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Leonard Raczko
Por. 81 P. P.

po długich | clęžkich cierpieniach opatrzony $w. Sakramentami
zmarł w Rajczy k-Zvwer dnia 16 maja r b. w wieku lat 20.
Nabożeństwa żałobne odbędą się: dziś w kościele pziafjalnym w

Turglelach o godz. 8 rano | jutro w Wilale w kościele św. Jakóba o go-
dzinie 8 rano

© czem zawiadamia pogrążona w żałobie
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„RYGA. Pat). Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych wydało zarządzenie,

demonstracyj. Od póinocy dnia dzi-
siejszego wojska obsadziiy wszyst-
kie gmachy publiczne, dokonano
wielkiej. ilości aresztowań u, in.
wśród skrajuej prawicy i „iegjoni-
stów*. Aresztowano kilku socjalde-
mokratów, aby zapobiec wybucho-
wi strajku. W wili dr, Kalnina, prze-
wodniczącego parlamentu, znaiezio-
no większą ilość bron. Oddział
śwardji obywatelskiej zajął giówną
kwaterę socjaldemokratów. Władze
w dalszym ciągu poszukują broni, O
2 м mocy premier Ulmanis udał się
do Prezydenta Republiki, aby złożyć
sprawozdanie.

RYGA. (Pat). Ogłoszono stan
wyjątkowy, który ma obowiązywać
w ciągu 7 miesięcy. Obwieszczenie
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego 

38,70 > HHiai ГОВ

och Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy sprzedaż:
:dn0 ZALESIONYCH BUDOWLANY.H DZIALEK

pot | PRZY SAMYM и
wa] | pRzysraku EP ОМА НУ
44,12 pod mazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONOW“
syjaś Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, tkowo suchą
52, ass miejscowość, doskonałą i tanią komunikację wą (14 min.

pó] a)
3. Parcele od 500 złotych na dogodne spłaty.
stów] Iniormacji udziela ząd, Wileńska 35 m. 10, od 10—2 i od 6—7-ej.

tel. 177.

о-К

- | Rozmówki rozbrojeniowe © GeneGleka
pool] GENEWA. (Pat). Głównym przed-, dziwszy to i podkreśliwszy decydu-;
1,

fak dziś kwestja rozbrojenia. Na ten te- |wodzenie  konierencji dozbrojenia|
| mat rozeszły się dziś inieresujące |Niemiec, komisja główna przekaże|

_ pogłoski. w szczególności duże | cały problem radzie Ligi Narodów,
ž wrażenie wywołały pochodzącez| jako temu organowi, od którego
104] kół amerykańskich pogłoska, wedle konferencja otrzymała mandat opra-

j129| której delegaci wielkich mocarstw cowania konwencji rozbrojeniowej,
niss| W odbytych rozmowach mieli dojść a przewodniczący konferencji Hen-

| do przekonania że kontynuowanie| derson podałby się do dymisji. Rada
| brac konierencji rozbrojeniowej jest ligi powolaiaby wówczas komitet,
, Ww obecnych okolicznościach bezce- który miałby za zadanie rozpatrzeć,

w. lowe i że komisji głównej, która czy istnieje możliwość zawarcia kon.
|] zbierze się 29 b. m. mie pozostanie wencji w sprawie zbrojeń na innych

4 Nic innego, jak stwierdzić niemożli- podstawach jak te, na których opar-
aj| Wwość wykonania powierzonej konfe- |ły się dotychczasowe prace konfe-
A  łencji rozbrojeniowej misji. Stwier-|rencji rozbrojeniowej.
ъ нн
a ЫB li d ° !
“1 Burziiwa demonstracja

4 lamencie belgijskim.da w pariamencie DEILgijskim.

ka BRUKSELA. Pat. — Crlonkowiejogromne zamieszanie. Zawezwane“
m”| t. zw. legjonu narodowego, którzy|wojsko i policja musiały interwe-,
lic | tworzą organizację bojową, urzą |njować, dokonując licznych aresz-

towań. Jednocześnie inna grupa
manifestantów, członków tej orga-
nizacji rzuciła do domu socjali-

(6) | dzili w parlamencie belgijskim gwał-
JI  towną manifestację, przerywając

obrady. Manifestanci rozrzucili w

„danta garnizonu ryskiego, dowódcy

podpisali premjer Ulmanis į minister
wojny Balodiss W mieście panuje

miotem kuluarowych rozmówbyła jącą rolę, jaka spowodowała niepo-| spokój, ia ulicach krążą wzmocnio-, wego ustawiono kulomioty,
ne patrole policyjne. Linje kolejowe|
i mosty są pilnie strzeżone. WRy-|
dze na mostach na Dzwinieustawio- |
ne zostały karabiny maszynowe. |

RYGA. (Pat). Stan ogłoszony
dziś w nocy, w pierwszych nadzwy-
czajnych dodatkach gazet, nazwazy
zostai stanem wyjątkowym, nato-
miast rozplakatowane obecnie na
ulicach miasta obwieszczenia urzę-
dowę mówią o wprowadzenie stanu
wojennego. Kierownictwo akcją
wojskową spoczywa w ręku komen-/

dywizji gen. Berkisa, |
Według doniesień prasy areszto-

wani zostali dotychczas: ałonik|
partji S, D., marszałek sejmu dr.|
Kalnin, kierownik robotniczej orga-|
nizacji sportowej Bruno Kalnin, pre-
zes centralnego komitetu partji S.
D. poseł na sejm Menders oraz sze-
reg wybitnych działaczy z pośród
członków tej partji i członków gru-
Py „legjonistów. W czasie prze-
prowadzania rewizji znaleziono po-
dobno znaczne zapasy broni.

      

  
zabraniające wszelkich wieców ij

|dawnictw o kierunku hitlerowsko-

jzostał kordonem wojska i przepro-|

ILE.

 

 

 

 

Wszeikie pochody, wiece i ze-
| brania są zakazane. Przewidują re-
organizację rządu w kierunku wpro-
wadzenia do rządu ugrupowań cen-
tralnych,m . in. mówi się o tem, że
do rządu ma wejść prezes partji po-
stępowej b. premjer Skujenieks. O
jgodz. 2 w nocy prezes ministrów
Ulmanis przyjęty byt przez prezy-
denta państwa, któremu ziożył spra-
wozdanie o wydanych przez rząd
zarządzeniach i sytuacji w kraju.
Zarządzeniem rządu zostały zawie-
szone następujące wydawnictwa;
„Socjaidemokrats“, „Denas Lapa“,
„Jauna Diena“, „Tajsniba“, "au
tas Veniba“, oraz szereg innych wy-

iaszystowskim i skrajnie lewico-
wym, w języku niemieckim „KRigaer
Tageszejiung'. Dom Ludowy, twier-
|dza socjalnej demokracji, otoczony| wadzono w nim szczegółową re-
wizję, Naprzeciwko Domu Ludo-

RYGA. (Pat). W, motywach ogło-
szenia stanu wojennego podano, że
do wprowadzenia tego stanu rząd
został zmuszony i iem  wia-
domości o przygotowującym się
przewrocie,  nieudolnością sejmu,
niemożnością zastosowania odpo-
wednich kroków w celu usunięcia
trudności gospodarczych. Biorąc
pod uwagę ciągle wzrastające nie-
zadowolenie w najszerszych ma-
sach, rząd dopatrywał się w obec-
nej sytuacji grożby powstania roz-|
ruchów i uważai za swój obowiązek|
zastosowanie wszelkich możliwych |
dla niego środków, aby zapobiec
wewnętrzno - politycznym powikła-
niom. Zarządzenie stanu wojennego
zawiesza działalność partyj politycz-|
nych i sejmu do chwili przeprowa-
dzenia reiormy konsytucji.

DYNEBURG. (Pat). W Dyne-
burgu panuje zupełny spokój, po uli-
cach krążą wzmocnione patrole po-

licyjne. |

lzbie deputowanych odezwy grożące
terrorem deputowanym, przyczem

stycznego w Brukseli bombę, która
zupełnie zniszczyła wewnętrzne urzą-

 

Możliwa rekonstrukcja rządu. |
, RYGA. (Pat). Dziś spodziewana szkap ma objąć tekę ministraoświa-|
jest. rekonstrukcja rządu. Wedlug ty. Możliwe są dalsze jeszcze zmia-|
pogłosek, w skiad gabinetu wejść ny. Ogłoszenie listy gabinetu spo-į

„я Śpiewali pieśni i wznosili okrzyki|dzenie.
jee| Przeciwko deputowanym. Powstałe TOR nas, :
10“

„A ° е° ® a

«| Herriot wykluczony z sekcji ligi.
«# s >obrony praw człowieka.
” PARYZ Pat. Sekcja ligi obronyjdo rządu, który uchwalił dekrety

i 2 praw człowieka w Lion postanowiła |oszczędnościowe. Mie jest to osta-
oł przeciwko 4 głosom wyłączyć |teczna decyzja, gdyż o wykluczeniu
ei| Z tego stowarzyszenia Herrlota. Stoi |członka może zadecydować dopiero
je | to w związku z należeniem Herriota, komitet ceetralny.

2 | Walka z bezrobociem we Francji.
PARYŻ. (Pat). Prezydent Lebrun
dpisał wczoraj dwa dekrety, z

sm | których pierwszy zmienia ustawę o
_ ubezpieczeniach społecznych w celu|wykonania pilnych robót, zwłaszcza

Й przekazania na wielkie roboty pub-|w najbardziej dotkniętym bezrobo-
liczne 75 proc. rozporządzalnych| ciem ośrodku paryskim. Pożyczki na
funduszów ubezpieczeń, drugi zaś| cele walki z bezrobociem przekazy-
powołuje komisję narodową wielkich|wane będą departamentom, gminom

" robót w celu zwalczania bezrobocia.|lub organizacjom upoważnionym do
Komisja ta dzielić się będzie na tego przez departamenty lub gminy.
dwie podkomisje finansową i tech-|

| 40 ofiar katastrofy w kopalni.
PARYŻ. (Pat), Z miejscowości wielu Polaków, . niema wśród ofiar

Mons donoszą, że wskutek wybucliu żadnego robotnika polskiego. Ciała
ko) $azów w kopalni na głębokości 821 zabitych wydobyto dziś na po-

m. nastąpiło obsunięcie się zwałów|!wierzchnię. Krótko potem w szybie
tej) węglowych i pożar. Ofiarą wybuchu, wybuchł pożar, tak że zaszłą ko-

nieczność zamurowania całego szy-

ja
З niczną. Rozpocznie ona swoje prace

w początku przyszłego tygodniąi
ustali przedewszystkiem program

le:

mają były premjer Skujenieks oraz|
rektor uniwersytetu Auszkap. Au-|

Wrażenie w Kownie.
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:'

Wiadomość o przewrocie łotewskim
nadeszła do Kowna w godzinach|
rannych, Niektóre dzienniki wy-
puściły nadzwyczajne dodatki,
wstrzymując się narazie od komen-

tarzy.
Jedynie „Lietuvos Aidas“ omawia

krėtko wydarzenia, ustosunkowując
się doń życzliwie i przeprowadza

 

Wojna Boliwji
GENEWA. (Pat). Na porządku

dziennym odwołanego w ostatniej|
chwili posiedzenia publicznego Ra-|
dy Ligi figurowała sprawa wojny o|
Chaco. Przyczyny odroczenia szu-
kać należy w sprzecznych tenden-|
cjach, istniejących w tej sprawie. Z
jednej strony istnieje tendencja od-
roczenia całej sprawy do następnej
sesji Rady celem pozostawienia obu,
wojującym państwom, tj. Boliwji i!

 

dziewane jest około północy.

anałogję pomiędzy przewrotem ło-
tewskim a wydarzeniami litewskiemi
z grudnia 26 r. Zdrowy instynkt pań-
stwowy zwyciężył, pisze urzędówka
litewska, powinniśmy się z tego cie-
szyć zwłaszcza w tak ważnej chwili,
gdy wszystkie 3 państwa bałtyckie
troszczą się o to, aby jaxnajšcišlej
się złączyć i zabezpieczyć swoją
niepodległość.

z Paragwajem.
się, jak słychać. do energiczniejszej
akcji dla położenia kresu wojnie,
przybierającej formy coraz bardziej
okrutne, Ogłoszono telegram rządu
boliwijskiego, zapowiadający, że je-
żeli wiadomości o nieludzkiem trak-
towaniu jeńców wojennych przez
Paragwaj znajda. potwierdzenie, to
Baliwja zbombacduje stolicę Para-
gwaju. Ponieważ z raportu komisji
Ligi wynika, że kontynuowanie woj-

mej Padło około 40 górników.
. BRUKSELA. (Pat). Prasa za-|bu. Na miejsce wypadku udał się
' mieszcza szczegóły wypadku w ko-| król i członkowie rządu. Przed ko-

2 palni węgla w Paturages koło Mons. |palnią zgromadziły się tłumy krew-

- Wybuch gazów nastąpił w głębokor
_ ści 805 m. w podziemnym korytarzu,

ygój $dzie pracowało 46 górników. 5 osób

nych zabitych górników. Wśród ze-
branych dochodziło do przerażają-
cych scen rozpaczy. Z pośród zabi-
tych większość stanowią jedyni ży-ło] wydobyto ze strasznemi oparzenia- A

psl mi. Reszta nie odpowiadała na sygna|wiciele rodzin. Dyrekcja kopalni,

0, ły, Dopiero w nocy stwierdzono, że |która miała przeprowadzić od 20 b.

‚ай 41 górników zostało zabitych na |m. obniżkę płac, postanowiła odło-
ko] miejscu. Ciała ich są zwęglone, Mi-|żyć ją do 30 czerwca.

4
mo że w kopalni zatrudnionych jest

Paragwajowi, czasu na- zajęcie sta- ny jest możliwe tylko dzięki zagra-
nowiska wobec ogłoszonego w nie- nicznym dostawom broni, istnieją
dzielę raportu komisji Ligi, Zdru- niewątpliwie teoretyczne możliwo-
giej strony W. Brytanja pod wpły- ści energiczniejszej mterwencji.
wem wiadomości z Chaco skłania |

Katastrofa na jeziorze Kallavesi.
HELSINKI, Pat. W wypadku na

jeziorze Kallavesi, gdzie rozbił się
o skałę podwodną statek, utonęło

Na jeziorze Kallavesi w Fin-

alndji statek pasażerski najechał na

SAMOLOT FRAXCUSKI SPADŁ DO MORZA.
PARYZ Pat. Francuski hydroplan| wzywającą pomocy, przejął nie-

Wojskowy, którym jechały 4 osoby,| miecki statek „Dresden*, który lot-

spadł do morza w odległości 30|ników wyratował.  dk. mil od Dunkierki. Depeszę radjową,

 

skałę podwodną i wskutek silnego

uszkodzenia natychmiast zatonął.

