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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
„dl 20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,

a w niedziele od 12 do 13-ej.
wy „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.
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2 | istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej. e

17. || daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 6
aka || i najwyższe oproceniowanie. #
Linia ZUu/ytkowuje wkłacy z wielką korzyścią dla Interesów
„50, kre,u, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę + |
„50. e wytwórców—drobeych rolników, a temsamem łagodzi

A skutk! Kryrysu rolniezego. +

3 Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy- @

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także ®
I sprawie publicznej. >

6 OSZCZĘDZA) w CENTRALNEJ KASIE 4
363 | ( Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65. 8

|09909%009059939999980006680Q0
 

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK
PRZY SAMIR sielųAR
PAZYSTAKKU

od nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW
położonego między torem kolejowym a szosąGrodzieńską.

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 od6—7-ej.

Ij DRUSKIENIKI
ZD7 OJOWISKO NAD NIEMNEM

PANSTWOWY ZAKEAD ZDROJOWY

|
|
|
 

 

 

SOLANKOWE
Ą p KWASOWEGLOWE

# Bo ROWINOWE
4 SALE HYDROPATYCZNE. ELEKTROTERAPJA.

GABINETY GINEX OLOGICZRE. INHALATORJUM.
Kąblela tlenowe, pieneove Zebieg: sceejelne Słynny ZAKŁAD leczni=
<zego si' sowania SŁCŃCA *OWIETRZA | FUCHU. Jedyne w Polsce

. KĄPIELE KASKALOWE. Lecznicza SOL' NrA DO PICIA.
5 Oraynują prcfesorowie U. S$. B. I ieksrze specjaliści.

3 LENY w ok esle do )5 czerwca za zabiegi lecznicze | taksa kuracyjna
" 1 ZNIŻONE — SEZOM TRWA od 15-go maj: do 1 paździenika.
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se | Umowa polsko-estońska.
i TALLIN, (Pat). Podpisana ostat- również w określonych ilościach do

ой|Мо umowa pomiędzy Polską i|Polski ryb słodkowodnych i mor-

m| Estonją o wymianie towarowej jest |skich, przędzy bawełnianej, kalcytu,
je | Przychylaie  komentowana przez|wyrobow z galalitu, jelit, serów,

| Miejscową prasę. nasion traw ltd.

; Umowa, jak wiadowo, obowią- Zawarta umowa daje možnošč

Tywač ma do 1/5 1935 i zapewnia|dalszego pogiebienia stosukėw han-

Polsce możność wwozu do Estonjii dlowych ponieważ zawiera również
okrešionych ilościach produktów |klauzulę rozwojową. Narady  taliń-

  

 

U;daftowych, wyrobów fajensowych i|skie toczyły się w tmosferze wza-
| Borcelanowych, węgla, chmielu, na-|jemnego zrozumienia potrzeb go-
 |Von warzywnych itd.

Estonja uzyskuje prawo wwozu

Zamach w Kłajpedzie?
BERLIN (Pat). Prasa niemiecka dyrektorjatu Kłajpedy w osobach

ogłasza wiadomość z powołaniem się dyrektora szkoły w  Haydekrug

па źródła kompetentne, jakoby 'gu- Augsustajtisa jako prezesa, przewo-
bernator Kłajpedy Nowakas przygo- dniczącego zaś strzelców litewskich

е to ał zamach przeciwko dyre- Pruwetajtisa oraz bylego przezyden-
В0 ktorjatowi kłajpedzkiemu pod pre- ta kraju Peisaisa jako członków.

tekstem, że nie przeciwdziałał on Dzienniki niemieckie uderzają na
organizacjom antypaństwowym na- alarm, nawołując do interwencji sy-
todowych socjalistów. Zgodę na to gnatarjuszów konwencji kłajpedz-
Wyrazić już miał rząd kowieński, kiej.
wyznaczając członków przyszłego

Litwa a związek bałtycki.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

„Lietuvos Aidas“ w artykule, oma-
 |wiającym memorandum litewskie,
| Występuje przeciwko niektórym
| dziennikom łotewskim, zarzucając

spodarczych obu krajów.
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wiadomo, „„Wolaniem o pomoc“.
Również inne gazety łotewskie,

zauważa „Lietuvos Aidas', tłumaczą
krok rządu litewskiego w sposób
tendencyjny. Jest to, zdaniem dzien-

Im tendencyjne oświetlenie inicja-| nika, tem dziwniejsze, że prasa li-
| tywy litewskiej. tewska niejednokrotnie podkreślała,

Urzędówka litewska zaznacza |że Litwa nie myśli żądać od swoich
sąsiadów pomocy ani w sprawie
zwrotu Wilna, ani też w kwestji
Kłajpedy. Idea związku bałtyckiego
zawsze stanowiła jedno z naczel-
nych zadań litewskiej polityki za-
granicznej, Jeżeli Litwa teraz do-
piero wystąpiła ze swoją propozycją,

b] m. in., że nie jest słuszne twierdze-
śe] Wie „Jaunakas Żinas”, jakoby Litwa
: tak długo milczała o związku bałtyc-
kim, jak długo była w dobrych sto-

_ |Funkach z Niemcami, a przypomniała
 |Pobie o tem wtedy dopiero, $dy roz-

Począl się nacisk ze strony narodo-
ch socjalistów.
Gazeta wyraża również niezado-

Wolenie z artykułu „Latvis'a”, który
hemorandum litewskie nazwał, jak

stawy przypuszczać, iż jej inicjatywa
spotka się z życzliwem przyjęciem. 

 

Ma odsłonięcie pomnika Bema.
BUDAPESZT. (Pat). Przybyła tu por, Mianowskiego. Delegację witali

lelegacja polska na uroczystości na dworcu poseł polski w Buda-
ddsłonięcia pomnika gen. Bena w peszcie Łepkowski, gen. Balaz, pre-

adzie prezesa Kętrzyńskiego, do- | zes komiietu budowy pomnika, przed
ódcy 1 dywizjonu artylerji konnej | stawiciele władz i wojskowości.
k. Czerwińskiego, pik. Waiskiego i!
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to stało się to dlatego, że miała pod-|
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Czy Akcja Katolicka
współpracuje z rządem?

Wobec wyraźnego stwierdzenia  teczna, niż bierne przypatrywanie

przez p. prezesaArchidiecezjalnego | się i wieczne potakiwanie poczyna-

Instytutu Akcji Katolickiej w Wilnie niom rządu. Nadmienię tylko, że na

na ostatniem środowem posiedzeniu posiedzeniu l. A. K. p. Mackiewicz
| Instytutu, że wszedł on do Komitetu potwierdził, że w Komitecie Wybor-

Wyborczego B. B. W. R. do Rady czym B.B. W.R. obok niego i p. Ni-

Miejskiej, jako „p. KazimierzNiżyń- | żyńskiego znajdują się jednak ma-

ski jedynie”, nie zaś jako prezes |soni (było wymienione konkretnie

L A. K, dziwne wrażenie robią jedno nazwisko!), acz p. Niżyński

obecne kurczowe podrzuty „Słowa”, | z tryumfem podkreślił, że na 19 osób
starającego się dowieść, że „Akcja|w tym Komitecie jest aż... 11 katoli-

Katolicka w Wilnie współpracuje z, ków. W! innym jednak Komitecie
rządem”. Sądzę, że każdy obywatel Wyborczym do Rady Miejskiej na

„współpracuje z rządem”, ale opo-|8 osób jest aż 8 katolików. W. któ-

› rym tedy obozie wpływ katolików

jest silniejszy? O to chódzi!!

Członek Arch. Inst. A. Katolickiej
w Wilnie.

ł
į

| zycja robi to w stopniu bodaj jeszcze

wiekszym, niž B.B.W.R., jako že

uczciwa krytyka i czujna kontrola

|jest więcej twórcza i bardziej poży-

Przesilenie rządowe
bliskie rozstrzygnięcia.

(Telefonem od własnego korespondentz

WARSZAWA. Od czasu przyjazdu marsz. Piłsudskiego z Wilna
przyjął on klika osobistości politycznych, a fakt ten spowodował
powstanie rozmaltych pogłosek na temat zmian w rządzie.

Powszechnie się mówi, że w niedzielę lub poniedziałek na-

stąpi przesilenie rządowe. Bardzo aktywną rolę odgrywa p. Pre-

zydent Rzeczypospoiltej. Rozmowy prowadzone w sobotę wieczo-

rem btw niedzielę rano mają być decydujące dia rozwiązania
przesilenia.

Qsoba przyszłego kandydata na premjera otoczona jest jak-
największą tajemnicą. Ant p. Sławek, ani p. Prystor, ani wreszcie

p. Jędrzejewicz w grę nie wchodzą. Ma to być osobisłość z grupy

legjonowej, która już brała, względnie bierze udział w rządzie.
Nowy premjer będzie miał do rozwiązania głównie zadania gos-
podarcze. Decyzja w sprawie utworzenia rządu zapaść ma bardzo

szybko, gdyż p. Beck, który wejdzie w skład przyszłego gabinetu,
może być zmuszony do wyjazdu do Genewy.

ОК. 10 północy dnia dzisiejszego rozniosły się tu pogłoski,

iż najwięcej szans na stanowisko premjera ma pułk.-inż. Kazi-

mierz Kaliński, obecny min. poczt I telegrafów.

Tekę przemysłu I handlu ma objąć wice-min. Rajchman,a do-
tychczasowy wice min Lechnicki podobno otrzyma tekę ministra
rolnictwa.

Niewykluczone jednakże jest, że premjerem zostanie p. Pie-
racki, obecny minister spraw wewnętrznych.

Konterencja Barihon z Fendersonem
w sprawie rozbrojenia,

PARYŻ (Pat). Prasa w dalszym wych w Genewie, 4) możiiwość mo-
ciągu omawia konierencję ministra! dylikacji tych podstawowych zasad
Barthou z Fiencersonem oraz Zza-|po zdecydowaniu przez komisję O
gadnienia rozbrojenia. Jak twierdzi| śólną, która jest jedyną anstytucją

„£xcelsior”, obaj mężowie stanu do- | powołaną do powzięcia tego rodzaju
szli do porozuniienią co do następu-| decyzyj, 5) stanowisko Francji było
jących punktów: 1) komisja ogólna|wyrażone w nocie 17, IV., od tego
konierencji rozbrojeniowej będzie |czasu nie uległo zmianie. Minister
zwołana w przewidzianym terminie|Bartihou zachowuje pełną swobodę
29. V., 2) na dzień przed tym termi-| działania i jedzie do Genewy praw-
nem będze zwołane posiedzenie pre-| dopodobnie z zamiarem zajmowania
zydjum, celem przygotowania zebra-| się tylko zagłębiem Saary. Faństwa
nia i uniknięcia na ogólnem posie-|w Genewie wybiorą między polityką
dzeniw zamieszania, jakie mogłaby|poszanowania umów, które jest pod-
wywołać skomplikowana  debata,' stawą wszelkiej możliwej cywilizacji
3) obaj mężowie stanu pragną, byji polityką faktów dokonanych, ktė-

/ półoficjalne rozmowy odbywały się |rych precedens otwierałby drogę do
| w ramach instytucyj międzynarodo-|nieprzewidzianych następstw.

Przyjażń sowiecko-amerykańska.
MOSKWA (Pat). Ambasador Sta- nej przyjaźni sowiecko-amerykań-

nów Zjedn. w Moskwie Bouillit wy- | skiej, mającej na celu utrzymanie
stąpił w filmie dźwiękowym, reali-|pokoju.

  

 

| rosyjskim, w którem w serdecznych sięcy od objęcia placówki. Film ten
| słowach zapewnia społeczeństwo so- | wysłany będzie do Ameryki.
| wieckie, że dąży do stworzenia moc-

| Sprawa długów wojennych.
| WASZYNGTON. (Pat. Z kół nych, Prezydent Roosevelt nie bę-
zbliżonych do Białego Domu  dono- | dzie brał pod uwagę propozycji zwo-

"szą, że departament stanu nie otrzy- | łania ogólnej konłerencji w sprawie
„mat jeszcze propozycji wszczęcia, długów.
rokowań w sprawie długów wojen-.

KOMUNIKAT.
Zbiórka wszystkich członków Koła Młodych Stronnictwa Narodowego
odbędzie się dziś, o g.18-ej. Wstęp tylko za legitymacjami. Stawiennictwo

bezwzględnie obowiązkowe.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

Ogłoszenia
Terminy

ku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80127.
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PAPAlina© wasi: „ACER
WSZELKIE TRYKOTY DLA PAŃ, PANÓW i DZIECI.= 8 а

OŃCZOCHY: 25;kujent mógł 3twierdzie,"że niemająskaz.
$«ład nasz prosimy odwiedzić bez obowiązku Kupna,

fachowy kierownik P. G. Arndt chętnie zaznajemi Sz.
Klijentelą z bogatym asortymentem naszych wyrobów.

FABRYKA TRYKOTOWA
l WYBORÓW DZIANYCH
LL PLIHAL I S-ka
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Kampanja narodowych socjalistów.
Mowa ministra Goebbelsa,

BERLIN, (Pat). Wczoraj w pała- musiały być odroczone na przyszłość
cu Sportowym odbył się wielki gdyż sytuacja gospodarcza nie może
meeting narodowo - socjalistyczny. pozwolić na urządzanie ekspery-
Manifestacja ta stanowła inaugura-  meniów gospodarczych. Gdyby boj-
cję zapowiedzianej masowej kampa- kot żydowski zagroził gospodar-
nji, podjętej przez całą partję naro- stwu niemieckiemu, wówczas niena-
dowo-socjalistyczną na terenie całej wiść skierowałaby się przeciwko
Rzeszy. Podczas meetingu przema- „tym, którzy są wewnątrz kraju.
wiał minister Goebbels. Rząd naro- Niemcy dadzą spokój żydom, © Це
dowo . socjalistyczny — oświadczył |nie będą oni występować z żąda-
Goebbels — postanowił skończyć niem, by uważano ich za mających
raz z reakc;onistami, Naród niemie- pełną wartość, Nawiązując do spra-
cki wie, że narodowi - socjaliści nie wy transteru Goebbels powiedział:
potrafią zdziałać cudów, ale wszyst- „Nie my zaciąguęliśmy długi, lecz
ko uczynili, by przeciwdziałać kry-|rząd poprzedni”. Wi zakończeniu
zysowi. Świadkowie maniiestacji 1 | przemówienia dr, Goebbels omówił
maja mogli się przekonać, iż masy|politykę zagraniczną i bronił się
ludności niemieckiej nie wyszły na|przed zarzutem, jakoby Niemcy
ulice pod przymusem. | chcieli przeszczepić narodowy socja-

BERLIN. (Pat). W przemówieniu |lizm na grunt Francji. Byłoby to dla
swem dr. Goebbels tłumaczył m. ša. | Niemiec niekorzystnem, gdyż naro-
że pewne punkty programu narodo-|dowy . socjalizm czyni narody sił-
wo-socjalistycznego, zwłaszcza w |niejszymi, Narodowy - socjalizm nie
odniesieniu do spraw gospodarczych ' jest artykułem eksportowym.

