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MARJAN CHEŁCHOWSKI
ZIEMIANIN

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dn. 23 b. m. w maj. Bakszty w wieku lat 77
Eksportacja zwłok z domu żałoby do kościoła w Chożowie k.-Mołodeczna dn. 25 b. m.
Nabożeństwo żałobne w kościele parafjalnym w Chożowie odbędzie się dn. 26 b. m. rano,

poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz w Oborku.
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w żałobie
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w dniu 25 maja, piątek, o

PRZY SAMYM
PRZYSTANKU PO

W pierwszą rocznicę śmierci

a ET P. Gd

NADZIEi-KLARY WERYHO

msza święta w kościele św. Piotra i Pawla, na Antokolu,

o czem zawizdamiają siostrzeńcy
K. I W. Karaffa-Korbuttowie.

   

   
        

 

godz. 10, zostanie odprawiona
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Zawiadamiamy. iż rozpoczęliśmy sprzedaż:

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

NARY
pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONOW“

Zwracamy specjalną uwagę na bliskość od miasta, wyjątkowo suchą
i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową (14 min.
od Wilna).

Parcele od 500 złotych na dogodne spłaty.
arząd, Wileńska 35 m. 10, od 10—2 i od 6—7-ej.Informacji udziela

 

Minister estoński w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). /Minister

Spraw zagranicznych Estonji Selja-
maa, w t-wie wiceministra Laretei i
posła estońskiego w Warszawie
Pusty, złożył dziś przed południem
wizytę ministrowi Beckowi. O godz.
12 minister Seljamaa wraz z wicemi-
nistrem Laretei j posłem Pustą od-
wiedził prezesa rady ministrów,
prof. dr. Kozłowskiego. O godz.
12,40 minister spraw zagranicznych
Estonji Seljamaa, w t-wie wicemini-
stra Laretei, złożył wieniec na gro-
bie Nieznanego Żołnierza. Podczas
składania wieńca obecni byli poseł
estoński Pusta członkowie posel-
stwa, szeł protokółu dyplomatyczne-
go MSZ Romer, komisarz rządu
m. st. Warszawy Jaroszewicz, d-ca
O. K.I gen. Jarnuszkiewicz, olicero-
wie komendy garnizonu z ppłk. Pe-
reswiet-Sołtanem. W uroczystości
asystowala kompanja honorowa ze
sztandarem i orkiestrą 36 pułku legji
akademickiej pod dowództwem płk.
Csadka. Wi chwili składania wieńca
orkiestra odegrała hymny narodowe
estoński i polski. Po złożeniu wień-

„ca na grobie Nieznanego Żołnierza  

minister Seljamaa udał się na Za-
mek, gdzie był przyjęty przez Prezy-
denta Rzplitej. WI czasie posłucha-
nia obecni byli minister spraw zagr.
Beck, wiceminister spraw zagr.
£stonji Laretei i poseł Estonji w
Warszawie Pusta.
IWARSZAWA (Pat). Marszałek

Piłsudski przyją: w dniu dzisiejszym
ministra spraw zagranicznych Estonji
Seljamaa w obecności ministra spraw
zagranicznych Józeła Becka. Roz-
mowa trwała godzinę.
WARSZAWA (Pat), / Minister

spraw zagranicznych Beck oraz pani
Beckowa podejmowali dziś wieczo-
rem obiadem ministra spraw zagr.
Estonji Seljamaa wraz z małżonką
oraz towarzyszącego mu podsekre*
tarza stanu w min. spiaw zagr.
Estonji Laretei. W obiedzie wzięli
udział m. in. członkowie rządu z
premjerem Koziowskim na czele,
wyżsi urzędnicy MSZ, poseł estoński
w Warszawie Pusta, chargć d'affai-
ires Polski w Tallinie Starzewski.
Podczas obiadu ministrowie Beck i
Seljamaa wygłosili przemówienia,
utrzymane w serdecznym tonie.

 

BUDŻET WOJENNY RUMUNII.JE
"BUKARESZT. (Pat).

osobistem przewodnictwem króla
pracował ostatnio nad ustaleniem
budżetu wojskowego Rumunji na
rok bieżący. Minister uzbrojenia

BUKARESZT. (Pat). Donoszą z
Paryża, że długotrwałe rokowania z
przedstawicielami wierzycieli — га-
śranicznych Rumunji doprowadziły
do porozumienia wg. kiórego Ru-
munja ma płacić odtąd na poczet
amortyzacji swego długu w ciągu

Rządpod |
jmictwa do pertraktacyj z zagranicz-

 

$en. Angelescu otrzymał pełnomoc-

nemi zakładami
sprzęt wojenny.

produkującemi

Spłata dlaców.  aeiakich
3-ch lat po 1 miijardzie 100 miljo-
nów lei rocznie. Układ ten przynosi
wielkie odciążenie budżetu Rumuniji,
gdyż dotąd normalna rata długu Ru-
munj; wynosiła 6 miljardów lei
rocznie. Podpisanie układu nastąpi
dziś w Paryżu.

OHRLaLS

NARODOWY KOMITET WYBORCZY
urządza

w NIEDZIELĘ dnia 27 maja o godz. 12 i pół w lokalu przy ulicy Orze-
szkowej 11

WIELKIE ZGROMADZENIE PRZEDWYBORCZE
na którem przemawiać będzie

poseł Karol Wierczak oraz kandydaci na
radnych

Wstęp wolny. Wstęp wolny|-pod St. Boy de Llobargat, pod Bar-

Żona, Córki, Syn I Rodzina.

   

  
Wiadomości

| ®

telegraficzne.
| KRAJOWE.
| * Polsko-gdańskie rokowania go-
jspodarcze i celne, prowadzone od
,14—18 mają w Krakowie, poczynily
„pewne postępy i będą kontynuowa-
ne w dniu 25 bm. w Gdańsku.

* Dziś samototem pasażerskim z
Amsterdamu p'zez Be:lin przybyła
|do Warszawy wycieczka dziennika-
jrzy holenderskich, zaproszona przez
ipolskie linje lotnicze LOT. Dzien-
|nikarze holenderscy podejmowani
byli dziś wieczorem obiadem, wyda-
nym przez polskie linje lotnicze LOT,

* W Gdańsku szalała wczoraj i
dziś siłna burza, która zarówno w
śródmieściu jak i w okolicach Gdań-

ska wyrządziła szkody materjalne,
wyrywając drzewa i uniemożliwia-
jąc ruch uliczny. Na szczęście ofiar
w ludziach nie było. ;

* W dniu 19V. r. b.

|

na terenie
„|eałego państwa—jak podaje PAT.—
było zarejestrowanych w urzędach
pośrednictwa pracy funduszu bezro-
bocia 386.835 bezrobotnych, co
stanowi spadek w stosunku do ty-
godnia poprzedniego o 7.120 bezro- botnych.*. Warszawskie „Nowiny  Co-
'dzienne* donoszą, że we wtorek
lokoło godz. 11 wieczorem na placu,
| Żelaznej Bramy wynikły zajścia po-
jmiędzy przechodniami - żydami i
| chrześcijanami. Policją zaprowa-
dziła porządek osadzając w aresz-
cie. VIl komisarjatu trzy osoby.

ZAGRANICZNE,

go transportu węgla polskiego Z|

czyste powitanie dwóch okrętów,
transportujących węgiel.

** Z otoczenia byłego króla hisz-
pańskiego Alfonsa XIII złożono
agencji Havasa oświadczenie kate-
gorycznie dementujące wiadomość,
jakoby Alions XIH zrzeki się praw
do tronu hiszpańskiego.

* Arcyksiążę Eugenjusz wyjechał
dziś z Bazylei do Wiednia. Dla uni-
knięcia manifestacyj politycznych,
termin jeśo przybycia do Wiednia
trzymany jest w tajemnicy, Arcy*
książę zabawi kilka dni w Wiedniu,
gdzie weźmie udział w posiedzeniu
kapituły „rycerzy niemieckich”.

** Z Waszyngtonu donoszą:
misja spraw zagranicznych izby re-
prezentantów uchwaliła jednomyśl-
nie wniosek upoważniający prezy-
denta Roosevelta do wydania zaka-

|zu wysyłania broni do Boliwji i Pa-
'ragwaju.

** Prezes rady ministrów zawia-|
domił oficjalnie parlamert, ге Ва`
szach Pahlavi, odpowiadając na za-|
proszenie prezydenta republiki tu-
reckiej Kemala paszy, uda się około
10 czerwca w odwiedziny do An-

* Szwedzka eskadra lotnicza,
która uda się z wizytą do Gdyni,|
opuścj Karlskronę dnia 28 maja, i
zabawi w Polsce 6 dni Eskadra
składa się z 6 samolotów, załogę
tworzy 9 oficerów i 3 podolicerów.

** Lotniczka nowozelandzka Jo-
an Battan wylądowała w Porcie Dar-
wina o godzinie 2.50 wediugś czasu
miejscowego, biiąc w ten sposób o
4 i pół dnia rekord ustanowiony
przez p. Mollison, która przeleciała
z Londynu do Australji w 1930 roku
w 19 i pół dnia

** Letnicy fransatlantyccy Sa-
belli i Pond wyłądowali na lotnisku

„pod Dublinem. Data stariu ich do
Rzymu nie jest jeszcze ustalona.

** Według doniesień z Barcelony

 

 

     

|Ligi Narodów. Dziennik podkreśla,
(że ani Liga Narodów an: Wielka

24 maja 1954 r.
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80107.

Ogloszenia
Terminy

Sowieckiej
do LigiNarodów.

«Times»o wstąpienie sowietów do Ligi
' . Narodów.

LONDYN (Pat), „Tisaes” ogła-
sza dzis artyku. wstępny na temat
wstąpienia Związku Sowieckiego do

Brytanją nie skcrzystają wiele przez
wstąpienie Związku Sowieckiego do
Ligi Narodów. „Times* wypomina
rządowi sowieckiemu jego dawne
wrogie stanowisko wobec Ligi i
podkreśla, że jeśli Sowiety zmie-
niły swoje stanowisko, to Liga
puści ich dawną krytykę w zapo-
mnienie, w nadziei, że Sowiety
szczerze pragną kierować się zasa-
dami paktu Ligi a nie mają jedynie
na myśli wzmocnienia się w danej
chwili przeciwko swoim wrogom.
Zdaniem dziennika, istnieje mała
wątpliwość co do bezpośrednich mo-
tywów Litwinowa w sprawie zbli-
żenia się do Francji. Motywem tym
jest chęć uzyskania pomocy prze-
ciwko Niemcom į Japonji przez za-
warcie kontynentalnego paktu wza-
jemnej pomocy Dla tego celu So-
wiety są gotowe zgodzić się na wa-
runek francuski a mianowicie wstą-
pienie do Ligi Narodów. Wielka

Brytanja, jak podkreśla
do tego paktu kontynentalnego.
przewidującego automatycznie sank-
cje, nie przystąpi. Dziennik przypo-
mina także i objektywi=mi SIR а
„państw o wstąpieniu Sowietów do
,Ligi Narodów. Do państw takich na-
ега Szwajcarja i Holandja, które,
|stanowczo nie. uznają Sowietów.
| Polska żąda także dia siebie sta-
jłego miejsca w Radzie Ligi.
również nieprawdopodobne, aby
Polska zgodziła się w dalszym ciągu
jna związanie traktatem ochrony
mniejszości, jeśli Związek Sowiecki
jako członek Ligi Narodów posiadać
będzie prawo znterwencji w spra-
wach mniejszości. Jesli Polska bę-
dzie nalegała: albo na zniesienie tych
traktatów, albo na ich generalizację,
to może ona z pewnością liczyć na
poparcie wszystkich państw euro-
pejskich. „Timcs' kończy przestro-
64, že kwestja wstąpienia Związku
|Sowieckiego do Lig; Narodów nie-
| odwołalnie wywoła różne kłopotli-
| we zagadnienia : że należy dążyć do
ich załatwienia za czasu, przed wstą-
pieniem ZSRR do Ligi. 

sowiety już się zdecydowały?
LONDYN (Pat). W. brytyjskich

kołach rządowych wiadomości, po-
chodzące z Gevewyi Paryża, o już
zdecydowanem jakoby przez Sowie-
ty wstąpieniu do Ligi
przyjmowane są z wielkim scepty-
cyzihem. ' Wed'e informacyj; jakie
posiada brytyjskie Foreign Office,
rozmowa Litwinowa z ministrem
Barthou w Genewie miała charakter
całkowicie nieobowiązujący. Litwi-
now nie uczynił jakoby żadnych kon-
kretnych propozycyj, lecz tylko miał
prosić ministra Barthou o ustalenie

Narodów ,

sprawie ewentualnego* waiosku So-
wietów co do iozszerzenia zasięgu
działania definicji napastnikanasze-
reg innych jeszcze państw europej-
skich i miał przedstawić możliwość
wysunięcia na tej płaszczyźnie pro-
|pozycji paktu wzajemnej pomocy.
|Koła zbliżone do Foreign Office
przekonane są, że posunięcie Litwi-
nowa jest tylko manewrem taktycz-
nym, obliczonym na to, aby uda-
remnić likwidację konferencji roz-
brojentowej w jej obecnej iormiei
utrudnić skierowanie sprawy rozbro-

stanowiska rządu francuskiego w|jenia do Rady Ligi Narodów.

 

Zmiany w dyplomacji sowieckiej.
BERLIN (Pat). „Deutsche Allge- być obecny ambasador sowiecki w | tych, w kwietniu rb. spadły do 170,5

meine Zeitung” donosi, że ambasa- Ankarze Suric. Wj związku ze zmia- |milj. złotych, licząc już jednak z 
Gdyni przez Bzaiłę do Csepel uro-|.