Według dotychczasowych danych

przeszło 20 pasażerów utonęło,

 

przeszło 30 osób, w tem troje dzie-
ci. Dwedzieścia kilka osób udało się
uratować. Przyczyną wypadku było

zagranicą8 zł.

Konta czekowe w
TUTISBR  

Nadzeyczojne zarządzenie nu Łotole.
Obawy przed zamachem—Wprowadzenie Stanu wojennego—Represje
wobec $.-D.—Aresztowanie marszałka S$ejmu—Liczne aresztowania.

Zawieszenie kiiku pism—Zawieszenie działalności Sejmu.

Dalsze zarządzewia włada,
ułósy pracy 0 przewrocie.

RYGA. (Put). Nadchodzące z
różnych stron kraju wiadoiności po-
twierdzają, że wprowadzenie stanu

wojennego przeszio wszędzie spo-

kojnie 1 bez iacyndentow. Kząd do-
tychczas nie wydai żadnych specjal-
nych zarządzeń, ograniczających

codzienny tryb życia ludności UDO-
strzenia dotyczą narazie dziaialnošci
partyj politycznych » prasy. Łakaza-
no urządzenia wszeikich zebrań,
wieców. pochodów, wprowadzono
cenzurę prewencyjną i zawieszono
zgórą 5U wydawnictw, m. in. prawie
wszystkie wydawnictwa wycnodzą-
ce w żargonie.

Dom ludowy, stanowiący główny
ośrodek socjal-iemokratów, zamia-
nowany zostai domem aizsargówi

mieści się w nim obecnie komenda,
biura i koszary tej organizacji, а-
mknięto około: 50-kiika lokau nale-
żących do różnych związków zawo-
dowych. Zamknięty został również
zydowski dom ludowy.

IW] ciągu ubiegiej nocy aresztowa-
no w Kydze okoio 20 osob, m. in. jak
podaje prasa, $ ołicerów garnizonu
ryskiego. Aresztowania i rewizje
trwają dalej. W czasie rewizyj ode-
brano działaczom lewicowym znacz-
ną ilość broni. Ź pośród wybitnych
socjaldemokratów nie udało się wła-
dzom bezpieczeństwa zaareęsztować
dotychczas posła Buszewica, istnieje
podejrzenie, że ukrył on się na tere-
nie jednego z miejscowych poselstw.

MW godzinach porannych prezes
rady ministrów Ulmanis przyjąi na-
czelnych redaktorów gazet, inior-
mując ich o istocie i przebiegu ostat-
nich wydarzeń.

(Według krążących pogłosek, w
najbliższych dniach ma nasiąpić roz-
wiązanie rady miejskiej w Rydze.
Komisarzem rządu ma zostać obecny
prezydent miasta Celmins.

Prasa ryska jest przepełniona
szczegółowemi opisami dokonanego
przewrotu.

Dziennik partji rządzącej „Brihwa
Zeme“, komentując wydarzenia
ostatniej doby, pisze, że w historji
Łotwy rozpoczyna się nowa era.
Dyktatura partyj już się skończyła.
Zawodowi politycy muszą wrócić
narodowi zagarniętą przez nich wła-
dzę i zejść z areny. Łdaniem gazety,
ostatnich wypadków możnaby uni-
knąć, gdyby sejm przyjąi zmianę
konstytucji, zaproponowaną przez
związek chłopski.

„Pehdeją Brihdi* jest. również
zdania, że jednym z ważniejszych
powodów przewrotu było „zma-
sakrowanie“
przez sejm, Dziennik utrzymuje da-
lej, że sejm na najbliższem posiedze-
niu w dniu 18 b. m. byłby niewątpli-
wie odmówił rządowi pełnomocnictw
w zakresie spraw» gospodarczych, a
nie jest wykluczone, że mogłoby
dojść do wyrażenia votum nieufności
rządowi.
Organ wojskowy „Latwijas Karej-

vis“ zwraca uwagę na inny fakt,
mianowicie na przygotowywania ze
strony organizacji faszystowskiej t.
zw. legjonistów, na czele których
stoją były pułkownik Ozols ; kpt.
Dubrowski. Organizacja ta zamie-
rzała podobno dokonać przewrotu
jeszcze przed zamknięciem sesji sej-
mowej, W tym celu w łonie związku
aizsargów powsiała tajna organiza-
cja, na której czele stał legjonista
Asinis. Do organizacji należały oso-
by posiadające wiasną broń. Orga-
nizacja podzielona była na dziesiątki.
Pieniądze, broń i amunicję „legjo-
niści* otrzymywali, jak twierdzi da-
lej „Latvijas Karejvis', z Niemiec.
Według pianu w dniu przewrotu do
Ryśi przybyć mieli wydaleni uprzed-
nio z kraju prze zwładze Ozolsi
Dubrowski. Zamach miał się rozpo-
cząć napadem na sejm w czasie po-
siedzenia j uwięzieniem wszystkich
posłów, przyczem premjer Ulmanis
oraz wielu posłów z ugrupowań
mieszcząńskich miało być  rozstrze-
lanych, . posłowie zaś należący do
partji socjal-demokratycznej mieli
być umieszczen: w obozach koncen-

 

 wadliwe manewrowanie. tracyjnych. | M

 

projektu konstytucji |

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

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.

druku mogą być przez Fdministrację dowolnie zmieniane.
P. K. O. Nr. 80187.
= MEJ aan 9 KEP" Tę

Ogłoszenia
Terminy

 

js.
NAJTNŃSZEM ŹRÓDŁEM ZAKUPÓW |
KONFEKCJI, GALANTERJI

TRYKOTAŻY, BIELIZNY

tm W. KONIK yy, JD
Ostatnie

wytwórnia OBUWiA

każdy 50%/e

    

    
   

nowości sezonu,

50% zaoszczędzi

KICZ ROLI

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE. |

* Wczoraj popołudniu przeszedł
nad powiatem Iwowsklm hura-
gan, który w wielu miejscowościach
pozrywał dachy z domów, uno-

sząc je o kilkadziesiąt metrów, po-
wyrywał drzewa z korzeniami oraz
poczynił znaczne szkody w lasach.

* Dnia 23-5 na zaproszenie rzą-
du polskiego przyjeżdża do War-
szawy estoński minister spraw
zagranicznych Seljamay. Pobyt mi-
mistra Seljamay potrwa dwa dni.
Ministrowi towarzyszyć będzie wice-
minister spraw zagranicznych Lare-

tei.
ZAGRANICZNE.

** W więzieniu w  Mingstawie
wybuchł w warsztatach pożar,
ktory wyrządził szkody obliczone na
loo,ooo dolarów.  Pomieważ ogień
wybuchł w róznych punktach, przy-
puszczają, że zostai on podłożony
przez więźniów, którzy jednak za-
chowali się zupełnie spokojnie.

** Potwieraza się wiadomość że
jugosłowiański minister spraw
zagranicznych Jevtić przybędzie
do Paryża z urzędową wizytą dn.
116. Minister spraw zagranicznych
Barthou udaje się w sierpniu do
Białogrodu i Bukaresztu.

** Rząd Rzeszy uchwalił ustawę
ograniczającą dopływ ludności
wiejskiej ao wieikich centrów
przemysłowych. Ustawa przewidu-
je zakaz zatrudnienia w miastach o

wielkim procencie bezrobotnych
przybyszów ze wsi, którzy w osta-

tnim czasie wykonywali pracę w

gospodarstwach rolnych.
** Komisja parlamentarna p6-

wołana do zbadania afery Sta-
wiskiego uchwaliia zwrocić się do

uby deputowanych z wnioskiem @

przediużenie mandatu, gdyż nie

zdołała dotąd doprowadzić do koń-

ca swego zadania.

" О związku ze sirajkiem w
Stanach Zjednoczonych w różnych
miejscowościach doszło do krwa-

wych starć. W] San Pedro robotnicy
|doków zdobyli ogrodzenie, za któ-
| rem znajdowali się łamistrajkowie.
MW. wyniku bójk: 1 osoba została za-
bita, 2 bardzo ciężko ranne i znacz-
na ilość lżej rannych. W Houston
w stanie Texas wynikła” utarczka
pomiędzy robotnikami, należącymi
do związków :obotniczych, a łami-
strajkami. W! Birmingham w stanie
Alabama zabity został 1 robotnik
oraz 4-ch rannych.

’ Delegacja rolnicza
wyjechała z Berlina do Drezna,
gdzie zostaną zakończone obrady.
WI piątek delegacja powróci do
Warszawy.

** W związku z interpelacją w
parlamencie angielskim w sprawie
zamówień niemieckich na motory
dia samolotów, prasa niemiecka po-
(daje, że motory zamówione były
przez niemiecką Hanzę Lotniczą.
Motory te mają być wbudowane do
12-tu aparatów komunikacyjnych o
34 silnikach.

»* Ministerstwo propagandy Rze-
szy urzędowo zaprzecza wiadomo-
šciom prasy zegranicznej, jakoby
przygotywzno w najbliższym czasie
newy bojkot żydów w Niem-
czech. Nie przewiduje się żadnych
nowych zarządzeń przeciwko żydom
zamieszkałym w Niemczech.

** Otwarty został w gmachu by:
łego Sejmu Pruskiego II Kongres
Pracy: Na kongresie kancierz НЫ
tler wygłosił dłuższą mowę: Obecni
byli ministrowie Rzeszy, rządów
krajowych, czołowi przedstawiciele
partjį narodowo-socjalistycznej oraz
związków gospodarczych. 
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Wypadki МАИ =PNYооа SÓW 57
(Wczorajsze wypadki ryskie, o

których przebiegu znajdą czytelnicy

wiadomości na innem miejscu nasze-

go pisma, zaskoczyły opinję publicz-

ną polską, zwiaszcza tu w Wilnie,

śdzie dość żywo odczuwamy i inte-

resujemy się sytuacją w państwach

bałtyckich. Łotwa należała do tych
państw młodych, które od zarania

swego istnienią nie były narażone
na silniejsze wstrząsy ustrojowe.

Zdrowy rozsądek chłopa łotewskie-

go uchronił państwo od powažniej-
szych przesileń i nie pozwolił na

przechylenie się nawy państwowej

ani na prawo ani na lewo.

Drogą złotego środka szło życie

polityczne Łotwy, grawitując raczej

ku lewicy ze względu na przedwo-

jenny radykalizm chłopa łotewskie-

go, ciężko doświadczonego przez ba-

ronów kurlandzkich. I gdy Litwa

przeszła w grudniu 1926 r. zamach

stanu, dokonany przez tautininków i

grupę wojskową, a Estonja dwu
krotnie uległa potężnym wstrząsom

w czasie niedawnego zamachu stanu

ze strony komunistów przed kilku
laty i ze strony kombatantów o za-

barwieniu faszystowskim w roku

bieżącym, Łotwa zachowała równo-

wagę wewnętrzną do dnia wczoraj-

szego.

Rozwój stosunków wewnęirznych

w Łotwie nie szedł jednak w kie-

runku konsolidacji sił politycznych,

iecz coraz większego rozproszkowy-

wania się stugłowego sejmu ia coraz

mniejsze ugrupowania polityczne.

Dość powiedzieć, że przy wyborach

do sejmu stawało... 27 partjį poli-
tycznych. Ten przerost rozpolityko-

wania krył w sobie zarodki niepo-

kojące. Każde przesilenie gabineto-

we było nieskończenie długie. Trwa-
ły gorszące targi nie o idee, lecz o

najzwyklejsze,nejpospolitsze interesy

materjalne już nawet nie g:up poli-

tycznych, lecz poszczególnych po-

słów. Zagadnienią ustrojowe coraz

mniejsze zajmowały miejsce w życiu

politycznem Łotwy. Sejm ceraz bar-
dziej stawał się niezdolnym do

pracy.
Bolały nad tem lepsze jednostki,

gorętsze i żywsze szukały rozwiąza-

Jesteśmy zatem świadkami kolej-

nej „zmiany warty”, czyli, mówiąc

językiem @а wszystkich zrozumia-

tym, przesiienia gabinetowego.

Fozornie wydarzenie jp.erwszo-

rzędnego znaczenia. Ale to tylko

pozornie, bo ze zmianą ludzi, nic się

nie zmieni w systemie rządów.

Zresztą, jak małą wagę przywią-
zuje się azis do zmian na stanowi-

skach ministerjalnych, łatwo zaob-

serwować z prasy, Nawet prasa sa-

nacyjna poświęciia zmianie na totelu

premjerowskim — jedynie krótkie

wzmianki,
Socjalistyczny „Robotnik* szcze-

gólnie podkreśla jałowość sanacyj-
nych przesileń ministerjalnych.

Autor artykułu, pos. Niedział-
kowski zadaje sobie pytanie?

Dlaczego ustępuje p. Jędrzejewicz?

Dlaczego przychodzi akurat p. Kozłowski?

Są to „kwestje kulisowe" systemu. Różnice

programów, poglądów, dążeń nie wchodzą,

rzecz prosta, w grę; „rozrywki“  dokony-

wują się wewnątrz „obozu”; kraj zachowuje

postawę obojętnego widza.

Mamy tedy zawsze takie same komu-

nikaty PAT.; sztuczną uroczystą powagę,

naczelnych kolumn pism „sanacyjnych”; ste-

reotypowe zaświadczenie, że zdrowie b.

premjera wymaga dłuższej kuracji, „odnoś-

ny“ życiorys nowego, z reguły obdarzony

przychylnymi dodatkami; tym razem, na-

przykład, dowiedzieliśmy się z lekkiem

ździwieniem, że oto w r. 1910 nikt inny,

jeno p. L. Kozłowski „zwołał* wspólny

Zjazd Związku Młodzieży Postępowej Kon-

śresówki i Związku Młodzieży Postępowej-

Niepodległościowej Litwy i Białorusi do

Lwowa; ten szczegół nie był dotąd pow-

śa zmianie”.

szechnie znany; słowem — zawsze mniej -

więcej to samo, poczem... „polityka nie ule-

Inaczej być zresztą nie może, bo,
zdaniem p. Niedziałkowskiego

System ma swoje własne „socjológicz-

ne prawo rozwoju”, któremu podlega. P.

Kozłowski jest przypadkowym zakrętem na

owej drodze rozwojowej, — zakrętem dla

kierunku ogólnego — bez znaczenia.

Taki sobie trochę dziwaczny, kapryśny

zakręt!...

Ale po každym takim „zakręcie“
biedą i nędza w Polsce wzmaga się
niepomiernie.