 

. Turcja i Rumunia.
BUKARESZT (Pat). Turecki mi-

nister spraw zagranicznych Tefvik
Rurzdi bey był przyjęty dziś w po-
łudnie na audjencji u króla. Mini- |
etrowie Titulescu i Ruszdi bey do- | 17. X. 33 r. w Ankarze.

Stracenie zamachowców w Jugosławii.
BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś straceni, na króla Aleksandra. 3-go spiskow*

tu zostali Oreb i Begowicz, skazani! ca, Podgorelca, skazanego również
| wysokiem sądu z 28. III. na karę:
śmierci za przygotowanie zamachu,

°

Strajk w
|. PARYŻ. Pat. Z Saragossy dono-
|szą: Straty, spowodowane przez 38
| dniowy strajk powszechny, oblicza-
jją na 1oo0,000,000 pesetów. Jedna
jz fabryk musiała unieważnić zamó-
jwienie argentyńskie na wagony ko-
,lejowe, opiewające na ogólną sumę
|28,000,000 pesetów.

PARYŻ. Pat. Z Madrytu donoszą:
Studenci należący do organizacyj
republikańskich proklamowali strajk
generalny, celem zaprotestowania
jprzeciw zarządzeniom władz zdmini-

\
\

konali wymiany dokumentów ratyfi-
kacyjnych traktatów przyjaźni i ar+
bitražowo pojednawczego pomiędzy,
Rumunją a Turcją, podpisanego

na śmierć, ułaskawiono, zamieniając
mu karę dożywotnie więzienie,

. ..

Hiszpanii.
stracyjnych ministerstwa spraw we*
wnętrznych, związanym z ostatniemi
incydentami. Strajk ma trwać do
wtorku. — Ма wydziale [ekarskim
doszło do zajść między studentami.

PARYŻ. Pat. — Z Madrytu dono-
szą: Kursują pogłoski, że konfede*
racja pracy zamierza ogłosić strajk
powszechny w Madrycie w ponie=
działek, celem podkreślenia swej so-
lidarnošci ze strajkującymi robotni-
kami metalurgicznymi. ©

 

Rokowania pokojowe w Arabji.

  

 

KAIR (Pat). Według infarmacyj | przewidują
„nadchodzących z Arabji, rokowania | okres 20-letni i zabezpieczenie bez-

Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 Maja 1934 r.

zawarcie pokoji na

Ambasador miał przyrzec pokojowe pomiędzy Ibn Saudem a pieczeństwa dla poddanych imama,

zowanym przez „Sojuz kino-kronikę'|prezydentowi Rooseveltowi, że opa-*wysłańcami Jemenu prowadzone są którzy przyłączyli się do wojskIbn
| w królkiem przemówieniu w języku |nuje język rosyjski w ciągu 3 mie-|obecnie przy udziale muzułmań- | Sauda. Według ogólnie panującej

|skiej misji pośredniczącej. Warunki opinii, pokój będzie zawarty dopie-
pokojowe, stawiane przez Ibn Sauda, ro po stoczeniu decydującej walki.
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- partją, tym, 

2

Bałamuctwa.
Jest jakieś dziwne nieporozumie-

nie, które doprowadza obcych, pa-

trzących na nasze życie i starających

się je zrozumieć, do sądów tak pro-

stych, a zarazem tak nieoczekiwa-

nych, jak w znanem i poważnem pi-

šmie niemieckiem „Der Ring“ z 20

z. m.:
—Przyglądającym się z zagrani-

cy dlatego trudno jest zrozumieć we-

wnętrzno . polityczne stosunki Pol-

ski, że ideologiczne stanowiska blo-

ku rządowego i jedynej przeciw nie-

mu opozycji poważnej, demokratów

narodowych, wydają się w istocie

swej jednakowe.
Takie oceny, a choćby takie po-

zory, nie powstają ostatecznie

ot tak sobie całkiem bez
powodu. Coś w tem musi być. Ktoś

tu coś od kogoś bierze, Inaczej zda-
nie to, wcale nieodosobnione, nie by

łoby tak często powtarzane przez
cudzoziemców.

Oto znany i bardzo bystry dzien-
nikarz niemiecki, p. Fryderyk Sie-
burg, gdy był w Warszawie w listo-
padzie r. z., pytał zdziwiony:
—Dlaczego walka między obo-

zem rządzącym a opozycją z prawej

strony jest tak zacięta, skoro poglą-
dy we wszystkich dziedzinach poli-
tyki zagranicznej, polityki gospodar-
czo - kapitalistycznej, polityki we-
wnętrzno państwowej wydują się
bardzo zbliżone?

Ostatnio znowuż dziennikarze
francuscy, którzy teraz byli z. p. Bar
thou w Warszawie, zapytywali, jak
np. wyróżniająca się swą pracą pani
Tabouis, poprostu, a szczególnie wo
bec tego, co słyszeli na miejscu o
polityce zagranicznej i o sojuszu
polsko . francuskim:
— Jakie są właściwie różnice

między obozem rządzącym a opozy-
cją prawicy?
W obozie narodowym  świado-

mość różnic, bardzo głębokich, jest
tak mocna j tak pewna, że dla niego
te wrażenia cudzoziemców nie są
wcale kłopotliwe i w wyjaśnieniu ich
nie będzie schodził z drogi.

Najwidoczniej ktoś u kogoś się
trochę zapożyczył i ktoś sobie to i
owo przywłaszcza.

Podejrzeń, że to obóz narodowy
przejmuje cośkolwiek bądź z pojęć
i poglądów obozu rządzącego, wogó-
le nigdy nie było i niema. Najprzód
dlatego, że obóz narodowy jest du-
żo starszy, a zarzucają mu pospoli-
cie raczej to, że uparcie trwa w
swych wierzeniach, niż to, by się na
innych wzorował.Powtóre zas dlate-
go, že obóz dziś rządzący wybrał się
w pochód po władzę z bardzo krzep-
ką wolą dostania jej w ręce, ale też
z bardzo kusym tłumoczkiem pod-
różnym jasno określonych poglądów,
tak, że zapożyczać się tam nie było
z czego. l rzeczywiście nigdy obóz
rządzący nie skarżył się, że ktośkol-

wiek podbiera mu myśli i poglądy,
czyli, że wybiera się czerpać z pu-
stego.

‚ Natomiast obóz rządzący, stanąw
szy wobec niemałych zadań, a wi-
dząc, że same one na rozkaz nie
chcą się posłusznie rozwiązywać, za.
czął sobie w różnych dziedzinach
przyswajać poglądy przeciwników
politycznych, osłaniając zresztą każ-

, dy taki zabieg tem głośniejszem gro-
mieniem ich. Tak to powoli własne
przechwałki, że stać nas na bierny
ilans handlowy, że budżet polski
ma być trzymiljardowy, że kraj u-
szczęśliwi się niskiemi cenami rolni-
czemi i t. d. i t. d., zastąpiono prze-
jęciem rozważniejszych poglądów go
zo obozu narodowego.
Tak też w polityce zagranicznej nie-
które z zaleceń obozu narodowego,
= © pokojowej polityce w stronę
osji lub o ścisłej współpracy so-|

juszniczej z Francją, wniknęiy powoli
w urzędową politykę. Obóz narodo-;
wy, nie martwiąc się temi zapoży-
czeniami, które w każdym razie
wnoszą pewne naprostowania, jest
jednak bardzo daleki od chełpienia
się niemi, bo nigdy nie wie, jak to
wypadnie w wykonaniu. |
‚ Wszystko jest znośne... byle w.
miarę. !

„ Mocno zaš przebrano miarę w 0-1
statniej i bardzo rozgłośnej wyprawie
zdobywczej politykujących pp. puł-
kowników w krainy podstawowych
pojęć o polityce narodowej. Chciano
tam (Gaz. Pol. n-ry 105 i 108) ni
mniej ni więcej, jak: 1) wykazać, że
obóz narodowy polski i nacjonalizm
to ogień i woda, 2) pouczyć, co to
jest prawdziwy nacjonalizm, 3) paso-
wać siebie samych na jego rycerzy.
Śmiałość tego zamierzenia bardzo
nierozważnie graniczyła ze śmesz-
nością. Nawet ostrogi nie pomogły w
jeździe na szklaną górę polityki na-|.
rodowej na łopacie tej polityki rze-
czywistej, którą oczy od lat ośmiu
codziennie oglądają.

Istotnie bowiem bardzo trudno
jest, po określeniu nacjonalizmu, ja-
ko wiary w naród dostać się pod je-
go znaki tym, k'órzy narodowi krań-
cowo niedowierzają; po określeniu
go, jako postawienia narodu nad

którzy w niewidzialny
dotąd sposób podstawili pojęcie par-
ji pod pojęcie narodu; po określe-
niu go, jako myślenia kalegorjami
dziejowych interesów a nie bieżą-
cych egoizmów, tym, którzy wy*
łącznie na swą rzecz w tej bieżącej
chwili najbaczniejszą poświęcili r|

 
wagę.

Protekcja.
Proi. Rybarski zastanawia się w

„Gazecie Warsz.* nad systemem

„protekcyjnym”. Protekcje są za-

sadniczo dwojakie: osobiste i poli-

tyczne. Oczywiście te drugie zasłu-

gują na szczególne potępienie. Fa-

talnie jest, śdy przynaleźność poli-

tyczna do pewnej grupy rozstrzyga

o możności pracy w urzędzie, szkole,

przedsiębiorstwie państw., gdy zwy-
czajna możność zarobkowania zależ-
na jest od marki partyjnej. To już

system, w którym przygotowanie,
dłuższa praca zawodowa tracą swo-
je znaczenie. System to bardzo kosz-

towny.
Ale najgorzej jest, że system taki

demoralizuje:
Elita nie jest zamkniętą kastą, naze-

wnątrz odgrodzoną. Od zwolenników nie

wymaga się wiele, Wymaga się tylko pew-
nych aktów zewnętrznych. Kto chce pozo-

stać przy swoich funkcjach, albo jakieś fun-

kcje otrzymać, nie potrzebuje się wiele tru-

dzić. Wystarczy, by wywiesił odpowiedni

szyld, wystarczy, by zapisał się tam, gdzie
trzeba. A pozatem może mieć jakie chce

przekonania. A czasami te rzeczy stawia

się otwarcie, całkiem jasno, na giuncie po-

spolitego stosunku wymiennego.
Można mieć wątpliwości, jaki jest poży-

tek z tych neofitów. Jedni z nich zostają

nimi pod grozą śmierci głodowej. Jeżeli ma-

ją skrupuły moralne, to wywołuje to u nich

pewne załamanie się duchowe. Ale inni,

ruchliwsi, więcej przedsiębiorczy, patrzą na

to z bardzo materjalnego punkiu widzenia.
Ci nie mają skrupułów. Wczoraj czy przed-

wczoraj byli czemś innem, dziś się zmienili,

gotowi się zmienić jutro. I jeżeli grupa rzą-

dząca zasila się takiemi żywiołami, to po-

wstaje bardzo osobliwa kombinacja ideo-

wych pierwiastków z bardzo  pospolitemi.

Nic dziwnego, że taki stan rzeczy budzi

reakcję. Występują tu objawy, których nie

potrzebujemy charakteryzować, a które są

czemś gorszem, niż skutki zwyczajnej „pro-

tekcji”.

Kryzys czy ewolucja?
Cytowaliśmy już kilka ustępów z

artykułu senatora prof. Głąbińskie-

Ruch przec
„Moment“ z 30 u. m. w kore-

spondencji z Paryża, daje sprawoz-
danie ze wzrostu w ostatnich cza-
sach we Francji przeciwżydowskich
ugrupowań:

„ — Dotąd judofobja we Francji była

zaledwie nastrojem, psychologicznem na-

stawieniem niektórych społecznych i poli-
tycznych kół, Żadnych stałych mocnych
form organizacyjnych nie miała ona po

procesie Dreitussa“.

Obecnie jest inaczej:
„ — Ostatnio sytuacja pod tym wzglę-

dem zmieniła się. Obecnie można już mó-

wić o ruchu przeciwżydowskim, który przy-
biera określone formy”.

Najstarszą organizacją o wyraź-
nym charakterze przeciwżydowskim
jest „L'Action francaise".  Jest to
organizacja monarchistyczna. Świet-
nie zorganizowana, kierowana przez
wybitnych ludzi. Jej organem jest
„L'Action francaise'. Ta organiza-
'cja

; w — odegrała decydującą rolę w wy-
darzeniach 6 lutego 1934 r. przyp.). Z po-
wodu tego jej popularność ostatnio wzrosła

i wszystko, co się u nich pisze, ma silny

rozgłos. W tem piśmie do dziś dnia twier-
dzi się, że Dreifuss był zdrajcą i że żydzi są
iaktycznymi panami Francji".

