jak Łużyczan i
Celtów pochłaniają jego energję i
zapisują chlubnie jego imię w rzę-
dzie badaczy nad przeszłością tych
ludów. Podróżuje wiele, zajmuje się
losem Mazurów i Ślązaków,wydaje
„Nowiny Śląskie”, wreszcie poświę-
ca się całkowicie pracy naukowej,
„, W. Wilnie, jak już zaznaczy-
uśmy, pracuje nad zorganizowaniem
wskrzeszonego Uniwersytetu, staje
na czele Tow. Przyjaciół Nauk, zaw-
sze umysłem młodzieńczy i pełen
twórczej inicjatywy. Śmierć gasi to
wielkie, twórcze życie w 1933 r.

Po „przemówieniu ks. prof, Wila-
nowskiego przemawiał w imieniu b.
uczniów zmarłego profesora p. Ja-
nusz Dybowski.

>————————7

PODZIĘKOWANIE.
, Czcigodnemu Ks. Kanonikowi Kreto-

wiczowi, Patronowi VI Oddziału P, P. Mi-
łosierdzia T-wa Św. Wincentego a Paulo —
za bezinteresowne udzielanie Chrztu Św,
Ślubów małżeńskich, pogrzebów; za udzie-
lanie lokalu na zebrania VI Konferencji,
oświetlonego i zawsze ogrzanego w zimie;
za pieniężną pomoc chorym i za ofiarowa-
nie 51 obiadów najbiedniejszym rodzinom—

A także czcigodnemu Ks. Dyrektorowi
Kochańskiemu za ofiarowanie 350 kilogra-
mów chleba w czasie głodu i w zimie i za
ofiarowanie 8 par bucików dla dorosłych

Członkinie VI Oddziału skiadają głębo- 

(TIR RRT ISEISSTAI IIII ORZEC

w WILNIE.

Przed XI Tygodniem LOPP na
terenie Koiejowym.

W związku ze zbliżającym się
Xl-m z kolei fygodniem, poświęco-
nym propagandzie lotnictwa i obro-

ny przeciwgazowej, organizacje ko-
iejowe lotnicze zajęte są energicz-

nym przygotowaniem, aby uzyskać

jaknajlepsze wyniki. W: roku bieżą-
cym  lydzień LOFP przypada na
okres od 10 do 17 maja į zognisko-
wany będzie w okolicach  przyle-

głych do dworca, na terenie kolejo-
wym.

Oficjalne rozpoczęcie imprez Ty-
godnia LOPP. zapoczątkuje cap-
strzyk orkiestry kolejowej w dniu
dzisiejszym oraz nabożeństwem o

godz. lu-ej w kościele św. Kazimie-
rza.

Jutro w ciągu całego dnia odbę-
dzie się zbiórka kwestarska, Kwe-
starkom na terenie dworca i jego o-

kolic towarzyszyć będą członkowie
drużyn OPG w charakterystycznych
strojach.  [akaż kwesta powtórnie
odbędzie się w niedzielę dnia 13 ma-

к ' ml i
W potudnie dnia 10 maja na

strzelnicy KPW] przy ul. Targowej
projektowane są zawody strzeleckie
na tak zwaną „Udznakę strzelecką”.

Jako atrakcja dnia tego, w: go-
dzinach poobiadowych to znaczy od
15-ej na placu przy ognisku KPW
odbędzie się loterja fantowa, pod-
czas której orkiestra kolejowa uprzy
jemni pobyt gościom występem kon-
certowym. O godó. 19 w sali odczy-
towej i teatralnej tegoż Ogniska wy-
śłoszony zostanie odczyt urozmaico-
ny przezroczami,

Dla bardziej wydatnego zasilenia
kas LOPP na cele lotnictwa w so-
boię dnia 12 maja w cukierni Czer-
wonego Stralla o godz. 23 odbędzie
się: „Wancing” towarzyski.

[W niedzielę 13 maja dla poglądo-
wego pokazania, jak się przeprowa-
dza obronę przeciwgazową na pew-
nym odcinku, zorganizowana zosta-
nie taka właśnie obrona skrzydła
śmachu dworcowego, przy udziale
drużyny OPG, sanitarnej i kolejowej
straży pożarnej

Tegoż dnia o godz. 18,30 w sali
Ogniska: GPW orkiestra symfonicz-
na Dyrekcji Kolejowej urządza kon-
cert, przyczem dla urozmaicenia i
ożywienia humorem udział wezmą:
„Ciotka Albinowa'' i p. Wyrwicz-Wi-
chrowski,
 

Żakaz mundurów
organizacyjnych?
Wkołach sanacyjnych zapewnia-

ją, że w drugiej połowie maja wyj-
dzie specjalne rozporządzenie Rady
Ministrów o zakazie noszenia mun-
durów przez organizacje społeczne.
Z pod'powyższego zakazu byłyby
wyjęte tylko dwie organizacje, to
jest Strzelec i Federacja b. Obroń-
ców Ojczyzny. Obie te organizacje
miałyby prawo noszenia mundurów
wyłącznie w dni świąt narodowych.
Wszelkie inne organizacje, nie wy-
łączając naprzykład Sokoła, będą
musiały starać się o specjalne ze-
zwolenie na noszenie mundurów
podczas obchodów i "uroczystości

—

Dla uczczenia 71 rocznicy śmier-
ci swego Szefa a zarazem Naczelne-
go Wodza Powstania na Litwie. Lud-
wika Narbutta, który poległ bohater
ską śmiercią w dniu 4,V, 1863 r., u-'
dała się do m. Dubicze specjalna de-'
legacja złożona z oficerów i podofi-
cerów 76 lidzkieśo pułku piechoty.

W] miejscowym  kościołku para-|
fjalnym zostało odprawione ' nabo-|
żeństwo za spokój duszy Bohatera i
Towarzyszy.