Usprawnienie administracji.
Losy prób usprawienia przypo-

mina „Gazeta Warszawska*, Jej
zdaniem
„usprawnienie administracji" przypomina le-

gendarnego potwora z Lock Ness, o któ-

rym ciągie i dużo się mówi, ale którego na-

prawdę, jak się zdaje, nikt dotychczas nie

widział, nią na innej drodze. Udaremnienie

zamachu stanu w Estonji nie pozo-

stało bez wpływu na zaprzyjaźnioną
Łotwę. Ugrupowania demokratycz-
ne, obawiając się zamachu ze strony
organizacji „faszystowskich” z „Krzy

żem ognistym” (Perkonkrustem) na

czele obmyśliwały środki obrony.

Partje umiarkowane w drodze par-
lameniarnej chciały się bronić, zaś

komuniści i socjalni demokraci na

drodze przewrotu.

Obydwa skrajne skrzydła „faszy-

$towcy” i socjalni demokraci (komu-

niści są rozbicił gromadzili w ukry-
ciu broń. W] kuluarach sejmu mówiło
się o tem dość otwarcie. Niedawno

wykryto akcję „faszystowską” w

wojsku. Werbowano dowódców, ba-

dano nastroje korpusu oficerskiego.

Socjalni demokraci uzbrajal: robot-
ników fabrycznych. Widmo wojny
domowej zawisło nad: Łotwą.

Rząd Ulmanisa i gen. Balodisa

poszedł drogą gen. Lajdonera w
Estonji. Zaskoczył zarównc lewicę.

jak i prawicę. Tylko gdy w Estonji

udaremnienie zamachu stanu nastą-

piło w ostatniej chwili, na pięć minut

przed t2-tą, w Łotwie rząd zasko-

czył lewicę skrajną į prawicę w

stadjum początkowych przygotowań

do przewrotu państwowego. Zdrowy

rozum chłopski Łotysza rolnika
zwyciężył na całej linji. Podobnie

jak w Estonji, zaskoczeni niedoszli

zamachowcy nie stawiali oporu.

Opanowanie sytuacji w całym kraju

nastąpiło bez jednego wystrzału, bez

żadnego przelewu krwi. Odnosi się

wrażenie, że obydwie strony—skraj-
na lewica i skrajna prawica, w danej

sytuacji zadowoione są z energicznej

postawy rządu. Interwencja rządu

przyszła w chwili, gdy żadna ze

stron nie czuła się dość siina i nie

była pewna zwycięstwa. Otezwład-

nienie przeciwnika, choćby kosztem
własnym, dać musiało satysfakcję

stronom zainteresowanym.

Już dziś jest pewne, że sejm w

postaci dzisiejszej więcej się nie

zbierze, nie wejdzie też nigdy w ży-

cje nowa, niedołężna konctytucja.

Rząd w ciągu półrocznego stanu wo-

Dlaczego sprawa idzie tak opor-
nie? ‚

Dlaczego, mimo solennych zapo-
wiedzi, nie znać dotąd na budżecie
państwowyńw dobroczynnego wpły-
wu owej reorganizacji? S

j Dlatego, że usprawnienia o charakterze

oszczędnościowym nie chce wszechwładna

| biurokracja. Obóz rządowy przechwala się

ciągle trwałością i jednolitością swoich rzą-

dów. O ile chodzi o ogólny kierunek poli-

tyczny, przechwałki te są słuszne Ale nie

„Moment“, w. korespondencji z
Nowego Yorku, porusza sprawę nie-
bezpieczeństwa dla interesów świa-
towego żydostwa w razie wzmożenia
się w Stanach Zjednoczonych prą-
ców judołobji i faszyzmu:

„Udgrywamy iutaj niesfychaną rolę w

polityce, w linansach, w teatrze, literaturze

i w rządzie. Gdyby, broń Biže, judoiobja
tutaj wzięia górę, nawet w formie nie tak

estrej, jak w Niemczech, byłoby to naj-

większą, bez wątpienia, katasiroią w na-

szej historji, katastroią, wobec kiórej tra-

gedja niemiecka wyglądałaby jak dziecinna

gra”.

Dlaczego?
„Wszak obecnie zamieszkuje w Stanach

Żjednoczonych podstawowa, liczebnie i ja-

kościowo, część żydostwa. Tutaj jest naj-

silniejszy i najwpiywowszy ośrodek żydow-

ski. Stąd wychodzi główna pomoc dla ży-

dowskich osiedli we wszystkich 7akątkach
świata”.

Społeczeństwo rdzenne nie przy-
wiązuje wagi do wzmagającej się
liczby zwolenników faszyzmu:

„Czarne siły jednak podkopują się bez

przerwy. „Koszule* mnożą się. Fakt ten,

że niemieccy hitlerowcy odważy się wy-

stąpić publicznie, masowo, odbywając wie-

ce, wzywając Niemców do bojkotu sklepów
żydowskich, w odpowiedzi na bojkot ży-

dowski przeciw Niemcom, a następnie od-

być defiladę uliczną z pieśniami przeciw-
żydowskiemi — to wszystko dowodzi, że

czarne siły czują oparcie w masach'.

Masy amerykańskie nie są judo-
fobskie. Ale judofobja jest zaraźli-
wa. Gdyby prezydent Roosevelt
był judofobem, to wobec tego, że
jemu nie udaje się przywrócić po-
przedniej pomyślności i dobrobytu,
które masom przyobiecał, mógłby
winę tego zrzucić na wpływy ży-
dowskie. Tego nie uczynił. Ale za-
chowanie prez. Roosevelta jest po- 

jennego opanuje zapewne żywiołyj

radykalne i przygotuje nowe formy |
ustrojowe państwa. |

Zmieniona sytuacja wewnętrzna|

w Łotwie nie pozostanie bez wpły-|
wu również na politykę zagraniczną|

naszego północnego sąsiada, która

wyprostuje chwiejną linję postępo-

wania również w szeregu zagadnień,

dotyczących Polski. Stosunki polsko.

łotewskie nabiorą przejrzystości i

jasności. SARA I

dziedzin administracji, które nie mają wy-

raźnie politycznego znaczenia. Tam nie do-
ciera zmieniający się co rok lub dwa lata

minister. Tam rządzi niepodzielnie cieszący

się jego zaufaniem zawodowy biurokrata.

Na dowód słuszności swego twier
dzenia przytacza „Gazeta Warszaw-
ska“ następujący charakterystyczny
przyklad:

„Radosna twó:czość* obozu rządzące-

go zwróciła w swoim czasie uwagę m. in.

na turystykę. P. Starzyński jako wicemini-

ster skarbu, pod pretekstem związku tury-

styki z bilansem płatniczym, chciał utwo-

rzyć państwowy urząd turystyczny (natural-

nie przy ministerstwie... skarbu), któryby

scentralizował opiekę rządu nad turystyką.

Pomysł sam w sobie był nietortunny. Ale

jakież były jego losy? P. Starzyński odszedł

ido Banku Gospodarstwa Krajowego, potem

zajął się pożyczką, później został prezesem

BBWR. na Warszawę,—o turystyce zapom-

niał, A niedawno czytaliśmy w prasie sa-

nacyjnej, że sprawy turystyczne zostały roz-

dzielone pomiędzy: ministerstwa oświaty,

rolnictwa, przemysłu i handlu, komunikacji,

spraw wojskowych, opieki społecznej i

spraw zagranicznych. A w parę dni później

dowiedzieliśmy się, że wydział turystyczny

w ministerstwie komunikacji został usamo-

dzielniony, czyli podniesiony do roli de-

partamentu.

W ten sposób zachłanna biuro-
kracja „usprawnia* administrację po
swojemu, a kraj czeka na zapowia-
dane przez coraz to nowych mini-
strów oszczędności.

Mądry Polak po szkodzie,
Swoją drogą okropnie ci „polscy”

socjaliści zmądrzeli ostatniemi czasy.
Artykuł Robotnika” coraz czę-

ściej przypomina utwory pewnego
znanego konserwatywnego dzienniką
rza z Wlilna, który wciąż zapewnia
swych czytelników, że on wszystko
przewidział.

Podobnie właśnie brzmią rozwa-
żamia na temat rocznicy przewrotu
majowego w tymże „Robotniku”,

Autor tych rozważań twierdzi, że
po maju nastąpiła
„rewolucja bez rewolucyjnych konsekwen*

cyj', i Polska znalazła się w orbicie, świa-
towego prądu faszystowskiego, ro stwier-

dził w kilka tygodni po przewrocie lojalnie
u jak na owe czasy, odważnie p. min. Ma-

tuszewski („Ogiński*) na szpaltach „Głosu

Prawdy”.

Lecz najciekawsze jest następu-
jące wyznanie:

Wszystko następne było już prostą kon-
sekwencją tamtego zasadniczego ...„niepo-

rozumienia”. Znaczna część kierownictwa

Partji zrozumiała sytuację.

Coś tu nie jest w porządku.
Jeśli „zrozumieli sytuację”, to po

jakie licho jeszcze tyle lat śpiewali
„pierwszą brygadę" i z czwartą ra-
zem uchwalali wszystkie przedłoże-
nia rządowe, kryjąc swemi głosami i
nocnych gości w mieszkaniu Zdzie-

prawców Nowaczyńskiego, Mosto-
wicza i innych. dzionków nie wspominali,
 

Niepokój żydostwa amerykańskiego.
dejrzane. Nie chce wypowiedzieć
się przeciw Hitlerowi, jak to uczy-
niio wielu wybitnych Amerykanów
pod naciskiem żydowskim, B. am-
basador amerykański w Berlinie,
Gerard, miał wystąpić publicznie na
wiecu żydowskim przeciw Niemcom,
ale

„dowiedziano się, że Gerard otrzymał

wskazówkę od naiwyższych sier w Wa-

szyngtonie, żeby milczał. Tak, Roosevelt
jest przyjacielem Izraela, ale „inieresy** są

dia niego ważniejsze.  Rooseveli, który

pragnie przywrócić „prosperity ', jest sklon-
ny do handiowania z Niemcami i zupełnie
nie jest zadowołony z bojkotu towarów

niemieckich.

Prez. Roosevelt nie odważa się i
nie odważy się wystąpić przeciw
bojkotowi żydowskiemu, ale

„od czasu do czasu nadchodzą  podej-

rzane wiadomości z Waszyngtonu, że in-

teres jest „święty”, świętszy od przyjaźni
żydowskiej, demokracji i zasad liberalizmu

— to jest jasne z zachowania się Roose-

elta”,

Żydostwo w Ameryce zdradza
niepokój...

<ORBGŚCAC aROBERTMAIN INT SCCR

Sensacyjne procesy
prasowe.

Na dzień 18 bm. w Sądzie Okrę-

$owym w Warszawie wyznaczono

cały szereg sensacyjnych spraw
prasowych, które zgromadzą w ku-

luarach sądowych wiele wybitnych

osobistości ze świata politycznego.

Jedna ze spraw wytoczona zosta-

ła przez prezesa Klubu Narodowe-
go, prof. Rybarskiego, przeciwko

„Gazecie Polskiej”. Prof. Rybarski

skarży „Gazetę' o zniesławienie w

druku.

Również sensacyjnie zapowiada

się sprawa wytoczona przez kpt.

Połońskiego, działacza z Legji Inwa-

lidzkiej. W procesie tym powołano

w charakterze świadków prezesa

Banku  Gospodarstwą Krajowego,

gen. Góreckiego. oraz prezesa PKO,

Grubera. 
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Dohqd zmierza Europa Środkowa.
W majowym numerze „Contem-j

porary Kewiew'” zastanawia się zna-
ny publicysta angielski Wickham
Steed nad zagadnieniem Europy
środkowej.

Frzedewszystkiem zadaje sobie
pytanie, dokąd zmierza Europa
środkowa. Na pytanie to, powiada
publicysta, trudno odpowiedzieć.
Podczas gdy przed wojną było moż-
na przewidywać co w danych wa-
runkach może nastąpić, dziś sytuacja
jest znacznie bardziej zagmalwana i
znajduje się w niej dużo czynników,
które dotychczas nie przybrały o-
statecznej barwy (Hitler i Mussolini
m. in,),

Obecny niepokój w Europie
środkowej trwa od zawarcia Paktu
czterech. Mussolini chciał podzielić
Europę środkową na włoską i nie-

mieckką sierę interesów. Potem jed-
nak doszedł do przekonania, że za-
chodnim  Jugosłowianom dogodniej
byłoby pizyłączyć się do niemieckiej
stery, aniżeli znaleść się pod wpły-
wamj włoskiemi i starał się skiero-
wać uwagę Niemiec na „korytarz“
polski przy pomiocy Paktu czterech.
Pakt ten pomyślany był jako narzę-
dzie rewizji (przyczem Mussolini za-
pewniał wszystkie państwa, które
rewizją miały być dotknięte, że pakt
nie jest skierowany przeciw nim).

Žamiary te zniweczone zostały
stanowczym sprzeciwom Małej En-
tenty i Polski. Obecnie Pakt czte-
rech jest zupełnie martwy. Na jego
miejsce zawarto serję paktów o nie-
agresji pomiędzy Rosją a jej sąsiada-
mi, pakt organizacyjny Małej Enten-
ty, dziesięcioletnią umowę między
Polską a Niemcami o nieagresji i
trzy rzymskie protokoły z 17 marca
pomiędzy Austrją, Węgrami i Wło-
chami. Co umowy te mogiyby zna-
czyć w tych czy owych warunkach,
nikt nie może wiedzieć.

Sowieckie pakty o nieagresji są
widocznię z jednej strony zabezpie-
czeniem przed hitlerowskiemi Niem- 

chowskiego i „nieujawnionych“ o-|.
„pojmowana jest w Berlinie i inaczej
|w

Lepiej byłoby, żeby towarzysze z koić Polaków, aby mieć wolną rękę
P. P. S. majowych i pomejowych

 

cami, z drugiej zaś strony przed Ja-
ponją. Organizacyjny Pakt Małej
Ententy oznacza, że Czechosłowa-
cja, Jugosławja i Rumunją nie chcą
być zabawkami w rękach któregoś
mocarstwa, ponieważ razem stano-
wią również mocarstwo.

Umowa polsko-niemiecką inaczej

Warszawie. Hitler chciał uspo-

przeciw Austrji Polacy zaś byliby

naiwni, gdyby odrzucili niemiecką
propozycję już dlatego, aby dowieść
jak przesadzona była niemiecka
propaganda, która twierdziła, że
korytarz jest jedyną przeszkodą do
pokoju w Europie. Szeregowi hitle-
rowcy pojmują umowę  niemiecko-
polską jako okres oddechu, zanim
mocno uderzą i to nietylko w kie-
runku Warszawy.

Tylko że umowa Hitlerowi w po-

lityce austrjackiej nie pomogła, ra-

czej przeciwnie, Wystąpił mawet

rząd angielski, aby oświadczyć, że

austrjacka niepodległość jest niena-

ruszalna, Nawet rzymskie protoko-
ły są może reakcją na hitlerowskie

niebezpieczeństwo dla Austrji.