Najniebezpieczniejszą dia żydów
stroną tej organizacji jest posiadanie

W] numerze majowym miesięczni,
ka francuskiego „Revue des deux
Mondes" ukazał się artykuł c Polsce
pióra gen. Niessela, w czasie wielkie
wojny szefa misji wojskowej francu-
skiej w Petersburgu. Artykuł ten,
poświęcony Polsce i jej znaczeniu dla
sprawy pokoju Europy, omawia mię-
dzy innemi — bardzo zresztą krótko
— sprawę żydowską.

Oto co pisze gen. Niessel o nacjo- |
naliźmie żydowskim: |

„ — Istnieje nacjonalizm- žydowski —

na swój sposób niebezpieczny — w formie
sjonizmu. Jest on posunięty tak daleko, że

niektórzy jego przedstawiciele zgłaszali
pretensje do tworzenia państw w państwie,
Wśród nich ludzie którzy wyłamali się z pod
władzy wierzeń religijnych, są na swój spo-
sób trudni do współżycia, — w niemniej-
szym stopniu niż rabini, trzymający się tra-

dycji: |

Jeden z przywódców nacjonalizmu ży-
dowskiego,  Pryłucki, formułował przed

nami w roku 1919 pretensję następującą:|

 

DZIENNIK WILENSKI

z prasy.
go w „Myśli Narodowej”, w którym
ten ekonomista zastanawia się nad
ewolucją w psychice społecznej i w
polityce gospodarczej państwa. W
konkluzji, po rozpatrzenu zagadnień
bezrobocia, ingerencji państwa w
poparciu produkcji wielkoprzemy-

słowej i t. 4., dochodzi do następu-
jących wniosków:

Nie może być mowy dzisiaj o powrocie

do średniowiecznej organizacji cechowej, do

iokalnych monopolów i przywilejów  śred-

niowiecznych. Ustrój państwa nowożytnego

i gospodarstwa narodowego „stan zatrudnie-

nia kraju, komunikacje nowoczesne, nie po-

zwalają snuć podobnych myśli. Aie w po-

lityce gospodarczej narodowej musimy pa-

trzeć w przyszłość i zawczasu myśleć o

ukształtowaniu się w miej naszych stosun-

ków gospodarczych i społecznych Dzisiej-
sze położenie gospodarcze w Lraju i w
świecie, nazwane  „kryzysem”, mieści w

sobie wiele elementów o charakterze poli-
tycznym, wiele objawów depresji psychicz-

nej z braku zaufania do stałości stosunków

politycznych i gospodarczych, a w znacznej

części jest wyrazem głębokiej ewolucji

gospodarczo-społecznej, tkwiącej swemi ko-

gi, ale dotąd niewykończonej i nieskrysta-

lizowanej. Dzieje najnowsze wykazały, że

ewolucja ta nie prowadzi organicznie do

kolektywizacji pracy i do kolektywnego
ustroju, ale równocześnie nie ziściły one

marzeń o gospodarstwie światowem i zni-

szczeniu indywidualności narodowych. Ży-
jemy w dobie wyraźnie określonych gospo-

darstw narodowych i poruczenia steru poli-

tyki narodowej państwu, które wskutek tej

ewolucji przyjąć musiało na siebie nowe

wielkie zadania, a 7 niemi wielkie obowiąz-

ki. W pełnej świadomości tych zadań i o-
bowiązków państwo nie może służyć jedno-

stronnym doktrynom, czy socjalistycznym,
czy też wolno*- handlowym, ani wyczeki-

wać biernie „dna'* kryzysu i powrotu do

„rekonwalescencji', ale z całą rozwagą i

świadomością powinno popierać ewolucje

gospodarczo-społeczne w tych kierunkach,

które okazują swą żywotność i są w zgodzie

z wymogami racjonalnego układu społecz-

nego i kultury narodu. 
 

° ° ‘°

iwżydowski.
przez nią młodzieży:

„ — Najniebezpieczniejszą jej stroną

jest młodzież, którą zdołali zorganizować
przywódcy monarchistyczni i która jest jak-

by „armją walczącą” przeciw żydom. Tak
zw. „camelots du roi* liczą ponad 20 ty-
sięcy członków w Paryżu i w miastach pro-

wincjonalnych'*,

Drugą organizacją  przeciwży-
dowską są t. zw. fransiści. W. niej
są dwa prądy: 1) faszystowski —:na
wzór włoski; nie zwraca uwagi na
wyznanie członków.
drobna, bez wpływu; 2) rasowo-prze
ciwżydowski, liczy około 500 . 600
członków. Świetnie zorganizowani.
Zdolni do wietkiej walki. Przewódca
Cosselon.

Trzecią organizacją jest t. zw.
„La solidaritė francaise", Powstała
5-6 miesięcy temu, Ich organem jest
„LAmi du peuple", który przeszedł
do Jean Reno po bankruciwie tego
pisma, zasilanego przez przemysłow-
ca Francois Coty. Ta organizacja

w — liczy już 139 tysięcy członków i

mie jest żadną chuligańską, izolowaną orga-

nizacją młodzieży, a prawdziwym ruchem
ludowym, który wzmaga się i staje się nie-

bezpieczniejszym z każdym dniem. Hasłem
tego ruchu jest: „Francja dla F;ancuzów.
Niech żydzi wynoszą się do Jerozolimy”,
To hasło jest coraz więcej popularne". 

Gen. Niessel o żydach
„Równość praw obywatelskich — mówił
Pryłucki — nie wystarcza narodowi żydow-
skiemu. Musi on być reprezentowany przez
Radę Narodową żydowską. Žargon žydow-
ski ma być uznany przez państwo polskie
jako język urzędowy. Użycie tego języka
ma być dopuszczone w życiu politycznem i

alministracyjnem. Język ten ma stać się

obowiązującym w szkołach żydowskich".

Wspomnienia gen. Niessela są
tem bardziej wymowne, że autor jest
daleki od tendencyj antyżydowskich,
jest on raczej zwolennikiem „„libe-
ralnego“ kursu w stosunku do ży-
dów i nie waha się zalecać ten li-
beralizm Polsce. Pomimo to w pa-

Liczba ich b.|

Porwanie miljcnera,
NOWY JORK. (Pat). W Los An-

geles dwaj zamaskowani osobnicy
porwali znanego miljonera Williama
Guettle. Zuchwały napad był doko-
nany w czasie przyjęcia, wydanego
przez Guettla.

Bandyci żadają okupu.
LOS ANGELOS. (Pat). Bandyci,

którzy uprowadzili znanego prze-
myśłowca naftowego, miljonera Wil-
liama Guettle zażądali 75.000 dola-
rów okupu. Pertraktacje z bandyta-
mi są w toku i należyl się spodzie-
wać, że Guettle w ciągu 24 godzin
będzie zwolniony.
—BTIUEN TOMASDKK T

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu”

 

 
tycznych między Polską a Litwą

mimo starań delegatów Międzynaro-

sunęła się ani na krok naprzód.

Wbrew wszelkim doniesieniom pra-

sy polskiej i litewskiej w

władze litewskie nie wyraziły osta-

tecznej swej zgody na wymianę

więźniów politycznych z Polską.

Ostatnio wpłynęło pismo do mi-| świata,

nisterstwa sprawiedliwości w Kow-

nie z zapytaniem,

ma

I
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rzeniami w początkach państwa nowożytne- dowego Czerwonego Krzyża nie po- | r

M TWARZ BEZ PIEGÓW
| TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI  

    UDELIKATNIA CERĘ-ZAPOBIEGA
TWORZENIU SIĘ PIEGÓW „WĄG

' RÓW, ZMARSZCZEK I INNYCH.

  

 

 

Ž Lit WI
Litwa nie chce dopuścić do wymiany

więźniów politycznych z Polską.)

Sprawy wymiany więźniów poli- od dwóch miesięcy zostały komplet-,

|nie zakończone. Wobec nieotrzyma-

|nia odpowiedzi delegaci Mędzyna-

odowego Czerwonego Krzyża tracą

nądzieję, czy wogóle w obecnej sy-

| tuacji odbędzie się wymiana więź-

Kownie|niów między Polską a Litwą.

| Tymczasem w więzieniach litew-

skich znajduje się blisko 200 więź-

niów Polaków, którzy, odcięci od
narażeni są na stałe szyka-

ny i represje ze strony władz litew-

kiedy nareszcie skich. Wielu z więźniów jest cho-

nastąpić wymiana więźniów, |rych na organiczne choroby, wśród

gdyż przygotowania do tej wymiany nich dogorywa około 30 na gruźlicę. Р

Wypuszczenie z więzienia litewskiego.
!

+ Z Oran doncszą, iż z więzień li- zienie za rzekome szpiegostwo na skwie specjalne archiwa w których

tewskich w ostatnich czasach zostali rzecz Polski.

zwolnieni bracia Rozińscy, Szczapo-
wicz, Michałowski i Niedzielko Ka-
zimierz,

Skazan oni byli na 10-leinie wię-
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radykamie niszczy MOŁE
ogltFabryk Zu.Azotowych

iiączne 6pGdoŹKžaušdziiIoka Warszawa ul.

Bracia Rozińscy i Michałowski
czynią starania o udzielenie im ze-

zwolenia ma opuszczenie granic
Litwy i przeniesienie się do Polski.

  

żądać wszędzie
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| W zagłębiu Saary.

 

BERLIN. (Pan). Olbrzymie obu-
jrzenie kół  narodowo:socjalistycz
„nych wywołało tu odebranie przez

jkomisję rządzącą Saarbruecken de
bitu maczelnemu organowi partji
narodowo-socjalistycznej „AngrfF“.

| BERLIN, (Pat) W czasie Zielo-

jnych Świąt przygotowana jest nowa
|olbrzymia manifestacja w Moguncji
na rzecz zagłębia Saary. Przema-
wiać mają zastępca kanclerza Ru
dolf Hess oraz wicekanclerz von

W tych dniach opuści prasę nowa
książka czechosłowackiego ministra spraw

zagranicznych dr. E. Benesza p. t. „Wal-

ka o pokój i bezpieczeństwo państwa', z

której wyjmujemy fragment, dotyczący

rewizjonizmu, W tej części minister wy-
powiada się przeciwko rewizjonizmowi na

wszystkich odciakach, a więc i przeciw
, rewizjonizmowi niemieckiemu.

Nie możemy zrozumieć, jak mo-
że ktoś chociażby na chwilę wierzyć,
że którekolwiek samodzielne pań-
stwo dopuści do tego, aby kilka in-
nych państw, chociażby to były i
mocarstwa, pośrednio czy bezpo-
średnio siłą swego wpływu politycz-
nego lub moraliego, porozumiawszy
się co do tego zgóry, rozporządzało
jego terytorjum, a więc czemś, co dla
każdego państwa jest warunkiem je-
go życia. Konstytucje wszystkich
niemal państw zawierają specjalne
postanowienia co do oderwania czę-

Pappen. Zapowiedziany jest rów-
nież zlot dzieci z zagłębia Saary
jak i wszystkich obszarów graniczą
cych z Rzeszą, jak z Gdańska,
Śląska, Szlezwig».
 

SCHORZENIA GÓRNYCH DRÓG
ODDECHOWYCH leczy się w

nowoczesnych inhalatorjach

|sdrojowiska INOWROCŁAW.

 ści ich terytorjum co już samo wska-
zuje na istotę tej kwestji. Historja
nas uczy, że, aby zabrać komuś te-
rytorjum, zawsze trzeba było sta-
czač najkrwawsze wojny i nie wąt- mięci jego pozostały dotychczas pre

tensje żydowskie do języka urzędo-
wego i stwierdzenie, że równość
praw nie wystarcza żydom...

 

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-

| burzeń w działaniu żołądka i jeli. WODA
GORZKA MORSZYŃSKA w dawce ой
do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.

Va
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Nie pozostawało przeto naszym
neo-nacjonalistom z nieprawdopo-,
dobnego zdarzenia nic innego, jak...
wspaniała ucieczka z marne; teraź-
niejszości w zawrotną wieczność:
— Naród jest pojęciem,obejmu- |

jącem nietylko teraźniejszość, lecz,
także i przeszłość, a przedewszyst-'
kiem przyszłość...

Ci nasi.. futuryści nacjonalizmu
myślą przeto o narodzie w przesz-
łości i przyszłości, a w teraźniejszoś-
ci raczej o sobie.

Spodobało im się nagle jednak
hasło narodowe, Najprzód w... po-
życzce narodowej, a teraz już i w...
polityce narodowej. Przez ośm lat
głoszono: naród to pojęcie wiotkie,
istota rzeczy to państwo, a państwo

 

to my. Nawet w konstytucji, w któ-
rej dotychczas naród zajmował na-

czelne miejsce, zdołano go w nowem

ujęciu wymanewrować bez śladu. A

teraz nagle odwrot.
I to odrazu całą gębą:

— Narodowcy to tylko my!

Nietylko się uwłaszczają, ale i in-
| mych chcą zarazem wyłaszczyć. Przy

garnięcie się pewne wielbicieli prze-

wrotów do starych zrębów polityki
narodowej może być pożyteczne.

Odganianie od jej ogniska tych, któ-

rzy je przez pół wieku rozpalali, mu-

si być tak rażące, że aż śmieszne.

Wtakich zaś doraźnych zawłasz,

czeniach tkwi źródło bałamutnych
„od czasu do czasu pojęć zagranicą.

Stanisław Stroński.

pię, że tak byłoby i teraz przy obec-
nem naprężeniu.