Ко- |

 

dor sowiecki w Berlinie Chinczuk,

nowiska. Następcą Chinczuka ma

ATENY (Pat). W drodze ро-
wrotnej z Białogrodu i Aten do Ber-
lina minister Goering zatrzymał się
w Budapeszcie, gdzie odbędzie roz-
mowy z politykami węgierskimi. W
czasie swego pobytu w Atenach
Goering oświadczył przedstawicie-
lom prasy: zagranicznej, że cel jego

ną na

i Paryżu.

Podróż Goeringa.
podróży do Ateti ma charakter wy-
łącznie prywatny. Goering katego-
rycznie zaprzeczył pogłoskom prasy
zagranicznej a szczególnie infor-
macjom prasy włoskiej, jakoby wi-
zyta Goeringa w Białogrodzie miała
charakter polityczny.

Zakończenie kongresu
socjalistów francuskich.

PARYŻ (Patj. Wczoraj późnym
wieczorem zakończyły się w Tulu-
zie plenarne obrady kongresu socja-

dała dowody żywotności i energji
przez zorganizowanie się wokoło
idei walki z faszyzmem tych wszyst-

„Times“,

innych,

Jest |

stanowisku ambasadora w|
** Z inicjatywy węgiersko-polskiej, który bawi obecnie na urlopie wy- Berlinie nastąpić mają również prze-

izby handlowej odbyło się w porcie:poczynkowym w Karlowych Wa- sunięcia na placówkach dyploma-

Csepel z okazj przybyciapierwsze- , rach, został odwołany ze swego sta- tycznych ZSRR w Tokio, Londynie

| 6łes publicysty я
francuskiego.

PARYŻ (Patj. Publicysta St. Bri-
ce w „Le Journal'u“ zaznacza, że
mówi się wiele o wciągnieciu Związ-
ku Sowietów w sprawy europejskie.
Jedyną nowością, którejby można
(oczekiwać, jest przejście Rosji z neu.
tralnej, pasywnej do aktywnej po-
mocy, to jest od paktu nieagresji do
obowiązku pomocy, który mianoby
|uskutecznić bądź to przez oddzielny
|układ, bądź to przez udział w Ge-
|newie. Należy również stwierdzić,
że pomoc Rosji ma warteść jedynie
wówczas, jeżeli Sowiety zwrócą się
w kierunku,Europy i; zrezygnują z
awantury azjatyckiej W. bieżącej
chwili Sowiety zaangażowały się w
sprawie azjatyckiej o wiele silniej,
aniżeli dawna Rosja przedwojenna.
Rywalizacja Stanów Zjedn. i Japonii
jest najważnieiszem zagadnieniem
polityki sowieckiej Można więc
mówić o układzie wiążącym Zwią-
zek Sowiecki, Stany Zjedn. i Ja-
ponję, ale czy jest możliwe pozyska-
nie Sowietów dla spraw wyłącznie
sowieckich? — zapytuje publicysta.

Wyjazd J. E. Kard. Hlonda
do Francji.

| Dnia 29 maj: J. Em. ks. prymas
| kardynał Hlond wyjeżdża do Francji
z wizytą do pewnego stopnia oficjal-
ną. Odwiedzi on prawie wszystkich
najwyższych dyśnitarzy kościelnych
francuskich, zetknie się osobiście z
wychodźtwem polskiem we Francji,
z duchowieństwem polskiem tam
pracującem i z przedstawicielstwem
urzędowem polskiem we Francji.

15 miljenów deficytu.
* Wpływy i wydatki budżetowe w

pierwszym miesiącu roku budżeto-
wego (kwietniu! 1934-35 przedsta-
|wiały się, iak następuje:
| Dochody budżetowe, które w
aarc rb. wynosiły 177,0 milj. zło-

   

 

 
wpływami z Pożyczki Narodowej,
zaliczonemi na budżet ministerstwa
skarbu w sumie 15,3 milj. złotych.

Wydatki budżetowe wynosiły w
marcu rb. 235,3 milj. zł., w kwietniu
zaś spadły gwałiownie do 170,5 milj.
złotych, równoważąc się więc cal-
kowicie z dochodami kwietniowemi,
razem z wpływem z Pożyczki Naro-
dowej.

Ogółem więc — bez pożyczki —
mieliśmy w kwietniu deticyt w wy-
sokości 15 miljonów złotych.

Kłopoty p. Kozłowskiego? ‚
W kołach dziennikafskich opo-

wiadają, jakoby p. premjer Kozłow-
ski miał duże ksopoty z kwestją ob-
|sadzenia różnych podsekretarjatów
stanu. Idzie głównie o stanowisko
"podsekretarza stanu w. prezydjum
Rady Ministrów  P. Kozłowski za-
mierza podobno zreferować całą
'sprawę p. Prezydentowi Rzeczypo-

 
listów SFIO. Dłuższe przemówienie|kich, którzy cenią wolność i swo- spolitej.„SP }

Blum,
kreślił,

który w zakończeniu pod-
że pragnąlby, by partija

' wygłosił przywódca socjalistów Leon, bodę. W; zakończeniu obrad wybra- i
która ma opracować;no komisję,

specjalną rezolucję.
 

SKAZANIE GŁOSNEJ AFERZYSTKI.
PARYŻ (Pat). Znana z różnych

ałer pani Hanau została skazana na
3 miesiące więrienia za ogloszenie
w wydawanym przez siebie tygo-
dniku dokumentu urzędowego, skra-
dzionego przed 2 laty z biura ów-

 

 

celoną, wydarzył się wypadek kole-
jowy, w którym zginęło 13 podróż-
nych. Dotychczas nie zdołano usta-
lić przyczyny wypadkt. Wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa
spowodowała go niewuwaga maszy-
misty. Maszynista po wypadku ukrył
się i dotąd nie zdołano go odszukać.

** Wczoraj odbył się w Palesty-
nie jednodniowy strajk protestacyj”
ny żydów nakazany przez organiza-
cje żydowskie: na znak protestu
przeciw ograniczeniom emigracji do
Palestyny. Straik objął Jerozolimę,
Tel-Awiw # Нане,

czesnego ministra finansów Flandi-
na. Jednocześnie pani Hanau ska-
zana została na 2 miesiące więzie-
nia za znieważenie władz w związ-
ku z powyższą sprawą. Pani Hanau
w czasie badanią użyła niezwykle
ostrych słów pod adresem sędziego
i sądów paryskich.

MOSKWA Pat). Znakomita
śpiewaczka polska Ewa Bandrow-
ska-Turska wystąpiła wczoraj
koncercie zamkniętym dla profeso-
rów i uczniów konserwatorjum mo-
skiewskiego, na którym również
byli członkowie ambasady polskiej
z ambasadorem oraz przeastawiciele
kół muzycznych w Moskwie. Po
koncercie, bardzo entuzjastycznie
przyjętym, dyr. filharmonji moskiew- skiej Rajski wygłosił naprzód po pol-

na

dbniženie kontyngentów
przywozowych z Francji.

Jak donosi jedna z agencyj wie-
deńskich, rząd polsk; miał wskutek
ograniczeń importowych  francu-
skich zmniejszyć kontyngent przy-
wozowy kosmetyków francuskich z
50.000 kg. na 3.000 kg. kwartalnie.

Wskutek tego szereż zastępców
firm francuskich w Polsce sprzedaje
swe licencje, częściowo zaś urucha-
mia własne wytwórnie kosmetyczne
w Polsce.

Triumł poeiskiej śpiewaczki w Moskwie.
sku a następnie po rosyjsku przemó-
wienie i odczytał adres skierowany
do Bandrowskie:-Turskiej. w którym
w imieniu sowieckiego świata arty-
stycznego składa uznanie i głęboki
podziw dla śpiewaczki oraz sym-
patję, jaką odczuwają szerokie masy
słuchaczów dla „ulubienicy stolicy
proletarjackiego państwa”. Dzisiaj
śpiewaczka wyjechała na konce
do Kijowa, poczem w początka
czerwca powróc: do kraju.
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Brak linji.
Zakończony przed kilkoma dnia-

mi w Warszawie kurs działaczy spo-
łeczno . żospojarczych — B.B.W.R.

miał kilka momentów niezmiernie

charakterystycznych. Oprócz przemó
wienia p. Prystera, które już kilka-

krotnie omawialiśmy, a które tak

żywy znalazło oddźwięk w prasie,

były tam również inne przemówie-

nia, zawierające krytyczne uwagi w

stosunku nietylko do obecnej rzeczy

wistości, ale i do dotychczasowej po-
lityki obozu rządzącego.

Migūzy innemi p. Matuszewski,

były minister skarbu, kiedy mówił o

braku środków obrotowych, wyraził

się tak: Fa.
„być może, mieliśmy już pewien okres,

kiedy mogliśmy, mniej budując, prowadząc
ostrożniejszą politykę inwestycyjną... do-
prowadz.ć do tego. że narastające środki
kapitałowe obrócone zostaną naprzód na

ten smar, na tę oliwę gospodarczą, na ka-

pitał obrotowy. Tę chwilę przepuściliśmy”,

Jest to wspomnienie z lat 1927—

1929, owych lat „radosnej twórczoś-

ci”, spowadowanych doskonałą kon-

junkturą zewnętrzną.  Dały te lata

bodźca rządowi do szerokich „pla-

nów'' inwestycyjnych a w istocie do

bezplanowego wydawania miljonów,

których późnie: zabrakło w latach
chudych ; których najbardziej bra-

kuje teraz. Uwagi krytyczne p. Ma-
tuszewskiego są przedews”ystkiem

krytyką pod własnym adresem. Jak-
żeż inaczej brzmią od optymistycz-

nych jego wywodów z trybuny sej-

mowej wtedy, kiedy był ministrem
skarbu! A akże dalekie są jeszcze od
powtarzających się nawet teraz jało

wych słów takiego samego bezkry-

tycznego optymizmu, wygłaszanych

często przez oficjalnych reprezen-

tantów. Ten sam p. Matuszewski

nieco dalej w tem samem swojem

przemówieniu już widzi powrót tego

samego pomyślnego momentu, kiedy

„narastająca kapitalizacja zaczyna

stawać wyraźnie do dyspozycji życia

gospodarczego”. Zaleca wprawdzie

roztoczenie piecżołowitej opieki nad

tą kapitalizacją, niezmiernie jeszcze

wątłą, ale zdradza też — naszem

zdaniem — przedwczesny co do sa-

mego procesu optymizm.

W każdym razie z wykładu p.

Matuszewskiego wypływa, iż zdoby-

te przezeń i przez obóz rządowy

gorzkie doświadczenie chciałby za-

stosować w polityce gospodarczej.
* * *

Tymczasem naležy się obawiać,

že jestešmy w przededniu planów,|

które miałyby ..dać bodźca” życiu:

gospodarczemu w tempie zbyt poś- |

piesznem. |

Prof. L. Kozłowski, nowy prem-

jer, według informacyj prasy, od

chwili swego mianowania rozwinął |

gorączsową działalność, Zajął się

mianowicie przedewszystkiem kwe-|

stją zrównoważenia budżetu, 2 także

podobno rozważaniem szerokiego | mon Rikert z Warszawy. Rikert był w|dzą urzędowe czynniki, na tej' po-

planu inwestycyjnego.
Co do sprawy pierwszej, to jest

ona jedną z najpilniejszych. Wpływy

z pożyczki wewnętrznej staiczą bo-

daj do jesieni zaledwie, powstaje

więc pytanie — co potem? W pierw-

szym rzędzie ma być brana w rachu-

bę pożyczka zagraniczna, francuska,

o czem rzekomo rozmawiał już p.

Beck z ministrem Barthou w czasie

jego pobytu w Warszawie. Gdyby

jednak realizacja jej zawiodła, ma

się na myśli inne operacje finanso-

we. Byłoby to wszakże niezdrowe z

punktu widzenia polityki skarbowej

— pokrywanie deficytów pożyczką

' jest środkiem ostatecznym, do któ-

rego można się zwracać w wypad-

kach wyjątkowych.
Ewentualna pożyczka w<wnętrz-

na — według innych pogłosck—mia-

łaby być rozpisana w związku wie-
loletnim planem inwestycyjnym. Zo-

stał on wysunięty przez wicemini-

stra Lechnickiego w czasie narad,,

prowadzonych przez premjera Koz-

łowskiego. P. Lechnicki oparł go na
programie gospodarczym B.B. Cho-
dzi w tym planie przedewszystkiem

o likwidację bezrobocia w miastach.
MW tym celu miałyby być zaprojekto-
wane wielkie roboty, mogące za-

trudnić rzesze bezrobotnych.
Z planem tym p. Lecnn'cki nosi|

się już oddawna i chciał go podsunąć'

przed dwoma laty p. Prystorowi, któ
ry długo się namyślał i w kcńcu wo- |

bec pogorszenia się warunków finan-
sowyca wolał go zaniechać. Trzeba|
przyznać, iż zrobił przezornie. |

Wielki plan inwestycyjny, na|
wzór .ego, jak to robili pam

Roosevelt, wreszcie Hitler, wymaga|
wielkich też kapitałów. Pelska ich,
niema. Trzeba je albo pożyczyć za-

 

| stwa polskiego :
| wschodniej. Wskazuje na dwa zada-

Polska w Europie Wschodniej.

i P. Stanisław Kozicki podnosi
sprawę zadań wewnętrznych pań-

na tereme Europy

nia najpilniejsze: na uregulowanie

stosunków sąsiedzkich z Litwą i na

unormowania stosunków  rosyjsko-

rumuńskich:
Pakty o nięagresji z Z.S.RR. i Rzeszą

niemiecsa są niewątpliwie—nawet dla tego,

jco nie przywiązuj:2 wielkiej wag: de tego

rodzaju aktów — wyrazem unormowania

stosunków między Polską a jej dwoma wiel-

kimi sąsiadami. Ażeby to jednast dało cał-

kowite wyniki, muszą być usunięte wszyst-

Lie możliwe powody nieporozumi?u. Jesteś-

my w sojuszu wojskowym z Rumunją i każ-

dy jej wstrząs wewnętrzny musi się odbić

na nas; do zatargu takiego isinieje wciąż

otwarta droga przez to, że między Rumunją

i Z.S.RJR. niema zwykłych dypiomatycznych

stosunków. To też polityka poiska musi ro-

bić wysiłki, by pomóc w ureżu:cwaniu tej

sprawy. Nie możemy patrzeć spokojnie na

niezalatwione sprawy na południowym

wschodzie Europy. Wskazania dla polityki

polskiej są tu całkiem jasne i proste.