Pierwszy z nich ma charakter pak-

tu konsultatywnego, drugie dwa

pakty mają na celu pogłębić współ

pracę gospodarczą pomiędzy od-

nośnemi państwami. Niektórzy po-

litycy patrzą się na te pakty jako

na próbę zaprowadzenia Austrjii

Więgier pod proiektorat włoski na

stałe. Oprócz tego możliwem jest,

że rzymskie protokoły narazie unie-
możliwiły to, co zdawało się możli-
wością w lutym, mianowicie wtar$g-
nięcie hitlerowców do Austrji, co
spowodowałoby interwencję woj-

skową przynajruniej z dwóch stron.

Minister Dr. Benesz oświadczył w
swem eksposć, że genewski proto-
kół o niezależności Austrji z 1922
jest magną chartą europejskiej poli-

tyki. Steed przyznaje Beneszowi
rację j kończy swój artykuł nastę-
pująco:

Rzymskie protokoły nie muszą
godzić w niepodległość Austrji, je-

żeli inne mocarstwa nie zgodzą się
na włoską próbę narzucenia Austrji
i Więgrom protektoratu. Przeciwko
takiemu protektatorowi prędzej czy
później wszczęłyby gwałtowną akcję
hitlerowskie Niemcy. Ale Niemcy
Hitlera — a odnosi się to do kwestji
zachowania  polkoju europejskiego
wogóle, jak i do kwestji środkowo-
europejskiej — nawet nie odważą
się zaiste ignorować  stanowczej
woli reszty Europy. Wola ta jednak
musi być mocno wyrażana. Czas
połowicznych zarządzeń i wygadnej
krótkowzroczności już minął, Mo-
żemy mieć pokój, ale nie możemy
zdążać do wojny. Jeżeli zdecyduje-
my się na pokój, musimy być przy-
gotowani do pracy dla niego i jego utrzymania.

ADDITIONALEC

Upanstwowienie teatrow w Niemczech
BERLIN Pat. — Rząd Rzeszy

uchwalił ustawę nadalącą wszystkim
państwowym i prywatnym przedsę
biorstwom teatralnym na obszarzej lania

jednolity chara ter insty: |wych teatrów,
podlegających |czasowych, mianowanie

Niemiec
tucyj „publicznych
bezpośrednio kierownictwu mini

 

sterstwa propagandy. Ustawa przy

znaje ministrowi propagandy nieo-
graniczoną władzę kontroli, udzie-

pozwoleń na otwieranie no-
zamykanie detych-

kierown'-
ków, układanie repertuaru i t. d.
 

Lot z Nowego Jorku do Rzymu.
Lotnicy wylądowali w Irlandji.

LONDYN, (Pat). Lotnicy Sabelli tu uległo drobnemu uszkodzeniu.

i Pond, którzy na samolocie Leonar-

do da Vinici wylecieli z Nowego

Jorku do Rzymu, przelecieli nad|

Atlantykiem, lecz do Rzymu nie

dolecieli. Wsk'tek defektu motoru

zmuszeni byli wczoraj wylądować o

godz. 20.30 w I=landji w miejscowo-

ści Moy, znajdującej się w odległo-

ści 1 liki od brzegu. Przelot trwał

21 godzin. W ciągu kilku ostatnich

godzin przed wylądowaniem w Moy

lotncy lecieli nad Atlantykiem na

ślepo. Defekt w motorze został za-

uważony na odległości 400 mil od

Irlandji. Przy lądowaniu, na nie-

równym gruncie, podwozie samolo-

Po naprawieniu motoru lotnicy dziś
wieczorem udadzą się do Rzymu.

, LONDYN. (Pat). Lotnik Pond w
wywiadzie prasowym oświadczył, że
w czasie przelotu nad Atlantykiem
panowały nieustanne deszcze j gę-

sta mgła, tak że lotnicy lecieli na
ślepo. W! odległości 400 mil od brze-
gów irlandzkich nastąpiło uszkodze-
nie silnika Lotnicy byli przygotowa-
ni opuścić się na morze, lecz lotnik
Sabelli z narażeniem życia, wychy-
lając się ze swego miejsca nalał
benzyny do dodatkowego zbiornika,
co umożliwiło samolotowi wzniesie-
nie się wyżej.

Tajemnica balonu niemieckiego.

Balon niemiecki „Bartsch von

Siegfred'', który wystartował w nie-

dzielę rano z lotniska Bitterteld i od

tego czasu zaginął bez wieści, został

odnaleziony na terytorjum sowiec-

kiem w miejscowości Siebież, w po-

bliżu granicy , łotewsko-sowieckiej.

W. gondoli balonu znaleziono zwłoki

pilota. Według przypuszczeń, balon

opadł sam wskutek  ulatniania się

gazu z powłoki, Specjalna komisja

miejscowych władz sowieckich nie

ustaliła przyczyny śmierci pilota.

Przy otwarciu gondoli, oprócz

zwłok jednego pilota, nie znaleziono

narazie nic, coby naprowadziło na

ślad zaginionego inżyniera niemiec-

kiego. Instrumenty oraz fiaga nie-

miecka ze swastyką, znalezione we-

wnątrz gondoli, zostały zdeponowa-

ne w: miejscowym urzędzie sowiec-

kim.
Dopiero później zwłoki pilota inż,

Schrencka odnalezione zostały w
odległości 15 km. od miejsca, w któ-
rem znajdował się balon. Zwłoki obu
ofiar przewiezione być mają naj-
pierw do Moskwy, skąd nastąpi dal-
szy transport do Niemiec.

BERLIN. (Pat). Ambasador
wiecki w Berlinie złożył w urzędzie
spraw zagranicznych Rzeszy w imie-
niu swego rządu wyrazy współczucia
z powodu nieszczęśliwego wypadku,
jakiemu uległ niemiecki balon stra-
tosteryczny. Równocześnie ambasa-
dor Chinczuk zapewnił w imieniu
swego rządu jaknajdalej idącą po-
moc władz sowieckich przy przewie-
zieniu do Niemiec zarówno zwłok
ofiar katastrofy jak i balonu.

 

Gy w bory jałmożnice „Caritasu”” już zaopatrzyłeś się?
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Aresztowanie
narodowców w Łodzi.
W ciągu wtorku odbywały się

dalsze aresztowania członków

Stronnictwa Narodowego oraz re-

wizje w mieszkaniach prywatnych.
Liczba aresztowanych doszła do 20

osób. Ciekawe są opinje prasy łódz-
kiej o aresztowaniach. Aresztowani

odpowiadać mają z art. 163 i 173

K. K. Pierwszy art. przewiduje karę

ao 5 lat więzienia, drugi do dwu lat

aresztu, Ponadto ma być zastosowa-
my wobec aresztowanych art, 20,

który mówi o podżeganiu i nakła-

nianiu innych osób do przestępstwa.
„Kurjer Łódzki” twierdzi, że

istnieje możliwość unieważnienia

kandydatur aresztowanych  człon*

ków: Stronnictwa Narodowego i usi-

łuje nawet dociągnąć do tego odpo*

wiednią interpretację prawną.

Zamknięcie kopalni.
Z Katowic donoszą:
Od 15 dni trwa strajk głodowy

(ua kopalni „Helena” w Niwce, gdzie

górnicy nie chcielii zgodzić się na

zredukowanie ich nędznych płac.
Górnicy przebywali w szybie i w

zabudowaniach kopalni, skąd zdecy-
dowani byli nie ustąpić.

W] czasie strajku przybył do ko-

palni delegat rządu oraz okr. in-

spektor pracy z Kielc, celem zlikwi-

dowania zatargu. Obiecali oni ro-

botnikom rozpatrzeć przychylnie ich
żądania, na skutek czego robotnicy
opuścili podziemia.

I dotrzymalj przyrzeczenia... Ko-

palnia bowiem w ub. sobotę została

zamknięta. 300 rodzin pozbawiono
pracy i środków do życia.

Bezcłowy przywóz
wydawnictw niemieckich.
Ministerstwo skarbu wydało no*

we rozporządzenie w sprawie przy”
wozu na polski obszar celny wydaw*

się na zwolnienie od opłat- celnych
wydawnictw drukowanych na tere-
nie Rzeszy Niemieckiej jak książek,
nut, druków malarskich, kalendarzy
itp,, które impartowane są do Wol-
nego Miasta Gdańska. Bezcłowy
przywóz druków z Niemiec wyma*
gać będzie każdorazowego zezwole-
nia władz skarbowych.

Nie wyjaśniono tylko co otrzy”
mała wzamian Polska i czy wszyst-
kie wydawnictwa niemieckie będą Z
tego korzystały, naprz. rewizjoni*
styczne.

W kinach warszawskich.
Na okres letni nastąpi w War”

szawie zamknięcie całego szeregu
kinoteatrów, nie wyłączając kilku
największych w śródmieściu, w któ”
rych nastąpiło już wymówienie pra”
cy pracownikom. Kina te będą zam”
knięte prawdopodobnie od 1 czerw”
ca, ewentualnie od 15 czerwca.

„Holiywood'' został już zamknię*
ty na okres letni do 1 września, Lo*
kal wydzierżawiono  „Cyganerji“
Pozatem nastąpi niebawem zam*
knięcie kilku kinoteatrów na No-
wym Świecie i Marszałkowskiej.

 
 ———————————

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Wycieczki

Oficjalne biuro turystyczne Kró-
lestwa Jugosławji w Warszawie, ul.
Mazowiecka 9, oczekuje latem r
bież. przyjazdu do Polski kilku wy-
cieczek z Jugosławii, w tem dużej
kilkaset osób liczącej wycieczki
młodzieży oraz wycieczki kupców i
przemysłowców jugosłowiańskich.
MW związku z tem biuro turystycz-

ne Jugosławii projektuje szereg wy”
cieczek z Polski do Jugosławji, £
których pierwsza wyruszyć ma już
w: czerwcu.

Echa zatonięcia
„Latarni“,

NOWY JORK, (Pat). Jeden Z
uratowanych osób statku „Nan
tuckett' opowiada, że statek
tarnia' przecięty został na dwoje ł
zatonął w ciągu 2 minut. Na rato“

dzie, nie było czasu,
statku „Olimpic twierdzi, iż na
kilka minut przed zderzeniem otrzy”
mał mylną wiadomość i zmieni
kierunek statku „Olimpic'”', W ostat*
niej chwili zauważył statek „Nan*
tuckett", lecz na ominięcie było już
zapóźno. Р 
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lb obywalelek m. Wilia.
Nadchodzi ważna chwila — wy-
y do samorządu miasta Wilna.!

Chwila niezmiernej wagi dla całego:
miasta i jego obywateli.

Obojętnym ; ospałym w spełnie-

 
W, Warszawie obradował w sali

Resursy Obywatelskiej
! Krak. Przedmieście 64, doroczny

: ь а zjazd delegatek Narodowej Organi-
: :\у\:: z: ada Semężczyz. zacji Ao" pozysiko „2

: A о: РО 5240 elegatek miast i miaste-
Rami do urn wyborczych pójść win iczek Polski,
17wszystkie Polski, obywatelski wi- : Oloady:"Uasdówa:" popiekdzóne

у ów bie kobi Mszą św., odprawioną w kościele
ę Czujną i uważną musi być kobie-' sw, Anny, rozpoczęły się o godz 1lej
' :: na to, co się dzieje w jej meście,' w obecności prezesa parlamentarne-
.| kto stoi u stepu gospodarki miej-|so klubu Stronnictwa Narcdowego
. | Skiej, której każde tak dodatnie, jak Drof, Rybarskiego. Zagaiła obrady
0| i ujemne strony odczuwamy Wszyscy. przewodnicząca wydziału wykonaw-
„ |Na tę gospodarkę, na jej administra-
i | cję idą podatki z każdego domo-

KRONIKA

przy ulicy,

|czego NOK p. Józefa Szebeko, któ-

stwa, z każdego przedsiębiorstwa.
Należy zatem wszystkim społem ba-|
Czyć na to, by grosz publiczny, wy-
ciskany nieraz wprost gwałtem od
zubożałej ludności,nie szedł na mar-
te, by zamiast podnosić kulturę i
dobrobyt miasta, nie powiększał do-,
chodów różnego rodzaju dorobkie-|
Wiczów i nie ułatwiał im prowadze-|
nią bezfrasobliwego życia,

Gospodarka miejska, prowadzona 
| starców i chorych. O kulturę miasta,

przez ludzi uczciwych i mądrych,
Podnosi dobrobyt ogólny. Muszą

więc u steru jej stanąć ludzie niepo-
šzlakowanej uczciwości, mądrzy, za-

Tadni i troskliwi o dobro miasta,

głęboko zawsze polskiego i narodo-
wego, jakiem jest i było Wilno. Ta-

ty ludzie, którzy dbać będą o szkoły

1 ochrony, w których się uczą i wy-

chowują dzieci nasze. O szpitale,
Przytułki i domy opiekuńcze dla

jego wygląd estetyczny i ogólną

igjenę. O polskiego rzemieślnika,

upca i przemysłowca oraz o właś-

Cicieli nieruchomości, by nie byli oni

przeciążeni podatkami nadmiernemi

karami często niesłusznemi,

Gospodarka miejska musi być
uczciwa, fachowa i rozsądna.

“O tem wszystkiem winny wcześ-
Niej myśleć kobiety polskie i praco-

wać rozumnie nad wyborem ludzi

Powołanych do prowadzenia gospo-

darki miejskiej.

Mamy prawo wyborcze, możemiy
Wybierać i głosować i nie dać się 

   

  

   

  

Ubiec. nikomu. Stanowimy poważną
ilość wyborczyń. Są wśród nas i ko-
iety z wyższem wykszlałceniem,
dobre 1 zdolne organizatorki, dbałe o
dobro kraju obywatelki. Imiona ich
winny się znaleść na listach wybor-
tzych i poparte muszą być przez ko-
iety. Są działy w gospodarce miej-
kiej, wymagające wprost dobreji

_ koskliwej dłoni kobiecej i jej wnikli-
ości w różne cierpienia i bóle ludz-
ie. - . :
O tem wszystkiem pamiętać na-

leży i śdy nadejdzie chwila ważna,
Niech przy urnach wyborczych spot-
kają się wszystkie kobiety —- Polki.

Powstał już w Wiline Narodowy
Komitet Wykonawczy, który posta-
wił sobie za zadanie wprowadzenie
do Rady Miejskiej ludzi o niezłom-

ra zaproponowała p. Marji Holder-
Egger objęcie przewodnictwa obrad.

Po uczczeniu przez powstanie pa
mięci zmarłej członkini ś. p. Ireny
Puzynianki, p. Szebeko wygłosiła
dłuższe przemówienie, wskazując na
trudności, jakie napotykała N. O. K.
w swojej działalności. Nie powinno
to jednak zrażać do dalszej pracy i
walki w imię słusznych zasad i ide-
ałów.