+ MW rozmowie, jaką miałem w Ge-
newie z Sir Johnem Simonem na
temat Paktu Czterech, omawiając tę
kwestję,
bec niego, że innemu państwu nie

11 da się narzucić zmiany jego granic i

że, gdyby ktoś coś podobnego chciał
| przedsięwziąć odnośnie do Czecho-
słowacji, musiałby po to terytorjum
przyjść z wojskiem. My oczywiście
potrafilibyśmy obronić swój kraj.
Dysponować terytorjami można było

„na konferencji pokojowej. Od chwili,
„kiedy dane państwo jest w prawnem

posiadaniu
absurdem uzurpować
ponownego dysponowania tem tery-|

torjum.
Tak samo nie możemy pojąć, jak

możliwe byłoby utworzenie związku Jeżeli obstajemy przy swych grani-| towane są Paktem Ligi, chyba, gdy
mającego na celu podział cach, to dlatego, że w dzisiejszych by ucieknięto się do wojny. Nasze

terytorjów pewnych państw, o ile „warunkach uważamy je za spra-| państwo, dla którego kwestja zmia”
państw,

„dobrze jestem poinformowany —te-
rytorjalne kwestje państw innych,
również i tych, które w związku państwa. “m

miałyby uczestniczyć, były widocz- | zmiana nie usunęłaby dziśniezado-

|nie wykluczone, bowiem co do nich|wolenia i sporów, a tylko przenio-

' podobnego

musiałem stwierdzić, wo-.

|

 

 

Czechosłowacja wobec TewizjOniznU.
Minister Benesz o rewizji granic,

nie doszłoby do porozumienia.
Stwierdzenie tego głęboko zwla-
szcza dotknąć musi bezstronnego
polityka, bowiem byłoby to nietylko
nieuzasadnione rozporządzanie cu-
dzą własnością, ale zarazem na-
prawdę niesprawiedliwe różniczko-
wanie. A to zgóry odbiera komukol-
wiek prawo stosowania wobec in-
nych narodów zasad, których samo
wobec siebie stosować nie zamierza.
Jak wobec tego zapobiec można te-
mu, aby nie powstał inny podobny
związek, któryby postępował tak
samo w kwestji granic państw in-
nych i rozsiewał w ten sposób spory
i anarchję na świecie? Zgadzam się
zupełnie z tem, co o tych sprawach
powiedział w brytyjskiej Izbie gmin
Sir Austen Chamberlain.

Uważamy pvdobne plany rewizji
za niedostatecznie obmyślane. Weź-
my np. Czechosłowację. Powiedzia-
łem brytyjskiemu ministrowi spraw
zagranicznych otwarcie: Aby można
było oddzielić od Czechosłowacji
jakąkolwiek część kraju, trzebaby
było uzyskać większość trzech pią-
tych, jak tego wymaga konstytucja.
Gdyby  ktokilwiek próbował coś

nam narzucić, nigdy
większości takiej nie uzyska. Czy
w takich warunkach niektóre mo-
carstwa będą nam radzić, czy może
nawet zmiiszać nas do tego, abyśmy
u siebie dokonali przewrotu j zapro-
wadzili dyktaturę? Albo może wy-
powiedzą nam wojnę? Czy wszyscy
nie zdają sobie sprawy, że w tej bez
myślności pracuje się na rzecz we-
wnętrznego chaosu w jednych a nie-
ziszczalnych nadziei w innych pań-
stwach, w kierunku spotęgowania

wewnętrznych konfliktów 1 w kie-

danego kraju, jest wprost runku wojny? Czyż to ma być praca

sobie prawo dla pokoju i lepszego porządku w| Ligi Narodów. Żadnym innym naci |
Europie?

| Nie myślimy, by tą drogą dało
się pracować dla trwałego pokoju.

pow i słuszne, za odpowiadają-
ce żywotnym interesom naszego

Jakakolwiek mniejsza

DEFEKTÓW CERY
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Wiadomošci |
telegraficzne.

ZAGRANICZNE.
** Wydany został dekret Central-

nego Komitetu Wiykonawczego Z. S.
R., rozwiązujący kollegjium Ko-

|misarjatu Ludowego spraw zagra”
|nicznych-. Komisarzem ludowym
spraw zagranicznych pozostał w dal-
|szym ciągu Litwinow, pierwszym
zastępcą Krestinskij. Dotychczasowi
wicekomisarze Karachan i Sokolni-
kow ustąpili i mają otrzymać inne
stanowiska.

** Francuski minister sprawiedli-
wości zażądał od izby deputowanych 4
zniesienia przywleju nietykalności
w stosunku do deputowanego Rene |
Renault'a oraz senatorów Puis i
roust'a w związku z aferą Stawi- |

skiego.
** Rząd sowiecki utworzył w Mo-

przechowane będą wszystkie doku* |
menty muzyczne i lingwistyczne,
znajdujące się w obrębie ZSRR. Do-
tychczas archiwa te liczą przeszło
15.000 pozycyj katalogowych. ZSRR.
reprezentuje 150 różnych narodo-

| wości, dokumenty te będą miały dla
badaczy ogromną wartość.

** W, Hohenschoenhausen doszło
do strzelaniny. Jedna osoba została
zabita. Powody i tło zajścia nie zo”
stały ustalone. Podkreśla się fakt, iż
prasie niemieckiej zabroniono pisać|
o zajściu. ,

** Bawiący w Londynie wysłannik
kanclerza Rzeszy Hitlera, von Ru* |
bentrop w wywiadzie z przedstawi” |
cielem agencji Reutera, oświadczył,|
że żądania niemieckie w sprawie.
rozbrojenia nie uległy zmianie i u* |
ważane są przez Niemcy za mini” |
malne.

* Syn prokuratora w Lorien,
Michał Henriot, po długich bada-
niach przyznał się, iż zabił swą żonę
w celu otrzymania premji asekura-|
cyjnejp.

Sąd okręgowy w Szawlach na
sesji wyjazdowej rozpatrywał w Kre-
tyndze sprawę niejakiego Żiniusa,
oskarżonego 0 zabójstwo prałata
Olszauskasa. Zabójca skazany zo-
stał na 10 lat ciężkich robót.

** Do obozu koncentracyjnego w
Oranienburgu odstawiono wyższego
urzędnika jednego z najpoważniej-
szych banków berlińskich Jakóba
Wassermanna, pochodzenia žydow-
skiego, za ostre wyrażenie się o mi*
nistrze Goebbelsie.

** 77 rozbitków Czeluskina znaj-
duje się już na pokładzie łamacza lo*
dów Smoleńsk.

** Oficjalny komunikat rosyjski|
stwierdza poważne zwiększenie wy” |
dobycia złota, Wszystkie kopalnie |
wykonały zakreślony plan produkcji.

** Kpt. di Mauro i st, sierż. Oli-
vari (Włosi) pobili rekord wysokości,
osiągając na aparacie z obciążeniem,
wynoszącem 2.000 kg., wysokość
8.200 m. Dotychczasowy rekord dla
aparatu z tego rodzaju obciążeniem,
zdobyty 28, IV. przez Francuzów, |
wynosił 7.507 m. к
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Zwolnienie Insulla.
CHICAGO. (Pat). Po zwolnieniu

za kaucją 200.000 dolarów, Samuel
Insull został ponownie aresztowany |
z powodu dodatkowych oskarżeń.
Po złożeniu nowej kaucji w wysoko |
ści 50.000 dolarów został lnsull po- |
nownie zwolniony. ;

A
s

słaby je na drugą stronę a walka
trwałaby nadal. Wymuszanie takich
(zmian przez zagranicę, powoduje w
takiej sytuacji bardziej stanowcze
podkreślenie nienaruszalności granic
w każdem państwie, którego to do”

; tyczy. Zatem próba wysunięcia kwe-
stji rewizji w Pakcie Czterech byla
błędem jak pod względem taktycz-
„nym tak i psychologicznym.
| Konkluzja tych uwag jest zupeł*
nie jasna, Zmiana granic mogłaby

| nastąpić jedynie drogą bezpośred_
| niego porozumienia pomiędzy pań”
| stwami zainteresowanemi, ewentual-
nie w ramach artykułu 19 Paktu

— 
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skiem zewnętrznym którejkolwiek 7
| granicy zmienić nie można, bowiem
| granice i ich nietykalność gwaran”

ny granic nie jest wogóle aktualna:
„zasadniczo odrzuca każdy taki na“
| cisk z zewnątrz i żadnemu nacisko”|,
| wi się nie podda. :

— —

 



_ własnym (ul. Uniwersytecka 5) Cen-

1 Tadeuszu",

_ mickiewiczowskie,

  

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.
—

 

PIEGI usuwa niezawodnie tylko KREM BENIGNINA

 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wdalszym ciągu pogoda sło-

neczna o zachmurzeniu umiarko-
wanem lub niewielkiem, rano miej
scami mglisto. Temperatura bez
większych zmian. Słabe wiatry miej-
scowe..

DYŻURY APTEK.
Dzii w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
piszek. !

Z MIASTA..
— Wystawa Micklewiczowska

„Stulecie Pana Tadeusza" jest
urządzona przez Bibijotekę  Wni-
wersytecką w Wilnie w gma"hu

tralny punkt wystawy stanowi pierw-
sze wydanie „Pana Tadeusza" 1834
roku w Paryżu. Dookoła zgroma-
dzono inne polskie wydania tego
dzieła oraz jego przekłady na inne
języki, następnie literaturę o „Panu

Pozatem obejmuje wy-
bbljografję i monografje

zbiorowe jego
wydania oraz okazy wszystkich in=

stawa

— Budowa kanału. Na ul. l
baterji rozpoczęta została już bu
dowa największego w Wilnie kana-
łu, który ma na celu odprowadze-
nie ścieków z terenu miasta. Kanał
pobiegnie wzdłuż Wilji do ul. Pod:
górnej.

Na robotach tych znalazło za”
trudnienie 120 bezrobotnych.

SĄDY.
— Zjazd prokuratorów. W. dniach

11 i12 bm. odbywał się zjazd proku-
ratorów z okręgu apelacji wileń-
skiej. Na zjazd przybyli wszyscy
prokuratorzy z Grodna, Pińska, No-
wogródka i Wilna, podlegający ape-
lacji wileńskiej.

Tematem obrad zjazdu były spra-
wy administracyjno-sądowe. Poza-
tem wygłoszone zostały przez pro-
kuratora Szaniawskiego i prof. Wró-
blewskiego dwa odczyty p. t. „Śledz-
two' i „Polityka kary”. Odezyty
wyczerpująco omawiają  kwestje
śledczo-sądowo-karne, uwzględnia-
jąc specjalnie fachowe nastawienie i
zrozumienie spraw prawnych

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Sądy starościńskie. Podczas

zabawy przy ul. Krzywe Koło 32 nych utworów Mickiewicza. Uzu= wynikło nieporozumienie, które

przegląd tej kwestji.

nego komitetu do wal<i
twem i włóczęgostwem, ilość żebra-

„ zmaieć, wzrosła. Przybyło więc 14 tu 
e Otwarcia wystawy dokonał 12 go
maja w sobotę o godz. 7ej wiecz.,
p. Minister Wyzneń Religijnych i
Oświecenia Publcznego Wacław
Jędrzejewicz w obecności p. Woje=
wody Wileńskiego _ Władysława
Jaszczolta, Rektora (SB. Witolda
Staniewicza i zebranych przedsta-
wicieli nauki i sztuki.

Dla publiczności wystawa będzie
dostępna od poniedziałku 14 maja
codziennie do 27 maja od godz. 10
rano do 7 ej wieczór bsz przerwy
(wstęp wolny).
— Żebraków wciąż przybywa.

Jak wykazuje zestawlenie spoie<z-
z żebrac

ków w miesiącu kwietniu, pomimo
znanego ocieplenia się, zamiast

nowych żebraków,
udziela pomocy.

SPRAWY MIEJSKIE!
— Ożywienie się robot woao-

ciągowo - kanalizacyjnych. Fun-
dusz Pracy przyznał Godatkowo dia

którym komitet  

pełnieniem wystawy jest aktualny szybko przekształciło się w bójkę
obecnie w Wilnie zbiór reprodukcyj połączoną z biciem szyb. Sprawcy
i modeli pomników - Mickiewicza w|wesołej” zabawy w osobach Ed-
całej Polsce, dający historyczny |warda i Leona Uziełłów oraz Broni-

| sława Gliniewicza stanęli przed są-
dem starościńskim, który skazał ich
na 14 dni aresztu.

SPRAWY WOJSKOWE.,
— Kto staje jutro do poboru?

W poniedziałek 14 bm. przed Ko-|Z
misją poborową winni są stawić
się wszyscy mężczyźni urodzeni w
roku 1913-ym z nazwiskami rozpo-
czynającemi się na literę G, za
mieszkałi na terenie II, III i IV ko-
misarjstu P, P
— Trzydniowy areszt za spóźnie-,

nie się na Komisję poborową. One-,
gdaj miał miejsce pierwszy wypadek
zastosowania 3-dniowego aresztu za!
spóźnienie się na Komisjepokorową.|
Kara spotkała Jana Andzuszkiewi-
cza, który spóźnił się ze stawien- |
nictwem i nie posiadał przy sobie,
potrzebnych dokumentów. Postawio- |
ny na drugi dzień przed sądem staro-
ścińskim, Andruszkiewicz skazany
został na 3 dni aresztu. Aresztowa*|
nego natychmiast zatrzymano.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Ceny chleba, W dn. 12. V. rb.Wilna 200000 złotych na prowadze

nie iobót wodociągowo - kanaliza  
   

   

 

  
   

    
   

  

    
   

   

   

   
  
  
   

   

   

  
   

   

   

 

  

   
   

znanym kredytem w wysokości

_ kwotę 380.000.
W związku z powiększeniem się

kontyngensu kredytowego  rozsze-
 Tzony został tegoroczny plan robót.
Zarząd miejski postadowił przepro-
wadzić dodatkowo roboty kanaliza-
cyjne aa ulicach: Ponarskiej, Lwow-
skiej, Bołtupskiej i Kelwaryjskiej
niezaleznie od planu robot, o kto-
rym juz donosiliśmy wcześniej.

Oyóiem w roku bieżącym kanał
ma być wybudowany na przestrzeci
10 kim. i wodociągi na przestrzeni
6 kilometrów.

| w porownaniu z rokiem ubieg
łym jest to bardzo znaczne огу-

 Wwienie się robót wodciąguwo-kana-
lzacyjnych.

