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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44.
20 do 24-ej.

Wilno, Mostowa 1.
Redakcja otwarta od il

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik

 

wielebnemu zz Ks A. Bachużewskien u, a proooszczowi Butkie-
wiczowi, Ks. J. Kowalczukowi I Ks. Е. Tyczkowskiemu oraz Trzeciemu Zakono-
wl przy parafji Niepokalanego P częcia jak równi*ż wszystkim życzliwym, któ-
rzy raczyli wziąć udział w smutnym obrządku oddając osiatnią posługę zmarłej

„TF.
HALINIE MOSIEWICZÓWNIE

rodzina skłeda serdeczne B*a zarłeć

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 Czerwca 1924 r. '

EEGZENĘ KEEL

  

  

 

  

 

Min. Goebbels
MARSZAWA. (Pat). Poset nad-

zwycžajny i nunister pełnomocny
Rzeszy w Warszawie von Moltke
wydał wczoraj wieczorem w apar-
tamentach poselstwa obiad na cześć
przybyłego min, Rzeszy Uoebbelsa.

W. obiedzie tym zięli m, in. udział
premjer Kozłowski, min. spr. zagr.
Beck, min. Pieracki, min. Wacław
Jędrzejewicz, prezes Sławek, gen.
Fabrycy, b. min. Matuszewski, poseł
Janusz Radziwiłł, wojewoda Jaro-
szewicz, prezes Unji Intelektualnej
prof. Zielinski i inni.

Po obiedzie w salonach posel-
stwa cdbyi się raut, który zgroma-
dził około 200 osób.
WARSZAWA. (Pat). Naczelnik

wydziału prasowego Min. Spr. Zagr.
podejmował wczoraj wieczorem
dziennikarzy niemieckich, którzy
przybyli do Warszawy wraz z min,
Goebbelsem.

WARSZAWA. (Pat). Dzis o godz.
11 minister Rzeszy dr. Goebbels zło-
żył wiemec na grobie nieznanego

Wileński" wychodzi
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Telefon Redakcji,

codziennie.

do 16 i od

prasy narodowo-socjalistycznej Die-
trich.
Na iotnisko nikt z dziennikarzy

nie został dopuszczony. О godz.
10.30 przybyły do przystani „Grand
Hotel" w Wenecji dwie motorówki,
z których wysiedli kanclerz Hitler,
von Neurath, Mussolini, Suvich, se-

WENECJA (Pat) O godz, 12
kanclerz Hitler opuścił „Grand Ho-
tel", udając się w towarzystwie min. 

 

von Neuratha i członków delegacji
| niemieckiej do willi di Stra, gdzie

w Warszawie. .
żołnierza. Na pi. Józefa Piłsudskiego
oczekiwali  przedsławiciele władz
cywilnych i wojskowych oraz wyżsi
oficerowie sztabu głównego. Poza-
tem obecni byłi dziennikarze nie-
mieccy przyby'i z Berlina, korespon-
denci pism niemieckich w Warsza-
wie, seprezentanci. kolonji niemiec-
kiej oraz przedstawiciele prasy pol-
skiej. O godz. 1: przybył min. Rze-
szy dr, Goebbels w otoczeniu przed-
stawicieli ministerstwa propagandy
Rzeszy oraz członków poselstwa
niemieckiego z ministrem von Molt-
kem ną czele. Minister Rzeszy dr.
Goebbels przeszedł przed frontem›
kompanii honorowej 21 p. p., a na-
stępnie złożył wieniec_na grobie nie-
znaneżo żołnierza. Minister Goeb-
bels oraz towarzyszący mu przed-
stawiciele ministerstwa propagandy
wpisa'i się następnie do księgi pa-
miątkowej. 'W czasie uroczystości zostały odegrane hymny narodowe
niemiecki i polski.

MIN. GOEBBELS W BELWEDERZE.
(leletonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Wczoraj o godz.
spraw wojs<owych J. Piłsudski przyjął min. Goebbelsa,

Rozmowa trwała około pół godziny!rzyszyli min. Beck i poseł Moltke.

17 pomimo niedyspozycji minister
któremu towa"|

i miała charakter prywatny. Dziś rano min. Goebbels w towarzystwie
Moltkego odlatuje do Krakowa,

—- 

gdzie także wygłosi odczyt publiczny.

 

W sprawie wyjaśnienia rabinów.
(Warszawa . KAP). Związek ra-

binów ogłosił za pośrednictwem Ży-
dowskiej Agencji Telegraticznej ko-
munikat w sprawie wizyty rabinów

' u JEminencji Ks. Kardynała Kakow-
skieżo. Ponieważ w komunikacie
powyższym znajdują się nieścisłości
i informacje nie odpowiadające rze-
czywistości, zmuszeni jesteśmy po-
mownie w iej sprawie zabrac g:0s.
1. Wizyta rabinów u ks. Kardynała
— jak podaje komunikat ŻAT —
miała na celu ,apel duchowieństwa
narodu prześladowanego do naiwyż-
szego duchownego narodu panujące-

Konstytucja polska w art. 95 gło-
si: „Rzeczpospolita Polska zapewnia
na swoim obszarze zupelią ochronę
życia, wolności i mienia wszystkim
bez rożnicy pochodzenia, narodo-
wości, języka, rasy lub religii".
Twierdzenie zatem pp. rabinów, że
są w: Polsce narodem „prześladowa-
nym'' jest zgoła nieprawdą, a rze-
czywistość polska całkowicie temu
przeczy.

2. „W żadnym razie — piszą pp.
rabini — nie mogliśmy przypuszczać,
żeotrzymamy odpowiedź politycz-

Wręcz. przeciwnie, memorjał PP.
rabinėw bvt deklaracją polilyczną, w
niezwykle ostrei formie („w Niem-

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Zarząd koła miejskiego zawiadamia, że w niedzielę o godz. 12 i pół

w sali przy ul. Orzeszkowej 11, odbedzie się

SPRAWOZDAWCZE,
na którem omówione będą ostatnie wybory do rady miejskiej.

Wstęp dla członków Stronnictwa za okazaniem legitymacji.
Pożądany jest udział osób, które brały udział w akcji wyborczej oraz

ZEBRANIE

mieszkańców przedmieść.

 

KOMUNIKAT MŁODYCH SN.
owi winni stawić się dziś o godz. 20 m. 30 w lokalu Stronnictwa.

Wszyscy Młodzi obowiązani są wziąć udział w niedzielnem zebraniu spra-

wozdawczem.