Na nabożeństwie oprócz delegacji
zgromadziła się dość licznie, pomi-
mio roboczego dnia, miejscowa lud-
ność, oraz okoliczne szkoły powsze-
chne. |

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. — Drugi i

ostaiai wysięp Meduty, Dzis, o godz. 5 w.

zespól Keduty wystąpu po raz drugi i zara-

zem ostatni w doskonafej komedji kome-
djopisarza polskiego A. urzymala-Vdiediec-

kiego p. t. „Czwarty do Bridża . Sztuka ta
dostała pierwszą nagrodę Awiążku Autorów
Dramatycznych jako najlepszy utwór Polski

grany na scenach stołecznych.
Uwaga! — Kupony i bilety bezpłatne—

są nieważne.
Jutro o godz. 8 w. „Towariszcz”.

Teatr Muzyczny „Łutnia”, Dziś
„Niech żyje młodość!' komedja muzyczna
polskiego kompozytora B. Horowicza, która

cieszy się coraz większem powodzeniem i
gromadzi codziennie liczną publiczność.
Jutro „Niech żyje młodość!” Ceny letnie
Akademicy korzystają ze specjalnych uig
biletowych.

Najbliższa  premjera. Najbliższą
premjerą w teatrze „Lutnia“, będzie znako-
mita operetka benatzkiego p. t. „Noc w

San Sebastiano“. Reżyseruje Marjan Do-
mosławski.
— Teatr Objazdowy gra dziś w Oszimia-

nie doskonałą komedję Zygiryda Geyera
p. t. „Kobieta z eleganckiego świata” w wy-

konaniu pp.: H. biernackiej, W. Górskiej,
W.Stanisiawskiej, J. Tatarkiewicza, K. Vor-
brodta, A. Czapliūskiego i St. Skolimow-
skiego.
— Teatr - Kino Colosseum — gra naj-

większą chlubę francuskiej produkcji fil-
mowej „Głos skazańca”. Akcja tchnie głę-
boką prawdą życiową.

serwatorjum Warszawskiego. Zgodnie ze
wzajemnem porozumieniem członków Brat-
niej Pomocy Państwowego onserw. w
Warszawie oraz Konserw. Muz. w Wilnie,
powstał projekt urządzania produkcji wy-
miennych uczniów tych uczeini. Pierwsza
taka audycja odbędzie się w Wilnie dn. 12
b. m. o godz. 5 popoł. w sali Konserwa-
torjum (ul. Końska 1). Przyjadą do Wilna
przedstawiciele klasy fortepjanu, skrzypiec,
śpiewu oraz klasy kompozycji. Wejście na
tę ciekawą produkcję bezpłatnie (opła-
ta za program — według uznania).

POLSKIE RADJO WiLNO.
Środa, dnia 9 maja 1934 roku.

7.00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. pra-
sy. 11.50: Melodje góralskie (płyty). 11.57:
Czas. 12.05: Płyty muzyki tanecznej. 12.30:
Kom. meteor. 12.33: Poranek szkolny. 14.00:
Dzien. poł. 14.55: Rezerwa. 15,05: Wiad,
eksport. i giełda roln. 15.20: Kompozytorzy
rumuńscy i węgierscy (płyty). 15.50: Progr.

dla dzieci. 16.20: „Organizacje szkolne a
uczeń i dom' — odczyt wygł. Halina Kap-
powa. 16.35: Muzyka jazzowa. 17.00: Kon-
cert chóru. 17.30: „Eliza Orzeszkowa” —
odczyt dla maturz. wygł. Wł. Korycki.

  

  

17.50: „O Tygodniu L.O.P.P. —wygł. gen
Berbecki. 18,10: „Inne czasy... inni ludzie...”
— reportaż muzyczny. 19. Codz. odc.|
pow. 19.25: „Litwa w polskiej poezį“ — fel-
jeton. 19,40: Sport. 19,47: Dzien. wiecz.
20.00: „(Myśli wybrane'. 20.02: Muzyka lek-
ka. 21.00: Trąbka i capstrzyk (Transm. z
Gdyni). 21.02: Feljeton aktualny, 21.17, Kon
cert. 22.00, Audycja poetycka: „Jak futu-
ryzm zdobywał poezję palską“. 22.25: Kon-
cert życzeń (płyty). 23.00: Kom. meteor.
23.20: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 10 maja.

9.00: Czas. Muzyka. 10.30: Nabożeń-
stwo. 11,57: Czas. Kom. meteor. 12.15: Po-
ranek muzyczny. Pogad. muzyczna. 14.00:
Pogadanka roinicza. 14.20; Baiety de Falli
(pyty). . 15,00: Pogad. rolnicza dia gospo-

dyn. 15.20: Koncert. 16.00: Progr. dla dzie-
ci. 16.30: Wesołe piosenki francuskie (pły-
ty). 16.45: Kwadr. liter. Odczyt. 17,15:
Koncert solistów. 18,00: Słuchowisko: „Atak

lotniczo-gazowy”. Rozmaitości, Skrzynka
pocztowa, Wil. wiad, kolejowe. 15,30: Mu-
zyka z płyt. 19.50: „Myśli wybrane", 19.52:

Audycja rumuńska”. 20.25: Muzyka z płyt.
21.00: Trąbka i capstrzyk (Transm. z Gdy-

ni). 21.02: „Oko w oko z ustawą” —felj.
21.15: Muzyka lekka. Kom. meteor. 23.05—
23.30: Muzyka tan.

 

Z ZA KOTAR SITOUDJO.