W] dalszej części swego przemó-
wienia p. Szebeko omówiła sytuację:
Polski na tle życia międzynarodowe-
$o oraz przedstawiła stosunki we-
wnętrzne, zajmując się specjalnie o-
becnym systemem wychowawczym
młodych pokoleń w szkołach.

Przemówienie p. Szebeko bylo

DZIENNIK WILEŃSKI |

PRA

 

Doroczny kongres N. O. K.
Zjazd delegatek stu miast polskich.

gorąco oklaskiwane.
Z kolei po odczytaniu i przyjęciu

piotokułu z ostatniego zjazdu złożo-
„10 sprawozdanie z działalności N. O.
„K. według poszczególnych woje-
wództw. Sprawozdanie to wykazało,

' mimo wielu trudności różnej natury,
dalszy rozwój organizacji, która stoi

' wiernie na straży swoich ideałów. Po
przyjęciu sprawozdania ogólnego o-
raz sprawozdania kasowego posłan-
Ка 7оба Zaleska wygłosiła bardzo
interesujący referat p. t. „Kryzys
charakteru i moralności”.

Jednocześnie ze zjazdem odbyło
'się także i zebranie Rady Naczelnej.
' Ogólne wrażenie ze Zjazdu Delega-
'tek N.O.K. ; Rady Naczeine; pozo-
stawił na uczestnikach niezłomne
przeświadczenie o konieczności pro-
,wadzonej pracy, czego dowodem jest
powstanie nowych 16 oddziałów, ро-
mimo tak trudnych warunków, jakie
przeżywamy obecnie, Przewodniczą-
|cą Rady Naczeinej, pomimo mocno
inadszarpniętego zdrowia, gozostaje
nadal pani Józefa Szebeko.

Po przerwie obiadowej o god
"17,30 poseł prof. Stanisław Stronsk'
wygłosił referat p. t. „O priityce za-
granicznej. Następnie uchwalono
|szereg uchwał (W. godzinach wie
czornych odbyło się zebranie towa-
rzyskie.

   

 

Popierajmy przemysł ludowy.
W. dniu 19 b m. otwartą zostanie

w. Warszawie wystawa p. t. „Len
Polski“.

(Włókna naszego kresowego lnu
oraz wszelkie wyroby lniane, prze-
robione, sprzędzone i wytkane pra-
cowitą ręką naszych włościenek, o-
glądane będą przez tysiące osób,
zwiedzających wystawę.

Zanim to jednak nastąpi i facho-
wcy wyrzekną swą opinję o tych wy-
tworach i wyrobach, pozwoię sobie
w kilku słowach opowiedziec, w jaki
sposób w krótkim czasie, bo już po
odzyskaniu naszej niepodległości, ro-
zwinął się u nas na Kresach ten prze
mysł ludowy.

Tkactwo lniane, zarówno jak i sa
modziałowe, bawełniane i wełniane,
znane było oddawna na całej Litwie
i Białorusi Po większych dworach
uprawiano len i tkano śliczne, cien-
kie płótna, obrusy i ręczniki, Byli za-
wodowi tkacze którzy sztukę swą
doprowadzili do artyzmu. Z biegiem tych przekonaniach narodowych,

tórym na sercu leży dobro miasta,
utrzymanie i pogłębienie polskiego
Charakteru narodowego Wilna, wal-

z  lekkomyślną  rozrzutnością,
Ochrona polskich warsztatów pracy,
Przed nadmiernymi ciężarami, prze-| 

 

    

  
  

   
   

 

    

 

  
    

JA O. K. ukonstytuowała się sekcja kobieca

strzeganie uczciwości, fachowości i.
Oszczędności w gospodarce  miej-|
kiej,

W. skład Narodowego Komitetu
Wyborczego wchodzi Narodowa Or-
šanizacja Kobiet, a w  prezydjum
Komitetu zasiada prezeska naszej
Organizacji p. Janina Burhardtowa,

Nie ulega wątpliwości, że każda
bieta Polka, myśląca i czująca
odowo, nie zaniedba obowiązku

Rucenią głosu na listę Narodowego
Komitetu „Wyborczego.

ORZECZACZ II

Sekcja młodych N. O. K.
Po ostatnim kursie kandydackim przy

Młodych.
Dn. 12 b. m. na zebraniu sekcji kol.

chtin mówił o kwestji żydowskiej. Naj-
liższe zebranie 18. b. m. Obecność obo-
Wiązkowa. A
 

Rozwiązan e Zw. Pracy
Obywatelskiej Kobiet.

Jak podaje „Kurjer Warszawski”
kan. 14 b. m. na zebraniu kola P. O.

- w Stracomce koło białej uchwalo-
no przyśniatającą większością gło-
„ów rozwiązanie koła tej organizacji

|! założenia oddziału Narodowej Or-

lat ziemiaństwo zaniechało hodowli
Inu i tkactwa. Jedymie wieśniaczki
przędły i tkały, ale i one często wo-
lały kupić sobie zwykłego perkalu
na bieliznę, niż pracować przy ko-
łowrotku lub krośnach. Podczas woj-

ny brak komunikacji i niemożliwość

dostania bawełnianych wyrobów
przyczyniły się do zasiewania przez

włościan w większej ilości Inu i co
za tem idzie do wyrobu własnego
płótna i tkanin kolorowych. Wyroby
te, przywożone do miast na targi,
znajdowały chętnych odbiorców.
Przeważnie za małą stosunkowo ce-
nę kupowali je przekupnie, żydzi
najczęściej i ci pośredniczyli głównie
w tym handlu.

Płótna i wełniaki nie zawsze były
jednostajnie porządnie ; dokładnie
wykonane. Len i wełnę mieszano
bardzo często z bawełną. Barwy, z
wyjątkiem ciemnych, nie byfy trwa-
ie. Przytem wieśniaczki nie miały

szerokich warsztatów tkackich i

stąd tak płótno jak i tkaniny były

wąskie i trzeba je było z koniecz-
ności zszywać,

Wegetował więc przemysł ludo-

wy i wytwórczynie za swą ciężką

pracę nie miały odpowniednich z

niej rezultatów.

Zwróciła na tę gałęź przemysłu,
ludowego uwagę jedna z pań wileń-
skich, p. Helena Sokołowska,b. zie-
mianka i pierwsza zaczęła organizo-

wać kobiety wiejskie. Pouczała je,

jak należy prząść, by materjały mo-

gły być zastosowane do rozmaitych

potrzeb domowych. "Wybierała naj-
lepsze, najzdolniejsze tkaczki i za-
chęcając je, by przestrzegały włas-

   

 

Anizacji kobiet.

dźwięk listu pasterskiego.
Jcy działalność Zw. pracy obywa-
skiej kobiet.

Jest to żywy od-
potępia-

 
  
 

MSLL Anцаы

Testslity, Niwelatory,
Łaty, Tatmy. Kompasy
własnej konstrukcji i fobrykacji

i. KELIŲ TaTamka 40  Fabr. egzyst od 1816 r. !

Nan,Żony zarzą wl ZOE TATW

nych, dawnych wzorów ludowych i
wykonywały je dokładnie, zwalczała
i wyrugowała w końcu bawełnę. |

Starała się też budzić w Wilnie
zamiłowanie do tkanin ludowych.
Dzięki pomocy 1 poparcia š. p. Wła-
dysława Lichtarowicza powstało w
(Wilnie T-wo Popierania Przemysłu
Ludowego, Spółdzielnia i Bazar Lu-
dowy przy ul. Zamkowej 8, do któ-
rego schodzą się z całej Wileńszczyz
ny kobiety, przynosząc swe wyroby
lniane i wełniane, śliczne w rysunku
i barwach tkaniny. Znane są one już
nietylko w Wilnie i Wileńszczyźnie,
ale i w całej Polsce, były bowiem na

wszystkich Targach, jakie się w Kra-
ju odbywały i na Wystawie w Pozna-
niu. Wysyłano je również zagranicę,

T-wo Popier. Przem. Lud. spro-
wadziło duże warsztaty tkackie,
Prowadziło czas niejaki kursy tkac-
kie, na które sejmiki powiatowe
przysyłały wiejskie kobiety.

Duszą wszystkiego, inicjatorką
wszelkich poczynań jest w. dalszym
ciągu p. Sokołowska. Jej nieustru-
dzona praca, zapobiegliwość i odda-
nie się sprawie przemysłu ludowego
dźwigały go i dźwigają wciąż.

Wiele też tu robi założony przed
paru laty „Komitet Opieki nad Wsią
Wileńską'* z p. Prystorową i gen.Żeli
gowskim na czele. Dzięki temu Ko-
mitetowi płótno nasze lniane, uży-
wane jest na wszelkie potrzeby w
wojsku i to bez żadnego obcego po-
średnictwa. Daje to wsi kresowej
duży dochód, a szycie bielizny j u-
brań dla wojska zatrudnia niejednego
bezrobotnego.

W. początkach kwietnia odbyła
się w Wornianach wystawa płócien
i konkurs tkaczek wiejskich na naj-
lepsze wytkane płótna, ręczniki i
wzorzyste obrusy. Zeszło się wiele
kobiet. Jury do konkursy przyjęło
jedynie wyborowe wykonane przed-
mioty, tkane równo bez skaz i ście-
żek, o równych brzegach į bielone,
bez chlorku i żadnych innych prosz-
ków. 30 kobiei otrzymało nagrody
pieniężne.

Obecnie wprowadza się w Wilnie
i rzuca na rynki kolorowe płótna i
tkaniny.

Pod kierunkiem fachowo przygo-
towanej siły, p. W. Szczepanowskiej,
dr. chemji, uruchomioną została przy
ul. Zarzecze 2 farbiarnia nici. Prząd-
ki dostarczają piękne cienkie nici
[niane, które po odpowiedniem ufar-
bowaniu rozdaje się tkaczkom do ro.
boty. Z płócien tych robić można
śliczne suknie, płaszcze dla pań, u-
brania i bieliznę kolorową dla pa-.
nów. Serwety i inne rzeczy domo-
wego użytku, Barwy są bardzo trwa-
łe, nie bledną wcale leżąc na słońcu,
o czem naturalnie przekonać się
można, oglądając wystawę Bazaru
Ludowego przy ul. Zamikowej 8.
A jakie tan: przepiękne robią

mereżki, jakie koronki z tego nasze-
| go rodzimego lnu!
| Śpieszmy to obejrzeć. P

Popierajmy przemysł własny i jak
ongi Czeszki mówmy sobie, że kupu-
jemy nietylko to, co jest „krasne, ale
i własne”

Marja Reutt.

Na ratowanie Bazyliki
wiieńskiej.

 

; Įsposobu do życia,

CY
 

KOBIECEJ.
 

Z działalności Pol. Kat. Tow. Opieki nad dziewczętami,
|robią wiele hałasu i są podobne do
"drzwi gwałtownie otwieranych i za-
„mykanych. bywają też inni, w któ-
rych mieszka cnota milcząca, cicha,

| pokorna jak służebnica, co nigdy do-
|mu nie opuszcza. | przychodzą ze
dworu zziębnięci i zastają ją zawsze
baczną i czujną u domowego ogni-
ska”, („Ku Światłu* Zotji Hartingh).

Te słowa przyszły mi na myśl po
powrocie z waltego zebrania Pol.
Kat. Tow. Opieki nad dziewczętami.
Jaki ogrom pracy, a tak stosunkowo

mało o tem ludzie wiedzą. Nie za-
siadam w. tej chwili do ścisłego spra-
wozdania i nie mam zamiaru opero-
wać dokładnem, cyframi, chcę tyl-
ko podzielić się z czytelnikami na-
szymi tą garścią,wrażeń jakich przez
chwilą doznałam, i dać pojęcie o
zdumiewającej pracy, podjętej przez
nieduże grono osób. „ł'ol. Kat. fow.

 

karstwo, kwiaciarstwo, szycie lub
chociażby darcie pierza,znakomicie |
wpływa na kobietę bezczynną, i na
wiaściwą drogę skierować jej myśl
potrafi.

Inspektorką obu placówek była
dotąd p. doktorowa Królewska, nie-
strudzona w swojej pracy oliarnej, z
powodu choroby musi ona stanowi-
sko swoje opuścić. Zarząd żegna ją
z niezmiernym żalem, a pragnąc zło-
żyć dowód uznania jej zasługom,
mianuje ją honorową  czionkinią
T-wa. Po skończonem sprawozdaniu
z działalności lokalnego oddziału na-
stąpiły przemówienia przedstawiciel
ki Zarządu Głównego p. Zaleskiej,
która po odczytaniu listu przewodni-
czącej Centrali, p. Przezdzieckiej,
podkreśla konieczność zorganizowa-
nia warsztatów pracy i życzy powo-
dzenia w dalszych poczynaniach Op. na dziewczętami”, czyli ,„Ochro-

na Kobiet“ to myśl serdeczna, skie-
rowana w celu ulżenia doli kobiety
nieszczęśliwej, opuszczonej, zdepta-
nej, sponiewieranej. To dłoń siostrza
na, wyciągnięta ku tej, co upada pod
brzemieniem ciężaru życia, czy to
będzie młode niedoświadczone stwo.
rzenie, na które, jak hydra stugłowa,
czyhają pokusy świata, czy przez
męża opuszczona niewiasta, czy mat-
ka w rozpaczliwej sytuacji, czy zdep
tana pogardą prostytutka, czy taka
co wypuszczona z więzenia — bez

jeszcze większą
gotowa ściągnąć karę na siebie, bo
nie wie, gdzie krok swój obrócić.
Tow. Op. nad dziewczętami — wła-
śnie jak ta „pokorna i cicha służeb-
mica”, zawsze czuwa przy ognisku
miłosiernego serca, które przygarnąć
i utulić pragnie cały bezmiar niedoli
kobiecej.

Zasoby Towarzystwa są bardzo
skromne, trochę subsydji z woje-
wództwa i magistratu, trochę ofiar
prywatnych, ludzi do pracy też nie-
wiele, zato dużo dobrej woli i szcze-
rej pracy. A cheć było parę reporta-
ży radjowych z Domu Noclegowego
dla kobiet i referatów o Misji Dwor-
cowej, jednak zamało o tem wszyscy
wiedzą. Stanowczo zamaio!

Tow. Opieki Nad Dziewczętami
w Wilnie ma 2 placówki: Misję Dwor
cową i Dom Noclegowy dla kobiet i
jest odłam Polskiego Komitetu do
do walki z handlem żywym towarem,
którego działalność rozwija się coraz
sprężyściej na całej kuli ziemskie,
bezlitośnie zwalczając hańbę i bar-
barzyństwo czasów obecnych — han,
del kobietą i dzieckiem. Zarząd
Tow. Op. nad dziewczętami składał
się dotąd: z inspektorki p. doktoro-
wej Królewskiej, prezeski p. Dob-
rzańskiej, v-prezeski p. Iwaszkiewi-
czowej, skarbniczki panny Brzeskiej,
sekretarki p. Pieniążkowej i kilku
mnych pań. Do komisji rewizyjnej
należą: p. dyr. Świątecki, p. dyr.
Szachno i p. Łepkowski, Przyjmowa-
nie pociągów: pasażerskich na dwor-
cu załatwia p. Szostakowa.