D

|rabini i ich współwyznawcy nie są 

czech zapanowała ostatnio horda
barbarzyńców pogan j, atakująca
zarówno Niemcy, jak ; rałodzież pol-
ską. Jego Eminencja w swej odpo-
wiedzi pominął wszelkie momenty
polityczne i społeczne a poruszył je-
dynie sprawy dotyczące ataków ży-,

dowskich na religję i moralność,
chrzescijańską. Zarzut więc powyż-

szy pp. rabinów stoi w sprzeczności

z istotnym stanem rzeczy. |

3. Piszą pp. rabini, że KAP-wa
„uznała za potrzebne zmienić w pew!

mem miejscu tekst pismiennego

oświadczenia kardynaia“.
Otóż stwierdzamy, że podaliśmy

przemówienie Jego Eminencji w tej

formie, w jakiej zostało ono wypo-

wiedziano w obecności tak pp. rabi-

mów, jak 1 dyrektora KAP. oraz in-

nych kapłanów. Tekst przemówienia

został autoryzowany i jako taki zo-

stał ogłoszony dosłownie w Polskiej

Katolickiej Agencji Prasowej razem

z memoriaiem panów rabinów.

Jest rzeczą zrozumiałą, że pp.

zadowoleni z enuncjacji Jego Emi-

nencji, ale niestety, smutne objawy

destrukcyjnej działalności pewnych

czynników żydowskich w społeczeń-

stwie polskiem nie mogły podykto-
wać iznej odpowiedzi.

Ed

Mussolini podejmował gości śnia-
daniem. Obaj szeiowie rządu odbyli

! przeszło 2-godzinną rozmowę. Ko-
munikat oficjalny, ogłoszony wtej, wizyta trwała 5 minut. Następnie
sprawie, donosi, że rozmowy pomię- , Mussolini udał sią do hotelu Excel-
dzy Mussolinim a Hitlerem będą
kontynuowane w dniu jutrzejszym.
Poza pouiną konierencją Mussolinie- cert, na który przybędą wszyscy
go zHitlerem nie odbyły się żadne członkowie delegacyj włoskiej i nie-
rozmowy polityczne pomiędzyczłon-. mieckiej. Wieczór uświetniony bę-
kami obu delegacyj. O godz. 17-ej dzie iluminacją miasta oraz ogniami
Mussolini i Hitler oraz czionkowie|sztucznemi,

Hong przestają płacić Gługi prywata
BERLIN (Pat). W. przemówieniu,

wygłoszonem ra posiedzeniu cen-
tralnej rady Banku Rzeszy, dr.
Schacht wspomniał m. in., že №ет-
cy jeszcze przed rokiem posiadały
tak wielkie saldo dodatnie bilansu
handlowego, że mogły wypłacić ok.
połowę swoich zobowiązań zagrani-.

   

 

    

  
  

   

Konferencja Mussoliniego z Hitlerem.
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faszystowskiej Tu-
Obu szefom rządu publicz-

entuzjastyczną o-

wację.
Muszollini, pożegnawszy się z

kanclerzem Hitlerem, sam odjechał
natychmiast motorówką, udając się
przez Canale Grande do mostu sa-
mochodowego, aby tam wsiąść do
auta i udać sią do di Stra.

obu delegacyj odbyli przejażdżkę
dłuż Canale Grande, poczem Hi-

tler powrócił motorówką do Grand-
Hotelu, a Mussolini udał się na mię-
dzynarodową wystawę „biennale”.
Q, godz. 18.30 Mussolini, wracając z
wystawy, przybył do Grand-Hotelu
i rewizytował kanclerza Hitlera. Re-

sior na Lido. O godz. 10 wieczorem
odhędzie się w pałacu Dożów kon-

 

|

mi konierencji transłerowej. Propo

zagranicą 8 zł.

Spotkanie Mussoliniego z Hitlerem.
Przylot Hitlera.

WIENECJA (Pat). Dziś o godz |kretarz generalny pariji faszystow-
j 10 rano przybył na lotnisko, znajdu- ; skiej Starace, oraz szef sztabu gene-
| jące się na wyspie Lido, samolot, w | ralnego milicji
którym: znajdowali się kanclerz Hi- | razzi,
tler, min. von Neurath, oraz szef |ność zgotowała

WIEDEŃ (Pat). Wiedeńskie koła
poinformowane uważają doniesienie
paryskie o propozycji Mussoliniego,
aby Niemcy zgodziły się na 10-letni
|rozejm polityczny w kwestji au-

nie przedmiotem rozmów*między
Mussolinim a Hitlerem, ponieważ
stanowisko włoskie w tej sprawie
pozostało niezmienione.

WARSZAWA. Pat, — Rząd polski
wystosował do rządu Stanów Zjedn.
Ameryki Północnej notę w związku
z przypadającą w dniu 15 b. m.
płatnością raty odsetkowej skonso*
lidowanego długu wojennego Polski
wobec Stanów Zjedn.

Nota podkreśla, źe Polska w dal-
szym ciągu nie może płacić swoje-
go długu wojennego z |>rzyczyn,
które zostały wyłuszczonew obszer-
aej nocie z grudnia 32 r.

LONDYN. Pat. Przedstawiciel mi-
nisterstwa skarbu potwierdził dziś
rano, że Anglja nie wpłaci w dniu
jutrzejszym sumy należnej z tytułu
długów wojennych. Jak sądzą, nara-
zie w tej sprawie nie będzie złożo-
na żadna deklaracja Anglji ani też
nie będzie wysłana nota do Stanów

Zjednoezonych.
PARYZ. Pat —Ogloszono rėwno-

cześnie w Waszyngtonie i Paryżu
tekst noty rządu francuskiego, wrę-
czonej wczoraj przez ambasadora zycja ta przewiduje, że od 1. VIL

do ©1. XIL rb. transier gotówki za-
granicę nie będzie dosonywany. Od-,
nosi stę to tylko do spłat dłużniczych
uiszczanych do kasy konwersyjnej,|
a mie dotyczy bieżących obrotów
płatniczych w stosunku z zagranicą.

cą oraz przekazywać regularnie pro-! Rząd ze swej strony udzielił zgody
„centy od pozostałych zobowiązań.na przyjęcie zobowiązań, przewi-
| W chwali obecnej przy dewaluacji w :dzianych przez tę uchwałę. W
krajach konkurencyjnych i skurcze- związku z deklaracją dr. Schachta
niu się eksportu niemieckiego, wy-|minister finansów RzeszyŚchwócje|

zawiadomił bank wypłat

 

wołanego celnemi ograniczeniami , Krossigk
innych państw okazało się, że dal- międzynarodowych w Bazylei, że

szy transfer należytości dłużniczych Niemcy przejściowo nie posiadają

miec zupełnie niewykonainy. Pro-
blem niemieckiego transferu wynika,

|w walutach obcych stał się dla Nie-' dewiz potrzebnych dia obsiugi poży-
czek Davisa i Younga. To oświad-
czenie uzupełnione zostaio wyjaś-

zdaniem dr. Schachta, z zagadnienia nieniem, że obsiuga tych długów do-
odszkodowań.
prywatnego długu Niemiec zacią-
śnięta została na spłatę odszkodo-
wań wojennych. Niemcy powinny
współpracować nad rozwiązaniem
zagadnienia transferu, nie mogą jed-
nak o własnych siłach rozwiązać tej
"sprawy. Dr. Schacht zakomunikował
następnie tekst uchwały w sprawie

| nowego uregulowania transferu, któ-
re wejdzie w życie 1. VII. Uchwała
pokrywa się we wszystkich szcze-
gółach z propozycją, którą rząd
Rzeszy przedłożył przed 2 tygodnia-