Nowe udogodnienia dla radjosłuchaczy.
W okresie letnim w związku z wyjaz-

dami na urlopy niektórzy radjosłuchacze

zrzekają się abonamentu radjowego, gdyż

nie chcą mieć kłopotów z przewozeniem na

wieś swych aparatów oraz ich instalacją na

letniskach. Pozbawiają się przez to najcen-  kie i serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać!
ių I L I : 481—0

bez šladėw wspėlzawodnictwa. Jak
wyniką ze studjów nad ówczesnym
stosunkiem sił między Polską, Litwą
i Zakonem, z sytuacji, poprzedzają-
cej starcie, oraz z samego przebiegu
bitwy grunwaldzkiej—Polska bez —
Litwy, Litwa zaś bez Polski — nie
były w stanie zwyciężyć potężnego

| Zakonu. Wiele toczono daremnych
sporów o to, komu — Jagielle czy

| Witoldowi — obą państwa zawdzię-
czają zwycięstwo, lecz jasnem jest,
że zarówno k:ól, jak wielki książę,
odegrali tu jednako doniosłe role
oraz że siły, Polski i Litwy były so-
bie wzajemnie konieczne. Litwini
nie wytrzymali pierwszego natarcia
i rzucili się do ucieczki, lecz mógł to
być również rodzaj manewru tak-
tycznego, który odciął część sił krzy
żackich z pola bitwy, o czem może
też świadczyć okoliczność, że cho-
rąświe litewskie wróciły do walki, i
to właśnie w chwili, gdy 16 świeżych
chorągwi niemieckich mogło prze-
ważyć szale zwycięstwa na stronę
Zakonu. Jedynie całkowite porozu-
mienie i koordynacja działań zdecy-
dowały o zwycięstwie.

Jeśli chodzi o samego Jagiełłę—
częstokroć czyniony mu jest zarzut
lękliwości na tej podstawie, „že nie

 
 

własnych organizacyj.

brał on czynnego udziału w walce,
oraz że przygotowano dlań konie
rozstawne do ucieczki na wypadek
klęski. Zarzuty te są niesłuszne,
gdyž fakty te dowodzą jedynie roz-
sądku i ostrożności, Zapoznawana
obecnie w Litwie rolą jego była nie-

Grunwaldzkiej, a w każdym razie
sam Witold nie odniósłby zwycię-
stwa, które z trudem zaledwie zdo-
łały wywalczyć połączone siły, Te-
$o samego wystarczyć powinno dla
zmazania innych błędów politycz-
nych króla. Różnicę między charak-
terami Jagiełły i Witolda wykazuje
jaskrawo sposób ich postępowania
po zwycięstwie. Jagiełło ze łzami
spoglądał na zwłoki w. mistrza i po-
lecił pogrzebać je przystojnie м
Malborgu. Witold zaś — kazał ściąć
wziętego do niewoli, a dobrze sobie
znanego Zalzbacha, gdy ten nie oka-
zał pokory.

Bitwa grunwaldzka położyła kres
ekspansji Zakonu, która przyniosła-
by zagładę Litwy, a może i Polski, a

j granice Niemiec zakreśliłaby zapew
„ne gdzieś na linji Dźwina — Dniepr.
Bitwę tę przygotowali i opracowali

 
i dwaj Litwini. Witold dowodził oso-

niejszej rozrywki, do Której przywykli w

mieście. Pragnąc temu zapobiec, Rozgłośnia

IBostaćhróluJagiełły biście wojskami, lecz rola Jagiełły
jest również wielka, gdyby bowiem
jnie był on królem polskim, wojska
į polskie nie bratyby udziału w bit-
wie.

Uzgodnienie działalności Jagiełły
i Witolda przetrwało szereg lat po

| ną rolę. Kierownictwo w akcji prze-
| ciw Zakonowi na terenie międzyna-
| rodowym, a zwłaszcza na soborze w
Konstancy — przypadło niezawodnie
Polsce i jej królowi. Akcja ta zaś
spowodowała pozbawienie przez pa-
pieża Krzyżaków wszystkich przy-
znanych im uprzednio praw krzewi-
cieli wiary w Litwie i ziemiach ru-
skich.

W] chrzcie Żmudzi Jagiełło i Wi-
told odegrali równie doniosłe role.
Razem też działali oni dalej przeciw
Krzyżakom i ich pretensjom do Żmu
dzi, czego wynikiem było wpraw-
dzie niezupełne osiągnięcie celów,
lecz uniemożliwienie połączenia
Prus z Liwonją.

Zawarcie unji Lubelskiej i walka
z Witoldem, dążącym do niepodle-
głości, wzburzyły przeciw Jagielle
uczucia narodu litewskiego, który

— Audycja muzyczna Słuchaczy Kon- l

W 71 rocznicę śmierci Ludwika Narbutta.
Po nabożeństwie zebrani udali się

pod pomnik wzniesiony w roku u-
biegłym na mogile Narbuia 1 towa-
rzyszy w Dubiczach, gdzie delegacja
złożyła wieniec.

Po odśpiewaniu modłów przez

kapłana i lud — do zebranych prze-
mówił krótko jeden z członków de-

legacji, podkreślając zasługi i świę-
tą pamięć poległego Narbutta dla
Polski,

Następnie delegacja udała się na
miejsce, gdzie poległ Ludwik Nar-
butt — w lesie około Dubicz. W miej
scu tem, jak wiadomo został zbudo-
wany i poświęcony oryginalny krzyż
z rosnącego dębu.

 

Kto wygrał na loterji?
W drugim dniu ciągnienia 4-ej klasy

29-ej polskiej loterji panstwowej, większe
wygrane padiy na numery następujące:

ZŁ 15,000 — 69210.
£ł. 10,000 — 21563 72362 113514.

Zi. 5.000 — 50993 62925.
Zi. 2000 — 11748 12288 18080 26826

39744 42177 47032 47383 49181 55711 77019

78707 93421 96969 104552 122981 162534

163091.
Zł. 1.000 — 4874 5352 5655 5795 7264

9665 12251 13692 14867 15957 22351 23595
26982 28771 31973 41083 43661 49428 56602
73818 83981 85513 86432 92268 95614 102977

103122 103895 103935 108344 117866 126956

130831 137633 147301 150733 152290 154285

160697 165776.
Ciągnienie popołudniowe:

ZŁ, 150.000 — 85938.
ZŁ 20.000 — 160979,
ZŁ 15,000 — 27350,

Zł. 10.000 — 160268 161819,
ZŁ. 5.000 — 49298.
Zł. 2.000 — 6811 28992 38936 40763

41567 41946 55931 66677 84962 91301 116112
123182 149413 150657.

ZŁ 1.000 — 3035 8178 9737 21348 27321
34984 36786 46499 52331 59347 63812 67335
81356 85036 88337 91489 93866 105539 113333
116359 116791 134272 162859 165905 168024.