Podobnie ma się rzecz na północnym

wschodzie, tylko, że tu możności nasze są

większe, bo rzeczy zależą od naszego dzia-

tania bezpośredniego. Obecnie położenie
jest tam niemożliwe do utrzymania. Dla u-

trzymaniia dobrych stosunków  polsko-ro-

syjskich, dla usunięcia z pola widzenia

wszelkich pokus, jakie mogą się zjawić

przed polityką niemiecką, dla pokoju w

Europie, dla interesów narodów bezpośred-
nio zainteresowanych — dla wszystkich tych

powodów jest rzeczą niezbędną uregulowa-

nie stosunków polsko - litewskich.

Co odpowie premjer?
W) trzystu kilkudziesięciu mia-

stach b. zaboru rosyjskiego i Mało-
polski odbywa się obecnie akcja
przedwyborcza do rad miejskich. Z
wielu miast dochodzą wiadomości o
niestychanych praktykach komisyj
wyborczych przy sprawdzaniu pod-
pisów pod zgłoszonemi listami kan-
dydatów. Z tego powodu do prezesa
Rady ministrów wysłano szereg
skarg, wskazujących na pogwałcenie
przepisów regulaminu wybornego i
ustawy.

„Gazeta Warsz.“, pisząc między
mnnemi o depeszy senatora St. Głą-
bińskiego do premjera prof. Kozłow-
skiego, tak charakteryzuje działal-
ność gorliwych komisarzy wybor-
czych:

Jeżeli panowie komisarze przypuszcza-

jają, że temi szykanami przysłużą się obo-

zowi rządzącemu, to pozwolimy sobie wy-

razić pogląd, że są oni w wielkim błędzie.

Sukces w postaci paru sanacyjnych manda-

tów radzieckich nie zrównoważy nawet w

części skutków rozgoryczenia ludności, któ-

rą przy pomocy szvkan pozbawiono możno-

"ści wypowiedzenia się w sprawie dla obozu

`

Kasy bezprocent
„Hajnt* z 7 bm., informując o

pożyczce, zaciągniętej przez rz

polski w Londynie na cele zaprowa-

 
"dzenia hamulców w wagonach towa- |mieniony pośrednik jest synem zab

rowych, podaje:
„Mało kto wie jednak, że tę pożyczkę

przeprowadzono dzięki energii i inicjaty-

|wie żydowskiego młodzieńca z Warszawy.

Pierwszym, kto zwrócił się w !ej sprawie

| do ministerjum komunikacji, był inż. Szy-

podczas narad łącznie z min.Londynie
Rikerta z powoduKocem. Zarobek p.

omawia stan zdrowotności dzieci
żydowskich. Żydzi w ostatnich cza-
sach zbiednieli w Polsce. Ratują ich
kasy bezprocentowe:

„Gdyby nie skromna pomoc tych kas,

żydzi nie mieliby możności prowadzenia
swoich skromnych przedsiębiorstw. Wo-

góle w tych kasach otrzymuje pożyczki 120

Nowa kwota zezwoleń emigra-
cyjnych do Palestyny t. zw. certyfi-
katów została znacznie  zniżona,
przyczem na Polskę przypada 1800
centyfikatów. Kontyngent dotych-

granicą, albo zdecydować się na

krok, o którym się od czasu do cza-

su przebąkują, krok wielce ryzy-
kowny, mogący być krokiem: w prze-

paść, — na inflację. леп słowy
|oznaczałoby to zerwanie z dotych-

|czasową polityką deflacyjną i wy-

|datne zwiększenie obiegu pieniężne-
|go. W! niektórych kołach gospodar-

 
| czych powitanoby chętnie wejście na

tę drogę, ale przezorniejsi pamięta-

ją zaburzenia w życiu gospodarczem

2 poprzedniego okresu inflacyjnego i
w warunkach naszych nie widzą kre-

su, u którego mogłby się zatrzymać
proces inflacyjny.

Dążenia nowego premjera idą
podobno raczej w kierunku ożywie-

nia i podniesienia rolnictwa, zwięk-

szenia siły nabywczej wsi, a dopiero
potem czynienia próby z szerokiemi

| inwestycjami na terenie miast. Zresz

a prasy.

 

ąd duży”.

Z za kulis pożyczki kolejowej.
H. Fink w 3-im zkolei artykule

w „Hajncie” w serji pt. „Upadek
gospodarczy żydostwa  poiskiego“

Mniej emigrantów do Palestyny.

„DZIENNIK MILENSKI

„rządowego stosunkowo drobnej, bo doty-

'czącej czysto lokainej alministracji Może

nie wiedzą tego panowie ministrowie, ale;

wiedzą napewno dcbrze starostowie, żenic,|

nawet długoletnia uędza wsi, nie wpłynęła

„tak na nastrojów opozycyjnych;

|wśród chłopów, jax niedawne wybory gro-

fmadzkie i gminne. przeprowadzone w po-

| dobny sposób, jak obecnie miejskie.

1 Rozumiemy, że rozmaici lokalni dy-

gnitarze stają na głowach, aby na ich te-

renie wybory te wypadły pomyślnie dla sa-

nacji. Ale aprobowanie tych metod przez

rząd byłoby wysoce lekkomyśine i nieroz-

sądne. W kilka miesięcy po wyborach wy-

stąpi znowu jakiś izajasz sanacyjny i powie

o macherach wyborczych to samo, co p.

Prystor powiedział o marnotrawcach gro-

|sza publicznego i poszukiwaczech protek-

cyj, a mianowicie, że kompromitują rządy

pomajowe.

I dlatego ciekawi jesteśmy, jak zarea-

śuje p. premjer Kozłowski na depeszę se-

natora Głębińskiego. Czy uzna, że interes

państwa w obecnych wyborach jest wyższy

ponad pewną ilość sztucznie żdobytych man

datów sanacyjnych, czy też pozostawi rze-

czy ich dotychczasowemu biegowi?

Pod kątem widzenia ogólnej walki po-

litycznej, jaką prowadzimy z obozem sana-

cyjnym, nie zależy nam wcale na tem, żeby

p. premjer wyprostował błędne drogi ko-
misyj wyborczych i czuwających rad niemi

lokalnych władz administracyjnych Bo szy-

wzrost

Wybory na wesoło.
Sanacyjny „Biok Gospodarczy” w

Zakopanem wydał do ludności odez-
wę, w której dla. wyjaśnienia wy-
borcom składu personalnego swej
listy kandydackiej oświadcza m. in.:

„Jeżeli rada miasta będzie wybrana

tak, aby zaspokoić śmieszne zachcianki

chwały pojedyńczych zawodów, to nie bę-

421е опа mogła skutecznie pracować. Je-

żeli do rady wejdzie po jednemu doktór i

komisarz, prawnik, hotelarz i rolnik, fry-
zjer, ksiądz, dorożkarz i panną z dzieckiem,

to musi to doprowadzić do upadku. Mały
hotelarz wielkiemu  hotelarzowi rozbije

wtedy o głowę zbędne naczyn.e, dorożkarz

przepije powóz, fryzjer z гохрасгу па

sieczkę potnie pantofle z haftowanemi sza-
rotkami, a panna wyjedzie do Chabówki,

zostawiwszy tu bękarta, aby opieka spo-

łeczna miała zajęcie. W ten sposób Zako-

pane będzie zaprzepaszczone, a te trzysta

miljonów, które tu w rozbudowę wpako-

wano, będą zniszczone i odstraszą na dłu-

go wszelki napływ nowego grosza”,

Rzecz jasna, iż odezwa ta wy-
wołała w Zakopanem niezwykłą
wesołość. Figuruje pod nią nazwisko
miejscowego prezesa BB., p. Dobro-
dzickiego, co stwierdza jej auten-
tyczność, jako vdezwy sanacyjnej.
Gdyby nie to możnaby pomyśleć,

iż ktoś sobie zakpił z zakopiańskie-

go „Bloku Gospodarczego”. 
owe... żydowskie,
przeprowadzenia tej pożyczki jest bardzo

| Dalej żargonówka dodaje, że wy-

  

(KRAKÓW - KAP) Niezwykłe

był poxłon, z jakim dzieci Krakowa
przybyły do grobowca „Pani Wa-

tek z naręczami
cami.

WĄ samą zaś niedzielę, 20 bm.
prastary Rynek krakowski zagrał
barwami, które przyniosła dziatwa
katolicka z wszystkich ziem pol-
skich.

Na ile czcigodnej świątyni Mar-
3 jackiej, przy ołtarzu polowym —

za toctury wyborcze -— to woda "* odprawił Mszę św. JE. Książę Me-
e tropoliia Dr. Adami Stefan Sapieha

w otoczeniu kleru z ks. infułatem
archiprezbiteren: marjack.m drem J.
Kulinowskim na czele. W. czasie
Mszy sw. chór 5.000 dziatwy — Кга-
kowskich szkół powszechnych wy-
konał pienia religijne pod kierow-
nictwem dyr. Jozefa Suwary przy u-
dziale pierwszorzędnej orkiestry
wojskowej 20 pp.

Po Mszy św wszedł na ambonę
postulator beatyfikacji Król, Jadwi-
gi, ks. kan. Rudolf J. de Formicini
Van Roy. W. serdecznych słowach
przypomniał utalentowany mówca
jasną postać Jadwigi; rzewne węzły,
które łączą Ją z Krakowem i całą
Polską, wołają głośno — w końco-
wej apastrołfie — o aursolę Świę-
tych dla tej, którą naród nasz od-
dawna świętą mieni i uznaje.

Po kazaniu odbył się pochód
„Rzeczypospolitej dzieci“ na  kró-
lewski Zamek  wawelski: | Po-
cząwszy od stolicy Warszawy, któ-
rej dzieci złocisty wieniec Jej niosą
w dani i hołdzie, przez Łódź, Czę-
stochowę aż po Wołyń daleki i na
drugi koniec polskiej ziemicy aż po
Poznań, od Poronina i Czarnego
Dunajca až po Łomżę, wszystkie
ziemie Rzeczypospolitej są tu w. or-
dynku pod dyktandem serc...
W katedrze, naprzeciw grobu

Królowej Jadwigi, czeka na dziatwę

(BRUKSELA—KAP.) Międzynaro-
dowa Liga Wolnomularzy (Ligue ln- 

|na, mającego handelek przy ul. Gra-|
| nicznej. *

Pracował swego czasu w „Joint|
Distribution Committee". Z przeko-
nań jest sjonistą.

Polskie kolejnictwo, jak twier-

życzce zarobi.
Szymon Rikert już zarobił...

tysięcy ludzi, to znaczy, że iącznie & го-'

dzinami z tej iormy dobroczynności korzy- |

sta nie mniej, niż pół miljona dusz.*

Pół miljona żydów zawdzięcza
utrzymanie swych warsztatów pra-

cy kasom bezprocentowym.
Kto i jak pomaga rzemiosłu pol-

skiemu i polskiemu handlowi, zmu-
szonemu do walki z przemożną kon-
kurencją żydowską?

czasowy został niemel całkowicie
wyczerpany, a emigranci, którzy
obecnie wyjeżdżają do Palestyny.
korzystają z certyfikatów, wydanych
na poczet nowej kwoty.

tą p. Kozłowski jest, jak wiadomo,
antytezą p. Prystora, więc.... niewia-

domo.
Z tego, co się słyszy i co się czy-

ta o zamierzeniach i planach, jasn
jest tylko, iż niema wyraźnej linji w

polityce gospodarczej i finansowej,

że są dorywcze projekty, wzajemnie

się wyłączające albo nie liczące się

z możliwościami rzeczywistości g0-

spodarczej.

Wypływa to z organicznej wady

obozu, który jest dziś u steru. Nie
liczy się z doświadczeniami nawet

własnemi z ubiegłych okresów, cią-
gle się uczy i ciągle się będzie bez-

Skutecznie uczył i dokonywał prób.
Brak mu bowiem dla prowadzenia

polityki gospodarczej rzeczy zasa:
niczej — zmysłu gospodarczego. A

ternationale des Francs-macons) u-
rządza w tym roku swój doroczny
zjazd w Biuaseli w dniach 31 siecp
mia, 1 i 2 września. Liga jest zrze
szeniem członsów Wielkich Loz
wszystkich xrajów i odróżnić ją na
ieży od Międzynarodowego Związku
Masonerji (Associatien Maconnique
internationale), który jest skupieniem

| poszczególaycn Wielkich Lóż,
Ciekawe jest powstanie tej Ligi.

Początkowo było to stowarzyszenie
masonów-esperantystów, którzy po-
stawili sobie za zadanie przez espe-
ranto j organizacje esperanckie sze-
rzyć idde wolnomularskie. Związek
„„£speranto Framasona'* powstał na
pierwszym międzynarodowym kon-
gresie esperancxim, jaki się odbył w
Boulogne w 1905 roku. Na kongre-
sie w Bernie w r. 1913 na wniosek
szwajcarskiego  wolnomularza dr.
Fryca Uhlmanna do organizacji po-
stanowiono przyjmować wolnomu-
larzy wszystkich obrzędów bez
względu na znajomość esperanta, a
sama nazwa związku została zmie-
niona na „Universale Framasona
Ligo“. Na przewodniczącego tej

Niezwykłą si:argę sądową składa
p. L., znany literat w Warszawie.
P. L. złożył w swoim czasie podanie
do władz. administracyjnych z prośbą
o udzielenie mu paszportu zagra-
nicznego na wyjazd do Francji,
otrzymał bowiem propozycję prze-
tłumaczenia jego prac na język fran-
cuski ; znalazł się w Paryżu wydaw-
pi który chciat to tłumaczenie wy-

W obszernem podaniu p. L. podał
motywy zamierzonego wyjazdu do
Paryża, prosząz władze o przyzna-
nie mu paszportu ulgowego.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jałmużniczych „Caritas”.  tego się nie nabędzie.