Dewaluacja marki ziamieckiej.
BRUKSELA. (Pat), Na skutek

zawieszenia przez bank Rzeszy prze
lewu wypłat markowych na rachu-
nek banku belgijskiego, rząd belgij-
ski poleci swemu posłowi w Berli-
nie złożyć proiest u rządu Rzeszy.

Nowy „szantaž“ Niemiec.
MOSKWA. (Pat). Omawiając sy-

tuację
„Prawda“ pod tytułem
czyli inflacja” pisze, że ostatnie za-
pasy walutowe odpływają z Niemiec
na zakup surowców przemysłu wo-
jennego. Groźbę inilacji w Niem-
czech pismo uważa za szantaż wo-
bec Anglji, mający na celu uzyskanie
nowych ulż oraz finansowego i poli-
tycznego poparcia, albowiem krach
marki niemieckiej oznaczaiby dymi-
sję dr. Schachta i przejście kierow-
nictwa Banku Rzeszy w ięce zwo-
lenników inflacji. Pismo twierdzi, że
w polityce finansowej Niemiec na-| wiem całe życie gospodarcze Nie-

stępuje decydujący nioment zwrot-

ny. :

Aresztowania wśród działaczy ukraińskich
w Krakowie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

KRAKOW. Wczoraj krakowskie władze policyjna dokonały licznych

rewizyj i aresztowań wśród inteligencji i akademikow ukraińskich nale-

zących do organizacyj nacjonalistycznydh.
Aresztowano 20 osób. Szczegóły śledztwa, które prowadzone jest

w porozumieniu z władzami śledczemi Lwowa, trzymane są w tajemnicy.

!

 
walutową Banku Rzeszy,| lizując sytuację w artykule pod ty-

„Szantaż|tułem „Przemysł podstawą wojennej

Więcej niż połowa! konywaną być może w markach nie-
mieckich i że prawa i uprzywilejo-
wany charakter wspomnianych po-
zostają nienaruszone. Jutro w stoli-
cach państw, w których wyłożone
zostały do subskrypcji niemieckie
pożyczki państwowe, wręczona bę-
dżie nota, zawierająca szczegółowe|
umotywowanie kroku niemieckiego.
Nota podkreśla konieczność pomocy
ze strony krajów wierzycielskich
przez umożliwienie wzrostu ekspor-|

tu niemieckiego.

Rozmowy w tej sprawie między

przedstawicielami obu krajów odbyć

się mają w poniedziałek. Krążą po-

głoski o bliskie; dewaluacji marki

niemieckiej.

kawi —0 117

Na innem miejscu „„Prawda“ ana-

awantury" dochodzi do wniosku, że
wzrost importu surowców do Nie-
miec . wzrost produkcji niemieckie-
go przemysłu wielkiego nie zostały

zrównoważone ani przez eksport ani

też przez powiększenie ogolnej kon-

sumcji wewnętrznej. Pismo upatruje

w tem mobilizację surowców do ce-

lów wojennych : obstalunsi wojsko-

we, twierdząc, że prawdziwy nie-

miecki budżet wojskowy przekracza
grubo 2.000.000.000 marek, albo-

miec przygotowuje się do nowe; wo-

jenne; awantury.

francuskiego departamentowi stanu.
Nota rządu francuskiego oświadcza,

| - PARYZ Pat. Uroczystości mickie-
„wiczowskie rozpoczęły się dziś,
„przed domem, w którym mieszkał
Mickiewicz w 1834 r., to jest w roku
|ukazania się w druku pierwszego
;wydania „Pana Tadeusza*.

Pierwsze przemówienie wygłosił
„Rene Gilouin. Sekretarz polskiej
|akademji literatury uwydatnił i pod-
jkreślił związki łączące Mickiewicza
ze światem intelektu francuskiego.
Członek instytutu i prof. Sorbony
Fortunat Strowski przypomniał dzie-
je wielkiej emigracji polskiej po
roku 1831. Ambasador Chłapowski
wyraził podziękowanie uczestnikom

 

strjackiej za kombinację bez realne-| 1 '

go podkładu. Prawdopodobnie kwe- | protokółu, b. poseł w Warszawie
stia austrjacka będzie tylko ubocz- | Assath-Khan-Bahador.

|która jedzie z trzema

 

 

 

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 Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

EM]

Ogłoszenia
Terminy

Cesarzowa perska
w Polsce.

W. bieżącym tygodniu przejeżdżać
będzie przez Polskę w drodze z Te-
| Ka do Szwajcarji cesarzowa Per

Cesarzowej,

córkami, to-
warzyszą cztery damy dworu i: szef

sji Malakeh  Pahlewi,

| Podczas przejazdu przez Polskę,
cesarzowa Malakeh Pahlewi będzie
gościem rządu polskiego.

Spłata długów wojennych.
że ponieważ od grudnia 1932 roku
w sprawie długów Niemiec nie za-
szedł zaden nowy fakt, rząd fran-
cuski nie może wznowić 15 czerwca
wpłat które zawiesił od dnia 15
grudnia 1932 r. Ё
W następstwie ogłoszono w tym

samym roku moratorjum. Przy spo-
sobności rząd francuski spieszy pod-
kreślić, że nie zaprzecza wazności
długów i w dalszym ciągu jest go-
tów szukać sposobów uregulowania
sprawy długów na podstawie, która-
by była do przyjęcia dla obu kra-
jów.

Rząd francuski wyraża nadzieję,
że uregulowanie będzie mogło na-
stąpić w bliskiej przyszłości.