WACŁAW ODYNIEC.

| 2 błękitnej krainy.
„Otwórz jego oczy na wszyst-

kie piękności i czary ziemi naszej,

niech ją pokocha i ha nie pra-

cuje...*

Emma Jeleńska-Dmochowska,

| W pięknej swej książce p. t
nMorze i Pomorze” Jerzy Smoleński
ojezierze Pomorskie kra,em błę-

kitnym nazywa. Podobne określenie
iw równej mierze dałoby się zastoso-

| wać i do innych dzielnic naszej Oj-
Czyzny, a przedewszystkiem do Ро-
lezierza Augustowskiego, gdzie się
rozsiadło zgórą 180 większych lub
mniejszych rozlewisk wodnych, nie
icząc mnóstwa rozrzuconych wśród
Duszczy, wygasających drobnych je-
žiorek leśnych, „sucharami' tu zwa-
dych. — Pojezierze Augustowskie—
to kraina zdumiewającego bogactwa
typów krajobrazowych najdziwacz-
Niejszych, w harmonijną układają-
tych się całość kantrastów, to krai-
da rozległych kompleksów leśnych,
Wielkich zwierciadeł wodnych, dzi-
ch i niedostępnych obszarów mo-
zarowych, to kraina, gdzie ciemno-
ielone bory szpilkowe i popielato-
ękitne wody radosne tworzą kom-

dinacje, by, jak mówi J, Ejsmond,
jaknajpiękniej było na świecie”, Po.
ezierny krajobraz — to stalowane

w garby wzniesienia j wzgórza, so-
 mowemi borami porosłe, to od ciem-
| Rych borów  szpilkowych powodzią
| skrawej zieleni odcinająca się gła-

dzizna zarośli błotnistych i matecz-
Rików bagnistych, to garbatego tere-

cyjnych, co z poprzednio już przy-

180000 złotych tworzy  ромагоа

odbyła się w Starostwie Grodzkiem
konierencja z  przedstawicielami|
właścicieli piekarń wileńskich,
której ustalone zostały nowe ceny na
chleb w Wilnie. Od dnia 13 bm.
obowiązują następujące maksymalne!
ceny: chleb pytlowy — 28 gr. klg..
chleb szary (sitkowy) — 23 gr. klg,,
chleb razowy — 20 gr. klg. !

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dziś wszyscy jedziemy do We-

rek na podwieczorek Koła Pań L. O.
P. P. Zabawa odbędzie się w pry-

| watnym parku pp. Spinków w Wer-
kach dzięki ich uprzejmości i w pen-
sjonacie obok pałacu.

Wstęp zniżony — i zł.
Dojazd statkami cały dzień, Sta-

tek zamówiony odchodzi © 14.15.
Bufet zimny j gorący ma miejscu.
Muzyka, tańce, bridge, konkursy
hippiczne, strzelnica i niespodzianki.

| 
 

nu zaklęsłości, tworzące kotliny, w
iktórych iskrzą się wśród viemni leś-
nej wysłonecznione jeziora, bądź
ścielą się wśród dzikiej giuszy rodu

| toriowiska, to płaskie i równe, przez
wiatr usypanym łańcuchem wydm
piasczystych  poprzegradzane prze-
strzenie — ieminiscencje lasów —
izo strzelającemi tu i ówdzie samot-
nemi sosnami-niedobitkami, z obii-
cie krzewiącym się na tych goli-

| znach polskim cyprysem — smutnym
|jałowcem, to wysokopienne lasy
podmokłe, mozaiką drzewstwa wsze
|lakiego i krzewów urozmaicone, pa-
|chnące i rozśpiewane, przechodzące
miejscami w leśne mokradła, miej-
'scami w pełne konwalij białe gaje
| brzozowe, — to kwiecące się złotym
jaskrem i modremi niezabudkami u
brzegów łąki śródleśne, srebrnemi
wstęgami strumyków pocięte, z bro-
dzącemi po nich bocianami... —
Rozmaitość i zmienność, żywość i
barwność, łagodność i niespokojność
stanowią charakterystyczne cechy
tego krajobrazu.

Intensywnie w ostatnich latach
prowadzona eksploatacja Puszczy
Augustowskiej nie mogła, rzecz oczy
rwista, nie odbić się i na jej wyglą-
dzie: zbladł krajobraz puszczy, u-
tracił swą barwność, wyzbył się
swej malowniczości. Ogromne poła-
cie lasów zamieniono w sztucznie za
lesione rewiry, straszliwie wynisz-
czono i w cmentarzyska przekształ-
cono pełne wdzięku i czaru świąty-
mie leśne; — kędy okiem rzucić, —
obnażone z szaty leśnej beznadziej-
nie szare polany świadczą, w jak
szybkiem tempie posuwa się u nas
proces ogałacania puszczy z jej prze-
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DZIENNIK WILEŃSKI

Wczoraj w godzinach przedpołu-
dniowych toczyły się obrady w po-
szczególnych komisjach, w godzi-
nach zaś południowych odbyło się
posiedzenie plenarne delegatów, na
którem złożone zostało sprawozda-

ubiegły.
W czasie dyskusji przemawiał w

imieniu zarządu głównego Ligi mor-
skiej i kolonjalnej Pankiewicz, który
witał zjazd, podkreślając, że Liga
morska i kolonjalna uważa harcer-
stwo za podstawową organizację,
która może się przyczynić swoją
pracą na terenie społeczeństwa do
budowania Polski mocarstwowej i
kolonialnej. W zakończeniu apelo-
wał do harcerzy, aby współpraco-
wali z Ligą.

Z kolei odbyty się wybory uzu-
pełniające do Rady naczelnej har-
cerstwa. Zgłoszona została lista kan-

nie z działalności związku za rok|

Walny zjazd harcerstwa polskiego,
„pełnioną wnioskiem druha Zawadz-
|kiego z Warszawy, który wysunął
|na kandydata ćruha sędziego Jana
| Grabowskiego. № głosowaniu wy-
| brano kandydatów z listy zgłoszonej
| przez komisję główną. Do Rady na-
czelnej weszli: Józefina Łapińska,
Czarniecki, Koczyk, Łowiński i Ta-
deusz Kamieński.

Natychmiast po zjeździe odbyło
się konstytucyjne posiedzenie Rady
naczelnej harcerstwa.  Uchwalono
różne wnioski w sprawie zmiany
statutu, przyczem przyjęto je w
brzmieniu Rady naczelnej.

Po uchwaleniu budżetu w brzmie-
niu przygotowanem przez komisję
skarbową przewodniczący zjazdu,
prezes sądu okręgowego w Warsza-
wie, p. Antoni Kamieński, wygłosił

„dłuższe przemówienie pożegnalne.
Odśpiewaniem roty zjazd został

zakończony. dydatów przez główną komisję, uzu-

 
— Poświęcenie sztandaru Koła

C. K. Koła Nr. 2. Dziś o godz.8.30
na boisku XX. Salezjanów (ul. Do-
brej Rady 24) odbędzie się uroczy-
stość czerwonokrzyska. Ma się od-
być poświęcenie sztandaru Koła
Nr. 2 (najstarszego męskiego) przy
szkole Nr. 30 im. ks. K. Lubiańca.

tej okazji zaproszone zostały
wszystkie miejscowe Koła (26), w
ogólnej masie do 2000 osób, władze
szkolne, władze Czerwonego Krzy-
ża, przedstawiciele Czerwonych
Krzyży Łotwy, Hiszpanji i Estonji z
racji stałego stosunku koresponden-
cyjnego. Jeśli będzie pogoda i przy-
będą wszyscy zaproszeni, odbędzie
się defilada, msza urocz. i akademia.
— It zjazd delegowanych K.
P. Dziś rozpocznie obrady w Wil

nie Ill doroczny zjazd delegowanych
Katolickiego Związku Polek z archi-
decezji wleńsxiej. W zjeździe weź
mie udział prawdopodobnie około
100 delegetek. Ziazd rozpocznie
Msza św. w Ostrej Bramie, poczem
nestąpi otwarcie obrad w sali przy
ul. Metropolitalnej 1. Wieczorem
delegatki wezmą udział w herbatce,
wydanej na ich cześć w zakładzie
3w. Józefa. Bezpośrednio po zjeź-
dzie, a więc 14 i 15 b. m. odbędzie
się kurs instrukcyjny dla wszystkich
uczestniczek zjazdu. Kurs ten bę
dzie miał na celu pogłębienie orga-
nizacji wśród swoich członków. Po
zakończeniu zjaadu i kursu, w dniu
16 b. m. uczestniczki udadzą się
z pielgrzymką do Kalwacji.
— Mowy zarząd Bratniej Po-

mocy aiumnów Seminarjum Me
tropolitalnego, wyviaay na ostat-
mem wainem zebraniu, ukonstytuo-
wał się, jak następuje: prezes
Edward Klejno, wice-prezes Adam
Masiulanis, skaibnik Stanisiaw Ma-
yszczyk, sekretarz Alfons Kamiński

! gospudarz Mieczysiaw GoięDiowsni
— Z T-wa Eugenicznego. 17 b. m.

w Ośrodku Zdrowia (Wielka
prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt
na temat „Starość”, Walka ze sta-
rošcią. Odmlodzenie. Począlek o g.
6 wiecz. Wstęp wolny.

ślicznych lasów. I nietylko Puszczy
Augustowskiej. Wystarczy uprzy-
tomnić sobie, jak wielkie zapasy
przeznaczonych na eksport materja-
tów zalegają wszystkie stacje na
szlaku kolejowym Wilno - Grodno -|Białe, unaocznienie klejnotów tego
Suwałki, by nabrać przeświadczenia,
że zawarte w lasach naszych bo-
gactwo narodowe poważnie jest za-
grožone.

Polska bynajmniej nie posiada
niewyczerpanego  rezerwuaru bo-
gactw leśnych. Podczas, gdy w Eu-
ropie na jednego mieszkańca, we-
dług Zona i Sparhałka, przypada
0,69 — 0,72 ha lasu, u nas tylko 0,31
ha. Niemcy i Francja, aczkolwiek |:
mają lasy o wysoko rozwiniętej kul-
turze gospodarczej, to jednak, sza-
nując swe bogactwa narodowe, im-
portują dla swej ludności i przemysłu
produkty drzewne. Przytoczone ilu-
stracje nie wymagają komentarzy.

Jeziora Augustowskie, jak w
swoim czasie pisałem *), odrębny i
swoisty ton krajobrazowi nadają rys
iego naczelny, rzecby można, stano-
wią. Niezwykła malowniczość jezior
błękitnej kraimy Augustowskiej ma |:
swe źródło głównie i przedewszyst-
kiem w tak potężnym czynniku
twórczym piękna krajobrazowego,
jakim jest las, — nic tedy dziwnego,
że do najbardziei wspaniałych źwier-
ciadeł wodnych dadzą się zaliczyć
te: z nich, które się rozsiadły w sa- |:
mem: sercu puszczy.

Celem ostatniej mojej wycieczki

*] „Jezioro Wigry” (Dziennik Wileński

Nr. 118, 1932). „Notatki z wycieczek do

Augustowa” (Dziennik Wileński, Nr. 205,
rok 1933).  
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  — Dyrekcja państwowego gimna-
zjum żeńskiego im. ks. A. J, Czarto-
ryskiego w Wylnie, ul. Orzeszko-
wej 9, niniejszem ogłasza, że podania
o przystąpienie do egzaminu do kl.
I-ej przyjmuje kancelarja gimnazjum
codziennie od godz. 10 do 14.
— Dyrekcja gimnazjum państwo-

wego im. E. Orzeszkowej w Wilnie
powiadamia, że podania w sprawie
przyjęcia do klasy I-ej gimnazjum
tutejszego przyjnowane będą w kan
celarji gimnazjum od 10 maja do 5
czerwca r. b.
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po-

wszechna „Promień wraz z Przedszkolem
przyjmuje zapisy na r. szk. 1934/33,  lnfor-
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, niezamožnym zniżki Komplety fran-

—

 
| cuskiego bezpłatnie. i

— Szkoła „Dziecko Polskie”, ul. Mic-
|kiewicza 11 m 11 przyjmuje zapisy uczniów
li uczenic do kl, I-VI oraz do przedszkola
| codziennie w godz. od 13 do 14, We wtor-
ki i piątki od godz. 13 do 14 i «d 17 do 19.

SPKAWY AKADEMICKIE.
‹ — Zebranie sekcji uświadomienia

religijnego Sod. Marj. Akademików
U. 5. B. z referatem na temat „Akcja
bezbożnicza w dobie obecnej” odbę-
dzie się dn. 13 b. m. o godz. 16 w lo-
kalu sodal. (ul. Wielka 64). Goście z
młodzieży akademickiej mile widzia-
ni,

 

Przy zatruciu, wywołanem zepsutemi (

   

Radjotygodnik dla młodzieży. „Myśli
brane".
przedprożu
20.50: Audycja wesoła. Dzien. wiecz, Wiad.
sportowe zbiorowe. Godzina życzeń (pły-
ty). Kom. meteor.
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Studenta Kapałę przywiezio-
no do Wilna.

W dniu wczorajszzm do Wilna
orzywieziony zastał zbiegły komu-
nista student Kapała, którego z po-
lecenia władz sądowych osadzone
w więzieniu na Łukiszkach.

Badany Kapała przyznał się, iż
amierzał zbec do Czechosłowacji.
gdzie posiada z7naiomvch.

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodzieje w cukierni. Nie-

nani sprawcy po wyjęciu szyby
w oknie dostali się do cukierni
orzy ul. Mickiewicza 27, należącej
io Teraszkiewicza, i skradli nakry-
de stołowe frażetowskie, gotówkę
biżuterję, wartości 1500 zł. Skra-

izione rzeczy znajdowały się w
„mmkniętym kufrze, który złodzieje
stworzyli dobranym kluczem.

|RSAARTSBNSIRAS

wy-
19.52: Muzyka lekka. 20.35: NE

Bliskiego Wschodu” — felį.

Poniedziałek, dnia 14 maja 1934 r.
1,00: Czas. Muzyka. Przegl. prasy.