Misja Dworcowa za okres dwu-
letni udzieliła pomocy 8411 kobie-
tom, w tem było: emigrantek 109,
poszukujących pracy 456, w spra-
wach osobistych 7846, uwiedzionych
21, prostytutek 13, złodziejek 7, po-
rzuconych przez mężów 14, ciężar-
nych 8. (WI dziale „najważniejsze
sprawy załatwione przez Misję”, u-
derza nas cały szereg faktów: udzie-
lenia pomocy niedorosłym dziewczę-
tom ciężarnym, wprowadzenia na
drogę pracy trudniących się nierzą-
dem, wystarani: się o bezpłatne o-
biady, skierowania do pracy, wyro-
bienie bezpłatnych biletow kolejo-
wych i ulokowania niemowląt w o-
chronie dla podrzutków, nawet kil-
ka wypadków skojarzenia  mał-|
żeństw,

T-wa, podejmowanych w imię miło-
sierdzia chrześcijańskiego.

Następnie przychodził niezmier-
nie ciekawe przemówienie Inspek-
torki centrali Polsk. Kom. Walki z
handlem kobietą i dzieckiem, p. Ja-
nowskiej, która wyraża w imieniu
prezesa Komitetu, p. ministra Cho-
dźki, specjalne podziękowanie dla
oddziału wileńskiego.  Streszczając
|zaś 10-cio letnią działalność Polsk,
„Kom. Walki z handlem kobietą i
dzieckiem, p. Janowska informuje o,

odbytych ostatnio w Berlinie i Var:
szawie kongresach międzynarodo-

 
Zebranie organizacyjne lowa-

rzystwa Krzewienia Kultury iicycz-
nej Kobiet odbyło się dn. 23-1v : b
w lokalu Ośrodka W.F. na Ludwi-
sarskiej.

Na zebraniu tem ukonsty:iuowal
się zarząd Wileńskiego Oddziaia w
składzie następującym: przewodni-
cząca — p. Duszyńska, wiceprzewo-
dniczącza — p. Kuleszanka,  skar-
bniczka — p. Giedrojciowa, szkre-
tarka — p. Halicka. Sekretarja: u-|

Francuzki wobecafery
Stawiskiego,

Szereg francuskich organizacyj
kobiecych złożył na ręce prezydenta
republiki deklarację, żądając zaprze-
stania walk i podporządkowania in-
teresów partyjnych — wspólnemu
dobru Francji. х

Liga Praw Kvbiet stawia Коп-
kretny program akcii: rewizja kon-
stytucji,reformy obyczajów parlamen
tarnych, usunięcia osób, niecieszą-
cych się nieskalaną opinją, bez wzglę
du na ich przynależność partyjną,
wykrycia i surowego ukarania głów-
nych sprawców skandalu, bez zwra-
cania uwagi na ich stanowisko spo-
łeczne, reformy administracji dla u-
trzymania równowagi budżetowej,
zmniejszenia kosztów utrzymania
przy pomocy racjonalnych środków
gospodarczych i ustawodawczych,
porozumienia się międzynarodowego,

 

Przy dolegliwościach żołądkowych,
obstrukcji, szklanka naturalnej wody gorz-
kiej „Franciszka - Józafa* działa szybko.
Pytajcie się lekarzy.   

„Bywają ludzie, których zalety „ka praca jak: guzikarstwo, zabaw- wych j o powziętych tam  rezolu-
cjach. Dalej p. Janowska robi spo-
strzeżenia, że idea abolicjonizmu zy-
skusje coraz więcej zwolenuików w
różnych krajach a z powodu kryzysu
prostytucja fachowa zaczyna się
zmniejszać, natomiast ukryta po-
większyła się, Nadmienia, że posta-
wiony na ostatnim kongresie przez
Polski Komitet Walki z hanćlem ko-
bietą i dzieckiem wniosek o karal-
ność sutenerów i rehabisitację prosty
tutek nie przeszedł. Mówiąc o stop-
niu korupcji w innych krajach, p.
Janowska zaznacza, że przoduje pod
tym względem Francja, zezwalając
nawet na utrzymywanie towarzystw
akcyjnych, które ciągną zyski z do-
mów nierządu, W. Argentynie zno-
wuż żydzi-sutenerzy, pochodzący z
Polski, posuwają swój poiski „patrjo
tyzm'' do wywieszania na swych spe
lunkach flag o barwach  narodowo-
polskich, Po zakończeniu obrad u-
jczestniczki zebrania wraz z delegat-
kami z Warszawy zwiedziły Dom
Naclegowy kobiet na ul. Żydowskiej
10 i wróciły z mocnem przeświad-
czeniem, że do takiej pracy, jaką pro
wadzi T-wo Opieki nad dziewczęta-
mi (Ochrona Kobiet), należeć powin-
na każda kobieta, pragnąca spełnić
obywatelski obowiązek względem
społeczeństwa, tembardziej, że skład
ka miesięczna wynosi zaledwie 25
groszy.

A. Bułhakowa.

 

T-wo Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet.
rzęduje we wtorki i piątki od 17 do
19 godz. w Ośrodku W.F. (ul, Ludw;-
sarska 4). Składka miesięczna wyno-
si 50 groszy, wpisowe — 1 złoty.

Oddział organizuje komplety pań
od 10 osób, gimnastykę rytmiczną
dla dzieci ; godziny gier. Wiysyła do
stowarzyszeń, członków Oddziału,
swoje instruktorki, przyczem dla
niezamożnych zespołów — bezpłat-
nie,

Z terenu międzynarodowego.
celem zażegnania światowego kry-
zysu ; bezrobocia, pracy nad organi-
zacją pokoju wewnętrznego i zew-
nętrznego. W końcu prawdziwego
rządu demokratycznego z udziałem
kobiet, któryby doprowadził do zwy
cięstwa czystej i uczciwej Republiki.

Jak z powyższego wydzimy, pro-
gram Ligi Praw Kobiet zasługuje na
całkowite uznanie i nie w jednej
Francji mogłaby znaleść zastosowa-
nie.

Nowe zarządzenia Hitlera.

Od lat istnia!i w Niemczech Zwią-
zek Rolmiczych Towarzystw Gospo-
dyń Wiejskich. Należał do niego nie
mal miljon członków, a obejmował
25 państw wchodzących w skład
Rzeszy i miał 2458 oddziałów. W
styczniu b. r. Hitler rozwiązał Zwią-
zek wraz ze wszystkiemi filjami, a
dziedziny jego pracy przekazane zo-
stały „Stanowi wyżywienia Pań-
stwa”.

Powodem rozwiązania Związku
jest, jak podano w organach hitle-
rowskich, brak silnej ręki, któraby
prowadziła systematyczne prace
Związku.

Kto wygrał na loterji?
ZŁ 1.000 na N-ry: 9408 17556 18218

‚ 20788 21336 22585 22678 27086 32372 37039

ZŁ. 50.000 na Nr. 24882. „51754 43980 54806 55751 63887 66102 67338

Zi. 10.000 na Nr. 77240, 69125 72983 73901 85560 89082 97464 100387

W. ósmym dniu ciągnienia 4-ej klasy
wygrane padły na numery następujące: Pozatem ciągła ukryta walka z ZŁ 5.000 na N-ry: 11344, 57203 92065 111960 115620 118340 119405 122770 127270

| 128159 130674 133807 144081 144911 145531tajnie operującemi na terenie Wilna: 100392 137143 160822.

szajkami handlarzy żywym towarem, | ZŁ. 2.000 na N-ry: 4000 4514 7806 8394

walka bardzo mozolna i niemal bez- | 23999 53772 54733 61681 65505 73659 87256|
skuteczna, gdyż tak są znakomicie 94789 106488 107485 111946 113708 116813
zorganizowani, że pomimo wszelkiej 121883 139237 144822 148315 157868 159529

oczywistości zdemaskować ich nie 160966. '

sposób. Słowem całe dzieje smutnej| ZŁ 1.000 na N-ry: 13800 15684 26927

kroniki, świadczącej o brutalnym wy|27193 29750 36849 42672 50631 51619 53628
zysku kobiety wszędzie i o ustawicz- | 54523 62262 72364 81861 86683 94014 96917 |

nej opiece nad nią roztaczanej przez '100950 104965 107710 110229 113391 137298

T-wo Opieki nad dziewczętami (Mi- | 145319 150871 151187 155180 158704. |
sja Dworcowa stale współpracujez| Ciągnienie popołudniowe. i

policją obyczajową). ZŁ. 15.000 na N-ry: 3865 138923. !
WI sprawozdaniu z działalności ZŁ 10.000 na N-ry: 47357 47839 144640.,

Domu Noclegowego,  odczytanego| — 21 5.000 na N-ry: 14170 30939 48515,

przez p. Siewiczową, widzimy te sa- | 52114 89127 91936 100249 105392 160377. |

me bohaterskie wysiłki, aby ulżyć ZŁ 2.000 na N-ry: 2505 3574 22249

nędzy bezdomnej, samotnej i sponie- | 31682 45523 50597 66110 81558 105833

wieranej kobiety, Dom Noclegowy, 107091 16076 129134. |

158264 160074 165458,

WARSZAWA. (Pat), Dziś w 9
dniu ciągnienia 4. klasy polskiej pań-
stwowej loterji klasowej następujące
większe wygrane padły na numery
losów:

ZŁ 15.000 — 55842.
ZŁ 10.000 — 26196 60668 74736

901602 95830 108157 121326 125611
136490.

ZŁ 5.000 — 37051 52248 77138
84872 97703 100364 103364 157477.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Waluty: Belgja

123.70—124.01—123.39. Berlin 209.35—209.87
—208.83. Holandja 358.85—359.75 — 357.95,
Londyn 27.04*/»—27.18—26.91. Nowy Jork
5.28'/2—5.31'/:—5.251/. Nowy Jork _kabeldla kobiet mieści się obecnie nauli- |

cy Żydowskiej 10, ma nowe nary i  Koło Pań przy Kom. Ratowania Bazy- jest utrzymywany czyściutko. Zapo-
„liki składa tą drogą staropolskie „Bóg za- | trzebowanie jednak jest tak duże, że
płać” Szanownym  ofiarodawcom, którzy już raz powiększony lokal należałoby

(złożyli do Koła Pań następujące ofiary na znowu powiększyć, bo na 50 miejsc

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEG

' 5.29—5.32—5.26. Oslo 135.85—136.50—135.20
| Paryż 34.94—35.03—34.85. Praga 22.05 —
22.10—22.00. Stokholm 139.40 — 140.10 —
138.70. Szwajcarja 172.12 — 172.55—171.69.
Włochy  45.04—45,16 — 44.92. Tendencja
przeważnie mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 84.50-85.25. Lil-
ratowanie Bazyliki P. Zbyszewski, gene-

‚ тату konsul polski w Chicago, nadesłał 5

„ dolarów, p. Em. Buczyńska — dużą, srebrną

„wyzłacaną łyżkę wazową i srebrny (wyzła-

(any) imbryk do kawy; p. Bułhak—Alma-
nach fotografiki polskiej i 10 serii widokó-

wek artystycznych 4 15 sztuk; członkinie

Stow. Św. Zyty — 2 ros. ruble srebrne i
| sześć rubli w bilonie, co przy zamianie а-
о 8

jest nieraz przeszło 100 nocującyci.
Opłata od osoby wynosi 5 groszy
dziennie, lecz nie każda z lokatorek
na tak zawrotną sumę zdobyć się jest
w stanie, to też połowa nocuje dar-

mo. Największą troską zarządu jest

stworzenie warsztatu pracy dla ko-

biet, przebywających w domu nogle-
go narazie nie wykonalna z po-

wodu braku lokalu. A szkoda, bo ta-

| (d
|A)0AiAAB"eat 52,

pop 17.75. Starachowice 10.65—10.90—10.80.muje zamówienie na
Przyj ha T-wa ubez. „Vita“ i „Krakowskie“ 134 (zawszelkie roboty drukarskie base ы

Broszury, tabele, zaproszena afisze JARA atyz” RIAA
‚ t 1 procentowe: udow! a „13.

okólniki ZK bilety wizytowa konwersyjna 65.25—65,50, 5 proc. kolejowa
cen y onkurenc yl ne. 58, 6 proc. dolarowa 76, dolarówka 53 —

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 5325, stabilizac. 65.13—65.63—65.38, stabil.
(drobne 65.25—66.00—65.50, 472 proc. listy

Rubel (za 5-tki) 4,62, (za 10-tki) 4.64.
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"KRONIKA.
JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Nojpierw pogoda sioneczna, po-

tem stopaiowy wzrost zachmurzenia

aż do opadów począwszy od zacho

du kraju. Temperatura bez więk-

szych zmian. Początkowo słabe wia-

try południowe, potem umiarkowane

połuaniowo-zachodnie i zachodnie.
DYZURY APTEK.

Das w uocy dyżurują następujące

apteki: . 1

Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 itelef. 9-46), Jurkowskiej . Romec-

kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —

ul Zawalna Nr. 41 (telef, 7-99] oraz wszyst-

kie «a przedmieściach, prócz Snibiszek.

Z MIAS

— Bawiący w Wilnie nonsul
angielski zwiedził historyczne za-
bytki naszego miasta. lnteresował
się również zywo przemysłem i han-

dlem Wilna. Kon.ul angielski ma

nawiązać pertraktacje z przeraysłow-
cami o dostarczenie do Anglji pe-

wnych produktów oraz Inu.

—Konsulat łotewski w okresie
Zielonych Świątek będzie nieczynny
dnia 20, 21 i 22 maja.

SPRAWY MIEJSKIE.