KATO
PrzedstowkiWoprkiewicz ROBACTWO

WILNO, KALWARYJSKA 21.TEL.20 14

 

 

    
     

 

m

Uroczystości mickiewiczowskie w Paryżu.
uroczystości i między zinnemi o-
świadczył, że poemat „Pan Tadeusz"
jest ściśle związany z Paryżem, tu
bowiem ukazało się pierwsze jego
wydanie. Po przemówieniu amba-
sadora odsłonięto tablicę z odpo-
wiednim napisem. Prezes rady miej-
skiej obejmując w posiadanie tablicę
w imieniu miasta Paryża zapewnił,
że stolica Francji strzec będzie tej
pamiątki jako hołdu oddanego nie-
tylko narodowemu poecie Polsk;
ale i wielkiemu patrjocie, którego
dzieła i czyny budzą wiarę w trwa-
łość ideałów, jakim służył.

Znamienny artykuł Gorkiego.
MOSKWA, (Pat). W. prasie so-

wieckiej ukazał się ostatnio artykuł
Maksyma Gorkiego, w którym autor

| występuje z nadzwyczaj ostrym ata-!
kiem przeciwko pisarzom sowiec-
kim, a zwiaszcza młodemu pokole-
niu, zarzucając im demoralizację,
alkoholizm, niezdrową

warzystw wzajemnej adoracji a tak-

sobnicy którzy oświadczyli, że
przyszli naprawiać instalację elek-
tryczną. Gdy odpowiedziano, że

strzelił do Benjamina Szucha, a dru-
gi uderzył krzyczącą kolbą rewol-
weru. Bandyci, spłoszeni krzykiem,
uciekli i wskoczyli do stojącej przed
domem taksówki. Znajdujący się na
ulicy policjanci zorganizowali pości$.
Bandyci strzelali z taksówki. Wi-
dząc, ze pości$ się wzmaga, obaj na-
pastnicy wyskoczyli z samochodu
przed domem przy ul. Ogrodowej 46
i wpadi do mieszkania niejakiego
Moszka Wiajnberga w tymże domu
na parterze, Tam zabarykadowali
się i zaczęli ostrzeliwać się. Przy-
była policja mundurowa z komen-
dantem policji na Wurszawę oraz
naczelnikiem urzędu śledczego na
czele. Mimo wezwanie do poddania
się, bandyci dalej strzełali do policji. Policjanci przez okno wrzucili kilka

|
: atmosferę|wielkim

koleżeńską, maglowanie piotek i in-| rackim oraz stanowi zapowiedź no-
tryg oraz'dążenie do zakiadania to-: wej faii represy|.

 

że niezdrowy wybujały indywidua-
lizm, co, zdanieim Gorkiego odbija
się na wartości prac literackich. W.
zakończeniu. Gorkij zapowiada, że
niebawem wypowie' się co do tej
niezdrowej atmosfery opinją publicz-
na. Artykuł Gorkiego swiadczy o

fermencie w świecie lite-
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Mendana wyprawa baniytha hezrobatnych.
Bandyci zabici, 7 osób odniosło rany.

Iielefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Wczoraj około į. granatów łzawiących, bandyci jed-
10 ranc do mieszkania Benjamina nak przeszli do następnych pomiesz-
Szucha, iabrykanta czekolady przy czeń 1 ostatecznie zabarykadowali
ul. Dzielnej 33-a, wtargnęli dwaj 0- się w kuchni, wobec czego policja w

tarczach ochronnych poczęła wyła-
mywać drzwi i strzelać do wnętrza
mieszkania. Po upływie pół godziny

nikt elektrotechników nie wzywał,|usłyszano krzyk kobiet, Okazuje się,
nieznajomi wydobyli rewolwery i za-'że bandyci trzymali w mieszkaniu
żądali pieniędzy. Na krzyk córki $o- żonę i córkę właściciela mieszkania
spodarza domu, jeden z przybyłych| oraz ich znajomą, Gdy policja wtar-

gnęla do środka, okazaio się, że
bandyci leżeli martwi. Znaleziono
przy nich 3 rewolwery i naboje. Na
miejsce strzelaniny przybyly władze
prokuratorskie i śledcze. Władze
bezpieczeństwa ujęły taksówkę, któ-
ra czekała na bandytów j z której
ostrzeliwali się w czasie poscigu.

Podczas strzelaniny na ul. Dziel-
nej, a następnie przy oblężaniu mie-
szkania Wajnberga 7 osób odniosło
rany, przyczem pewna 60-letnia ko-
bieta niebawem zmaria na skutek
odniesionych ran.
W zabitych bandytach rozpozna-

no bezrobotnych Maksymiljana Zie-
liūskiego, 30 lat, i Marjana Nowac-
kiego, lat 22.

Obaj oni pierwszy raz wybrali się na tego rodzaju bandycką wyprawę,

 

 



Zacholanie się murki niemieckiej,
Świat finansowy i gospodarczy

ma w dobie ..kryzysu' nowy twardy
orzech do zśryzienia z powodu gro-
źnego zaiamania się marki niemiec-
kiej. Niebezpieczeństwo to wisi nad
Niemcami już od szeregu miesięcy
wskutek pogorszenia się bilansu han
dlowego i związanej z tem koniecz-
ności wyczerpywania zapasów wa-
lutowych 1 dewizowych na cele wy-
płat zagranicznych.

Gdy w roku 1932 miesięczna nad
wyżka wywozu z Niemiec ponad
przywóz wynosiła przeciętnie 178
miljonów naszych złotych, a w roku
1933 jeszcze 117 miljonów złotych
to w roku bieżącym nie ma już mo-
wy o nadwyżkach. W: kwietniu b. r.
saldo bierne bilansu handlowego w
Niemczech wynosiło 172 miljonów
złotych. Jest to naturalne następ-
stwo wielkiego rozmachu „kryzyso-
wego i mwestycyjnego, który do-
prowadził do zwiększenia produkcji

- i obniżenia bezrobocia o dwa miljo-
my robotników, ale równocześnie do
„zrostu importu i zachwiania się bi-
iansu handlowego. Złoto ucieka z
zapasow: banku Rzeszy i zmniej-
szyło się do drobnej sumy, ponie-
waż napływające z eksportu dewizy
nie wystarczają na zaspokcjenie za-
śranicznych wypłat.  Wpiawdzie
rząd niem:ecki przy pomocy świata
finansowego własnego i zagranicz-
nego mógiby zaależć jeszcze środki
i sposoby zapobieżenia na razie o-
wemu niebezpieczeństwu, ;ednako-
woż nie jest wykluczoną także mo-
żliwość, że pójdzie po linji najmniej-
szego: oporu j dopuści do inflacji
monetarnej, licząc na chwilowe ko-
rzyści dla produkcji i eksportu, po-
łączone ze spadkiem waiuty krajo-
wej.