WARSZAWA (Pat). Dziś w 3-im

dniu ciągnienia 4-ej klasy 29-ej pol-

skiej państwowej loterji klasowej na-
stępujące wygrane padły na numery
losów:

ZŁ. 20.000 na n-ry: 3.72:, 53.511,

56.976,
ZŁ. 15.000 na n-ry: 55.800, 116.245,

138.116, 148.690.
ZŁ. 10.000 na n-ry: 49.469, 177.799,

139.201.
Zł 5.000 na n-ry: 5.995, 14.437,

19.131, 86.523, 100.122, 102.017,
122.736, 149.981.

KRONIKA POLICYJNA.
— Strzał z zasadzki. Do szpitala Św.

Jakóba w Wilnie przywieziono mieszkańca
wsi Marciszki, gm. podbrzeskiej, Alfonsa

Kryłowicza, łat 28, z postrzałową raną

biodra. Kryłowicz zeznał, że 5 nm. około

godz. 21-ej, gdy szedł przez las, powra-

cając od ojca ze wsi Jeceniszki, śm. pod-
brzeskiej, padł strzał, który go ranił.

— Kradzież w Burbiszkach. Mieszkan-
ka maj. Burbiszki, Adolfina Konarzewska,

zawiadomiła policję, iż 7 bm. z niezamknię-

,|tego mieszkania skradziono jej biżuterję,

wartości 300 zł.

ZGBRAYSEZ WTADOKWAGAAGA

Wileńska wprowadza w bieżącym sezonie
letnim tytułem próby ważne udogodnienie

dla swych abonentów. A mianowicie —
poczynając od dnia 15 maja PogotowieRa-

djowe zakładać będzie bezpłatnie in-

słalacje detefonów na letniskach. W tym

celu radjosłuchacze, życzący sobie zabrać

swój aparat kryształkowy na letnisko,

winni zawczasu zwrócić się pisemnie pod

adresem Polskiego Radja w Wilnie (Witol-

dowa 21) i podać adres miejscowości, w

której spędzą lato, z żądaniem przysłania

technika radjowego. Technik dokona in-

stalacji bezpłatnie, jedynie za zwrotem

kosztów przejazdu z Wilna na miejsce i

z powrotem. Przy zbiorowycn zamówie-

niach koszty te zredukują się do mini-

mum. + + *

Pogotowie  Radjowe obejinie siecią

swoją letniska położone na linji Wilno-

Troki, _Wilno-Werki, Wilno- Wołokumpia,

Wilno-Podbrodzie. Zgłoszenia będą  za-

łatwiane w kolejności zamówien.

Zmiana w programie. 20

Zapowiedziana na czwartek transmisja

z teatru „La Scala” przeniesiona została na

dzien następny i odbędzie się w piątek o

godz. 20,57. Wykonana będzie mało znana

opera Arrigo Boito „Mefistofeles", osnuta

na tle „Fausta“ Goethego.
Co zostało z futuryzmu. :

Každy interesujący się literaturą powi-

nien postuchač andycji, ktėrą w środę o

godz. 22 daje rozgłośnia wileńska. Audycja

ta wykaże obrazowo, jak futuryzm „zdoby-

wał poezję polską. Obfaśniać będzie Cze-

sław Miłosz. Przykłady w rezytacji Ireny

Szymańskiej i Wacława Ścibora.

jektywnie do postaci króla, zamy*

kając oczy na liczne jego cechydo-

datnie oraz ogromne zasługi,wypie-

rając się go i usiłując nie zdawać so-

bie sprawy z tego, że ten człowiek,

obcy Polakom i zupełnie niewy-

kształcony, a jednak zaliczany przez

zmiernie doniosła, Bez niego nie do- | wojnie podczas walki dyplomatycz-|nich, donajwiększych królów — był
szłoby, być może, nawet do bitwy nej i tu również król odegrał ogrom- | przecie Litwinem na tronie polskim.

Nie należy oceniać postaci Jagiełły

z punktu widzenia wyłącznie naro-

dowego. Trzeba. zrozumieć jego

ogromne zasługi dla kultury i chrze-

ścijaństwa, dzięki którym spływa też

niemały splendor na naród, który go

wydał.

Autor, po przedstawieniu dodat-

nich cech charakteru króla Jagiełły,
jako człowieka głęboko religijnego,

skromnego, miłosiernego, kończy u-

wagą, że zdaje sobie sprawę, j

niewdzięcznem zadaniem jest dąże-

nie do rozwiązania obecnych poglą-

dów społeczeństwa litewskiego na
postać króla, lecz uważa, że, wobec
przesadnej idealizacji jej ze strony
polskiej oraz bezwzględnego postę-

powania przez Niemców i Rosjan —
Litwini winni zdobyć się na samo-
dzielny sąd objektywny, wolny od
dotychczasowych mitów i legend,  dziś nie chce ustosunkować się ob-
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DZIEŃ SZTAFET i PŁOTKÓW.

$poert.. Giełda.

 

Z KRAJU.
Wielki pożar w Białymstoku.

BIAŁYSTOK. (Pat). W: niedzielę

na przedmieściu

którego pastwą padły 32 domy mie-

szkalne, 41 stodół i kiikanaście

mniejszych budynków  gospodar-

Białegostoku w

Starosielcach wybuchł groźny pożar,

; zł, Bez dachu nad głową pozostało

100 rodzin. Z inicjatywy wojewody

białostockiego Michałowskiego zo-

stał powołany komitet pomocy pogo”

rzelcom, W; ciągu pierwszych sześciu

dni żywność pogorzełcom będzie

czych. Straty wynoszą ponad 200.000|dostarczało wojsko.

Kięska pożarów.
MOŁODECZNO. We wsi Kra- mieszkalny, warzywnia, 2 chlewy

sowszczyzna, gm. kraśnieńskiej, na oraz sprzęty domowe, owies i po-
szkodę 3-ch gospodarzy spaliły się ściel. Straty wynoszą około 1500
domy mieszkalne, stodoły, spichrze i złotych. Pożar powstał od uderze-
narzędzia rolnicze oraz inwentarz
żywy. Straty poszkodowani obli-
czają na sumę 5000 zł.
pożaru było nieostrożne obchodzenie
się z ogniem.