 

| ważnie dzwoni na tę wieiką chwilę,|
lskiej” w wigilję Zielonych Świą-,z chóru raz po raz odzywa się mo- |holmie Rozwadowski

kwiatów i wień |

TWARZ BEZPIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEU PANI

UDELIKATNIA CERĘ:ZAPOBIEGATWO
RZENIU SIĘ PIEGÓW,WĄGRÓW,ZMAR
SZCZEK iINNYCH.DEFEKTÓW: CERY

MMEli
(zamiejscową) Promotor  Dostojny

becnych... = Stary „Zygmunt“ po-

dlitwa o Nią i do Niej; dziatwa pod-
chodzi grupami do wielkiego ołta-
rza, obok którego spoczywają
szczątki świątobliwej Królowej, i
zarzuca Jej czarny skromny grobo-
wiec całą górą kwiecia.

Po złożeniu hołdu na dziedzińcu
arkadowym Zamku Wawelskiego
odbyło się nastrojowe widowisko
Eli Oleskiej z muzyką Kazimierza
Garbusińskiego pt. „Hołd Królowej”
w wykonaniu 3.000 dziatwy kra-
kowskich szkół powszechnych pod
batutą dyr. Józefa Suwary.  Wido-
wisko wywołuje powszechny en-
tuzjazm i burzę oklasków.

Z giębokiem. przeżyciami opu-
ściła Kraków dziatwa calej Polski,
zwiedziwszy pr.edtem jeszcze bez-
cenne pamiątki tego królewskiego
grodu, kopalnie soli w Wieliczce,
Kopiec Kościuszki, Bielany z ere-
mem kamedulskim itd. 1 poniosła
ze sobą na wszystkie strony, na naj-
dalsze rubieże Rzeczypospolitej, tę
przepiękną mozliitwę:

„O Boże Wszechmocny i Miło-
sierny wysłuchaj modlitwy polskich
dzieci: U. grobu Królowej naszej
Jadwigi prosimy Cię, Panie, byś Ją
raczył okazać nam Patronką świętą
i Matką narodu! A Ty, dobra Królo-
wo, módl się za nami i uproś Polsce
żywot godny i błogosławiony mię-
dzy narodami świata!'.

Cały naród polski przejmie tę
modlitwę z ust i serc swych dziecil
Uczyni ją codzienną swoją modlitwą
zbiorową, potężną, której nie oprze
się Bóg i sprawi — w swej dobrotli-
wości, że na ołtarzach naszych ko-
ściołów zabłyśnie w aureoli Świę-
tych, ta, której cała Polska dawno
już postawiła przecudny ołtarz w
wielkim narodowym kościele dusz. 

 

Doroczne zebranie ligi masońskiej
w Brukseli.

Ligi powołany został minister por-
tugalski Lima.
№/ г. 1926 wybitny publicysta ma-

soūski z Wiednia, Eugenjusz Lenn-
ihoff (Loewy), zreorganizował Ligę na
związek służący wyłącznie hasłom
pacyfistycznym i podzielił go na
ugrupowania według państw i zawo-
dów, a nadto otworzona została
sekcja do spraw młodzieży. Cele
podobnej sekcji aż nadto zrozumia-
łe, a niebezpieczeństwo wyraźne,

P. Lennhoff-Loewy jest dziś ideo-
wym kierownikiem Ligi, jej hasła
pacytistyczne są parawanem, za któ-
rym prowadzi się światoburczą dzia-
dalność. Tak naprzykład na ostat-
mim kongresie w Hadze, w r. 1933
sekcja lekarska obradowaia nad
sprawą legalnych (!) poranień.

Od esperanta do akcji „świado-
mego macierzyństwa' droga pozor-
nie dość daleka — ale tyiko pozor-
nie, gdy się weźmie pod uwagę, że
jak przedtem esperanto, tak teraz
hasła pacyfizmu. są jedynie płasz-
czykiem, pod którego osłoną rozwi-
jana jest właściwa działalność wol-
nomularska. 

aALBAaS RS A ZPOACO TOTOS T SAT

Skarga przeciw biurokratyzmowi.
Podanie to skierowano do mini-

sterjum ošwiaty. gdzie „odležalo się”
|w clągu 5 tygodni. MW tym czasie li-
terat korespondował z wydawcą w
Paryżu, zapewniając go, że nieba-  wem wyjedzie i, że zatrzymują go
w Warszawie formalności paszpor-'
towe. ;

Po 5 tygodmach nadeszla wresz-|
cie odpowiedź: panu L. odmówiono!
paszportu ulgowego, uznając moty-,
wy za niewystarczające. Być może,
literat zdobyłby się na wyasyśno-

graniczny, gdyby nie drugi list tym
razem z Paryża, że wydawca, nie
mogąc doczekać się przyjazdu auto-
ra, zrezygnował z projektów i umo-
wę uznał za rozwiązaną,

wodzie, zdecydował się wystąpić
na. drogę sądową przeciwko wła-
'dzom administracyjnym o odszkodo-
wanie za poniesione straty, które |wynikły wskutek zbyt powolnego
załatwienia jego podania,

 

Literat L., po tak przykrym za-|

   

 

      

 

Porażka naszych pił-
|karzy w Stokholmie.

STOKHOLM (Pat). Dn. 23 bm.
ta było święto 1 uroczystość rzadka beatyfikacji, JE Książę Metropolita wy godzinach wieczornych odbyło się
w krasie i treści, gdy dziatwa z ca- Krakowski z postulatorem ks. Van w. Stokholmie
łej Rzeczypospolitej stanęła w kar- Roy'em, by być świadkiem hołdu spotkanie
nych szeregach u trumny Królowej dzieci polskich u grobowca Wawel- skończyło się niespodziewaną po-
Jadwigi. Inauguracją do zbiorowego skiej Pani. Łzy szczerego wzrusze-|rążką naszej repręzentacji w sto-
hołdu dziatwy Królowej Jadwidze nią cisną się do oczu wszystkich 0- synku 2:4,

międzypaństwowe
piłkarskie. _ Spotkanie

Strzelcami dla naszej
drużyny byli Nawrot i Wilimowski.
INa meczu był noseł polski w Stok-

oraz liczna
publiczność polska z Wilna i War-
szawy, która przybyła do Stokhol-
mu na polskim statku.

Młode żubrzyce
w Białowieży,

WARSZAWA. (Pat). 7 okazji
przyjazdu wycieczki prasowej do
Puszczy Białowieskiej odbyło się w
dniu 2U maja w obecności uczestni-
ków wycieczki nadanie nazw trzem
żubrzycom, które przyszły na świat
w ostatnim miesiącu. Zutrzycy: uro-
dzonej 29 kwietnia nadano nazwę
„Burza'; żubrzycy urodzonej dnia 1
maja rb. „Birula'”, wreszcie žubrzy-
cy, urodzonej 13 maja — „Maya“.

Łącznie z trzema jałówkami żub-
rzemi Polska ma obecnie 14 sztuk
żubrów krwi czystej (po 7 sztuk
Białowieża i Pszczyna), oraz 10
sztuk mieszańcow (7 Białowieża, 2
Zoo. Warszawa, 1 — Zoo. Рогпай).
Administracja Lasów Państwowych
zrealizowała myśl restytucji żubrów
w Pszczyny Białowieskiej, zakupu-
jąc z końcem 1929 r. ze Szwecji 5
sztuk żubrów. Hodowla w  Biało-
wieży, licząca 14 sztuk, jest obecnie
drugą z rzędu co do liczebności na
świecie (najliczniejsza — ks, Bad-
tord w Anglji — 33 sztuki).

„papai nuchediiė“ и ТИ.
ak podają pisma niemieckie,

w czerwcu w Tylży przystąpią Niem-
cy do budowy pierws'ego w Pru-
sach Wschodnich teatru pod otwar-
tem niebem. Teatr będzie posiadał

 

|3000 miejsc siedzących i-5000—sto*
jących

Zostanie urządzony również w
Tylży wielki stadjon sportowy i miej-
sce dla zebrań, mogące pomieścić
ok. 25000 osób. Na stadjonie będą
organizowane wielkie uroczystości
hitlerowskie oraz prowadzona „pro:
paganda wschodnia“.

„Popieranie m>tžeistw
Jak niedawno doniosła prasa,

hitlerowskie Niemcy wprowadziły
zapomogi zwrotne dla młodych mał-
żeństw. Zapomogi te zwrócić trze-
ba, jeżeli małżeństwo okaże się bez-
dzietnem. Natomiast za nowo naro-
dzonego obywatela skreśla się ro-
dzinie 1/4 długu. Ostatnio „Avenire
d'Italia“ donosi że uchwałą „Con-
federazione nazionale dei syndicati
fascisti del imdustria" postanowiono
każdemu z członków tej organizacji
wypłacać premję w wysokości 500
lirów za każde nowo narodzone
dziecko oraz udzielić specjalnych
zapomóg nowożeńcom. Tak  postę-
pują państwa, dbające o przyrost
swej ludności i ceniąc wysoko życie
każdego mającego przyjść na świat
obywatela.
 

Skszanie kochanki
Dillingera.

NOWY JORK Pat. W Mineapelis
zakończył się proces przeciwko
przyjaciółce gangstera  Dillingera
Ewelinie Freschette oraz dr. May'o-
wi. Freschette za ukrywanie bandy-
ty została skazana na 2 lata więzie-
nia i 1000 dolarów grzywny. Dr. May
został również skazany na 2 lata
więzienia za udzielenie pomocy le-
karskiej bandycie bez zawiadomie-
nia o tem władz policyjnych.

walka policji
z woźnicami.

NOWY JORK. (Pat). W Minne-
apolis 5 tysięcy strajkujących wożź-
niców zaatakowało policję, której
udało się po szarży rozpioszyč ma-
nifestantów. W wyniku starcia 25
osób musiano odwieść do szpitala
17-tu policjantów odniosło rany.
Jeden z policjantów zmarł wskutek

wanie pełhej kwoty za paszport za-|odniesionych ran.

204900AALADA LADA
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze
okólniki plakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
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Przed oyboromi do Rady Miejskiej.
Podział Glina na obwody głosowania
; Wino do wyborów podzielone
_g stało na 6 okręgów wyborczych

66 obwodów głosowania. Dla
„Atwienia czytelnikom  otjentacji,
© którego należą okręgu i w któ-
komisji obwodowej będą głoso-

"|, drukujemy szczegołowy wy-
2 ulic i numerów don:ów z wy-

nieniem okręgów obwodów, do

;,których należą.
| okręg pierwszy i należące do niego
lobwody. W. następnych numerach
| „Dziennika Wi!' podamy kolejno
[resztę pięć okręgów. Radzimy czy-
|telnikom, aby zachowali te numery
„pisma do dnia głosowania w dniu
10 czerwca.

i

RĘG 1. — Lokal komisji okr. — Kalwaryjska 73

OBWÓD 1 UL. KRAKOWSKA 25
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 9,

ь Wieś Bołiupie i droga Bołiupska; ulice:
H0cimska — parzyste od Nr. 56 do końca
iepar<yste od Nr. 49 do Nr. 69, Kalwaryj-

3 — parzyste od Nr. 122 do Ni. 170 wł.,

; — nieparzyste od Nr. 1 do Nr, 41,

wieś Nowosiołki 4 kom. P. P., Nowo-

|/7owice (około strzelnicy wojskowej), ul.

Aórkowa—parzyste od Nr. 26 do Nr. 66 wł.
zyste od Nx. 19 do 65 wł., Oficerska

tała, Podlesie folwark, Porzeczkowa—ca-
| Świetlana — parzyste od Nr. 30 i nie-

te od Nr. 23 do końca, Sienkiewicza

Cała, Toriowa — cała, Zaułek bez nazwy
dzy szosą Kalwaryjską Nr. Nr. 158

l

Oswov 2 UL. KALWARYJSKA 73
й (SZKOLA POWSZ. Nr. 27)

Ulice: Cheimska — cala, Kalwaryjska
nieparzyste od Nr. 77 do Nr. 151 wl,
; — cała, Marcowa — cała, Nad-

a — cała, Oboźna—parzyste od Nr. 50
końca, Przyjaźń—nieparzyste od Nr. 1

! e od Nr. 18—do końca, wieś Poma-

EDG la, Rycerska—cała, Szańcowa —
Strzelecka—cała, Trębacka- od Nr. 2

* końca, zauł. Trębacki—cały, ul. Trwała
| leparzyste od Nr. 39 i parzyste od Nr. 46
* końca, Ukośna—-cała, Werkowska—cała.

OBWÓD 3 UL. KRAKOWSKA 25
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 9)

Ulice: Chocimska—parzyste od Nr. 2
y 54 wł, folwark Dębówka Justynówka,
+ acka—cala, zaul. Koszarowy—caly,

:Krakowska—parzyste od Nr. 16 i niepa-
Jste od Nr. 29 do końca, Lwowska—nie-

e od Nr. 33 do końca, Mętna—pa-
od Nr. 14 do końca i Nr. 43, Ogórko-

te od N-. 2 do 24 włącznie i nie-
od Nr. 1 do 17 wł, Świetlana—

te od Nr. 2 do 28 wł. i nieparzyste
a Nr. 1 do 21 wł., wieś Szeszkinie—cała,
ks parzyste od Nr.2inie-

tyste od Nr 3 do końca.
„Manka parzyste od Nr. 14 i niepa-

qe od Nr. 17 do końca, zanł. Słomianka
| łomianka B, Słomianka C, Słomianka

= całe, zauł. Strycharski — cały, Trakt
ч iski — cały, ul. Wilkomierska —

te od Nr. 99, do końca, folwark

bldówica.