11.50: Thomas-uwert. do op. „Mignon“ (ply-
ty). 11.57: Czas. 12.05: juzyka popularna
płyty. Kom. Meteor, 12.33: Słynni śpiewacypotrawami, jak również alkoholem, zastoso- (płyty). 1255; Dzien. poł Pogad. "Wil Aero“

| wanie naturalnej wody „Franciszka-Jėzeia“

   

 

s»
e
z

i

 

ODCZYTY. jest środkiem pomocniczym. Pytajcie się
lekarzy. 8373

'— Odezyt Proi. Pelczara. W po-
niedziałek 0 godz. 17-ej w sali gi-;
mnazjum państwowego im. kr. Zyg-
munta Augusta prof. dr. Kazimierz
Pelczar wygłosi referat p. t. „Čo o
wieku dojrzewania chłopców rodzice
wiedzieć powinni”.

Ze względu na aktualność i waż-
ność tematu wstęp dla rodziców i
wychowanków innych szkół średnich
wolny,
— Odczyty o wizerunkach

Matki Boskiej. Staraniem Towa-
rzystwa Marvi Niepokalanej Królo
wej Polski „Marianum* i przy po
oarciu Archidiecezjalnego Instytutu
Axcji Katol ckiej, dr. Mieczysław
Skrudlik z Warszawy, znany polski
marjolog, wygłosi w sali Sniadec-
kich cykl wykładów maryjnych ku
czci Najświętszej Panny w miesiącu
maju, na które zaprasza się całe
katolickie Wilno po wieczornych
nabożeństwach majowych. Pierwszy
wykład odbęizie się w środę 16 b m.

SPRAWY SZKOLNE.
— Ministerjalna wizytacja szkół

Minister oświecenia p. Jędrzejewicz
wizytował w dniu wczorajszym na
stępujące szkoły: 1) Gimnazjum im.
Zygmunta Fugusta, 2) Gimnazjum
im. Adama Czartoryskiego, 3) Szko-
łę Techniczną, 4) Szkołę Ogrodni-
сга Oraz publ'czne szkoły powszech
ne Nr. 7 i Nr 6.

Wizytacja odbyła się w towarzy
stwie Kuratora, p. Kazimierza Sze-
lągowskiego oraz naczelników wy
działów Kuratorjum O. S. W. i wi
zytatora ministerialnego».
— Szkoły Nazaretanek. Egza-

miny wstępne do poszczególnych
klas gimnazjum i szkoły powszech-
nej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu w Wilnie, ul.
Piaskowa Nr. 3, rozpoczną się w dniu
22 maja i trwać będą do 30 maja

ącznie.
Zapisy uczenic przyjmować bę-

dzie Sekretarjat szkoły codziennie
od 15-go0 maja od godz. 9 do 12-ej
w południe. 548—2

krajoznawczej było zwiedzenie więk

mych na wschód od Augustowa, bę-
dących niejako przedłużeniem łań-
cucha  jeziornego Sajno - Necko -

uroczego zakątką Ziemi naszej, u-
przytomnienie zakrytych w nim skar
bów pięknej naszej przyrody rodzi-
mej, — Posuwający się z Augustowa
'w kierunku Sejn odbiera najsam-
wpierw wrażenie nużącej monotonji
na widok ciągnących się po obu stro

mocno przetrzebionych botów so-
snowych, poprzecinanych pełnemi
świeżych pnialów wyrębami, bądź
zwartemi zagajami młodej sośniny,
Monotonję łagoddzi wynurzająca się
z borów, zlekka pomarszczona, sreb-
rem i błękitem iskrząca, się fala je-
ziora. Jestto jezioro „Białe”, jedno
z najbardziej poza Wigrami estetycz.
nie okazałych źwierciadeł wodnych,
centrum turystycznego ruchu, cel
licznych wycieczek letnich. **)

Kanał Augustowski łączy jezioro
„Biate“ ze „Studzienicznem', poto-
żonem wśród puszczy, w zielonej ra-
mie cienistych jej lasów. Rozmiarami

których
jest dalszym ciągiem (Sajno, Necko,

wyniosłe, wznoszące się niekiedy o

Spokojna linja brzegowa tworzy nie-
liczne zatoki ; półwyspy. Nad brze-
giem jeziora rozłożyła się nieduża

 

**) Krótki opis jeziora został podany

 

lea i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dzis ze-

spół Reduty daje dwa przedstawienia (tyl-
ko dziśj świetnej sztuki w 3-ch aktach p. t.
„Sprawa Moniki”, o godz. 4 popoł po ce-|,
nach zniżonych i o godz. 8 wiecz. po ce-
nach zwyczajnych. Sztuka ta w Warszawie
grana była ponad 55U razy.

Jutro „lowariszcz” — ceny propagan-
dowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Ulegając
licznym prośbom, kierownictwo teatru
„Lutnia” pozyskało uroczą artysikę Lucja-
nę Romanowską, która dziś wystąpi w swej
najlepszej roli w „Nitouche”. będzie to
ostatnie przedstawienie tej popularnej ope-
retki, która w bieżącym sezonie miała naj-
większe powodzenie.

Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”.
Dziś o godz. 4 popoł. po cenach propagan-
dowych grana będzie najweselsza komedja
muzyczna „Niech żyje młodość!”

Premjera operetki „Noc w San Se-
bastiano“. Premjera najnowszej operetki
Benatzkiego „Noc w San Sebastiano" zapo-|
wiada się wspaniale. Reżyser M. Domo-
sławski dokłada wszelkich starań, aby wi-!
dowisko wypadło pod względem artystycz-
nym imponująco. Kostjumy i dekoracje —
nowe. L о i
— ścinne s „Nowego Miomu-

sa” w „Lutni”, We maż 15 i środę 16
maja odbędą się dwa przedstawienia po-
|opary, w Warszawie zespołu „Nowy

omus',

Muzyka jezzowa.
Codz. odc. pow. Feljeton. Wil. kom. sport.

22.00: Słuchowisko „Pociąg”. 22.30: II
reportażu muz. Kom, meteor. 23.05: Muzy-
ka taneczna.

się raz stalą w Sydonie?“
humorem naszkicowany przedstawia przy-
godę bogatego kupca sydońskiego Marcha-
bela, w którego córce zakochał się ubogi

„ ogrodnik.
wkrótce jednak doznał niezwykłego szczę-
ścia, gdy odwróciło się koło fortuny i
z ogrodnika został królem.

klubu. 15.00: Hejnał i pieśń majowa. Wiad.
eksport. i giełda roln. 15.20: Koncert dla
młodzieży (płyty). 15.55: Recital skrzypcowy
16.20: Francuski. 16.35. Koncert symfonicz-
ny (płty). 17.30: „Puścizna Bolesława Chro-
brego i Kazimierza Wielkiego — odczyt.
17.50: „Przyroda górska jako źródło tęży-
«пу i wiecznej młodości” — odczyt. 18.10:

18.50: „Co mas boli?"

20.02: Koncert. Feljeton.
cz.

„Myśli wybrane”.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Teatr wyobraźni.

Dzisiaj, w niedzielę, o godz. 18 ze stu-
dja wileńskiego transmitowane będzie przez
wszystkie rozgłośnie polskie
pióra Zygmunta Falkowskiego,
tle noweli Henryka Sienkiewicza p. t. „Co

słuchowisko
osnute na

Obrazek ten z

bogacza,Przepedzony przez

To pogodne słuchowisko nadaje się
również dla młodzieży.

Inny rodzaj posiadać będzie ponie-
działkowe słuchowisko, opracowane podług
noweli Gustawa Daniłowskiego p. t. „Po-
ciąg", które usłyszymy dnia 14 maja o
godz. 22-ej. Odznacza się ono żywą, pełną
dramatycznego napięcia akcją.

Wirtuozi na istrumentach jazzowych.
Kiedy mowa o jazzie, zwykle ma się

 

gen.
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umiej.
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wite w art p. t. „Notatki z wycieczki do Augu-

— Teatr-Kino Colosseum,
premjera: „Dwie Siostry”,

8.30: Czas.
Kazanie. 10.35: Muzyka. 11.57: Czas. Kom.
meteor. 12.15: Poranek muzyczny.
Audycja dla wszystkich. 15.00: „Pamiętajmy
o pastwisku” — odczyt.
16.00:

17,10:

fortepianowy. Codz. odc. pow.
225275 3 I IIS II IIIi isI III IIA IISKII II SIS

kilka zaledwie chat, otulonych wień

Atrakcję
stanowi zdaleka bielejąca kapliczka,
wzniesiona na półwyspie, jak opiewa
wmurowana tablica, w r. 1770 przez
pułkownika Wincentego Morawskie_

— Pocztowy koncert na cele dobro-
czynne. Dziś o godzinie 19,30 w parku im.

Żeligowskiego odbędzie się wielki
koncert orkiestr i chórów pocztowych przy
współudziale orkiestry Zw. Prac. Miejskich.
Czysty dochód przeznaczony na głodne
dzieci Wileńszczyzny.
— Teatr Objazdowy gra dziś arcywe-

sołą komedję Z. Geyera p. t. „Kobietka
z eleganckiego świata” — w Fodbrodziu,
jutro 14. V. w Postawach.

Dziś wielka

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 13 maja 1934 r.

9,30: Nabożeństwo. 10.15:

14.00:

15.20: Koncert.
Słuchowisko dla dzieci, 16.30: Muzy-
płyt. 16,45: Kward. liter. 17.00: „O

ętności czynienia zakupów” — pogad.
Muzyka Padhala. 18.00: Słuchowisko:

się stało w Sydonie?"”, 18.40: Recital
Rozmait.

okrytych biało - różowym szro-
kwiecia drzew owocowych.

tego zacisznego zakątka

„który, jako pierwszy pustelnik
osiadł w tem miejscu i Studzieniczne
założył”, Wspaniale prezentuje się
jezioro na tle gasnącego dnia bez-
chmurnego, kiedy szaro - błękitna

tafla poczyna się mienić grana-
i fjoletem, kiedy wody zupełna

niemal cisza zalega, przerywana pły”
nącą z gęstwin brzegowych melodją
słowiczą, kiedy w zasnutej sinawą
powłoką otaczającej przyrodzie do-
stojna jakaś powaga panuje.

Dalszem ogniwem łańcucha je-
ziornego-jest jezioro „Serwy”, o kil-
ikanašcie klm. od Studzieniczego od-
ległe, komunikujące się z ostatniem
zapomocą kanału A.ug. Odcinek dro-
gi Studzieniczne - '5erwy nie przed-
stawia nic osobliw'ego, nie odsłania
barwnych widoków, nie daje malo-
wniczych obrazków.
przerzyna smutkiem. melancholji spo.

Szeroki trakt

tereny lasów  bezdrzewnych,
wzdymające się w faliste wzgórza
żółtych piasków — rozległa polana,
okopami wielkiej wojny pocięte, par”
tje leśne o pożałowaniu godnym wy-
glądzie, — pozatem żadnego osiedla,
żadnego śladu żywego człowieka na
przestrzeni kilkunastu klm. Rozpra-
szają się towarzyszące wycieczkowi
czowi w ciągu niespełna 3-ch godzin
wrażenia szarej jednostajności i u-
czucia beznadziejności, znikają cał-
kowicie na widok „Suchej Rzeczki” |

 
ha myśli cały zespół orkiestrowy, chociaż
charakter i styl tej muzyce nadają właśnie
poszczególne instrumenty, wchodzące w
skład zespołu. Wiadomo, że skrzypce w
jazzie odgrywają minimalną rolę, opiera
się on przedewszystkiem na instrumentach
dętych oraz tych, które stanowią podsta-
wę rytmiczną. a więc fortepian, banjo, gi-
tara i perkusja. W krótkiej radjowej au-
dvcji o godz. 18,10 w poniedzialek usłyszą
radjosłuchacze szereg drobnych utworów
jazzowych, przyczem poszczególne instru-
menty wystąpią solo — saxolon, puzon,
trąbka. gitara i fortepian będą popisywać
się kolejno.

Helena Lipowska przed mikrofonem.
Znakomita śpiewaczka Helena Lipow*

ska wystąpi w poniedziałek o 21,15 w po-
pularnym koncercie wieczornym, transmito-
wanym przez wszystkie rozgłośnie. Ar-
tystka wykona program złożony z ulubio-
nych aryj operowych, jak arja Micaeli z
Carmen, Neddy z Pajaców, oraz Desdemo-
ny z Otella. W części orkiestrowej kon-
certu na uwagę ae M. Rudnickiego
wstęp do dramatu „Kaligula“ Roztworow-
skiego. Dyryguje Stan. Nawrot.

— wesołej wiosczyny, położonej na
południowym brzegu jeziora, w oto-
zbiornika wody dla kanału Aug.,
lonego aksamitu łąk nadbrzeżnych.
Jezioro „Serwy* jest zapasowym
zbiarnikiem wody dla kanaiu Aug.,
zasila się licznemi strumykami, spły-
wającemi doń z okolicznych lasów.
Długość jego wynosi okoio 8 klm.,
szerokość nie przekracza 1 klm.,
głębokość sięga 20 mtr. Posiada kil-
ka większych wysp, gęsto gajami po-
rosłych. Brzegi lesiste, miejscami
moczarowate, około wsi „Serwy”
wzgórzyste, bezleśne. Na południo-
'wo-wschodnim brzegu jeziora, w nie
znacznej odległości od wsi „Sucha
Rzeczka”, znajduje się schronisko
szkolne z prześliczną perspektywą
na jezioro i obramujące je lasy, ideal
ny punkt letniskowy dlą obozów
harcerskich.  Przeglądające się w
nurtach jeziora, całą gamą zieleni
$rające lasy, niemało mają w sobie
powabu j czaru. Tu, w bliskiem z je-
ziorem sąsiedztwie, można widzieć
starych grenadjerów puszczy i ich o-
piekunów, tu można trafić na dzikie
ostępy, gdzie gąszcz drzewstwai
krzewów ciemne tworzy czeluście,
tu, w tem zapadlisku, gdzie bez u-
działu człowieka rodzą się, rosną i
umierają drzewa, kryje się całe bo-
gactwo prawdziwego piękna pusz-
czy, tu wreszcie wśród cudnej sym-
fonji lasów i jeziora, w atmosferze,
przesyconej żywicą sosny, subtelną
wonią brzozy, aromatem zielska leś-
nego, zapachem bagna i wody jezior-
nej, tęskniąca do błogosławionego
spokoju dusza naprawdę, wyzwala
się z ohydy życia codziennego.