GQ ułvzenie Chodn:Kkow.
Właściciele domow i iokatorzy pizy
ul. Tomasza Zana, Giedyminowssiej
i Fabrycznej ziozyli wczoraj memo-

/rjał do Magistratu, domagając się
od wiadz miejskich ułozenia chod

ników na oaciaku ul. [. Zana oa

ul. G.edyminowsxiej. „Petycję pod
pisało 120 osóD.
— Delegacja z Hali miejskiej

W zarządzie miasta Inierwen,Owaa
delegacja handiarzy z Hali miejsaiej

w sprawie dzierzawy  Stiaganów,

oraz opiaty czynszu i podataow

za mie. Deiegacja otizymała wyczer-

pujące wyjeścienia, pizyczem obie-

cano niestorym obniżyć czynsz na

stragany.
HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Jedenaście nowyca zania-

dów handlowych. W ostatnich
dniach powstaio w Wilnie 11 zakia

dow Lianalowych w tej ilości dwa

eleganckie slepy przy ul. Mickie-
wic.a. W ub. miesiącu uległo Кн

dacji 18 zakładów przemysłowo
handlowych, zaś powstało  OKOiO

15 nowych sklepikow sezonowych
z wodą sodową, napojami i sprze-

dażą ioaow.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Pieigreymaa ucześiniczek
zjazdu aeieguwanych Kat. $tow.
Po:ek. Wezoiaj Ziaua Uczestniczki
lil dorocznego zjazdu delegowanych

katolickich stowarzyszeń Pulek zor-

ganizowały  wespói  członkiniatni

miejscowych K. S. P. pielgrzymkę

do Kaiwarji. Pielgizymka obeszia

dróżni Męxi Pańsniej pod przewod-

mictwem Ks. Sołtana. Wieczorem

część uczestniczek, które, po odby

ciu pielgrzymki, pozostawały jeszcze

w mieście, wysiuchaia odczytu p.

Rzepeckiej, wygioszonego w Seli
zakładu Św. Jozefa przy ul. Bisku-

piel 11.

/, — Liga Morska i Kolonjalna.
JW dniu 13 bm. odbyło się w Wilnie

walne zebranie członków oraz
zjazd okręgowy Ligi Morskiej i

Kolonjalnej.
Na zebraniu członków oddziału

został wybrany nowy Zarząd L. M.

i K. w skład którego weszli: pp. płk.
Filipkowski, adm. Borowski, prezes

Szumański, dyr. Miłkowski, mec.

Kopeć, nacz. Szczęsny, nacz. Haj-

dul, p. Buczyński, p. Puhaczewski,

p. Grabowski i dr. Czarnowski,

Na zastępców komend. Blinstrzeb
p. Hołownia, prof. Biwan,
cicki.

Komisja Rewizyjna: prezes Ma-
lecki, dyr. Miłkowski, nacz. Rytel.

WPI OAZIE DE iiZ AAS

Dziś Potężna
towych €x
jący Smlelešcią +
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A.jnym m.

p. Woj-,

anów, film porywa-

realizacji p. tz

niki, prześcigający wszystko dotąd stwcrzone

DZIŚ Wielka uczta

Józef SZMIDT
: Głęboka, treść, wzruszająca melodyjna muzyka, cudowne krajobrazy, Film

Nad progr. Atrakcje.

 

— Z 'fow. ginekologicznego.|

Dziś o godz. 20-ej w lokalu kliniki)
położn.. ginekolog. U. S. B. odbę-

dzie się 68 naukowe posiedzenie

lowarzystwa.

Porządek dzienny: 1. Pokazy

chorych i preparatów, 2. kol. Dr. J.

Dobrzeński — Nabłoniak kosmów-

kowy kikuta macicznego oraz ©-
mówienia metod postępowania lecz-

niczego, 3. kol. dr. H. Długi — Nad-

ciśnienie w ciąży, porodzie i połogu.

Goście mile widziani.
ODCZYTY.

— 0 programie inwestycyj-
wiina., Stowarzyszenie

lechaików Poiskich w Wilnie w io

kaiu wiasaym przy ul. Wileńskiej 33

erganizuje cykl zebrań dyskusyj-

nych, w których ma być poruszoda

sprawa poduiesienia stanu gospo”

darczego Wileńszczyzny. W ramach

powyzszych zebrań dyskusyjnych

Dęazie wygłoszony dnia 16 maja

o godz. 19.50 przez p. inż. H. Jen-

Sza, wice-prezydenta m. Wilna od-

czyt na temat: „Program inwesty-

cyjay ma. Wilaa. Wstęp wolny i bez

piatay. Osobne zaproszenia rozsy-
iane nie będą.

Odwołanie odczytów D-ra

Skrudiika. Wiobec tego, że dr. Mie-

|czystaw Skrudlik ulegt w Krakowie
| nieszczęśliwemu wypadkowi zwi-

chnięcia nogi i pęknęcia kości, o

czem w ostatniej chwili przyszło

powiadomienie, odczyty jego ku czci

Najśw. Fanny Maryi organizowane

w Sali Sniadeckich U. S. B. przez

| Instytut „Marianum“, odwoiane 20-

|staiy do Ikonca maja rb.
U nowym terminie odczytów uka-

żą się dodatkowe zawiadomienia w

|prasie i na mieście. Bilety zaku-

| pione nie tracą swej wartości, dlate-

$o należy je zachować.
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Z Kola historyków stud, USB.

W sali Seminarjum Historycznego

odbędzie się o godz. 17.15 zebranie

naukowe z referatem kol. St. Tasz-
kunówny pt. „Przyczyny śmierci

Aleksandra Jagiellończyka”. Goście
mile widziani. 2
— Anaucmicki zwlązek mor-

ski. Dyzuiy zarządu oabywają się

we wtorki i piątki od godz. 17 do

l8-ej przy vl. Zygmuntowskiej 16

(Zw. Osadników)
'— Z „Bandy Akademickiej”, W sobotę

„Banda Akademicka” urządza gremjalną

wycieczkę do Trok. Wyjazd z Wilna o godz.

15.50. Powrót w niedzielę. Zbiórka na dwor-

cu o godz. 15. Koszta (kolej do Landwaro-

wa, łodzie, nocleg w schronisku) — do 3 zł.

i

 

 

+ DZIBSNIE

Wilk na ul. Dobrej Rady?bi Rd?| S$ PO RTMieszkańcy ul. Dobrej Rady
mieli wczoraj nielada emocję.
W godzinach rannych do podwó-|

rza posesji Nr. 10 wpadł wilk ipor-|
wawszy kurę, zaczął uciekać przez
sąsiedni ogród. Cały wypadek roze-|
grał się w oczach lokatorów wspo- |
mnianego domu.
Jak tylko wilk przesadził ogrodze-|

nie ogrodu, kilka kobiet z krzykiem,
puściło się za nim w pogoń. Z drugiej
strony ogrodu schwycił wilka za

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. — Zam-

knięcie sezonu zimowego. Dziś ostatnie

przedstawienie w Teatrze na  Pohulance

współczesnej komedji J. Devala pt. „To-

wariszcz”. Sztuką tą Teatru Pohulanka

zamyka sezon zimowy. Ceny propagan-

dowe.
Jutro przedstawienie zawieszone.

— Otwarcie sezonu letniego w Miej-

skim Teatrze Letnim w ogradzie po-

Bernardyńskim. W sobotę o godz. 8.30

wiecz. odbędzie się uroczyste otwarcie Te-

atru Letniego. Będzie to zarazem jubileusz

30-letniej pracy scenicznej p. Sabiny Zie-

lińskiej, która wystąpi w komedji Szkwar-

kina pt. „Cudze dziecko* w głównej roli.

Swietna komedja pełna humoru i pogody

w ujmującej formie przedstawia życie no-

wej młodzieży sowieckiej.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Dziś z

powodu próby generalnej — przedstawienie

zawieszone.
— „Noc w San Sebastjano*, Jutro

premjera znakomitej operetki Benatzkiego,

kompozytora „Pod białym koniem”, W ro-

lach głównych wystąpią: Halmirska, Łasow-

ska, Dembowski, Szczawiński, Tatrzański,

Rewkowski i reżyser Domosłaawski, który

z kapelmistrzem Wiliūskim i baletmistrzem

Ciesielskim przygotowują tę pod każdym

względem pełnowartościową  operetkę.

Premjera zapowiada się bardzo ciekawie i

wzbudzi ogólne zainteresowanie.

— Teatr Objazdowy — gra dziś w Wi-

lejce, jutro w  Mołodecznie świetną ko-

medję „Kobieta z eleganckiego świao”,

 

Z ZA KOTAR STUDJO.
Chór Dana w radjo.

W. piątek o godz. 18.10 wystąpi znów

popularny i lubiany chór Dana, który obec-

nie święci wielkie iryumty nawet poza gra-

nicami kraju. Nic więc dziwnego, że kon-

certy chóru Dana odbywają się zawsze przy

wypełnionych salach. Audycja jutrzejsza

zgromadzi również przy słuchawkach i

głośnikach liczne grono wielbicieli, zwłasz-

cza, że program koncertu zawiera szereś

nowości z zawsze interesującego programu,

Koncert symioniczny.
wk | Zapraszać można krewnych, przyszłych

krewnych, znajomych i niebardzo znajo-

kaidy „bandyta“ — w dowolnym czasie i

miejscu oraz prezes Chóru Akad. — w Do-

mu Akad. w godz. 5—12 i 14—16, tel. 1-75.

SPRAWY SZKOLNE.

— Zarząd związku absolwentów

gimn, Jezuitów podaje do wiadomo-

ści, że Informatorjum dla maturzy-

stów odbędzie się dnia 19 maja 34 r.

o godz. 18-ej. Po niem herbatka

zapoznawcza.
 

OFIARY

złożone w Administracji „Dzien. Wil”.

| Flora Szczęsnowiczowa zł. 3 i Macu-

|lewiczowa zł. 5 dla b. nauczycielki 67-let-
niej staruszki.

х KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież płaszcza męskiego. Jochim

Ginzburg (Zakretowa 5) zameldował, że z

| szatni gimnazjum żydowskiego przy ul. Ar-

| chanielskiej 11 skradziono płaszcz męski,

wartości 80 zł, Władze policyjne ustaliły,

że kradzieży dokorał Szymon Szer (Žy-

 
mych. Zapisy przyjmuje i wyjaśnień udziela |

MIEZRSKI -.

wicz. Wilk wypuścił kurę ischwycił |
kłami za nogę rakarza. Mimo bólu
Staszkiewicz nie puścił go do chwili,|
dopóki nie przybiegli inni sąsiedzi ij
obezwładnili napastnka. |

Staszkiewicza opatrzono w ambu-

 

|latorjum Pogotowia Ratunkowego. +
Uczesinicy tego wypadku twier-

dzą, iż był to autentyczny wilk. Tro-
chę te wygląda na fantazję. }

Z POGR

kėw, niejakiego Federowicza i Kra-

tewskiej działalności. Dostali się oni

Dnia 14 b.m. na terenie śmin pow.

baranowickiego, położonych w rejo-

nie szosy brzeskiej, pomiędzy godz.

16 a 17 przeszedł cyklon połączony
z gradem, wyrządzając wielkie szko-

dy. Według dotychczasowych pro-

wizorycznych obliczeń szkody są

następujące: na terenie gm, nie-

dzwiedzickiej zniszczone zostały za-

siewy w 40 proc, w samych Nie-

dzwiedzicach zniszczonych 15 sto-

dół. Na terenie $m. dobromyślskiej
zniszczone zostały zasiewy  (jesien-
ne) wsi Chlawiaie, maj.
os. Jochalin i częšciowo wsi Dobro-

myśl i Sielce, oraz zabudowania g0-

spodarcze. Wie wsi Ostrów tejże
|gminy cyklon zniszczył 7 stodół, z

Zlot S. M. P. I poświęcenie
sztandaru w Starosielcach.

Onegdaj w Starosielcach Stowa-

rzyszenie Młodzieży Polskiej uro-

czyście obchodziło poświęcenie no-

wego sztandaru. Z tej okazji zwo-

łano również zlot rejonowy 5. М. Р.

z pobliskich miejscowości. Na zlot

przybyło ponad 200 młodzieży oboj-

ga płci z 9 sztandarami. Ulroczysto-

ści rozpoczęło nabożeństwo, które

zrana odprawił ks. dziekan Chodyko

na placu przed kościołem. Kazanie

„|okolicznościowe wygłosił ks. prof.

Mikolajun. Bezpośrednio potem na 
Piątkowym koncertem symfonicznym w

Filharmonji Warszawskiej, który będzie

transmitowany o godz. 20 przez wszystkie

placu odbyła się uroczysta akade-

mja, podczas której kierownik Wil. rozgłośnie, dyryguj» Otto Klemperer, jeden

z wybitniejszych kapelmistrzów dzisiejszych|

Niemiec. Program koncertu, poza siódmą|

symfonją Beethovena, zawiera błyskotliwą, |

pełną żywiołowych /momentów muzykę '

Strawińskiego do baletu Pietruszka”, oraz

wspaniałą Toccatę C-dur Bacha w trans- |

krypcji orkiestrowej Weinera. :

аы

Wiadomości o muzyce.

 

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, że w;

przerwie niedzielnych  Poranków Symfo- |

nicznych, transmitowanych z Filharmonji

Warszawskiej, wygłaszane są przez wy-

bitnych specjalistów pogadanki popularne z,

dziedziny muzyki, w których omawiane są

najrozmaitsze zagadnienia. Tam np. wnaj- |

bliższą niedzielę prof. Roman Chojnacki

rozpocznie cykl pogadanek o charakterze

dydaktycznym. W pierwszej zajmie się pre- 
dowska 8), którego aresztowana, :

yśl I rozmachem

 

legent tematem „Jak powstaje muzyka”.

MY. Znakomity twór tech-

Cudowne mrożąae krew w żyłach scen” poięgują wrażenie jakie wywiera tenfilm,
„DEMON ZLOTA“ žiя

do maksymum. Nad program: Najnovsze aktualja.

dla melcmanów. Słynny na cały świat

wy śplewak na miarę Carusa I Kiepury
w największym przeb ju doby

obecnej prod WIEDENSKIEJ

 

za kobieta-szpieg GINA MANES | as pilotażu, bohater GASTON MODOT. Mrożą:

€E5| Dziś niebywała rewelacja. bene =

== niai: nejnow-zv, s'ynnv na cały

z V gwist LOTNICZY FILM
в| W rol gł ziel nocka najpiekniejs:

==x=| sach. Niezwykłe dzieje kobiety-szpiega — Wielki

— В płatne nieważne. Zapomocą nowoczesnej

ozd

Om

KINO-REWJA

„COLOSSEUH“
OsTROBRAMSAA 5 Na sceni

Zrzeszenie Producentów |!

nabiału w Wilnie

Hurtowa dostawa mleka i śmietany

gwarantowanej jakości

zamówienia prosimy klerować do Biura roz-

dzielczego Zrzeszenia przy ui Piłsudskiego

| _ 182 w godz 8-12 rano codziennie.

je: wielka nowa rewja.
i Ron-Valt (duet taneczny)

po ntt 1

| ZGUBY l ieszkania bia R wszystkie- |
mi wygodami. I pięt'o,

L ! aa SP ua” igi ank usa $ towska 5: — Moja żona jest zu:

W dniu 14 b. m. zgu-|Mieszkanie posiadające pelnie ds, niż pierś
bio o te6zkę Czerną SKkÓ-| wszelkie wygody, ogró* MIESZKANIE kie kobiety.

rzeną z dokumentami|| jęk od 1 czerwca do — Na czem to pole-
planen Łaskawego zna do wynejęcia 5-c:0 po-| ga?

iaz.ę prosimy o zwrot
za wy .agrodzeniem. 3
Maja 15 m. 5 Piwiarnia.