-/ OBWÓD 4 UL. CHOCIMSKA 1
W (SZKOŁA PRYW. ŻYD.)
|, Ulice: Chocimska —nieparzyste od Nr.
Šo Nr. 47-a wl., Finna cała, Jnspektowa—

Kalwaryjska—parzyste od Nr. 18 do
i 120 wł., Krakowska—parzysie od Nr. 6
„Nr. 14 wł. i nieparzyste od Nr. 13 do 27

|” Lwowska — nieparzyste od Nr. 19 do

* 31 wł, Mętna — parzyste od Nr. 2 do
| 12 wł, zauł. Saraceński—coly, zauł. Sa-

„“ūski II-caly, Žolnierski-Lewy i Prawy
4, "ale,Słomianka—parzysteodNr.2do
"12wł. inieparzysteodNr.1doNr. 15

»An YTST ; т

OBWÓD 5UL. PIÓROMONT 10
(SZKOŁA POWSZ, Nr. 13)

‚ wejście z ul. Pióromont.
Ulice: Artyleryjska—parzyste od Nr. 2
"Nr. 20 wł. i niepsrzyste od Nr. 1 do Nr. 3

j' Derewnicka—parzyste od Nr. 2 do Nr.|q
t pł Kalwaryjska — nieparzyste od Nr. 1

2 Nr. 75 wł, Krakowska—parzyste od Nr.
i,? Nr.4wł, inieparzyste od Nr. 1 do Nr.

dis Lwowska—parzyste od Nr. 2 do Nr.
M i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 17 wł.

44 Mont —parzyste od Nr. 2 do Nr.30
1 nieparzyste cd Nr. 1 do Nr. 19 wł.

„ki Pióromont Mały, Lewy i Prawy —
` ul. Rybaki—cała, Słucks—cała, Trę-

^ р te od Nr. 1 do Nr. 9wł.,
 akulańska — parzyste i nieparzyste od

aryjskiej do Derewnickiej.

"OBWÓD 6 UL. PIÓROMONT 16

';SZKOŁA POWSZ. Nr. 13)
wejście z zauł. Pióromont.

i Ulice: Artyleryjska—nieparzyste od Nr.
Parzyste od Nr. 22 do końca, Derewni-

parzyste wszystkie. Hak, Oboźna—
te od Nr. 2 do Nr. 48 wł. i niepa-

ie wszystkie, Ogniwo zauł, — cały,
ń —parzyste od Nr. 2 do Nr. 16 wł.,

ont —parzysteodNr. 32 doNr.56
|."nieparzysteodNr.21 doNr.45wł,
OBowa — cała, Pionierska - cała, Swi-

№ 5 — cały, Trębacka — nieparzyste od
*11 go Nr. 45 wł, Trwała—-parzyste od

i, 2 do Nr. 44 wi. i nieparzyste od Nr. 1
+ 37 wł, Tuskulańska—parzyste i nie-
te od Derewnickiej do końca, zauł,

„ Teresy_cały, Tuskulanum, ul. Ułańska
5 zauł, Ułański—cały, ul. Wójtowska

łą, % ul. Zaniemeóska — cała, Zaułek bez
oj. (przy Obozowej koło Nr. 5), zauł.

"erski —cały, ul. Promień— cała.

į

| Wo 7 UL. WIŁKOMIERSKA 31
(SZKOŁA POW. Nr. 6)

| Ulice; Bołtupska—cała, Kalwaryjska —
ь od Nr. 2 do Nr. 16 wł., Lwowska

3 e od Nr. 18 — do końca, Pijar-
„la, Strycharska—Nr. 1, Wiłkomier-

>nieparzysteodNr.1doNr.97wł,i
IE: odNr. 2 doNr.32wł.
SEa

 

iszagolska — cała, Czerwonodworska —|

(Szkoła powsz. Nr. 27).
+; OBWÓD 8 UL, WIŁKOMIERSKA 31
| (SZKOŁA POWSZ. Nr. 6)

Ulice: zauł. Rymarski—cały, ul. Sołtań-

ska—parzyste wszystkie, Wiłkomierska —

/ parzyste od Nr. 34 do Nr. 114 wi., Wapien-
'ва — cała, Zwierzyniecka—cała, Nadbrzeż-

| na. Zwierzyniecki zauł, — cały.

OBWÓD 9 UL. POLNA i
(SZKOŁA POWSZ. Nr, 4)

Ulice: Graniczna—cała, Jelenia—cała,

Krótka—cała, Kobiaikowa—cała, Lipowa—

cała, Niedźwiedzia—cała, Piesza—cała, Pta-

sia—cała, Rysia—cała, Soitańska—nieparzy

ste od Nr. 1 do Nr. 33-a wl., Soitaniska —

nieparzyste wszystkie. Sokola—parzyste od

Nr. 14-a i nieparzyste od i5-a do końca,
Szeszkińska—cała, Wiłkomierska — parzy-

ste od Nr. 116 do końca, Żuhrowa—cała
Żurawia — cała.

OBWÓD 10 UL. INFLANCKA 9
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 2)

wejście frontowe

Ulice: Bobrows—cała, Chmielna—cała,

Chiebowa—cała, Cudna—cała, Dzielna—ca-

ła, Dzika—cała, Dębowa—cała, Fabryczna

—parzysie od Nr. 32 i nieparzyste od Nr.

31-a do końca, Gedyminowska--parzyste od

Nr. 24 i nieparzyste od Nr. 29 do końca,

Jasna—cała, Jar—cała, wieś Karolinka —

cała, folwark Karolinka—ul, Krzywa—cała,
Moniuszki—nieparzyste wszystkie, Miła --
parzyste od Nr. 10 do Nr. 16 wł. i niepa-

rzyste od Nr. 7 do końca, Ogrodnwa—cała,
Orla—cała, Polna—cała, Sołiańska—Nr.35,

Nr.371 39, Sołtańska—parzysie wszystkie,

Sokoła parzyste od Nr. 2 do Nr. 14 wł.
i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 13 wi., Towa-
rowa—cała, Wierzbowa—cała, Wilcza—ca-

ła, Witoldowa — parzyste od Nr. 34 do
końca i nieparzyste Nr. 47-a do końca, Zie-

lona—cała, fol. Zatoka — cały.

OBWÓD 11 iJL. INFLANCKA 9
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 2)

wejście z ulicy

Ulice: Fabryczna—parzyste od Nr. 2 do
Nr. 30 wł. i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 29
wł., Gedyminowska—parzyste od Nr. 2 do
Nr. 22 wi. i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 27
wł., Grodzka—cała, Inilancka--cala, Kra-

szewskiego—cała, Karaimska—cała, Litew-

ska—cała, Miła — parzyste od Nr. 2 do Nr.
8 wł. i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 5 wł,
Moniuszki—parzysie wszystkie, Stara—ca-
ła, Sosnowa—cała, Tomasza Zana—cała,

Witoldowa—parzyste od Nr. 2 do Nr. 32
wł. i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 47 wł.

OBWÓD 12 W. JEROZOLIMKA
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 31)

Miejscowości położone na północ od
rzeki Cedron, a w szczególności: Jerozolim-

ka—cała, Kalwarja—cała, Szosa Kalwaryj-
ska—cala, Nowosady — całe, Rolna — cała,

Trynopol — cały, folwark Wyszery, kolonja
Zgoda, droga Werkowska, Żarowice wieś i

folwark.

NARODOWY KOMITET
WYBORCZY.

Narodowy Komitet Wyborczy
mieści się w lokalu przy ul. Orzesz-
kowej 11.  Sekretarjat Komitetu
czynny jest od S do 3 pp. i od 6 pp.
o 8 wiecz.
Telefon Nr. 11-66.

SPRAWDZANIE
LIST WYBORCZYCH.

W. dniach od 27—31 maja r. b.
na terenie miasta będą sprawdzane
listy wyborców Każdy więc z wy-
borców będzie mógł sprawdzić, czy
jego nazwisko nie zostało opuszczo-
ne i poczynić ewentualne poprawki
w spisach.

102.365 WYBORCÓW.
Ostatecznie zostało obliczone, iż

całe wielkie Wilno liczy 102.365
wyborców.

Z Rosji

Do Stołpców nadeszła wiado-
mość, iż na 416 klm. białorusko-
moskiewsko-bałcyckiej linji kolejo.
wej między stacjami Nowosokol-
niki—Szubino wydarzyła się kata-
strofa kolejowa. Pociąg towarowy,
naładowany maierjałami drzewnemi,
najechał na traktor gąsienicowy, po-
zostawiony przez nieznanych spraw-
ców na torze kolejowym. Skutkiem
zderzenia 14 wagonów oraz lokomo-
tywa uległy wykolejeniu się i sto-
czyły się do głębokiego nasypu, zaś
dwaj konduktorzy Carew i Pawliń-
ski ponieśli śmierć. Pozatem ranny
został maszynista pociągu i jego po-
mocnik, którzy wyrzuceni zostali
z lokomotywy skutkiem zderzenia,
dzięki czemu uaiknęli śmierci,

Na miejsce wypadku z Mińska
przybyła komisja techniczna i śled-
 

Dziś podajemy ;

DZIENNIK WILENSKI

Akcja przedwyborcza
"w Podbrodziu.

Szeroko zneny z przechwałek
' służbowych, wylewanych przeważ-
"nie na szpaltach „Kurjera Wileń-
'skiego', burmistrz miasia Podbro-
| dzia, p. Rożnowski, - rozpoczął już
na dobre akcję wyborczą w stosun-
ku do siebie i swych popleczników,
sławiąc w metrowej objętości pla-
katach, gęsto rozlepionych na uli-
cach miasta, swą działalność w cza-
sie urzędowania jego z gronem do-
branych radnych.

Czego tu niema w tem samowy*
chwalaniu się burmistrza, istny raj
stworzył on w Podbrodziu. Czytamy,
że podniósł wartość majątku miej-
skiego od sumy 9 zer, (wyraźnie w
plakacie 000,000.000) do sumy 445
tysięcy. Że zadłużył miasto na
1/2,982 zł., że. oprócz tego wyjednał
«dogodne pożyczki jedną na 10000 zł.
drugą na 27000 zł., że legoroczny
budżet miasta Podbrodzia przepro-
wadził z nadwyzką 425 zt. i pokpi-
wa sobie w plakacie, z miasta Wil-
na i innych, które dały budżety de-
iicytowe. Ze w przyszłosci projek-
tuje zatrudnić bezrobotnych bruko-
waniem ulicy Kolejowej i że nawet
czyni starania u władz o pozosta-
wienie tu nadal 23 pułku ułanów,
wreszcie, że zlbudował szkołę, drogi,
mosty i że był uległym, wykonawcą
projektów Rady: miejskiej.

Cytując w plakatach najmniej-
szą swoją czynność, zapomniał
jedynie tylko wspomnieć o tem, że
końcówki każdej ulicy przy nim
zaopatrzone zostały drutami rytu-
alnemi, jak tu nazywają „telegrafa-
mi żydowskiemi” łączącemi ze sobą
domy ulicy, a dającemi możność
przenoszenia kugielu w szabasie z
chaty do chaty, a stanowiących
przeszkody jako czepiak: chorągwi
kościelnych w procesjach i zmusza-
jące sztandary państwowe w pocho-
dach kornie schylać się przed tym
żydowskim _ zabytkiem _ średnio-
wiecza.

Trudno jednak będzie p. Roż-
mowskiemu tu się ostać i bardzo
wątpimy, czy mu się uda wziąć na
ten lep plakatowy nawel zacofa-
nych i naiwnych Podbrodzian, albo-
wiem są już oni uświadomieni i po-
znali się na tej dobroczynnej dziaial-
mości p. burmistrza, rozumiejąc, do
czego ona zmierza Pomimo wyznań
w plakacie, wiedzą już dziś Podbro-
dzianie. że był i jest dzisiaj ślepym
wykonawcą projektów i planów po-
dawanych przeważnie przez, rad-
nych Chawkina, Ryżewskiego, Kro-
la, Szapirę, Rudnickiego i innych z
mniejszości, Wiedzą, że zbudowanie
szkoły, rzeźni, domu ludowego ko-
sztowało wielkie sumy. Wiedzą, że
sanitarny stan miasteczka jest ©-
płakany. Wiedzą, że dotąd tu nie
pomyślano o żadnym przytułku, o
instytucji dobroczynnej dla chrze-
šcijan. Rozumieją dobrze, że stara-
nia o pozostawanie tu nadal 23 puł-
iku ułanów niema znaczenia, bo dla
mas obywateli chrześcijan polaków,
jest to wszystko jedno, jaka część
wojska tu rozlokowaną będzie, każ-
dą bowiem  darzyniy jednakową
sympatją, miłością i zaufaniem.
IWireszcie wie i rozumie społeczeń-
stwo tutejsze katolickie, że pan Roż-
nowski, wyrzekając się katolicyzmu
a przechodząc na kalwinizm, już
tem samem porwał węzły łączące
go z większością tutejszą katoli-
ków. Wierzymy,
szczerego katolika patrjot
dowo uswiadosaionego
Polaka jemu się nie dostanie,
nie padnie na listę przereń prote-
gowaną

Podbrodzianin.

RST PREMIEROSKDRO POZZO

 
i naro-

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej św, Wincentego % Paulo.

AKSANATNOULTTTTOK ITSNN KAINOS

owieckiej.
Katastrofa kolejowa w Mińszczyźnie.

cza oraz 2 pociągi ratunkowe,
W wyniku vierwiastkowego do-

| chodzenia ustalono, iż ma się tu do
czynienia z zamachem  sabotażo-
wym, gdyż przed pociągiem towa-
rowym miał przybyć pociąg osobo-
wy, w: którym znajdowało się kilku-
nastu wojskowych, w tem trzech
komisarzy politycznych. Pociąg oso-
bowy spóźnił się i skutkiem tego
pierwszy odszedł pociąg towarowy.
Za traktorem znajdowała się wyrwa
na przestrzeni 200 mtr. i zniszczone
były szyny kolejowe.