ŚWIĘCIANY. Od uderzenia pio-
runa spalił sią dom mieszkalny So-
kołowskiego Wiadysława, mieszkań_
ca zaśc. Kisieliszki, pow. święciań-
skiego. Straty wynoszą 1500 zł.

BRASŁAW. Wie wsi Nowych Łu-
kach, śm. bohińskiej, na szkodę Wol-
kowskiego Bazylego spalił się dom

Przyczyną|

„nia pioruna.

| WILEJKA. We wsi Jackiewicze,
jgm. kościeniewickiej, na szkodę
;,Dziemidowicza Jakóba spalił się
jdom mieszkalny i chlew. Następnie
pożar przeniósł się na sąsiednie za-
budowania, wskutek czego spalił się
dom mieszkalny Dziemidowicza Ale-|

obliczają|
straty na 1500 zł. Pożar powstał w.
ksandra.  Poszkodowani

domu Dziemidowicza Jakóba wsku-
| tek wadliwej budowy komina.

OTWARCIE KORTÓW TENISOWYCH
KLUBU PRAWNIKÓW.

Dziś o godz. 16 min. 30 odbędzie się

uroczyste otwarcie kortów tenisowych

świetnie rozwijającego się Klubu towarzy-

sko-sportowego prawników.

Korty mieszczą się przy ul. Kasztano-

wej, a są wykonane według ostatnich wy-

magań technicznych. Korty posiadają czer-
woną nawierzchnię, zrobioną ze specjalnej

glinki, Pisząc o otwarciu kortów prawni-
ków, wspomnieć trzeba o pracy p. prokura-

tora Bohdana Dowbora, który był właśnie

głównym inicjatorem założenia klubu praw-

ników, jak również twórcą klubowych kor-

tów tenisowych.

Rada gospodarcza klubu prosi członków
sekcji tenisowej o przybycie w dniu otwar-
cia kortów w strojach tenisowych.

NAJBLIŻSZE MECZE O MISTRZOSTWO
LIGL

W czwartek rozegrane będą trzy me-
cze o mistrzostwo Ligi. W Warszawie od-
będą się dwa mecze. Warszawianka Legja

(na stadjonie Legji o g. 11.30) i Polonia —

Podgórze (boisko Polonii o g. 16.30). Trzeci

mecz odbędzie się w Krakowie pomiędzy

Wisłą a Wartą.

W najbliższą niedzielę walczą w War-

szawie Legja — Ruch (stadjon Legji g. 11),

|w Łodzi Ł. K. S. Polonia, w Krakowie
| Garbarnia — Warszawianka i Podgórze —

| Strzelec.

 

Jutro na stadjonie Ośrodka W. F. od-|

będą się zawody lekkoatletyczne tak zwany
dzień sztatet i płotków. Do zawodów tych,,

organizowanych przez t.$. „Sokół”, zgłosiło

się sporo zawodników, którzy dość starannie

przygotowywali się do startu na bieżni. Za-

wody rozpoczną się o godzinie 15. Wstęp

20 i 10 gr.
Następną imprezą lekkoatletyczną bę-

dzie bieg ogrodowy o puhar „Słowa”. Bieg
ten, który jest zawsze walką najlepszych

biegaczy wileńskich, zapowiada się w tym

roku interesująco, gdyż ma być sprowadzo-

my z Lidy Mościbrodzki, który w biegu Na-

rodowym zajął zaszczytne 10 miejsce, Mo-

ścibrodzki ma spotkać się na starcie z eli-

tą biegaczy wileńskich. Najpoważniejszym
rywalem jego będzie Kazimierski.

BERLINSCY LEKKOATLECI w POZNA-
NIU i WARSZAWIE.

Do Polski przyjeżdża. w najbliższych
dniach doskonała berlińska drużyna lekko-

atletyczna Berliner Sport Club. Goście ro-

zegrają w Polsce dwa mecze. Pierwszy z

Wartą w Poznaniu odbędzie się już w naj-

bliższy czwartek. Terenem drugiego meczu
będzie Warszawa w najbliższą sobotę i

niedzielę. Przeciwnikiem berlińczyków bę-

dzie AZS. Mecz warszawski odbędzie się
na boisku AZS. w Parku Paderewskiego. Początek pierwszego dnia 0 godz. 16, a

drugiego dnia o godz. 11 rano.  

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,60—123,91—123,29. Gdańsk 172,65
—173,08—172,22. Holandja 358,55—359,45—
357,65. Kopenhaga 120,60—121,20—120,00.
Londyn  27.00—27,13—26,87. Nowy Jork
5,28—5,31—5,25. Nowy Jork kabel 5,28%/:—
5,311/:—5,251/:. Paryż 34,94—-35,03—34,85.

Praga 22,05—22,07—21,97. Stokholm 139,20
—139,90—138,50. Szwajcarja 171,53—171,96

 

Mecz Polska — Austrja.
WIEDEŃ (Pat). Rozpoczęty we

wtorek mecz tenisowy Polska—
Austrija w Wiedniu rozplanowany
jest następująco: W, środę 9 bm.
Wittman będzie grał z Baworow-
sky'm, a Jędrzeiewska—Hebda wy-
stąpią przeciwko Wolff—Metaxa.
W czwartek Tioczyński przeciwko
Artensowi a Wittman—Hebda prze-
ciwko Konzel—Metaxa.

Zwycięstwe Jędrzejewskiej
w Wiedniu.

WIEDEŃ (Pat). W ramach mię-
dzynarodowych zawodów  teniso-
wych o mistrzostwo Austrji odbyło
się dziś spotkanie Jędrzejewskiej z
Wolffową. Zwyciężyła Jędrzejewska
w stosunku 6:2, 6:2, natomiast Hebda
uległ doskonałemu tenisišcie au-
strjackiemu Matejce w stosunku 3:6
i 1:6. Po pierwszym dniu turnieju
Polska—Austrja stan turnieju przed-
stawia się 1:1.