564
po poł.

 

|ОАНАЫ i

Хшіпі należy do Ciebie
rówlony | śpiewany po niemiecku.

  

wynajęcia. Zaułek Mon-
twiłłowski 11, od 5 — 7

Seaise o 4,

TAJEMNICZA TRZYNASTKA!

Trlumf Kinematogrefji Europejskiej. Seanse 4, 6, 81 10,15 wiecz.
wentylacji — miły chłód na sail.

 

CENY OD 25 GROSZY. Wstrząsający dramat dziewczyny, którą świat odtrącił, według słynnej powieści:

s5 'T te YW << (nieślubne dziecko)
ZUZANNA M1RWUILE. Reżyser MAC FRYCZ.

ŚPIEW — TAnCE — AKTÓWKA udział biorą. E Tauberówna, W. Wańkowięzowna

S.. Janowski, Z. Winter i in.

ROMERACGO

| Sześciopokojowe mie- |

Br. Borski,

 

koj>wa li piętro z fron-
ru Mckiewicza 19 wska-

568—3| że portjer. 566—1

 

POLSKIE RADJO WILNO,
Czwartek, dnia 17 maja 1934 r.

1,00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. pra-

sy. 11.50: Utwory muz. cygańskiej (płyty).

11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły-

ty). Kom. meteor. 12.35: Poranek szkolny:

Dzien. poł. Chwilka strzelecka. 15.00: Hej-

nał i pieśni. Wiad. eksport. i giełd. roln.

15.20: Utwory Mozarta (płyty). 15.50:

Audycja dla dzieri:: 16.20: „Kobieta w o*

bronie przeciwgazowej” — pogad. 16.35:

Muzyka lekka. 17.30: „Parlamentaryzm pol-

ski” — odczyt. 17.50: „Potrzeby komunika-

cyjne w Polsce” — odczyt. 18.10: Słucho-

wisko: „Czwarty do brydża”, 19.00:

| „Skrzynka pocztowa. Wil, wiad. kolejowe.

19.25: Odczyt aktualny. Wiad. sportowe.

Wil. kom. sport. lzien. wiecz. „Myśli wy-

brane” 20.2: Audycja norweska, 21.00:
Trąbka i capstrzyk. 21.02: Pogod. radjo-

'

 

Litwini aresztowali dwóch włościan polskich
Ze Święcian donoszą, iż straż li- prowadzić agitację przeciwko ustro-

tewska w okolicach Kozaczyzny |jowi litewskiemu.
aresztowała dwóch włościan Pola-|

siewskiego, pod zarzutem  antyli- | nictwa dla młodzieży litewskiej ; na-
|woływał włościan do manifestacyj

na Litwę na podstawie przepustek|za zbliżeniem polsko-litewskiem.
granicznych rolnych i mieli rzekomo|

Z KRAJU.
śCykion przeszedł przez pow. baranowicki.

 

Hrudopol, |fakt, że w pobliżu wsi Kuliki grad

 

Drugi lot północno-wschodniej
Polski

MWsobotę rozpoczną się na Poru-

banku wielkie zawody lotnicze. W

programie tych zawodów rozegrana

zostanie nagroda przechodnia m.

Wilna w locie okrężnym dookoła

Wileńszczyzny. W| roku ubiegłym,
nagroda ta została zdobyta przez

Stefana Iwanowskiego z Aeroklubu.

ANICZA.

Krasiewski miał rzekomo rozda-
wać jakieś antylitewskie wydaw-

8 stodół zerwał dachy, z cerkwi zer-
wane zostały 2 wieże, zniszczone

zostały dwa ogrody owocowe i za-
siewy, pozatem w szeregu wsi tejże
|gminy zostały zniszczone i uszko-
|dzone zabudowania i zasiewy. W
| pobliżu Mysłoboża śm. lachowickiej
|został zerwany most. Wielkie szko-
dy cyklon wyrządził w lasach, jak
również znaczna ilość drzew przy-
drożnych i słupów  telegraficznych
została powywracana. O sile cykio-
nu i wielkości gadu może świadczyć

zabił 20 sztuk owiec znajdujących
się na pastwisku, oraz o kilkadzie-
siąt metrów były odrzucone poła-
mane drzewa. Straty są olbrzymie.

Związku Młodzieży Polskiej, p. Ka-
zimierz Jędrychowski, wygłosił dłuż
szy referat. Powzięto następnie re
zolucję, stwierdzającą, že S. M P.
są organizacją katolicką, wychowu
jącą członków swoich na zasadach
religji katolickiej, dającą najlepszą
gwarancję, iż ludzie, którzy wyjdą
1 jej szeregów, będą dobrymi oby-
watelami państwa.

Oszust w roll duchownego
prawosławnego.

We wsi Lebiodki, gm. łuczajskiej
aresztowano niejakiegu Fiedosjewa
Wiodzimierza z Turczyna, który
w przebraniu popa przybył do Le-

  
   
  
   
    

Warszawskiego, który w tym roku
zgłosił majwięcej zawodników na
czele z Iwanowskim, który bronić.
będzie cennej nagrody.

Wsobotę odbędzie się więc tyl-
ko zlot kometowy, a właściwy lot
odbędzie się w niedzielę 20 maja.
Lot ten zakończy się wieczorem
Wyniki zostaną ogłoszone dopiero w.
poniedziałek w czasie popisów lot-
niczych na Porubanku. Popisy roz-
poczną się o godz. 14, W. programie
są następujące atrakcje: sztafeta
samolotowo - samochodowo . moto
cyklowa, poświęcenie mowych szy
bowców, start baloników i próba
przymusowego lądowania.

IW] zawodach dookoła Wileń-
szczyzny ma wziąć udział ogółem
około 10 maszyn.

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE —

OGNISKA.

W najbliższą niedzielę odbędą się na
boisku Ośrodka W. Е. zawody lekkoatle-
tyczne Ogniska. Na zawody te przyjeżdżają |
z Pruszkowa lekkoatleci, którzy zmierzą
się z naszymi sportowcami Zawody roz-

poczną się o godzinie 11.

Kierownictwo sekcji lekkoatletycznej
Ogniska prosi wszystkich swych zawodni-
ków, by przybyli na godz. 10 na stadjon,

śdy żzawody mieć będą jednocześnie cha-

rakter eliminacji przed imprezami, które

projeituje przeprowadzić  Ogaisko dla

swych zawodników.

TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ.

W. dniach 12 i 13 b. m. odbył się turniej
piłki koszykowej o puhar przechodni £
„Win i przetworów owocowych”, Po zwy”

cięstwie nad czołowymi zespołami Wilna

K. P. W. Ognisko i A. Z. S., zdobył ten pu-
har zespół Sokoła, zwyciężając w finale

A. Z. $. w stosunku 22:5.

URSTRIEJKOTPROOCYWAEZAZEKNWCZEZKTTOAWICZOA

Pogrzebana w letargu
Q niesamowitym wypadku donoszą £

Kniesioła w pow. bóbreckim (Małopolska
Wsch.):

50-letnia żona rolnika ukraińskiego:
Anna Tychajowa, cierpiała od dłuższego

czasu na t. zw. chorobę św. Wita. Onegdaj

uległa ona nowemu atakowi padaczki i mi-
mo starań nie zdołano jej ocucić. Rodzina;

która uznała ją za zmarłą, poczyniła przy”

gotowania do pogrzebu, wezwany paroch
pokropił zmarią i w tejże chwili zauważyk
że twarz jej lekko dzgnęła. Przerażony pa

roch oświadczył, że bez wydania kartki po“
śmiertnej przez lekarza nie pozwoli pogrze”
bać zmarłej. Wskutek sprzeciwu rodziny i;

obecnych sąsiadów, którzy zadowolili się|

 
kartką, wydaną przez wiejskiego oglądacze 1

zwłok, gdyż w okolicy nie było lekarzm
parochowi ošwiadczono, że niema wątpli- biodki celem przeprowadzenie wi-

zytacji w miejscowej parefji i zba-|
dania działalności proboszcza pra-|
wosławnego. Ponieważ w rozmowie.
z „lustratorem* prawdziwy duchowny!
prawosławny skonstatował, iż jego|
„kolega“ nie jest dobrze poinfor|
mowany z zakresu swych obowiąz:|
ków, a gdy przyszło do rozmowy|
na tematy cerkiewne rzekomy lu-|
strator zupełnie zgłupiał, pop po-
wiadomił policję, która w lustrato-
rze poznała oszusta Fiedosjewa.

Białowieży przybył
nowy Żubr.

Dnia 13 meja urodziła się w Bia-
łowieży trzecia w tym sezonie ja-
łówka żubra, córka żubrzycy Stolze.
Cielę jest wyjątkowo duże i całko-
wicie płowe. W ten sposób liczba
żubrów w Białowieży w ciągu ostat: techniczna. 21.17: Audycja muzyczna. Kom.

meteor. 23.05: Muzyka taneczna.
nich dwóch tygodni wzrosła z 11
do 14 sztuk.

 

roli głównej piekna bo-
„King-Kosa” FAY

|wity szmer dochodzącu z grobu. W przera”

wości co do śmierci Tychajowej i że śmierć
nastąpiła już przed 4 Sgodzinami. Paroc,
uznawszy swoje spostrzeżenie za złudzenie;
ustąpił wkońcu i odprowadził zwłoki na
cmentarz. 3

Gdy po odprawieniu modłów nad otwar”
tym grobem ludzie zaczęli się już rozcho”
dzić, grabarz, niejaki Katuła, w czasie za”

sypywania trumny usłyszał jakiś niesamo“

żeniu zamiast natychmiast odkopać trumnę:
rzucił łopatę i pobiegł do wsi zawiadomić
© tym wypadku parocha. Gdy dopiero po |
godzinie trumnę wydobyto i otwarto, ujrza”
no, że zwłoki leżały przewrócone, twar%
wargi i ręce nieboszczki były podrapane i

pogryzione, a z nosa ciekła krew. Dopiero

wówczas wezwano ze Strzelisk lekarza, dr
Tymkiwa, który stwierdził, że Tychajowe
została zakopana w letargu i zmarła dopie“

ro po pogrzebaniu jej, wskutek uduszenie
się w trumnie. 1

Niesamowity i tragiczny tenwypadek|
wywołał wielkie wrażenie w całej okolicy:
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1ARKA ARA AN OBRACAUNEDSIRAIS ROSE I
Milość I powodzenie pozyskasz używając wody |denaście nosów i biega|Osoba inteligentna po-

koleńskiej z zapachem kwiału szeaęócia \ РЪ:‘;'З„%Ё A Jao srukóje posady gupės i: ružyna| dyni u samotnych lub
„b OK Ss o TIS“ fsotbalowa. probėstwo, może p

się gospodarstwem do-
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© kręw w żyłach walki w obło-

 

, 6, 8 I 10,15,

trzul

Bilety honorowe, bez-

— Zadna kobieta mnie
nie chelela, a ona przy-
Jęla moje oświadczyny  PZWOCHERKKAZY,

Przemiły długotrwały zapach. Deha40 gr.
POLECA

WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO,
skład aptecany kwdwisarska 12, róg Tatarskiej,
Tamże mydł | wanystkie dodaiki do prania

 

Mieszkanie
5 pok. ze wszelkiemi
wygodami, suche, jasne,
słoneczne, z balkonem,
do wynajęcia od 1 czer-
wcz przy ul Piłsudskie-
go 29. Iniormacje u do-
zoręy.

AGE
Właśnie..

Żena do męża—Kiedy
pstrzę na ciebie, to my
ślę zawsza o Ramonie
Novarro...

Mąż: — Przacia ja nie
jestem weale do niego
podobny.
Zona: — Właśnie.

«нчe
пн
Кирпо i

Sprzedaž |
US SIR i S
Kartofla do sprzedasia
w wiekszej ilości. Wilno,
ul. Tyzenhauzowska 16
Lecznica Sw. Józefa.

 

C=]
LETNIKÓW

z całodziennem utrzyma-
niem 3—4 osoby od
20-go czerwca rb. poszu-
kuję. Komunikacja do-
godna, kilka stacji od
Wilna. Miejscowość ład-
na, sucha, dwa lasy, du-
ży ogród owocowy,
tennis. Bližsza  wiado-
mość: Zygmuntowska 8
m. 6 codziennie od 14
do 17-ej pp. 484—1

DWÓR
wiejski pr<yjmie letni-
ków z utrzymaniem wia-
domość Portowa 19 m.

 

11 od 1—5 pp. 565
————————

LETNISKO,
w majątsu za Trokami.
Całodzienne utrzymanie
S zł 50 gr. — 4 zł Las,
jezioro ul. Zygmuntow-
ska 4 m. 9 od 2—5,

„PREZES =
ED GNAÓWE

Zagadka.

Ma dwa skrzydła, dwa-
dzieścia dwie nogi, je” 
 

 

—wydawca: ALERSANDERZWIERZYŃSKI.  
1-1 Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOBMICZ, |

RAAL EhERLRRL

| RÓŻNE |

PARYŻANKA
poszukuje kondycji na
lato; Conversation a
także przygotowuje w/g
programu gimnazjalnego
do wszystkich klas. Ad-
res ul. Święto-Jakóbska
6—5 (róg Dąbrowskiego)
od godz. 12—15 oprócz
świąt „J. J.', 465—3
 

Zdolny, energiczny, ia-
ieligentny młody czło-
wiek znajdzie dobry za-
robek praculąc przy a-
kwizycyl ogłosz ń. Wia-
domość Biuro Ogłoszeń
S. Grabowskiego Gar-
barska 1.

Korzystna
„lokata

potrzebne 5,000 zł. pod
Nr. 1 hipoteki nierucho-
mości w Wilnie. Oferty
pod „Mr. 1 hipoteki" do
Adm. „Dziennika Wilef+
skiego”. Pešrednietwo
wykluczone.

  

-"Wykwaliikowany
rolnik poszukuje posady
Rządey lub leśniczego.
referencje poważne, (l.
Zamkowa 4 m. 7. gr2 
 

sea| А. TWIERZYŃŚKIEGĄ 

mowem i kuchnią: Mo-
że na wyjazd. Adres w
Administracji „Dz. WIL*
lub oferty prosi kiero-
wać pod „C. K.“ 558—4

 

Wdowa po sieržanele
w. P. znajdująca się w
skrejnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
lakai olwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.
Adres w Administracji
„Dz. WIl.“— L-skawa 0
fiary lub zaofiaro: anie
pracy prosimy skiądać
w Fdm. „Dz. W.” dla
„Wdowy”. gr3

БПООННПОНННИИИНИНННННЕ
DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

Moztowa ul. Mr.1.

Taiefon 13-44,

ENY WISKIM
RAABS
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