Skutkiem katastrofy kolejowej
linja była w ciągu 28 godzin zam-
iknięta dla wszelkiego ruchu kole-
joweśo. 

że żaden głos|dziennym:

Od 1i-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-;

Tow. Pań Miłosierdzia |

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augutowski=7. -—— ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-

ś0 — ui. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ml. Wielsa 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie '» przedmieściach. prócr Śninisrek

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Arcypasterz rozpoczyna

pracę. J. E. ks. Arcybiskup-Metro-
polita Romuald Jalbrzykowski, cho-
ciaż mieszka jeszcze w swej letniej
rezydencji w  Trynopolu, powoli
przystępuje do pracy. Obecnie co-
dzień lub co dwa dni  Arcypasterz
przyjeżdża do śródmieścia, gdzie
poza spowiadaniem wiernych w ko-
Ściele św. Jana odbywa konferencje
+ narady z kierownikami Kurji Me-
tropol'talnej.

Powrėt Arcypasterza na stale do
Wilna spodziewany jest w przyszlym
tygodniu. Po powrocie JE ks Arcy-
biskup-Metropolita zamieszka w pa-
lacu arcybiskupim przy ul. Zamko
wej 8. Prawdopodobnie od tego
czasu wznowione zostaną przyjęcia
nteresantėw.
— Przygotowania do jedno

dniowego kongresu archidiece-
zjalnego misyj wewnętrznych w
Wilnie zbliżają się ku końcowi, Kon-
ares odbędzie się w dniu 27 b m.
Kongres rozpocznie się Mszą św
w Ostrej-Bramłe, poczem odbędzie
się zebranie. Wygłoszone  zo-
staną: sprawozdanie z dotychczaso-
wej działalności Towarzystwa Poboż-
|nego dla Misyj Wewnętrznych i pro-
g'am pracy nanajbliższą, przyszłość
oraz kilka referatów 0 wyrobieniu
duchowem członków, pracy wśród
inowierców i o pogłębieniu uświa
domienia religijnego.

Kongres zekończy nabożeństwo
konkluzyjae w Ostrej - Bramie o
godz. 6 wiecz.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Budżet m. Wilna. W najbliż-

szych dniach władze wojewódzkie,
w związku z zatwierdzeniem preli-
minarza budżetowego miasta na
rok 1934—35 prześlą do magistratu
uwagi, jakie poczyniły na margine-
sie mowego budżetu. W uwegach
urząd wojewódzki zaleca zwrócenie
bacznej uwagi na preliminarze mie-
sięczne, które muszą być podstawą
oszczędnej gospodarki miejskiej.
W samym budżecie poczyniono
nieznaczne tylko zmiany. Zwiększo-
ao pozycję wydatków, wstawiając
dodatkowo pewne sumy |na spłatę
zobow'ąz»ń państwowych.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Lustracje drukarń. Ostetnio

na terenie miesta przeprowadzono
iustrację drukarń Kilku drukarniom
'akazano przeprowadzenie  grun-
townych remontów pod groźbą
zamknięcia. Dotyczy to przeważnie
drobnych przedsięb orstw  drukar
skich, w których warunki pracy
pod względem higjenicznym nie od
powiadeją stawisnym wymogom.

Z 2YCIA STOWARZYSZEN.
— XXVi walne doroczne zgre-

madzenie T-wa Przyjaciół Nauk
w Wiinie odbędzie się dziś o godz
18 (6 wiecz.) w siedzibie Towarzy-
stwa przy ul. Lelewela 8. Na zakoń
czenie zebrania T-wa prezes tegoż
rektor Marjan Zdziechowski wygłosi
odczyt p.t. „Usiłowania pokojowe
podczas wojny”.
— Posiedzenie Wydziału Ill

T-wa Przyjaciół Nauk odbędzie
się 25 b. m. o godz. 7 wiecz w lo-
kalu Seminarjum Historycznego 
185. (Zamkowa 11). Na porządku

1) referat p. Ottona He-
|demanna, p. t. Szkoły XX Pijarów

|  —Stow. urzędników skarbo-
wych. W dniu 21 kwietnia na wal-
nem zebraniu członków Koła Wil.
Stow. urzędników skarbowych Rz.
P. został wybrany i następnie ukon-
„stytu>wał się zarząd Koła, jak na-
istępuje: prezes—Władysław Brona-
„kowski, wice prezes — Mieczysław
Korecki, sekretarz—Józef Kłosowski,
skarbnik — Marja Poskoczymówna,
kierownik działu gospodarczego—
Tadeusz Sikorski, członkowie—C:e
sław Poliksza, Kazimierz Berezowski,
|zastępca—Kazimierz Wojcicki.
| Jednocześnie zostali wybrani do
komisji rewizyjnej: Władysław Mali-
nowski, Adam Mathiasz i Roman
Szczęsny. zastępcy: Czesław Zam
brzycki i Czesław Stank ewicz.
— Zarząd Gniazda P. T. 6

„Sokół” w Wilnie wzywa wszyst
kich członków na zbiórkę w dniu
31 maja b. r na godz. Stą w lok.
Gniazda, w celu wzięcia udziału
w uroczystości święta Bożego Ciała
Obecność obowiązkowa

ODCZYT
— Odczyt inż. Wł. Barańsxie-

go. Stowarzyszenie Techników Pol
skich w Wilnie, w lokalu własnym
przy ul Wileńskiej 33 organ'zuje
cykl zebrań dyskusyjnych, na któ-
ry'h ma być poruszona sprawa pod-
niesienia stanu gospodarczego Wi
leńszczyzny.
W ramach powyższych zebrań

dyskusyjnych będzie wygłoszony
dnia 25 maja o godz 1930 przez
p. inż. Władysława Barańskiego, dy-
rektora Izby Przemysłowo Handlowej
w Wilnie, odczyt na temat „Potrze-
by leśnictwa i przemysłu drzewnego
Żiemi Wileńskiej”. Wstęp wolny
i bezpłatny. Osobne zaproszenia
rozsyłane nie będą.
 

miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-|

KRONIKA.
— Z T-wa Eugenicznego (wel-

ki ze zwyrodnieniem rasy). 27 b. m.
w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) dr.
W. Mórawski wygłosi odczyt na te
mat „Co brakuje do szczęścia mał-
„żeńskiego*. Początek o godz. 12ej
„ Wstęp wolay.

— Egzaminy dojrzałosc. Na
obszarze wileńskiego okręgu szkol-
nego rozpoczęły się egzaminy doj-
rzałości. Do matury staje około 300
absolwentów i absolwentek VIII kl.
gimnazjalnej.
— Wycieczki szkolne: Po zakoń-

czeniu roku szkolnego dyrekcje
szkół średnich 1 zawodowych urzą-
dzają kilkudniowe wycieczki nad
morze i w góry. Pierwsza wyciecz-
ka szkolna wyjeżdża z Wilna w
pierwszych dniach czerwca r. b.
— Kierownictwo Szkoły Gospo-

darstwa Domowego S. S. Seralitek
przy ul. S. S. Milosierddzia 11, po-
daje do wiadcmošci, že Zarząd
udziela informacyj i przyjmuje wpisy
codziennie od 10—12 1 od 3—%5 pp.

Do szkoły” mogą być przyjęte
uczenice po ukończeniu 13-go roku,
zaś na roczne kursy —- powyżej
iat 18-tu.

 

Przy cierpieniach hemoroidalnych, ob-
strukcji, stosowanie naturalnej wody gorz-
kiej „Franciszka-Józeła* sprawia zawsze
przyjemną ulgę. Pytajcie się u lekarzy.

8476

 

 Teair i mužyna
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
na scenie Teatru _etniego ukaże się współ-

czesna  komedja sowieckiego — pisarza
Szkwarkina pt. „Cudze dziecko”. Komedja

ta pełna humoru i pogody w ujmującej for-

mie przedstawia obraz życia nowej mło-

dzieży sowieckiej. Doskonała gie artystów

|z p. S. Zieliūską w roli głównej ściąga tłu-
my publiczności do Teatru Letniego.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Cudze

dziecko”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś w
«dalszym ciągu barwna i melodyjna operet-

ka Benatzkiego (kompozytora „Pod białym

koniem”), „Noc w San Sebastjano*, z u-

działem całego zespołu. Tryskająca humo-

rem, efektowna -ta operetka urozmaicona

jest interesującemi produkcjami zespołu

baletowego: „Złote koła”, „Czarne tango” i

tańce hiszpańskie.
Najbliższa premjera w  „Lutni”,

Najbliższą premjerą Teatru „Lutnia“ bę-

dzie wartościwa pod względem muzycznym

operetka Granichstaedtena „Orłow”.
— Niedzielna popołudniówka w  Te-

atrze Letnim. W najbliższą niedzielę o

godz. 4-ej popoł. dana będzie współczesna

komedja H. Jenkinsa pt. „Kobieta i szma-
ragd'. Ceny propsgandowe.

— Teatr Objazdowy — gra dziś w No-

'wogródku, jutro w Horodziejnm — świetną

ikomedję Z. Geyera pt. „Kobieta z eleganc-
kiego świata”. 

! SPRAWY SZKOLNE.,| pocztowa

3

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 24 maja 1934 r.

Czas: 8.00: Ciągnienie milijona (Tr. z
lok. Gen. Dyr. Loterji Państw.) 11.40:
Przegl. prasy 11.50: Utwory Rossiniego
(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka (płyty).
12.30: Kom. meteor. 12.35: Poranek szkolny.
14.00: Dziennik poł. 14.55: Pogad. strażac-
ka. 15.05: Wiad. eksport. i giełda roln.
15.20: „Nowe oblicze jazzu” (płyty) Słowo
wstępne wygł. Stanisław Węsławski. 15.50:
Audycja dla dzieci. 16.35: Recital foriep.
17.10: Pieśni w wyk. Perkowicza. 17.30:
Odczyt vistoryczny. 18.45: Nowości progra-
mu Joe — aud. liter. 19.00: „Skrzynka

Nr. 297' 19.20: Wil. wiad. koiejo-
we. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Wiad.
sport. Wil. kom. sport. Dzien. wiecz. 20.00:
Myśli wybrane. 20.02 Koncert popularny
21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni 21.02:
„Egzekucja Bolestawa Kołyszki 28 maja

1863 r. w Wilnie — odczyt wygł. prof. Ry-

szard Mienicki. 21.17: Muzyka lekka. 22.00:
Koncert życzeń (płyty) 22.20: Muzyka tan.
22.40; „Cud nad jeziorem [rockiem* —
felj. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka
taneczna.

WYPADKI.

—Qiiara tragedji na cmentarzu

Rossa, Janina Michałowska, zmarła

z odniesionych "an, nie odzyskawszy

przytomności.
Zwłoki tragicznej pary małżon-

ków znajdują się w kosinicy szpi-

tala św. Jakóba, skąd w dniu dzi-

siejszym odbędzie się pogrzeb na

cmentarz Rossa

— Zaginięcie małżeństwa Rudz-

kich, Maiżeństwo Rudzcy (Majowa

45), pozostający od dłuższego czasu
w krytycznych warunkach materjal-

nych, opuścili mieszkanie i zaginęli.
W związku z tem zachodzi przy-

puszczenie, iż Rudzcy musieli popeł-
nić samobójstwo. Powiadomiona po-
licja zarządziła poszukiwanie za za-

ginio: i
ką bocznicy kolejowej Buni-

mowicza został zmiażdźony bufo-
rami robotnik Misko, którego w
stanie ciężkim skierowano do szpi-
tala żydowskiego.

KRONIKA POLICYJNA.
—Szczegóły kradzieży w „Bła-

wacie Poznańskim”. W dniu wczo-
rajszym donosiliśmy o włamaniui
okradzeniu sklepu „Bławat Poznań-
ski“ przy ul. Szpitalnej. Jak usta-
liło dochodzenie, włamymacze, ko-
rzystając z okazji trzech dni świąt
żydowskich, włamali się do sklepu
w sobotę, skąd wynieśli część to-
'waru. W niedzielę, po skonstatowa-
niu, iż kradzieży nikt nie zauważył,
dostali się po raz drugi, skąd wy-
nieśli dalszą partję towaru, zaś w
nocy z poniedziałku na wtorek
ostatni towar, narażając właściciela

na straty około 2.000 zł.
— Podrzutki. W klatce schodowej do-

mu Nr. 4 przy ulicy: Benedyktyńskiej zna-

leziono podrzutka, płci żeńskiej, w wieku

około 6 tygodni. Dziecko ulokowano w

żłobku im. Marji.

Na ulicy Hetmariskiej znalcziono dwoje

dzieci: chłopca lat 8, imieniem Zdzisław
i dziewczynkę lat 2, imieniem Wiadysława.

Przy dzieciach bvła kartka następującej 
treści: „Proszę o zaopiekowanie się. Są

chrześcijanami”. Dzieci umieszczono w

przytułku przy ul. Połockiej 5.

 

Mordercv $. p. gen. Rymkiewicza nie wykryci
| W związku z morderstwem gen. z morderstwem nie można było do-
Rymkiewicza i aresztowaniem rze- wieść aresztowanemu. W związku
komego sprawcy morderstwa, nieja- z tem zwolniono Żarnosiekowa z
kiego Żarnosiekowa, dowiadujemy więzienia.
się, iż prowadzone przeciwkoniemu | Sprawca, czy też sprawcy ohyd-
dochodzenie nie przyniosło wyniku, nego morderstwa gen. Rymkiewicza
$dyż żadnych danych, związanych dotąd nie zostali wykryci.

Uciekł zabójca chłopca Tomaszewskiego.
Zabójca chłopca Tomaszewskie- z domu rodzicielskiego i z pod nad-

go przy ul. Nowogródzkiej, młodo- zoru policyjnego.
ciany żydek Szaja Lubicz, który Poszukiwania za młodocianym
miał być w tych dniach sądzony zabójcą narazie nie dały żadnego
i oddany do domu poprawy, zbiegł wyniku,

o ywatela | 'użeckich w pocz. XIX м., 2) wybo-|12227020100700 i AAa CC OESTEAREKACROW EORK RCI
orazjry zarządu.