—171,10. Wiochy 45,06—45,18—44,94. Ten“

dencja niejednolita.
Akcje: Bank Polski 84.

szawski 181/2—19. Węgiel 11,25.  Lilpo?
11,50. Ostrowieckie ser. B. 211/4—211/+. Sta“
rachowice 10,10—10,50—10,40.  Zieleniew*
ski 7. Tenedencja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 44—
44,10. Konwersyjna 64,75—65,00. 6 proc
dolarowa 76,50. Dołarówka 52,75—53—52,85
Stabilizacyjna 64,88—65,50. 4 i pół proc
listy ziemskie 50 (drobne — 49,75—49,85):

Dolar prywatny 5,25'/+.
Rubel — 4,62—4,65.

  
Cukier war”

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 8 maja 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II standart

12,50. Mąka pszenna 0000 A. luks. 29,37—
30.25. Mąka żytnia 55 proc. 22,50. Mąka
żytnia sitkowa 16. Mąka żytnia razowa
16.50. ь

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
16—17. Jęczmień na kaszę zbierany 14—15-
Mąka pszenna 0000 A luks. 29,35—31,50.
Mąka żytnia 55 proc. 22—22,50. Mąka
żytnia 65 proc. 18—19.

Otręby żytnie, kasze różnego gatunku,
gryka zbierana, ziemniaki i siano — ia|
zmian.

Len czesany horodziejski — basis I
skala 259,80 — 2.315—2.34. Kądziel horo”
dziejska basis I, skala 216,50 — 1150—1175-

|Saladowynajęcia|
na odczyty i zebrania

  Grzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

LETNISKO w Anielinie| 

Biuro Pośrednictwa Pracy| ETNSKOм мее
przy Wileńsko-Ncwagródzk'e[ Izbie Lekarskiej| wość ładna, sucha. Rze-
ogłasza konkurs na stanowisko kie-| | las sosnowy. Kro-
rownika Państwowej Kolumny przeciw kiet siatkówka, tenis,

radio. Stac. kol. poczta
Kiłowej w pow. Brasławskim Gudogaje, Zapolska.
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WAŻNE DLA PANI
/ŁOWA ...
Puder Abarid

  
    

    

  

   

 

 

: Bliższe informacje oraz składanie podań w Kance- 451—1
Myj kaaraiażZR larji Izby lekarskiej (Wileńska 253) do dnia 22
kosmetycznej,nie zawierający metali maja r. b. Lida!
odmładza Pani twarz, chroni ipie-
lęgnuje Jej cara zapewniając 1 2—>——>—2————— Wyjaśnienie.
sze świeży i młodzieńczy wygląd. Į R 6 Ž NE | i

ż ' | LETNISKA. | — Dlaczego dawniej

Wybrany przez Danią B. NAU CIE " mówiono: „Skład apte-
puder Grla zadaję aaiaaj.| LETNISKO i oddzielne| czny”, a dziś mówią:

nej nędzy, chora naoczy, pokoje w sosnowym le-| „drogerja”?
Eo " | sie — miejscowość Czar- ь A

błaga litościwe serca o ny Bór. — Jagiellońska — Bo dziś tam jest
najmniejszą pomoc. Ofia-
ry proszę składać w
Admin. „Dz. Wil” pod
„nauczycielka S.“ gr.—2

drogo.9—13, 474—0

oszcz

DZIŚ PREMIERA.Król qUJrWiS Z Hiszpanji», „„„„„ EDDIE CANTOR
I jego 76 najpiękniejszych blondynek świata w nejnowszym rekordowym sukcesie

„PRECZ z KRYZYSEM*
Qiśniawające dekoracje. — Efektowne pomysły. — Bojaczne malodje.

Sala dobrze ochładzana zapomocą nowocz. aparatury wentylacy|nej.
Nad programi Rewelacja w dziedzinie sztuki rysunków. kotorowych wszechświatowej sławy muzyczny

dodatek kolerowo-rysunkowy p. t. „PRZY MAŁE SWINKI”.

DZIŚ Film, który zelektryzował cały świat. — Królowa gwiazd, jadna I jedyna na szczycie
genjalności aktorskiej, w najnowszym arcydziele świata realizacji Roubena Mamoulle:.a.

1ELI0)| GARBO „KEŚLOWAKRYSNA”

IEGO p t: Pożar nad Wolgaą

Nad program: Atrakeje. Początek seans. 4, 6, 8 | 10.15,

R ia ma A е ОФ S RALA ŃCA»

Walka dwóch światów. Znskomita obsadz. Ulubione pieśni rosyjskie. Film Z jeszeze nigd, nie widziano.

ty

i hat chšwia-
W rol gł. największa Gina Manes 1 niezapomniany bohater Lucjan Muratore Ia ==,

 „DERFECTIOH“ Ala
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DZIŚ. Miljonowe

 

 

   

 

„COLOSSEUM“

Seanse: 4, 6, 8 | 10,20 w. Za pomocą nowoczesnej wentylacji—miły chiód na sall.

gwiazda Francji filmu „Spiewak Nieznany”
boryton.
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KOMUNIKAT.
Ubezpieczelnia Spoleezna w Wilnie

przypomina Pp. pracodawcom, że z uwagi
na przypadające w dn. 10 b. m. święto,
termin uiszczenia składek ubezpieczenio-
wych za mc kwiecień b. r. przesuwa się
na dzień 11 ;- ;ja.

Nieotrzyraanie wezwań lub nakazów
płatniczych nie zwalnia Pp. pracodawców
od obowiązku terminowego uiszczania
składek ubezpiebzeniowych ($ 36i 37 Rozp.
Min. Op. Społ. z dn. 28-XII-1933 r. Dz. U.
R. P. Nr. 103, poz. 818).