(W maju r. 1934,    
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Z KR
T spadek cen na Żyto PAS

T
„32 uczny p " ВЙ AE į Najwięcej imprez sportowych ma dzi- Wczorajszy mecz piłkarski Drukarza z ZŁ. 15.000 — 77730. 83272 96669 96786 100115 100651 105830

NOWOGRÓDEK (Pat). Ostatnio (za wyjątkiem pow. lidzkiego) zaku”.sjaj Warszawa, która zorganizowała u sie-| Makabi udowodnił, że ambicją można mie-| Zł. 10.000 — 1000 45185. 115204 120731 121776 128510 136017 136811

na terenie prawie wszystkich po- pywana jest na miejscu, zatem Spo- bie święto P. W. i W. F. Na stadjonie| raz nadrobić pewne luki techniczne. 22 5,000 — 6992 67740 74517 101145| 139536 139899 147121 149588 150025 150066

wiatów wojew. nowogródzkiego Za- dziewaćby siĘnależało raczej pode | wojska Polskiego odbędzie się rewja 7 ty- Drukarz jest oczywiście drużyną słabą, Zł. 2000 — 3373 10556 19291 40762 169850. оава ooochadaiowe

obserwowano znaczny spadek cen niesienia cen na żyto. Kupcy zbo” |sięcy sportowców. ale do gry wnosi dużo młodości i dlatego|64857 72708 74419 80163 106267 111266 Zi. OIS ži 2 5

na żyto. Zjawisko to zaobserwowa” | żowi, powstrzymując się od kupna | Na tym samym stadjonie rozegrany zo-| właśnie sympatją publiczności cieszą się 155741 159230 161456. Zł. 10.000 — 52959 65713 72978.

no jednocześnie z akcją zbożową żyta, sztucznie cenę obniżają, w Oba" | stanie mecz piłkarski o mistrzostwo Ligi| ci młodzi gracze.
ZŁ 5.000 — 19938 55054 133697. |

Funduszu Pracy i przypisywać na- wie przednagłą zwyżką cen W TAZIE|między Legią a Ruchem. Już w pierwszej połowie gry widaćeKaRODOAAEEARE RKai eTe i do

ležy wylącznie przyczynom spekula- , dokonywania większych zakupów Ponadto przewidziane są zawody pił-| było, że walka potoczy się w dość ostrem 800 m.: 1) Kostrzewski 1,57,58, 2) Po-|134222 135055 150261 153717 154896 162405 T

cyjnym, Większość bowiem żyta jiącznie z Funduszem Pracy. karskie drużyn A-klasowych, otwarcie se-| tempie. Świetnie grał bramkacz Bartosze-| jak, 3 i 4 Niemcy, R ‘а ооа S ks e

5 zonu žeglarskiego, wyšcigi kolarskie i inne.| wicz, który wyratował drużynę od szeregu Pchni + Z 1

Kieska pożarów wwoj. Nowogroazkiem. Z imprez lekkoatletycznych najcieka- ania sytuacyj Pierwsza bram-| m, zaa asiP 0 GAŻ i pac aa A

NOWOGRÓDEK (Pat). W związ-, pow. wołożyńskiego, gdzie spłonęło|wiej zapowiada się mecz A. Z. S. warszaw-|ka zusiała strzelona przez Drukarza (Gło-|sca Polacy. 99545 100065 100755 102961 119781 129344

ku z panującą w ostatnim czasie su-| 100 zabudowań, powodując stratyW |skiego z Berliner Sport Club. wacz). Skok wzwyż: Plawczyk 185. cm., 2 1:3 134373 136559 139400 143188 144686 144764

szą na terenie woj. nowogródzkiego|wysokości 640.000 zł. : W innych miastach Polski przewidziane Po zmianie stron Makabi stara się|miejsca Niemcy, 4-te miejsce Polak. 147452 155063 162471 169216. )

w sposób zastraszający szerzy się W gaszeniu pożaru brało udział |są tylko mecze piłkarskie o mistrzostwo wyrównać, co jej sę udaje, bo Szwarc zdo- Ształeta 43100 m: 1) HSC-w ozasie| _ MARSZAWA (Pat). Wi 6-ymdniu

klęska pożar:w (straty wynoszą od kilka ochotniczych straży pożarnych Ligi. bywa remisową bramkę. 43,6, 2) AZS. ciągnienia 29-e) polskiej państwo”

30 do 100.000 zł.), z czego: wewsi oraz przybyła straż z Oszmiany. Kraków będzie terenem dwuch spotkań Mecz kończy się więc wynikiem 1:1, Rzut oszczepem:  leworęki Niemiec wej  loterji klasowej następujące

Strzałowo i Maiachowce, pów. ba- | Władze administracyjne wspólnie Z| ligowych: Garbarnia Warszawianka i Pod-| co jest oczywiście wielką niespodzianką. |Eberle rzucił 59 m. 90 cm, 2 * 3 miejsca większe wygrane padły na numery w

ranowickiego,w Jankowicza:h iNa-| wojskiem mają zorganizować kuch=' górze—Strzelec. Zawody wczorajsze sędziowł popraw-|Polacy, 4 Niemiec. Rar „pa? 5

libkach, pow. stołpeckiego, we nię polową dla dożywiania pogorzel-| W Łodzi w ramach meczu lekkoatle- |nie p. Woklman, któremu należy zawdzię- Po pierwszym dniu punkiacja brzmi ZŁ 10.000— 1.913, 12.699, 98.560,

wsiach Bujniewicze i Pogiry, pow.

nowogródzkiego, Piaskowcach, pow.

lidzkiego i ostatnio, w dn. 9 maj

AJU.

ców.
Wiadomość, jakoby

maja rb. | buchł z podpalenia, jest w każdym|

SP.O R T

| tycznego Łódź—Poznań odbędzie się mecz

pożar wy- L. K. S. — Polonia.
W Wiedniu odbędą się dzisiaj tina'o-|

 

| spokojnie bez żadnych ekscesów.

 

czać, że mecz zakończył się wyjąkowo |

W. piątym dniu ciągnienia 4-ej klasy

Kto wygrał na loterji?
Zi. 1.000 — 3152 11977 18772 20209

 
33:29 dla Niemców.

Bokserzy polscy w Ameryce.

132.630, 154.478
|“ Zi. 5.000 —2.964, 21.196, 54.879,
| 88.626, 96.177, 110.746 i 146.996.

 

duży pożar w miasteczku Traby,jbądź razie jeszcze przedwczesna.  |we spotkania tenisowe o mistrzostwo Iniormator wycieczkowy. NOWY JORK. (Pat). Wczoraj

| Anstrji WARSZAWA. (Pat). Nakładem|przybyła tu na pokładzie S, 5. Be-,

Pożar puszczy Hołubickiej. |

Z Głębokiego donoszą, iż w pusz-,

czy Hołubickiej z nieustalonej przy”

czyny wybuchł dnia 10 bm. groźny|
objął znaczną|

pożaru wysłał 2 kompanje wojska i gra

saperów. Kopiści z ludnością miej-

scową byli czynni w ciągu 24 go- zy,

gaszeniu ognia. Mimo nad- | Syrokomli start biegu drużynowego lekko-

W Belgii w Leodjum Pogoń lwowska

mecz z reprezentacją miasta.

W Wilnie zaś mamy tylko dwie impre-

a mianowicie o godz. 11 nastąpi z ul.

Min. W. R. i O. P. ukazał się infor-

mator „Szkolne schroniska wyciecz-

kowe” zawierający wiadomości o-

gólne o szkolnej akcji turystyczno-

krajoznawczej, wartości wychowaw-

rengaria z 12 godzinnem  opóźnie-

niem drużyna bokserów polskich.

Wszyscy zawodnicy są w doskonałej

formie, prócz Sipińskiego, który

przeziębił się w drodze. Polacy po-

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,70—124,01—123,39. Berlin 209—

290,2 — 208,48. Gdańsk 112,02 — 173,08—

—————— dr dok Яе ży poż h, atletów. Metaw Cielętnik ul. Ars ; ieczek i d PET й

połać puszczy, niszcząc stare drze” ludzkich wysiłków straży poźatkych, jatletów. Meta w Cieą mit PAE e-| czej wycieczek, ochronie przyrody,| zostają jeden dzień w Nowym Jorku| 17222. Holandja 358,70 — 359,00—357,80.

ludności oraz K. O. P., pastwą pło-|nalskiej. Startują wszyscy najlepsi lekko- |parkacą narodowych, rezerwatach|dla zwiedzenia miasta. Jutro rano RZJE e

wa z wiekowemi dębami. !

Ponieważ ogień objął część pusz-| mieni padło około 300 ha lasu war- | atleci Wilna. Drugą imprezą jest mecz leśnych, zachowaniu się podczas wyjeżdżają oni do Chicago na zawo- 5,311/2--5,25'/:. Nowy Jork kabel 5,29—5,32

czy, znajdującej się w pobliżu wsi| tości około 100 tys. złotych. : | pilkarski o mistrzostwo okręgu. Mecz od-|wycieczek, ochronie zabytków sztu-| dy, 5,26. Paryż 34,95—35,04—3%86. Praga

Hornowo, skutkiem czego poczęło | Podczas gaszenia pożaru kilku będzie się o godz. 17 na Antokolu. Ż.A.K.5.| ki i kultury i t. d., jak również in- POLKA MISTRZYNIĄ AUSTRJL 22,03 — 22,08—21,98. _ Stokhoim 139,45—
140,15—138,75. Szwajcarja 171,70—172,13—

zagrażać niebezpieczeństwo miesz- |

kańcom tej wsi, zorganizowano do- |

raźną pomoc z mieszkańców wspo”

mnianej oraz okolicznych wsi, przy”

czem udano się po pomoc do od-|

działu K. O. P., który na miejsce!

włościan i kopistów uległo poparze-

niu.
Władze miejscowe przeprowa-

gra z drużyną P. K, S. z Lidy.

Widzimy z powyższego, że specjalnie

ciekawych imprez dzisiaj nie mamy.

dzają obecnie dochodzenie celem ——————
®

ustalenia powodu požaru.

Na rogach rozjuszonego buhaja.
skutkiem czego rozjuszone zwierzę | których znaleziono mnóstwo mo-

rogami rozpruło brzuch włościani- net pochodzenia polskiego, szwedz:We wsi Miedniki, gm. zaleskiej,

włościanin Piotr Karasienko roz-

szarpany został przez dzikiego bu-

haja, który, urwawszy się z uwięzi,

biegł przez wieś w kierunku lasu.

nowi, a następnie poczęło go

po ziemi. Rozjuszone dzikie zwierzę

zostało zastrzelone.

Karasienko usiłował byka zatrzymać

 

|
| konserwatorskie, które przeprowa-

\

Stary kurhan pod Rykont»mi
Przed kilku dniami pod Rykon-

tami natrafiono na stare kurhany, w

tarzać kiego i rosyjskiego z XVII stulecia.

Wykopaliskami zajęły się władze

dzają badania archelogiczne.

strukcje w sprawie korzystania ze

szkolnych schroniskwycieczkowych,

ich wykaz i mnóstwo innych nie-

zbędnych informacyj dla młodzieży

szkolnej uprawiającej turystykę.

BERLINER SPOÓRT-CLUB i A Z. S.

WARSZAWA (Pat). W sobotę rozpo-

częły się 2-dniowe zawody lekkoatletycz-

ne pomiędzy Berliner Sport-Ciub'em a

warszawskim AZS. Wyniki są nsstępujące:

100 m.: Koślicki (AZS) 11,2 sek., 2 i 3

miejsca zajęli Niemcy, 4-te Polak. 
WIEDEŃ (Pat). W sobotę Jędrzejow-

ska (die iamose Polin — jak ją nazywa

wiedeński Sport- Tageblatt) zdobyła na

międzynarodowych mistrzostwach teniso-

wych Austrji tytuł mistrzyni Austrii W

finale pokonała ona łatwo Austrjaczkę

Deutsch 6:0 i 6:3.

W półfinale Austrjak Metaxa pokonał

naszego Hebdę 6:0, 6:3, 2:6 i 6:0.

W grze podwójnej pań para Jędrze-

jowska—Deutsch wygrała z parą Wolii—

Neumann w stosunku 6:1, 6:1. W niedzielę

para  polsko-austrjacka walczyć będzie

z parą Szapory—Winkler. 
 

 

171,27. Włochy 45,051/—45,17—44,94. Ten-

dencja niejednolita.
Akcje: Bank Polski 91,50—89,25. Czę-

stocice 20. Cukier w-ski 19,50. Liipop 12,15

—11,80—11,90. Starachowice 11,60—11,10

11,15. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: 3 proc. poż. budo-

wlana 45,25—45. 4 proc. poż. inwestycyjna

113,25. 5 proc. poż. konwersyjna 65,75.

6 proc. poż. dolarowa. 78, drobne 11,50.

4 proc. poż. dolar. premj. 53,90—53,80.

7 proc. poż. stabilizacyjna 69,88—68,75.

4 i pół proc. listy zast. ziemskie 51,25.

Tendencja dla pożyczek przeważnie utrzy-

mana, dla listów macniejsza.
/ Dolar prywatny 5,26.

Rubel za 5-tki 4,62, za 10-ki 4,64. 
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Kupno adaż || KAROL JANKOWSKI i Syn UIA UNS ы
39120982||— РАВЯУКА $УКМА BIELSKO || Prospekty wysyła baz| "Lepiej"nie nie po”

Kupię maszynę ręczną ® plainie „Ksawerów”Sp. | wiem FA ja Erkės po.

do szycia. Oferty do
Akc. Radomsko. | myłkę dałem Na Bt.