Kat żąda renty dożywotniej.
Dymisjonowany wykonawca wy- jako nałogowy alkoholik, cierpi

roków śmierci, czyli krótko mówiąc prawdopodobnie nie na konwulsje,
kat, Alired Knel, występujecy pod lecz na chroniczne zatrucie wódką.
nazwiskiem Maciejewskiego, zwro-,Ž posady wyrzucono go wszak za ©-
cił siędo skarbu państwa z sensacyj- pilstwo.
mem powództwem cywilnem na tle
jego dawnej działalności,

Knal złożył podanie w wydziale
cywilnym stołecznego sądu okręgo-
wego, domagając się renty dożywot-
nej lub też jednorazowego odszkodo-
wania w wysokości 25 tysięcy zło-
tych za utratę zdrowia w czasie speł
niania obowiązków katowskich,

W, obszernym komentarzu Knal
Maciejewski wyjaśnia, że padł ofia-
rą „zlošliwošci“ ze strony pewnego
skazańca podczas wykonywania ka-
ry śmierci w Samborze, Działo się to
w ostatnich miesiącach karjery Kna-
la. Skazaniec, gdy mu założono na
szyję pętlę i poaciągano go w górę,
ostatnim wysiłkiem kopnął tak sil-
nie kata w brzuch, iż ten puścił po-
stronek. Wtedy skazaniec, wyrwaw-
szy się z rąk pomocników, rzucił się
jeszcze ma Knala ; poturbował go
dotkliwie.

Mimo wszystko wyrok był wyko-
nany, Jednakże kopnięcie w brzuch,
jak twierdzi w swem podaniu Knal -
Maciejewski, miało fatalne następ-
stwa. Podobno spowodowało krwa-
wy wylew wewnętrzny, a w następ-
stwie chroniczn= bóle. Dymisjowany
kat cierpi wskutek tego na napady
konwulsyj. Doniaga się więc skapi-
talizowanej renty dożywotnej. Prosi
przytem o powołanie biegłych leka-
rzy, którzy zbadają stan jego zdro-
wia. 

Jego następcą jest jakiś
braun, również z pochodzenia Nie-
miec. :

Knal - Maciejewski wykonał w
ciągu swej karjzry katowskiej prze-
szło 90 wyroków, nie dociągnąwszy
«do setki. (Wieszał, póki go nie za-
wieszono w czynnościach.

Sensacyjna ucieczka.
Niedawno zbiegł ze szpitala w

Katowicach pilnowany przez po-
licjanta, rzekomy „dr. Juan Chom-
ski, międzynarodowy. hochsztapier,
który został obecnie przytrzymany
w Warszawie i odstawiony do dy-
spozycji sędziego śledczego, dr.
Krupińskiego, w Katowicach.

Szczegóły uzieczki tego oszusta
przedstawiają się wp ost sensacyj-
(nie. Zbiegi on mianowicie ze szpita-
la w ubraniu szpitalnem. Wyskoczył
oknem w bieliźnie szpitalnej na tor
|kolejowy, poczem polami doszedł
do Mikołowa, gdzie spotkał bandę

 
h | cygańską, która darowała mu ubra-

Jnie, W. przebraniu cygańskiem wę-
drował oszust następnie pieszo no-
cami aż pod Piotrków, gdzie wyłu-
dził 20 zł. zakupił za nie stare ubra-
nie, poczem wyjechał pociągiem do
Warszawy.

W| Warszawie ukrywał się Ch. u
swojej kochank, Policja obserwo-
wała ją jednak i dlatego też wpadła
ra kryjówkę oszusta, którego aresz-
towano. Obecnie oszust będzie od- 

Od siebie możeby dodać, że Knal, powiadał również za ucieczkę.
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"ZKRAJU.
Brzydkie sprawk! prezesa brzeskiego

związku drużyn konduktorskich.

W/ Brześciu aresztowano prezesa,Lokal związku, który mieścił się na|

sanacyjnego związku drużyn kon-!stacji Brześć Centralny, został zli-

duktorskich, Stańczuka, oraz sekre-. kwidowany.

tarza Liśmana. Inni członkowie za-| Podczas dochodzenia policyjnego

rządu tego związku znajdują się już 'w mieszkaniach aresztowanych zna-|

od dłuższego |leziono skórki futrzane, pochodząceczasu pod kluczem.| 1 ›

Pozostał na wolności z całego za-|z kradzieży w pociągach towaro-|

rządu tylko skarbnik K. Wrona. wych.

Echa demonstracji litewskiej w Marcinkańcach|
przed sądem okręgowym.

znego z Wilna.
Do demonstracji tej nie dopusz-

Sąd okręgowy w Grodnie rozpa- tyc

 

Wyscigi kolarskie na szosie
Zarząd Wil T. C. i M. organi-

| zuje w najbliższą niedzielę otwarcie
sezonu sportowego na szosie.

Wyścigi odbędą się na szosie
grodzieńskiej. Start za kaplicą w
Ponarach. Zawody rozpoczną się o
godz. 9 rano punktualnie
W programie 50 klra. dla za-

wodników licencjonowanych, 25 klm.
stowarzyszonych, 15 klm. niestowa-
rzyszonych, „pierwszy krok* i 5 kim.
dla pań.

Zapisy przyjmuje + do soboty
włącznie p. Andrukowicz przy ul.
Zamkowej 10.

Trzeba przypuszczać, że na star-
cie pierwszych tych zawodów kolar-

W spławie bierze udział 30 uczniów. Tra-
sa wynosi 350 kmtr., a prowadzi ze schro-

miska nad jeziorem Narocz Naroczanką i

Wilją do Wilna. Przyjazd do Wilna ma na-

stąpić w piątek 25 maja w godzinach po-

południowych.

Z Wilna wyruszyliśmy koleją nad Na-

rocz, a spływ wiaściwy rozpocząi się dru-

giego dnia Zielonyca Świąt. Fół dnia je-
chaliśmy brzegiem jeziora Narucz ze schro-
niska szkolnego do schroniska Towarzy-

stwa Miłośników jeziora Narocz.

nie sprzyjała, gdyż zaraz po wyjeździe za-

czął padać deszcz, przyczem wiał dość sil-

ny wiatr, powodując wielkie fale,

ciągle zalewały nasze kajaki, zmuszając

nas do Jądowania i wylewania wody, Wie-
czorem przemoknięci do nitki lądowaliśmy
w schronisku.

Pogoda

które

Piątek dnia 1.VI br. odbędzie się do-
datkowe zebranie wszystkich tych  za-

wodników, którzy z ważnych powodów

nie mogli się stawić w dnie oznaczone dla

ich klubów. Zawodnicy, przybywając na

zebranie kontrolne, winni posiadać przy

sobie legitymacje P. Z. L. А., oraz jeśli

posiadają zdobytą P. O. $. i odznakę strze-

iecką, to również winni mieć legitymacje

lub świadectwa tych odznak. Stawiennic-

two wszystkich zawodników jest obowiąz-

kowe, w wypadkach choroby lub nieobec-

ności zawodnika w Wilnie — winien przy-

być przedstawiciel klubu (kierownik sekcji

lekkoatletycznej), posiadając legitymację

danego zawodnika, oraz potrzebną ewi-

dencję do uzupełnienia kart lekarskich.

Zawodnicy, którzy się nie stawią do

zebrań kontrolnych, względnie nie będą

usprawiedliwieni, zostaną automatycznie

skreśleni z list zawodniczych z dniem i
czerwca br. i żadne reklamacje po tym

trywał ciekawą sprawę, stanowiącą

echo głośnych zajść w Marcinkań-

cach. :

№ dniu 6 grudnia r. ub.'cztonko-

wie zarządu oddziału litewskiego to-

warzystwa św. Kazimierza ustawili

w celu widocznej propagandy poli-

tycznej na placu publicznym w Mar-

cinkańcach wielki  dwuramienny

krzyż t. zw. Witoldowy, pomalowa-

my na barwy uarodowe Litwy ko-

wieńskiej Ustawienie krzyża od-

było się bez. jawiegokolwiek uprze-

dniego zawiadomienia władz. Na

zarządzenie władz krzyż przeniesio-

no na cmentarz parafjalny, jednakże

wieczorem jedna z miejscowych Li-

twinek podniosła alarm i spowodo-

wała zbiegowisko publiczne. Na

wezwanie policji tłum rozszedł się,

porzuciwszy uprzedni zamiar prze-

miesienia krzyża na plac. Jednakże

w mocy na 8 grudnia ub. r. krzyż

znowu został przeniesiony na plac

publiczny i tegoż dnia miało odbyć

się poświęcenie krzyża w obecności

delegatów litewskiego świata poli-

 

Ziemie z pobojowisk wileń.

skich w kościele śląskim.

WI ostatnich dniach na terenie

Wileńszczyzny bawiła delegacja b.

pułku strzelców bytomskich z Kró-

lewskiej Huty, która z pobojowisk

ma ziemi wileńskiej zabrała ziemię

i prochy poległych oficerów i żoł-

mierzy. Delegacja zawiozła prochy

dowództwu 75 p. p.. który umieści

je w krypcie kościoła św. Jadwigi

'w Królewskiej Hucie.

Drapieżny ryś.

W puszczy Hołubickiej złapano

Który w lesie pogryzł dotkli-

'skich stanie cała elita naszych za-
(wodników, z których lepsi może
będą mogli pomyśleć o starcie w
„biegu dookoła Polski, a może nawet
| któremuś z nich uda się trafić do
obozu treningowego przed meczem
|kolarskim z Niemcami na trasie
Berlin — Włarszawa.

iczono. Przedstawiciele miejscowej

ludności litewskiej zgłosili się do

starostwa z oświadczeniem, że nic

|wspólnego z tą demonstracją poli-

j tyczną nie mają. Sprawa została

|przez rząd kowieński rozdmuchana

i wykorzystana do agitacji antypol-

skiej. Radjostacja wtz; d pęta

dłuższy czas nadawała specjalne ;

audycje, poświęcone tej sprawie, ET=sWZ.

podając przytem kłamliwe wiado- s TINA 8 у

mości o rzekomem krwawem star-| la: jednego nczęgaika "wyprawy kaja:
ciu z policją. 'kowej uczniów gim. Adama Mickiewicza

С PTY „lotrzymaišmy list, który zamieszczamy w
Za wywołanie zbiegowiska pu zało?

blicznego i za przekroczenie prze-

pisów budowlanych i technicznych,

ustawienie krzyża bez zezwolenia gimn. Adama Mickiewicza pod kierownic-

S venaina p. pro. Konstantego Pieikiewicza,

zaplacenie grzywny po 200 zł. Na (KURIE o SOS ES,

skutek odwolania się skazanych, sąd |

rozpatrzył sprawę i zatwierdził wy- Tajna "a przyczyną
požaru.

rok w części odnoszącej się do

grzywny, a darował jedynie karę| GŁĘBOKIE (Pat). W. warzywni

aresztu. Pawła Duka, zamieszkałego we wsi
Morony, gm. parałjanowskiej, wy-
buchł pożar, wskutek którego spalił
się dom mieszkalny wraz z warzyw-
nią, połączone wspólnym dachem

oszmiańskim. oraz przylegające do nich spichrz i

| OSZMIANA We wasi Kunawa, | ghłew. „Straty wynoszą 1.500 zł.

|śm. smorgońskiej, pożar strawił 8Następnie ogieńz powodu braku

| domów mieszkalnych, 7 chiewów i akcji ratunkowej przeniósł się na
|piwnicę, należące do 8 gospodarzy. | sAsiednie zabudowania, ©wskutek

| Ogólne straty wynoszą 10.225 zł. SZe$0 spłonęły dom mieszkalny,

| Podczas pożaru jeden z właścicieli spichrz, chłew, sprzęty domowe i
zabudowań, Caryk Dymitr, doznał garderoba,ogólnejwartości 2.000zł.,

я : я 'należące do Filipa Ignackiego, oraz
poparzenia głowy i szyi : а EA 020. chlia Н

Zniszczenie linji telefonicznej e mieszkamy, "A;CWOWY © BI:
chrze i świnia z prosiętami, ogólnej

przez poborowych. wartości 3.000 zł., należące do Wa-

BRASŁAW. Rybczonek Sergjusz, |wiłło Czuro. Zabudowania po

Putronek Jan, Borejko Paweł i Łuk- |sze były zaasekurowane w P.Z

jan Piotr, idąc na komisję poborową |lecz na jaką sumę, dotychczas nie

do Mior, potłukli 95 izolatorów na |ustalono. Przyczyną pożaru było

telefoniczno-telegraficznej Mio- pędzenie samogonu przez Macieja

! „Niniejszem zawiadamiam Pana o spła-
kajakowym, który odbywa 8 klasa

Pożar wsi Kunawa w pow. 
rysia, do linji
wie dwie włościanki F. Kulisiako-|ry—lLeonpol, w tem 27 izolatorów |Duka w warzywni, o czem: został

wą i G. Mikuć. linji pocztowej i 68 izolatorów linii | powiadomiony wiceprokurator w

K.O.P wm muay: Wilejce.
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KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
OSTROBRAMSKA 5

НЕЛИ

НЕ

Na scenie: DODATKI REWJOWE p.

Pziś. Wielka uczta dla

WKRÓTCE.

WYNYAR
Nad progr. Atrak

Józef SZMIDT
Głąboka treść, wzruszająca melo

Dziś premiera!

Łzy
Dwucdziestoletniej

reżyserja największego czeskiego mistrza GUSTAWA MATACHY EGO. Film całkowicie mówio-

W roll głównej najpekniejsza Czeszka Magda Marerowa.
t: „DO GÓRY NOGAMI" oraz aktówke „Djabeł nie żena"
CENY 02 25 GROSZY.