Ta ewentuainość stała się czyn-
nikiem noweść zaniepokojenia w
świecie fimansowym, nie brak też o-
baw i podejrzeń że polityka $ospo-
darcza Niemiec z całą świadomością
zmierza do obniżenia waluty, wzoru
jąc się na przyiladzie W. Brytanjį i
państw skandynawskich, Ameryki
Północnej 1 Czechosłowacji, Należy
jednal: o tem pamiętać, że pomiędzy
eksperymentem moneiarnym tych
państw, a ewentualną inflacją papie-
rową Niemiec nie byłoby analogii,
albowiem owe eksperymenty były
zabiegami gospodarczemi dobrowol-
nemi, z góry obmyślanemi, utrzyma-
nemi w zamierzonych granicach, gdy
przeciwnie inflacja, następująca z
konieczności, nie może być swobod
nie regulowana ; może stać się no-
wem wydaniem powojennej waluty
papierowej z je: znanemi następst-
wam: dla całego organizmu gospo-
darczego.

Nie można więc dziwić się pew-|

nemu zaniepokojeniu, jakie spadek
marki niemieckiej wywołał w świe-
cie f(iaansowym, zwłaszcza wśród
zachodnich krajów _ „wierzyciel-
skich”. Wierzyciele bowiem Nie-
miec zdają sobie z tego sprawę, że
Niemcy, ogołocone z zapasu walut i
dewiz, mogą się znależć w położeniu
przymusowem, o ile nie będą chcia-
ły lub nie będą mogły zawrócić z
dotychczasowej hazardowej drogi in
westycyjnej.

Dla nas najważniejszem jest py-
tanie, czy załanianie się marki nie-
mieckiej może wywołać zmianę w
dotychczasowej polityce monetarnej
i gospodarczej w Europie i świecie?
Otóż riewątpliwie ewentuainość ta-
ka stanie się nowym czynnikiem nie
pewncści i nieładu, nazwanych ry-
czałtowo „kryzysem światowym”,
ale nie może ona wpłynąć na zmia-

-- PRZYSZŁA WOJNA
Książka jen. Wł, Sikorskiego,

Po wielkiej wojnie utrzymywał się
przez pewien czas mietyle pogląd,
die nastrój wiary w zakończenie 0-
kresu wojen na swiecie czy w Euro-
pie. Wyczerpanie, kięski gospodar-
cze, ustanowienie Ligi Iarodów i
liczne międzynarodowe  przedsię-
wzięcia ną rzecz pokoju przyczynia-
ły się do tego mniemania, Dzisiaj
rozwiało się ono zupeinie, nietylko
dlatego, że wojna na Dalekim Wscho
dzie, z olbrzymią zmianą mapy nad

Oceanem Spokojnym, pouczyła, iż

nic się nie zmieniło, ale także dlate-
$0, # zarówno dążenia niektorych
państw do zmian granic są coraz na-
tarczywsze, a zbrojenia coraz roz-
leglejsze.

MW porę przeto zjawiła się nowa
książką jen. Władysława Sikorskie-

,
| Władysław Sikorski, jenerał dywi-

zji, Przyszia Wojne, jej możliwości i cha-|-

rakter, oiaz związane z nim zagadnienie

obrony kraju, Warszawa 1934, Wydawni-

ctwo Bibljoteka Prawnicza, stron 225 i 2 ta-

Książka napisana jest na podsta-
wie giuntownej wiedzy wojskowej
w sposób dostępny całkowicie dla
szerokiego ogółu. 1 słusznie. Dzisiaj
bowiem obronu kraju jest rzeczą
nie wojska stałego, lecz wszystkich
obywateli, powotanych do służby w
danym razie, a nawet społeczeń-

stwa na tyłach, wciągniętego prze-
możnie w bież zdarzeń i walk.

(W. pierwszej części książki (str.
1 do 52) jen. Sikorski przeprowadza
wywód, który powiada, jeśli chce
się to strescić w, dwu słowach:

nę tego kierunku polityki gospodar-|
czej, który w świecie stał się panu-
jącym i raczej przyczyni się ona do
utrwalenia tej polityki, którą nazy-
wamy narodowa, w przeciwieństwie
do poiityki liberalnej i światowej.
Polityka uarodowa chroni gospodar
sttwo narodowe każdego państwa
przed gwałtowną inwazją zewnętrz-

ną, spowodowaną systemem sztucz-
nej protekcji eksportowej premiami,
waluta. zdeprecjonowaną, dumpin-
giem 1tp., zapewnia bowiem każde-
mu państwu skuteczne środki obro-
ny. Najlepszym na to przykładem
jest W. Brytanje, która w systemie
polityki wolno, - handlowej była naj
bardziej zagrożona wskutek utraty
po wojnie światowej dawnych ryn-
ków zbytu, ale dzięki przejściu do
systemu polityki narodowej znalazła
zupełną rekompensanę utraconych
rynków zbytu w rozszczepienu i roz
woju własnej produkcji; w takich
dziedzinach, które dotychczas były
opanowane przez obcy import. Gdy
w roku 1928 imcort obcych produk-
tów do W. Bryianjij wynosił miesię-
cznie przeciętnie niespetna 3,900 mi-
jonów złotych, to np. w kwietniu b.
r. wyrosił już tylko 1,400 milj. zło-
tych, a więc o 2,500 miljonów zło-
tych mnie; w jednym miesiącu. Dzię-
ki takiej polityce, produkcja W. Bry
tanji, dosięga już poziomu z roku
1928.
Nie ma więc obawy, aby w syste-

mie polityki narodowej załamanie
się wzluty niemieckiej stało się cho
robą epidemiczną. Nie wpłynęłoby
ono zxpewie także na politykę mo-
netarną państw, opierających się o
walutę złotą, do których należy Pol-
ska. Ale chwianie się marki niemiec
kiej, jest jawną przestrogą dla Pol-
ski, aby tę eweutualność przy wszel
kich swoich kombinacjach gospodar
czych miała na uwadze. Niemcy bo-
wiem przez swą politykę agrarną
doprowadziły «raj swój do stanu
miemal wystarczalności pod wzglę-
dem zbożowym i hodowlanym, cwen
„tualna zas dewaluacja marki uczyni
ich eksport przemysłowy wielokrot-
nie groźniejszym. Polska znajduje
się w stanie wycieńczenia gospodar-
czego i wbrew zapowiedziom urzę-
dowych ekonomistów i polityków,
jakoś nie odczuwa „odprężenia”, po
mimo. że w W. Brytanji ; innych pań
sttwach zachoduich t. zw. dno kry-
zysu zostało przezwyciężone. W na-
szym handlu zagranicznym w pierw-
szych czterech miesiącach bieżące-
śo roku nastąpiła znikoma poprawa
wywożu o 29 miljonów złotych po-
„nad sumę osiągniętą w analogicz-
nym okresie roku 1933, równocześ-

|nie jednak zwiększył się także do-
wóz ao Polski o kwotę 15 miljonów
złotych. Nadzieje, przywiązywane
| do ożywienia produkcji metalowej i
włókienniczej mogą się okazać za-
wodnemi, skóro zapasy będą uzupeł
niane. albowiem konkurencja z Nie-
mcami okazałaby się coraz trudniej
szą. Najboleśniejsza zaś strona na-
szego położenia gospodarczego, ma-
nowicie nieopłacalność produkcji rol
nej i hodowlanej, nie doznałaby ulgi
nawet w razie zawarcia traktatu
handlowego z Niemcami, gdyby Nie-
mcy były opancerzone lichą walutą
papierową, ułatwiającą eksport, a
nie dopuszcza'ącą obcego dowozu
na swoje rynki.