„Dz. Wal.” dla W. R. RZ 4 zada 7) let, który był zrobiony

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że Kupię domo2-3 miesz” swój skład fabryczny wWilnie, peikiaMala pa i I

obstrukt kaniach z placem 200 — ° kž t j l

15% choróbpowstaje z powodu 1 300 sążni kwadr. naj- ul.Mickiewicza 21 aniaGalius STTTEZTTT

 

Chory żołądek jest główną przyczyna Po”

   

wstawania najrozmaitszych chorób,

czyszcza
zł

—zanie'

krewItworzy zła przemiane

! chętniej na Zwierzyńcu.
 

| Adresy proszę zostawiać
 | w Administr. dla W. R.

 

do wszystkich klas. Ad-
res ul. Święto-Jakóbska
6—5 (róg Dąbrowskiego)

| ZGUBY |

materii. 509 i Rodzeju d godz. 12—15 oprócz| "TTTEZORSZKWEĄ
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! |od go op!

ZIOŁA Z GÓR HARCU rų a Tiek Jubileun Odo enia EziPOOR

  

 

jak to stwierdzili
nym środkiem
usuwają obstrukcję,

 

 

Na scenie nowy Бо-
gaty program:

 

st gz?Pan

 

 

 

PECZ

   

Spiew—Tańce—Aktówka
wski, Z. Winter i In

D 2ROWRWPOCZEKA

Kiezwykie się bawi publiczność

zkryzyse
Rzeczywiście warto obelrzeć,

na najweselszym
szej kreacji ws-echświatow ] komika

mms
— Sala dcbrze ochładiana za pomocą

D-ra LAUERA

wybitni lekarze, sa ideal

dla uzdrowienia żołądka,

są łagodnymśrodkiem

  

  
  
  
  
  

 

tlmie najpoteżniej-

 

I Ron-Valt (duet taneczny) Br.

 

EDDIE CANTORA

ODBIORNIK 3 lampowy
dwu-obwodowy, do sieci
z głośnikiem „Philips“,

| okazyjnie do sprzedania.

do nabycia we wszystkich księgarniach.

Główny Skind w Księgarni Ostrobramskiej

Józefa Jurkiewicza, Wilao, ul. Ostrobramska 23
 

| Lwowska 20 m. 1. 549-0
   

 

 
 

Borski, S$. Jano-

Wilno,
Przsprowe

 

Sukces  uzuoełnia
Rewelacyjna kolo-
rowa rysunkowo-

ki, opakowa!

WILNO, ul. Świętojańska M 2.

  

 

I na stację.

VAG i A L

BIUROTRANSPORTGWE.
Dominiaańska

EASPEOYCJAM EJSKA"
1-6 tei. 987

1 przechowawie me*

bli oraz costawa | ekspedycja towarów ze Biacji

AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA

Rodowita francuska
poszukuje kondycji na

| iato w domu obywatel-
skim. Jagiellonska 9—13

 

 

 
dogląd <horego(rej) za
niską opłatą z utrzyma-

niem. Wilao, Moniuszki

32 m. 4 H W. gri
AisSakaiii

wdowa po sierżancie

w. r. znajdująca się w

skrejnoj nędzy wraz #

dwojgiem dzieci prosi o

jakąkolwiek przcę, mo-

że prowadzić samodziel-

Nr. 2674 na imię Wacła-
wa Folwarskiego un. się.

508

 

507—2
 

Letnisko
3 pokoje z kucennią, ias

sosnowy, TZeka — MOŻAA

z utrzymaniem, majątek

Dierżanty, & КИ. оа sta-

Aieksan-
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1 = "EE EUIROWEY 7 |ehmis'rzyni lub gospo” ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra poor kotki rasowe od 5 zł. pod firmą i urządzenie do odstą- Dwėr nad Wilją przyj- ‹

Wiin I. Ad. Mi " dyni na wieś Zam "ię usuwają cierpienia wątroby, nerek, se e sprzedam. Orzeszkowej
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> Kopki. 1
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: Piusów X i XI Wykon. nis legi- Z. Ala 2 Akdaiki 1:50; Sadtóne pudełko Zł. 2.50 kroju. 54 w WILNIE ZA 120 ZŁ. na kuchnia, 4 zł. dzien-

tymaeji, portretów. grup etc.—Misterne|| pre. Oflarna 2 m. 7. Sprzedaż wopłekach| drogoriach (skl. aptecznych.)
pod kierownictwem  wspėlwlnšele. wynajmę na cały sezon mie. Adres w Admini" į

upozowanie. Wszelkie nowości. Cenv ля> zniż й r gr HALLU mag. W. Z. |Jetnisko 3 klm. od Wil- dze MTA 4

Ž ,
kojowy- AA ai

Žž —————————us|| sziuczne  wody minera'ne (Vichy, na, domek 3-pokoj Letnisko w majątku, 1

az GONE M
Ems, Karlsbad | Inne) I napoje chło- = autobus. 9. | piękna miejscow, ak, {

@ Dziś wielka Premje.a. Wstrząsający dramat dziewczyny, którą świat odtrąc'ł p te: azące przyrządzane wyłącznie na | tel Ł653 5 m. %] jąs sosnowy. Od stac.

65 „da 1Tięgą p ! L [3 i pėl klm, Adres: Pod-

akład: Piwna 7, = “ | brodzie (Dziedzielėwka).

KINO-REWJA
Megazyn: Wielka 50 w pielęgno- =A

66
ц ы Letnisko do wynajęci :

„COLOSSEUM
Aš | APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA zoo SNU мк| zad” brzegiea. jezioraw |

QSTROBRAMSKA 5
Le I WŁADYSŁAWA NARBUTA. letnią praktykę i po Trokach. Tamże nieduży

ZUZANNA MARWUILE. Reżyser MAC FRYCZ. t Kupuje zioła iecznicza dla pofrzeb opteni daje chwalae zaświadczenia z dom do sprzedania, „Do-

udział biorą E Tauberówna, W. Wańkowiczowna| wszelaie wsxazówki ich zbierania, suszeniaIuprawy.| Kiinik. Chątnie przyjmę Kea gy w a.

 
 

muryczna
2

g oteska p. t.: «Trzy małe świnki». nowocz. aparat. wentrlacyjnej. Dziś początek © godzinie 2 ej.
cji  Ludogaji

o

2 MIESZKANIA 3-poko- ,—————0———58
4 me kasyno, UMIE szyć. qrowiczowa. 499

LA м у amALTEA
jowe  diantoda S * 62 j Adres 7 OE, ai

kaś aż R NE „Uz. Wil.*—L skawe0- |

€E©| Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze dziś! Dziś początek c godz 2e| Spieszcie zobaczyć! Już w tych dniach dawnooczekiwany aais e į || I iary lub zacfiaro-anie LETNISKA

= Mijonowe ercydzielo iežysei|i Turze' s«lego p t L J 0 N SR od dzielnic ——| ргасу prosimy Składać|„ TIPÓWCE

=
) o *-PENSJUNAT w Adm. „Dz. W.“ dla I

<—>

po 50 zł. mies. Antokol- Wdowy* 3 nad WILJĄ

cz
O

S M i E R c i ska 35, u wiaściciela. wERKi |” ,. g o lrzynašcie kilometrów

2 nad z przepiękną Lorettą Young. 497—2| pod Wilnem.  Miejsco- od Wilna w stronę Nie-

›

3POKOJOWE SE wość zdrowa, malowni-m
menczyna о 1/4 kilo-

La ias ю

cza, park, las в | metra od szosy są do

TEODORO AEZE ПКТаЕЫГЕ /Sika >> 52GK:
MIESZKANIE „ park, | osnowy i ана ka aż

AM а UB | plaża, | pierwszorzędna Burzyciel. wynajęcia dwu i trzy p

DZIŚ OSTATNI
która jestb olśniewającą 73 parterze co wynaję| kuchnia, nowoczesne u- 2 „/kojowe  "mieszkania z

OŁIEŃI
wspanialszą | ciekawszą ©1& od zaraz. Młyno-| rządzenie, komunikacja| „> Patrz! Ten męż- kuchniami. Komunikacja

Swiatowy tryumt
: nIi dotycheras w super:|wa 5/7, wskaże dozorca.| statkami i aulobusami, czyzna zniszczył mój autobusowa, izeka, pia”

:
przeboju 500| ceny przystępne. Poczta spokój domowy! | ża, las sosnowy. Dowie-

o й 5 — Zbałamucił ci żonę? dzieć się w dnie świą-
Jerozolimka, tel. 14-26.

464—1

Pralnia _ Kryzysowa
Bieliznę brudną prze-

— Nie! Ale swojej żo-

nie kupił droższy kape-

susz, aniżeli ja mojej!

teczne na miejscu, w

dnię powszednie w Wil-

„nie Mickiewicza 33 m, 6

tel. 12-12. 510

wiLNO MÓWI w zachwy.le o tym najw. filmie doby obecnej

K R 6 L 0 w A K R Y S T Y N A a. režys R. MAMOULIANA. Spieszcieujrzeć. edni.
Do wynajęcia pokój z
wygodami, może być z
używalnością kuchni lub
bez, ul. Pańska 23 — 2

LELI0S
TDi

RADCA TOWAK 3

  

ANGNCZERNNOOINDmiso

 

 

  

; «10-
т wejście z Montwillow-|| mienię w nową. 5z| z ——

|a" kra a Galai J © = e f 25 = avi i D skiej 502 szkodzących środków = icO Letnisko. Miejscowość u-

к M ZA 7 ać a

odbywa się mycie. | rocza, las i rzeka blisko,

| enome lny śp Git abejo doby obecnej (prod.WIEDEŃSKIEJ
OCZ ? Ргазще się tež przy- wielka obfitość jagód

Z aa i ma Mż: m m Mieszkanie 5 pokojowe,|| zwoicie,: kołnierzom wszelakich, utrzymanie

i Bkrrczszyca"EL
Ę

| głoneczne & wszelkiemi| | połysk nadaje lustrza Zdrojowiska. bardzo dobre. 5 razy

}
>

wygodami na 1-em pię-|| NY: co mówią panie, —_.M| dziennie, od Wilna 42

m
i

trze do wynajęcia od|| Panowie i panny, —
klm. autobus do miejsca.

1 czerwca. Pilsudskie-|| niech że wiedzą Wil- B bi и Adres w Administracji

Kuriam=
go 29. Dozorca wskaže. ziaaki.14piarzemyna ubien „Dz. Wil” 512—0

' + — Ргаза тедташстпа plsze 0 kreacji „SZMIDTA: „Jest to wielki artysta z Bożej łaski na.miarę CarusoI Klepury“ ' 511 | z cudownie fi- + ° i

7 w
unki, że czasy S

|

YE Bs PR Lk <MELIOSS. || DE Droga| z Wielki,|pitna
ч >= 3 WO °°

‘ PRACA też są niedrogie. Zdrój Adolfa. Szczawa ч

i iii
Zautok Literacki 5,|| šiarozana. Leczy gościec, Wyjaśnienie.

- @ || cukrzycę, zatrucie rtęcią Mój + avi

MIESZKANIE odremon-| Pokój słoneczny z wygo- l mieszkania DOBRA krawcówa szu-| Na zarządzającego do-| i choroby drog oddecho-| „wsze лаоТЕНн

M Lia   

 

 

KRUPNI bez po ases | Mieszkania | towane, 3 pokoje, kuch- ® 0
OrówLjX6 oGGLtGREZJI

sporządzisz przy pomo к mia, elektryczność, piw-| Kasztanowa . 6 pokojowe, wszelk. wy- kostjumy, płaszcze, su- osobę w starszym wieku, z ' p

wy złołowo korzencej |... wódki | | > pokoje | nica, ciepłe. Dzielna 42.| <— — — — ч gody,ogródek, do wyna- -knie i bieliznę, a także| doskonale obeznaną z Ma A Za w si wana

Flakon 1 zł. wystarcza na 62 ry UDA r ulażekziia do 490—1| Mieszkanie posiadające| jęcia. Sierakowskiego 21. wszelkie przeróbki ze| remontami domowemi, dla sób a RE 2 ъ

Poleca Skład Apteczny Saias оН6 žo. IA yiNSS wygody, ogró- — starego. Zna się na go-| ogrodnictwem, z prawem w aras. a siebie dziewczynę.

wa TRUBIŁŁY 99 dek od 1 czeryca do POKÓJ ładnie umeblo- spodarstwie i na kuchni,|bankowem : wekslowem, zosta 7 — A jak poznał, że ty

a vs a kowej Z, o warunkach| pokoje 1, 2 bl. lub wynajęcia. Zaułek Mon- 25 zł. ięczni ю i dzwyszaj i K TA iedni

SARSKA 12. 04 Tatarekiėj) dowiśdzieć 44 1 dozot“ okoje 1, e . lu todtoseki M GAS 7 wany, 25zł. miesięcznie, może wyjechać na wieś| nadzwyczaj uczciwą, go- — Kotlet był doskona-į jesteś odpowiednią dla

wiLnO, LUDWI AR okna wagę 74 przecudnych| cy. 467—2| Tie! ładne z wyg. do wy* у 0 Zwierzyniec, Stara 26. miesięcznie. Wymagania| spodarną i  pracowitą. tyl — mówi gość do kel-| niego?

Taa.ze wocy kul.fńskie я 95 Р į najęcia. Św. Jakóbska|PO PO 508—3 Wiadomość: Węcewicz, skromne. Królewska 6, jaściciel domu ul. Po-| nera. — Będę wszystkim — Powiedziałam mu

zapachów. || mama.| ]0—. 507 | aanaaanacżanńkkAknkAnkkć Mickiewicza 7. 550—0 m. 2 4| łocka d. 11. 144—2 polecać wasz zakład. to sama i wyjaśniłam.

z 3 ————— Žr L TLATADC ir — е p Iano< Aaaa o A —

_ Wydawca: ALERSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1. Odpowiedzialn RedaktorSTANISŁAW JAKITO: a

 

dami do wynajęcia

SUOTERĄ
= *  

 fx 

  
+ ka pracy dziennie, szyje  

 

gorąco polecam wych. 350  
  