W, łaty należy uskuteczniać w kasie
Ubezpieczałni Społecznej w Wilnie przy
ul. Zawalnej 6, względnie w Punktach Kon-
trolnych Ubezpieczalni na powiatach, lub
tez na konto P. K. O. Nr. 81050, z poda
niem na odwrotnej stronie odcinka wpłaty
Nr. konta zakładu pracy oraz jakiege okre-
su dotyczy dana wpłata (okres do dnia
31-XII 33 r. i okres od dn. 1-1-1934 r.)

 

TA
— Niesłychane! Prze-

cie nasz prezydent Hin-
denburg tyle nie zarabia.

-—— Ja myślę! — odpo-
wiada Jannings. — Ale
tež prezydent nie gra
żadnej roli.

Wdowa po sierżanele
W. P. znajdująca się w
skrejnej nędzy wraz z
ANO dzieci prosi o
jakąkolwiek przcę, mo-
że prowadzić samodzie!-
nie kasyno, umle szyć.
Adres w Administracji
„Dz. Wil.*— Łrskawe o”
filary lub zaoflarowanie
pra prosimy skladeč
w Ham. „Dz. W." dla
„Wdowy”.

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. wyra*
gania jb. skro” ne ul. Ta-

gr3

 

 

PRACY wožnego, goń-
ca, dozorcy szukam za
skromnem wynagrodze
niem i dozgonną wdzię-
czność. Jestem dobrze
piśmienny, zdoiny, ucz-
ciwy i posłuszny. Refe-
rencje i świadectwa po-
siadam.  Zauł. Listopa-
dowy b Nr 8 m. 1,
A, Bożyczek. gr—3

CSroc SimI wa

Do wynajęcia trzy miesz
kania, jedno 4 i dwa
5-cio pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami, Św.
Jerski zaułek Nr, 4. Do-
zorczyni pokaże.

 

Jeden lub 2 pokoje bez
mebli, w centrum miasta
z osobnem wejściem do
wynajęcia dla samotnych
lub emerytów. Parter,
słoneczne, jasne, Wiado-
mość w sklepie spożyw-
czym, Wileńska 10.

223—3
Ay

2 mieszkania
6 pokojowe, wszelk. wy-

gody, ogródek, do wyna-
jęcia. Sierakowskiego 21.

Do wynajęcia dwa po-
koje z kuchnią i wygo-
dami, z wejściem  nie-
krępującem, bez mebli.
Ul. Jakóba Jasińskiego
d. Nr. 7 m. 10. 462—0

Do wynajęcia 2 mieszka-
nia 2 pokojowe i jedno
1 pokojowe na parterze,
bardzo ciepie i słonecz-
ne, z wygodami. Tarta-
ki 19, róg Ciasnej; tel.

3-52. 3

 

DRUK!
PILNE:

  

m
ą
P
a
l
i
j
M
.
3
m
ó
o
s
2

BA
Ю

ч
о
ы
о
«

P
R
m

b
a

t
a
M

W

 
 

   
   

Na scenie: z udziałem Е Tauberówny (pieśni) W. Wańkowiazowny | W. Kan- Jednocześnie uprzedza sią, Ž6|ter ka 12 — 13 m. od I

OSTROBRAMSKA 5 Rewja p.t. <DLA NAS DWOJGA? vu. (duet taneczny) oraz St Janowski o U *. orzkiego w ak- |pzzectwko Pz. pracodawcom, wierzy de 5 g. ar2 BILETY

tówee o szampeńskim humorze p. t: „PAN RYJEK“. CE.!Y LETNIE od 25 greszy: dotąd nie uiściii składek ubezpiecze- Doduukoją pauidj 25 WIZYTOWE

rope ii niowych za we styczeń, luty ! ma-|chmisirzyni iub gospo- maz”

i rzec b. r. azpleczalnia Społeczna|dyni na wieś. Zaxm się
zez = — Sklep spożywczy Potrzebna gospodyni z ® * е

m | Kupno 1, „Sep spoken „| Rotrzebos „Gospodyki =|BAUDA!|wdroży postępowanie egzekucyjne. | |u: gospodarstwie. kuch| ESM E ariszų
i Sprzedaž , | punkt, z powodu wyjaz-| majątku. Zgtosiė się 10 w i i 446—0 czarstwie. Referencje do- WYKONYWA

| mu. PTZEJCAŹ|| Gu sprzedam niedrogo. | lub 11. М. м godzinach pielęgno- mej AL. kė
KUPIĘ aiski PI rannych Zawalna 22 mae waniu wie sędzia mu  propo- A * э DRU RNIA

stracji й zien, Ц. 468—; NSAAADDAPAAADDAAAAAAANA nuje:

2 1 3 pokojowe w willi położonej nad A ina| 452—2| —_——————— (—|chorych posladam kliku| Drogi czas Jannigsa. | — Może pan zażądać |poszukuję posady do L IWIERZYŃSKIEGO
: P ы kelnerka letnią praktykę I po- od stron wynagrodzenia|wszystkiego do małej

brzegiem Wiijj przy szosie Niemeń-|| w dobrym stanie. Tatar- otrzebna kelnerka £| chwalne zaświadczenia z i Iš as Wostowa ul. 57.1.
я — dabsewi”* relerencjsmi 4 W Niemczech, gdzie za stracony czas. rodziny z bardzo do-

czynskiej 2, z ywodociągieńn i kanall|| ska 26 — 6. 457—2 PRACA ało! ad Klinik. Chętnie przyjmę| egynym rawdziwym _— Dobrze. Proszę o|brem gotowaniem lub za Telefon 12-44.

zacją, lodownią, ogrodem Inspek:0- bufetowa z kaucją na|dogląd chorego(rej) za| władcą jest Hitler, stanu i k harkę d lub
ą, а, о9 рек: wyjazd. Zgłaszać się 11| niską oplatą Z utrzyma- władcą jest Hitler, stanął tysiąc. marek. kucharkę do kasyna lu ENY RISKIE

wym I parkiem, oraz dojazdem auto- Bibija POTRZEBNA PANNA|! jp, m. Gimnazjalna 8 m. 6 arka, Wilno: Moniai ki| niedawno przed sądem| — Co? Tysiąc marek? | pensjonatu. W średnim KWAŚNE,

busem, — do wynajęcia. Cena 200 do do pracowmi ubrań dam-| 64 12 do 1. 466—1| 32 m. 4H W z w charakterze świadka | Czy pan tyle zarabia wiekw samotna, pismien*