Ze stanowiska więc gospodarcze
go losy marki niemieckiej wymagają
ze strony polskiej bacznej uwagi, jak
kolwiek nie mogą one na razie wpły
nąć na stan naszej waluty.

tanislaw Gląbiūski

 

 

 
 

Nowa wojna jest nietylko
możliwa, ale prawdopodobna. Za-
biegi © zabezpieczenie pokoju w spo-
sób skuteczny nie powiouły się ani
w Lidze Narodów, ani w innych
międzynarodowych próbach. Niem-
cy zbcoją się (to przedstawione jest
dokładnie, obszernie, wyraziście) w
sposób niebywały i z widocznem
przyśctowywaniem uderzenia zbroj-
nego. Na Dalekim Wschodzie jest
coraz chmurniej. A wszelka wojna
stanie się zapewne powszechną w
dzisiejszym stanie rzeczy. Można
nad tem prawdopodobieństwem woj-
ny ubolewać, ule trzeba się z niem
liczyć.

1 tu następuje część druga (str.
53 do 222] o wyglądzie z przyszłej
wojny i związanych z tem zaaaniach,
gdzie czytelnik znajdzie wszystko,
co należy wiedzieć o:
— organizacji obrony narodowej

i kierownictwa wojną ze stanowi-
ska ustrojowo - politycznego i woj-
skowego; 0 pojęciu i składzie no-
woczesnego wojska uzupełnionego
wszelkiem: przysposobieniami; o lot
nictwie i obronie przeciwlctniczej; o
mobilizacji, o chwili wybuchu i
czynn'ku zaskoczenia; o przygoto-
wywaziu planów i działaniach wstęp
mych.
Razem książka ta, napisana przez

wybittego znawcę na podstawie
długich siudjów. przeprowadzonych
także zagranicą daje nowoczesne-
mu obywatelow; niezbędny podręcz-
nik wiedzy, kióra uzupełnia jego
wykształcenie w kierunku bardzo

DZIBNNIK. WIEBNSKI

Tłómac
Jeszcze trochę retieksyj powy-

borczych. j
Sztab sanacyjny wileński musi

się przed kimś tam wytłómaczyć ze!
„zwycięstwa' wyborczego. Otóż to
„zwycięstwo jest, ale jakie?...
Trzeba to jakoś usprawiedliwić, wy-
jaśnić, upozorować niezwykle cięż-
ką walkę ogromnemi trudnościami,
spowodowanemi przez przeciwnika.

Podsuwa się przelo komuś tam,
kto nakazał „zdobycie Wilna” za
wszelką cenę, jakiemi to środkami
i funduszami rozporządzała „ende-
cja”, jak trudno było osiągnąć „zwy-
cięstwo".

Ta blaga, którą się fabrykuje w
Wilnie i rozsyła w formie komuni-
katów do całej prasy sanacyjnej,
przedewszystkiem zaś stołecznej,
ma stale ten sam refren. Oto
próbki:

„Gazeta Polska“, naczeiny organ
sanacji w wiadomości telefonicznej
z Wilna między innemi podaje:

wStr. Narodowe zastosowało w Wilnie

powszechnie już znane i wypróbowane na

innych terenach metody wyborcze. Spro-|
wadzona specjalnie na okres przedwybor-

czy z poza Wilna bojówka, której członko-

wie uzbrojeni byli w pałki gumowe i ka-|
stety, wywoływała ekscesy przy lokalach|
wyborczych, napadając i teroryzując zdą-
żających do urn wyborczych.'*

„Kurjer Poranny* pisze mniej)
więcej to samo: |

„Właśnie na Wilno skierowała endecja

najsilniejszą uwagę, że w!aśnie w Wilnie
postanowiła zastosować wypraktykowane w

Łodzi swe „metody'* wyborcze. Nie po-

mogła jednak ani wykwalifikowana bo-

jówka wyborcza, sprowadzona specjalnie z

Łodzi, ani blokowanie lokalów wyborczych,
ani wzmożenie akcji terorystycznej, w

chwili, gdy endecy zorjentowali się, że

o zdobyciu przez nich „viększości nie mo-

że być mowy, ani rozdawanie dywersyj-

nych kartek wyborczych.”

To samo mniej więcej pisze
„llustr. Kur. Codz.* i pomniejsze
orżany prowincjonalne sanacji.

Wszędzie ta sama bojówka z

 

 
Kłopoty

Głonwa komisja wyborcza w Ło-
dzi, vozpatrzywszy 13 protestów,
wniesionych przeciw wyborom do
Rady Miejskiej, przedłożyła cały
memorjał wojewodzie łódzkiemu do
decyzji. Jak doaosj „Głos Poranny”,
komisja stanęła na stanowisku, że
wybory przeprowadzone zostały
zgodnie z przepisami regulaminu wy
borczego, i że wobec tego formalnie
wyników głosowania mie móżna
kwestjonować, conajwyżej możnaby
z powodu zarzutu stosowania teroru
fizycznego przeprowadzić dochodze-
nie w dwóch okręgach i ewentual-
nie zarządzić wybory urupełniające.
Najciekawszą jednak jest dalsza in-
formacja łódzkiego dziennika:

„Dochodzenie urzędu ojewódzkie

|

Z więzienia tódzkiego wywiezie-
ni zostali aresztowani przed 4 ty-|
godniami narodowcy: do Sieradzia
pp. adw. Kowalski, Gągalski, Choj-

Zmiany w rządzie.
Od czasu rekonstrukcji gabinetu

mówiło się wiele w kołach politycz-
nych o mających nastąpić zmianach
na wyższych stanowiskach. Niektó-
re z nich, jak wiadomo, zostały już
dokonane.

Najbliższą zanianą ma być ustą-
pienie wiceministra Opieki Społecz-
nej p. Duchą i nuanowanie na to sta-
nowisko  wicerninistra skarbu p.
Jastrzębskiego.