KOLOSALNY TRIUMF.

melomanów. Słymny na cały świat fenomenalay śpiewak na miarę Carusa i Kiepury

zraiewym wizzkiedej SWIAT NALEZY do CIEBIE
obecnej prod. WIEDENSKIEJ

dyjna muzyka, cusowne krajobrazy Film mówiony I śpiewany po niemiecku

program Atrakcje Seznse o g. 4, 6,8 I 1015.

ny bo c7esku.

Nad

MOTTO: Czy kobieta może zapomnieć swój pierwszy pocałunek?

SENSACJA DNIAII Wielki remaatyczny film o miłości nad modrym Dunajem

Rendez-Vo

W roli arcyksięcia Rudolfa v. Habsburg JOHN BARRYMORE | niezapomn. bohaterka „Kawsikady* DIANA

US
w wWieciniu

Czarowne walęa Wiedeńsxie | romanse eygafńskie. «Przepych wystawy.B.
Seause o 4, 6, 8 1 10,15.cje.

terminie nie będą uwzględniane.

Przed Challengem
BERLIN. (Pai). Płk. Kwieciński

i dyrektor Makowski po jeduodnio-
wym pobycie w Berlinie odlecą w
środę o godz. B'ej w dalszą drogę
przez Kolonję do Bruksei.

rozmowie z korespondentem
P. A. T. płk. Kwieciński oświadczył,
że celem lotu jest zbadanie trasy
przyszłego Oha!!enge'u obejmującej
9500 klm. oraz ustalenie warunków
lokalnych na lotniskach w miejsco-

Po przespanej nocy wyruszyliśmy na

przybycie drugiego etapu spływu, jadąc już
prześliczną Naroczanką pełną dzikiego

ptactwa.

Chociaż pogoda nam nie sprzyja, jed-

nak humory są świetne, a apetyty jeszcze
lepsze.

W czasie spływu projektujemy  roze-

grać kilka spotkań sportowych w grach i

lekkoatletyce, a między innemi mamy u-

mówiony mecz z KOP w Niemenczynie, W
swoim licznym gronie mamy kilku znanych

sportowców, a więc płyną: Aleksandrowicz,
Kossarski, Goldberg, Świetlikowski, Saw-| wościach wyznaczonych do  lądo-
kow, Stacewicz 1 inni. wania. Płk, Kwieciński 1 mjr. Ma-

Spływ nasz ma charakter propagando-| kowski zatrzymywać się będą w
stolicach wszystkich państw, przez
które przebiega trasa przyszłego

wy. Chcemy zapropagować sport na pro-

wincji.  W imieniu więc swoim i swoich kole-| Challenge'u.
gów proszę Pana bardzo o umiieszczenie w Na trasie Challenge'u

poczytnem piśmie wzmianki o naszej wy- KOLONJA (Pat). Odbywający

prawie wodnej. O dalszych „losach'* spły-
wu w miarę możności napiszemy”.

Z sportowem pozdrowieniem

Wiktor Paszkiewicz.

podróż inspekcyjną po trasie tego-
rocznego Challengeu ppłk. Kwie-
"ciūski i major Makowski wylądo-
wali dziś w południe na lotnisku w

ZEBRANIA KONTROLNE Kolonji, powitani przez konsula

LEKKOATLETÓW. 'Rzplitej oraz przedstawicieli miasta

W celu skontrolowania ewidencji za- i lotnictwa. WI godzinach popołu-

wodnków oraz konieczności wprowadzenia dniowych odlecieli oni do Brukseli.

kart badań lekarskich, Zarząd WiL O. Z.| _BRUKSELA (Pat). Dziś popołu-

L. A. wyznacza zebranie kontrolne wszyst- dniu na lotnisku w Brukseli wylą-

kich zawodników zgłoszonych do PZLA. dowali wizytujący trasę Challenge'u

Zebrania kontrolne będą się odbywały na ppłk. Kwieciński i mjr. Makowski.

stadjonie Ośrodka W. F. ul. Pióromont Jutro rano lotnicy nasi wylecą do

(koncelarja ośrodka) w godzinach od 16-ej Paryża, gdzie nastąpi dłuższy postój

do 19-ei według następującego rozkładu:'z powodu zebrania międzynarodo-

Czwartek — K. S. „Strzelec”. wego związku iotniczego, w którym

Piątek — K. S. „Ognisko” jppłk. Kwieciński, jako wiceprezes

Sobota — K. S. „S. M. P.* oraz człon- |teśo związku, musi uczestniczyć.

kowie klubów wyznaczonych do zebrań|Zwycięstwo Tłoczyńskiego i Hebdy
kontrolnych w dniu 23,24 i 25 maja =| w Paryżu.

PARYŻ (Pat).

 

  
  

   

Kto wygrał na loterji
W trzynastym dniu ciągnienia 4-ej

sy 29-ej polskiej ioterji państwowej, wi

sze wygrane padły na numery następują!

ZŁ 15.000 na Nr. 95834.

ZŁ 10.000 na Nr. 68504.

ZŁ 5.000 na N-ry: 2307 120520 131

148582 169910.

Zi. 2000 na N-ry: 9687 21240 228

34535 42150 45864 54300 47624 77961 849 4

110584 113865 121211 140028.

Zi. 1000 na N-ry: 5725 8054 404!

43725 44456 47075 52132 61406 67363 67 ‚

70313 81847 83897 88473 95270 96327 1069

123656 126747 134038 139463 148020 14987

152470 154811 164073 169988 45307.

Ciągnienie popołudnicwe.

ZŁ 15.000 na Nr. 18709.
ZŁ 10.000 na N-ry: 13921 134112.

ZŁ 2.000 na N-ry: 38527 105227.

Zf. 2.000 na N-ry: 3540 4417 5613 110!
39991 46629 48765 59870 64997 66271 9. у

102213 114998 116588 122482 123167 1342

142325 161636. |
ZŁ 1.000 na N-ry: 1296 — 10199/ 129

13646 17429 20630 24461 27732 39200 434

—

51743 58866 59293 66570 84333 26568 116% W
119526 147872 154496 156497 163929. 2

asy,

Giełda. |».
WARSZAWA (Pat). Gielda. аМОВча

Belgja 123,75 — 124,06 — 123,44. Bet“ Bich
208,50 — 209,02 — 207,98. Grańsk 172,60 |" go

17313 — 172,27 Helandja 359,00 — 3599 Raw
358,10, Kopenhaga 120,25 — 120,65—1198] ta <

Londyn 26,93 — 27,06 — 26,80. Nowy JĄ oń,
5,2715 — 5,30: — 5.25. Nowy Jork kabli w
5,2825 — 5,31 — 5.251. Paryż 34,96 gy lie
35,05 — 34,87. Praga 22,05 — 22,10 — Z2PN gł
tokholm 138,85 — 139,75 — 138,15. 529 ® Н
carja 17213 — 172,56 — 171.70. WIOSNE

45,04 — 45,16 — 44,92. Tendencja niejed“|Strę

dita. cer

Dolar w obr. pryw. 5,25. ustą

Rubel za 5-ki 4,60 za 10-k! 4,64. | ton

Akcje: Bank Polski 85,50-85 — CZ

Lilpop 11,60 Starachowice 10,55. Tendesdf Eck
mieco słabsza. er

Papiery procentowe: budowlana 447 „ast

5 proc. konwersyjna 66 — 65,80. 5 proc k "taq

lejowa 58,25. Stagi'izacyjna 61,75 — ч

65,75. tabilizacyjna (drobna) 66,25. 4 PF“

listy zast. ziemskie 48,75

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 23 maja 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II stańć „R

12,85. Mąka pszeuna 0000 A. luks. p tet

32,50. Mąka żytnia 55 proc. 22,25—22 |, *yl
Mąka żytnia 65 proc. 18—18,50. Mąka hi Pas

nia sitkowa 17. Mąka żytnia razowa 16 WS
Ceny orjentacyjne: Żyto | stanć ddk

13—13,50. Pszenica zbierana 17.-19. #6° 

 

Poniedziałek 23 bm, wszyscy zawodai-|mistrzostw tenisowych Francji, Po-
cy K. S. „Makabi“ i „Z. A. K. S-u”. iacy odnieśli dwa zwycięstwa. Tło- |

którzy z jakichkolwiek powodów nie sta- Dn. 23 bm. w

Wtorek dnia 29 bm. „W. K. 5. Śmigty”. | czyński pokonał Francuza Bruy'a Środa dnia 30 bm, Pocztowego „P. W.“

wili się do zebrań w dnie oznaczone. pierwszym dniu międzynarodowych

li „Akadem. Związku Spórtowego. l Francuza Levene'a 6:4, 6:4, 6:2.

„Silvia SidЙЙ

6:3, 6:1, 2:6, 6:2. Hebda zwyciężył mniaki 3,75—4,50. Siano 4—4,30.
l

mień na kaszę zbierany 14—15 GW
zbierana 17—18. Otręby żytnie 10-10

Otręby pszenne mialkie 10,50—11 Zi

Len — bez zmias.

 

ney tryumfić „ :
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;Kupno ę
! Sprzedaż|

a —н

Kartofle do sprzedania

trum miasta,

niedrogo wiado

Sklep spożywczy wcen*
w bardzo
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o to łatwe. Kamyki usuwały się z pod nóg i sto razy ura-

ki, za które chwytała ręka, kiedy stopaNie był
towały mu życie drobne krzacz

traciła oparcie.
W. pewnym: momencie obejrzał

sabą i ogarnęło go nowe przerażeni
To cv prze

mgłą, podnoszącą się
unosiła się coraz wyż
wie do niego. Jeżeli nie ruszy się

straszna mgła Rodanu, wilgotna,

wiek błądzi naoślep,

żeli Bruno nie wydostanie się na sz.

dostanie się już nigdy. `

Na myśl o niebezpieczeństwie
energją. Z podstępną sz

stóp, kolan, pasa wdrapujące

z nad rzeki.
ej z przerażaj

go stawu. Potem ja
cze nad nim jakby się zatarło,

plecy i ramiona Brunona, poomac

wiedząc, że musi
Nagle wydało mu się,

odzyskał rapowrót równowa

poczuł już płaski $
kompletnie wyczerpany.
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d chwilą brał za zwały chmur,

z miejsca,

nieprzenikniona masa, w której czło-

nie odróżniając przesz

ybkością unosiła się za nim mgła.

go się b

Bruno obejrzał się po raz drugi. Miał pod oczami rodzaj mleczne-

kby gazowy szal owim
przesłoniło,

dotrzeć do szczytu, jeśli ma ocaleć.

że ziemia ucieka mu z pod nóg. Zachwi

gę i postapił jeszcze krok naprzód.

runt, Wtedy przystanął, spocony z wrażenia,

Oczywiście był juz teraz na szczycie wzgórza,

 

39) ale sytuacja jeszcze nie wydawała
wszech stron otaczała go gęs

szy wielkie koło, dotrzeć z po
do rzeki i zginąć w jej wirach.
tocząc się po skalnem zboczu.

czego wywnioskował, że jest

(W. pewnej chwili rozró:

śnął rękę, żeby zbadać prze
krzaków.

się, aby zmierzyć okiem przepaść za

e.
pędzonych wichrem, było

Ustał wiatr i nieprzejrzysta płachta

ącą szybkością. Już dochodziła pra-

za parę minut ogarnie go
przez niego na początku wyprawy.
i obrobiwszy g0 w
ślepiec.

Nagle zobaczył jasną aureolę

kód na metr przed sobą. Je-
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i usiadł | od frontu.

KA wzmożoną po świeżem 
Drukarnia A. zwierzyńskiego,Wilno,
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na dobrej drodze.
żnił mglisty cień po prawej stronie i wycią-

szkodę. Była to grupa młodych drzewek i

Bruno obmacał kieszenie i skonstatował,
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Z pół godziny zeszło mu na zo
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ł się do zabudowań. W! pałacu panowała

zupełna cisza i ani odrobina światła nie przesączała się przez okiennice

doświadczeniu ostrożnością dziennikarz
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tuląc się do ściany, posuwał się wzdłuż skrzydła służbowego.Obszedis

dwa kąty proste, znalazł się na dziedzińcu. Mgła była tu o wiele sza

niż nad Rodanem i Bruno rozróżniał stojący na średku samochó

mu się lepszą niż przed chwilą. Ze

najmniejszego szmeru doczołgał się

Bruno ruszył odważnie przed sie- | maszyny od tylu i czekał,

się znów podnosić, z
mógł tak o:.trożnie skradać się do

pan Lebon?
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że mordercy nie zadali | znać, że unoszono nakrywę.

Ściął pośpiesznie pierwszy mały buk

nikarz wysunął znów głowę i zobac

światła, które podniosło się w śórę,
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dążąc ostrożnie w przebijającej mgłę
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podnieść, ustyszał leciutki skrzyp żwiru. Ktoś zbliżał się do wozu rów”

ostrożnie jak on. Jednym zręcznym ruchem wsunął się Bruno pod sP

Upłynęło parę chwil i znowu usłyszał ciche kroki. Kto u dja

ło się wykręcić nabok i wychyłić głowę z pod st

Prze parę sekund trwaio jakieś majstrowanie koło siinika,

czem Brunu usłyszał, że nakrywa zatrzasnęła się zporotem.

Tajen'niczy cień oderwał się od wozu i rzucił na ziemięjakiś

przedmiot, który upadł o parę centymetrów od twarzy Brunona.

Rozpvznal ją: nie był to ani inspektor, ani Jacques, lecz czło

A ów przedmiot — Bruno nie omiesz

miast — okazał się węgielkiem z magneta, bez którego wóz nie m

szem, kiedy nagle otworzyły się główne drzwi pałacu i jasne у

padło na dziedziniec. Zaledwie miał czas rozciągnąć się ących po sj

niach ganku. Skrzypienie resorów oznajmiło mu, że obaj mężczyźni

do wozu i zamknęli drzwiczki, poczem rozległ się grzyt rozrusznika.

tor nie zapalał się z wiadomej przyczyny. |
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