300 Zł. dowiedzieć się Wileńska 32 (z przed 85 lat) i komód-| skich, tylko zdolna i sa- Т й S"! | Emil Jannigs, znakomity| przez parę godzin? | |na poslada referencje gido Ed

| 2 wos ® е a | ka antyk do sprzedania.|modzielna. Adres w Ad- ё aktor teatralny i filmo- | — Tak jest, Właśnie|Słowiańska ul. Nr. 5-b

m. 4 godz. 17—19-a. Tatarska 17—17.  24—2| ministracji. 412—1 rękaGORE a KIRKE DOCENIAKNNAI wy. Po skonczonej spra-|gram rolę w filmie... m. 7 od 3 do 7. 42 PREWWGGTEGOCOWEKH

 

 

GEORGES HOFFMANN. : ; 30)

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego `

ROZDZIALVIII. a ; :

een 12 Dom zadžumionych,

Jakiś czas przedtem Blumenthal wysiadł z samochodu przed Me-

tropolem i wszedł pośpiesznie, wiedząc, że był oczekiwany. ;

Grubego portjera, który wyszedł mu naprzeciwko, zapytał po nie-

miecku:

—Delegacja niemiecka?
Portjer, zgięty we dwoje, stuknął obcasami iwskazał:

— Pierwsze piętro.
Blumen'hal wbiegł zwinnie po schodach pokrytych czerwonym

dywanem.
Na pierwszem piętrze natknął się na szczupłego szpakowatego

mężczyznę w monoklu, który bardzo grzecznie zapytał go po niemiecku:

— Szuka pan kancelarji?
— Tak, mam się zobaczyć z baronem Hoertingiem...
Szpakowaty pan złożył ukłon.

— To ja jestem. Proszę, niech pan pozwoli za mną.

Baron Hoertinś otwarzyi jedne z drzwi w korytarzu, usunął się na-

bok i wprowadził Blumenthala do małego saloniku, słabo oświetlonego

i podobnego do wszystkich saloników hotelowych z pierwszych lat

XA wieku.
— Proszę, niech pan siada, panie Blumenthal, słucham pana.

Dyplomata usiadł za stołem, przysunął do siebie parę arkuszy pa-

7 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI _
= ojczeboki

( pieru, wyjął wieczne pióro i z łokciami na bibularzu a brodą opartą na
| splecionych rękach przyglądał się Amerykanowi.
\ — Panie baronie — zaczął tamten dźwięcznym głosem — dzię-
| kują panu przedewszystkiem za łaskawe naznaczenie mi spotkania, mi-
| mo, iż w liście moim prosiłem pana o nie w tak niewyraźnej formie.

Baron Hoerting pochylił się grzecznie:

—W czasie kryzysu naszym obowiązkiem jest nie lekceważyć żad-
nej sposobności, żadnego źródia informacji.

— Zopewne, ale niezawodnie domyśla się pan, że chodzi tu o spra-
wę nieco szczególną...

— Tembardziej więc. Wiemy przecież, kim pan jest, panie Blu-
menthal... Nie traćmy czasu na próżne słowa...

Baron Hoerting spojrzał na drzwi i dorzucił:
—Trochę się zresztą śpieszę... Grajmy w otwarte karty, panie Blu-

menthal, proszę odkryć swoje atuty...
Amerykanin trzepnął się po udzie i przysunął swój foteli do stołu:
— To mi się podoba — rzekł. — Jestem pewny, że zdołamy się

porozumieć,

— Więc?
— Dałem panu do zrozumienia w mym liście, że chodzi tu o tajem-

nicę fabrykacii złota...
— Tak...

— Jest ona do pana dyspozycjii.
— Za cenę?
— Miljarda.
— Frankėw francuskich?
Blumenthal zaśmiał się:
— Pan baron żartuje! Marek niemieckich.
Dyplomata zagwizdał cicho. 

i
rai

— Cóż to znaczy? Wystarczy dziesięciu dni pracy laboratoryjnej

dla odzyssania tej sumy... a potem...

—Oczywiście... Ale tajemnica ta, panie Blumenthal, polega na for-

mułach, na opisie procesu technicznego.

— Oczywiście. й

— „„Ktėre nic nie są warte bez umiejętności zastosowania...

Blumenthal rozłożył ręce płasko na stole i przysunął twarz do

twarzy dyplomaty. Baron Hoerting mógiby policzyć małe sterczące blond

włoski na błyszczącej łysinie. Amerykanin ciągnął:

— Nie chcę panu zaofiarowywać samych tylko świstków papieru

z formuikami algebraicznemi, ale całe kompletne laboratorjum z instru-

| mentami, aparatami, rezultatami doświadczeń, dokumentami i jeszcze....

— Ich twórcą... Piotrem Gansem i jego córką.
Von Hoerting roześmiał się.

! Wskrzesza pan zmarłych?
— Zanim zawrzemy tranzakcję, panie baronie, pokażę panu pro-

fesora Gansa i jego córkę w pełni sił i zdrowia i gotowych służyć panu

radą i pomocą...
Baron powstał i zaczął chodzić podniecony po pokoju. Miuczał

jakby do siebie: CA

—Piotr Gans i jego córka... na wolności?
Blumenthal powstał również. Podciągnął spodnie właściwym sobie

ruchem i zaśmiał się hałaśliwie:
— Za dużo pan wymaga! Na wolności! Nie, ale gotowi na wszystko,

żeby ją odzyskaćl
— Aha, to taka sprawa!
— Cóż robić!
— Ale trzebaby ich wywieść do Niemiec...
— To już pana rzecz. 
 

= Bagatela! B : 3
amten strząsnął z rękawą.niewidzialn łek, D. ad

н 2 в . ie: Ik NRA AAC o
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