Nominacje nowych wojewodów
uległy pewnemu opóźnieniu i nastą-
pią podobno z początkiem lipca.

Na jedno ze stanowisk minister-

jewoda lwowski, płk. Belina-Praż-
mowski.

(horoba p. Pilsadskiego.
Ag. „lskra' donosi: Pan marsza-

łek Piłsudski jest niedysponowany i
nie opuszcza łóżka,

Żydzi u p. Premiera.
Wczoraj o godz. 2-ej popołudniu

była przyjęta przez premjera prof.
Kozłowskiego w związku z zajściami
antyżydowskiem: delegacja posłów
żydowskich, złożona z pp. Rozmari-
na, Wislickiego, Lewina i Mincber-
ga. Picrwszy z nich jest przedstawi-
cieleni sjonistów  lwowskich, trzej
pozostali posłują z listy sanacyjnej.

Wśród adwokatów.
Sprawa odezwy Narodowego Ko-

ła Adwokatów w sprawie bojkoto-
wania adwokatów żydowskich jest
przedmiotem li:znych narad ugrupo-
wań adwokackich, wchodzących w
sklad warszawskiej Rady Adwo-
kackiej. Zwołano posiedzenie Koła
Adwoxatow Socjalistów, Jak sły-
chać, socjaliści zamierzają poprzeć
AMAdwokatów Żydow-
skich,  +  istotnym.
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за się...
Lodzi, ien sam terror, to samo blo-
kowanie lokalów wyborczych, te
same kartki fałszywe. I wszystko to
miał wykonać Narodowy Komitet
Wyborczy, a sztab sanacyjny przy
ul. Św. Anny patrzyi na to bez-
radnie i wysyiał na ulice Wilna
śońców pokoju, który tylko per-
swazją ; łagodnem prowadzeniem
wyborców zą rączki do utn wybor-
czych zdołał zdobyć sobie „zwy-
cięstwo”'...
№ tem wszystkiem jest bardzo

charakterystyczne to, że podczas
gdy wszystkie te bujdy wypisuje
„Kurjer WilL“ a za nim sanacyjna
prasa pozawileńska, drugi miejsco-
wy organ sanacyjny milczy. To mil-
czenie jest wymowne. „Słowo po-
prostu wstydzi się powtarzania głu-
pich bajd, o których wszyscy w
Wilnie wiedzą prawdę.

Caie Wilno zna prawdę, całe
Wilno głośno o niej mówi, całe Wil-
no długo ją będzie pamiętało. I my
wiemy. O bojówkach sanacyjnych
nie warto dziś ani mówić, ani pi-
sać — to doprawdy drobnostka,
chociaz było ich tyle, jak nigdy w
Wilnie, i chociaż dawały o sobie
wiedzieć też tak, jak nigdy. Powta-
rzamy — jest to drobnostka, po-
dobnie jak karty iałszowane, bloko-
wanie lokali i t. p. wobec rzeczy,
które na wynik urzędowy wyborów
miały istotny wpływ. O tem też po-
mówimy, ale we właściwym czasie
i we wiaściwem miejscu.

Dzis chcielibyśmy tylko pokrzy-
żować usiłowania tych, którzy chcą
się usprawiedliwić ze „zwycięstwa”,
dowodząc,że im ono taktrudno przy-
szło z powodu „bojówek endeckich”.
Że trudno przyszło, to przyznajemy,
lecz nic z powodu „bojówek endec-
kich', których nie było, ale że jest
zbyt małe w porównaniu z włożo-
nym wysiłkiem i zasiłkiem —- to też
musimy przyznać.

I dlatego nie nagrodanależy się
wileńskiemu sztabowi wyborczemu
sanacji, ale dobre wały.

Z »

z Łodzią.
Rada miejska zbierze się... za pare miesięcy.

go poirwa jednuk parę miesięcy. W
każdym razie, jak nas informują, de- wicz,
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wyniki wyborów
według obwieszczenia urzędowego.

Jak wynika z obwieszczenia
urzędowego, wybrani zostali:

Okręg I.
Z listy B В. Na radnych:

Janina kieldortowa, Jan Czystow-
ski, Janiną Hurynowiczówna, Ste-
fan Bagiński, ELiim Prokoijew, Ka-
zimiecz Niżyński, Jan Rubel. Na
zastępców: Piotr Hermanowicz,
Maciej Kiełmuć, Leon Radziwa-
nowski, Fortunat Witkowski, Adam
Maciurzyński, Władysław Irębacz,
Leonard Taraszkiewicz.

Z listy Komitetu Narodowego.
Na radnych: Edward Biszewski,
Wacław Komarnicki, Władysław
Mazurkiewicz, Stanisław Kubilus.
Na zastępców: Otton Ryszard
Jasieński, Antoni Żukowski, Zolja
Reniżerowa, Wiacław Wierzbicki.

Z listy Sjonistów - Socjalistów.
Na radnego benjamin bursztyn,
na zastępcę Szmerko Szternin.

Oddano ogółem głosów 12.944,
unieważniono 432.

Okręg II.
Z listy B. B. Na radnych:

Eugenjusz Kozłowski, Wiktor Male-
szewski, Adam Piłsudsk:, Edmund
Kewaiski i Eugenja Stankiewiczowa.
'Na zastępców: Ludwik Soko-
łowski, lwo Jaworski, Bronisław
Iżycki Herman, Władysław Szumań-
ska i Władysław Sawicz-Zabłocki.

Z listy Komitetu Narodowego.
Na radnych: Zygmunt Fedoro-

Eugenjusz Kudrewicz, Ale-
cyzji p. wojewody nie można spo- ksander Burhardt, Władysław Pio-
dziewać się wcześniej, jak na jesie- trowski i Roman Jasieński. Na
mi r. bież. Z tego wynikałoby, że zastępców: Wojciech Gołębiow-
jeszcze przez parę miesięcy nowa ski, Bolesław Domański, Michał
Rada Miejska nie będzie się mogła Oszurko, Jan Staniewicz i Krysty-
zebrać”, i

Jak widzimy, rozmaicie to bywa.|
Sejm obraduje już blisko 4 lata, cho- radnych: Józef Czernichow
ciaż protesty wyborcze w najdraż-
liwszych okręgach nie zostały dotąd
rozstrzygnięte. Natomiast niewygod-|
na Rada Miejska w Łodzi będzie
czekała z ukonstytuowaniem, aż się
załatwi protesty Gdyby tak p. wo-
jewoda łódzki wziął przykład z Są-
du Najwyższego, mógłby przewlec
sprawę do roku 1938, a może i 1940.

Więźniowie z Łodzi wywiezieni.
Aresztowanych narodowców przewiezione de Sieradza | Łęczycy.

nacki, Pątora i Kotarski, do Łęczy-
cy pp. Podżórski, Grzegorczak, Ha-
łaj, Stolarski, Pawłowski i Meller.

AEWETO

 

Poradnik Pięknej Pani.
W pr mieniach letniego słońca uroda

kobieca występuje w całym swym powabie.
Ale jednocześnie słońce nie jest przyjacie-
lem cery Pani. Wysusza ono skorę, wydo-
bywa na wierzch plamy i piegi, opala nie-
równo, naraża na luszczenie.

Z ią bezwzględnością słońca Pani wal-
czy skutecznie, mając pod ręką doskonałe
środki kosmetyczne Laborat:ryum Perfec-
tion.

Użycie mydła, które wysusza skórę i
zatyka pory, jest niedopuszczalne. Oczy-
szczamy skórę Otrąbkami Abaridowemi
Przez delikatne tarcie masują one skórę,
czynią ją miękką i delikatną, pobudzając

A dn zabi:szym niezbędnym iegiem jest
odżywianie skóry Kremem Abarid, sporzą-
onym z wyciągu cebulek białych lilij i

miodu, Krem ten pobudza do zycia tkanki,
zapobiega tworzeniu się zmarszczek, a na-
wet usuwa zmarszczki już zarysowane.

Wseszcić — puder. Zwykły puder za-
wiera szkodliwe domieszki metaliczne, za-.
tykaBoJeru! zg Śskórę, czyni
ją P ą i zwiędłą. piero czysto
roślinny Puder Abarid odżywia skórę, na-
daje jej aksamitno-matową gładkość i trzy-
ma się długo.

A więc, przyjaciółmi urody Pań są:
otrąbki, krem i puder — Abarid.

Juz 500 skarg
pokrzywdzenych przy przeszere-

gowaniu.
Przeprowadzone po dniu 1 lutego

zaszecegowanie urzędników państwo
wych, które odbyło się w tempie
niezwykle s walo,

 

zybkiem, ' spowodo
iż w wielu wypadkach poprzednia
wysługa iat urzędników została
mylnie obliczona, Ma to szczególnie
duże znaczenie dlą urzędvików, prze
chodzących w stan spoczynku.

Do Najwyższego Trybunału Ade
ministracyjnego wpłynęło na tem.tle
w ostatnich miesiącach blisko 500
skarg urzędników, pokrzywdzonych
przy obliczeniu emerytury.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania

owej 11
od 11—3 i od 6—6 wiecz.
——

  

na Stawiarska.
Z listy Żydowskiego Bloku. Na

1

Łazarz Spiro. Na zastępców:
Jeremiasz Cholem i Eljasz Rudnicki,

(Oddano ogółem giosow 12.710,
umieważniono 450.

Okręg Iii.
Z listy B. B. Na radnych:

Kazimierz Młynarczyk,  Bronistaw
Olechnowicz i Antoni Namieciński.
Na zastępców: Piotr Gulewicz,
Witold Hulewicz i Leonard Sie-
maszko.

Z listy Komitetu Narodowego.
Na radnych: Henryk Rekść i
Stanisław Kodź. Na zasiępców:
Michał Grażewski i Edwarda Do-
miska, ra WT

Z listy Żydowskiego Bioku. Na
radnych: Jakób Wygodzki, A-
bram Cymbler, Bolesław Segail,
Abram Kawenoki, lzaak Krakowiak-
Krakowski, Cenach Szabad i Grze-
gorz żuk. Na zastępców: Lej-
zer Kruk, Saul Trocki, lzrael M, Lu-
bliński-Sztuczyński, Owsiej Widu-
czański, Borys Ber-Parnes, Chockiel
Blondes i Abram Załkind,

Z listy Bundu. Na radnego
Izaak Rates, ma zastępcę Józef
Teitel.

Oddana ożółem głosów 14.111,
umieważniono 867.

Okręg IV.
Z listy B. B. Na radnych:

IWacław Moszczyński, Antoni Ga-
gis, Tadeusz Biński,  Sianisław
Grontkowski, Kazimierz Grodzicki,
Stanisław Baturo, Hanna Wierusz-
Kowalska. Na zastępców: Ale-
ksander Pudło, Stanisiawa Iszorowa,
Michał Brzostowski, Czesław Ja-
worski, Aleksander Salarewicz,
Franciszek Borowski i Czesław Ku-
nicki.

Z listy Komitetu Narodowego.
INa radnych: Wacław Odyniec i
Władysław Kaczanowski. Na za-
stępców: Jadwiga Wierzbicka i
Antoni Bebko.

Oddano głosów 8.917, unieważ-
niono 328.

Okręg V.
Z ksty B. B. Na radnych:

Aleksander  Krestjanow, Tadeusz
Pazowski, Henryk Jensz, Stanisław
Walter i Witold Umiastowski. Na
zastępców: Józei Juciiniewicz,
Stanisiaw Chrystowski, Stanisław
Purło, Bolesław Konopacki i Antoni
Bociarowski.

Z listy Komitetu Nasodowego.
Na radnych: Mieczysław Gliń-
ski i Piotr Kownacki Na za-
stępców: Jan Drewnik i Adam
Połoniewicz.

Oddaro ogółem głosów 9.063,
unieważniono 336.

Okręg VL
Z listy B. B. Na radnych:

Teodor Nagurski, Jadwiga Suszyń-
ska-Kwasowcowa, Adam Skarżyński
Henryk Grubek, Seweryn Wysiouch,
(Władysław Łojewski i Ferdynand
Tracz. Na zastępców: Kazi-
mierz Lubońsk, Józei Czesław Czyż,
Justyn Cywiński, Stanisław Wańko-
wicz, Bronisław Śniechowski, Lu-
dwik Paszczek i Władysław Praż-
mowski.

Z listy Komitetu Narodowego.
Na radnych: Konstanty Sienkie-
wicz, Wiktor Jankowski, Tadeusz
Kiersuowski i Stanisław  Janusze-
wicz. Na zastępców: Michal
Iwaszkiewicz, Michał Kaszyc, Ale-
ksandrą Kasperowiczowa i Mieczy-
sław Grużewski. ;

Oddano ogółem glosėw 10.940, |
unieważniono 307.

Uprawnionych do
ogółem 101.989,

(Głosowało ogółem 65.963 wybor-
ców.

Unieważniono głosów 2720.
Na listę BB złożono 29,097.
Na listę Nar. Kom. Wyb. 17.316.
Na listę Żydowskiego Bloku Nar.

7420.

Na listę Bundu 2641.
Na listę Chrześc. Zw. Zaw. 2556
Na listę P. P. S. 1812,
Na listy komunistyczne (Froni

Rob., Zjednoczenie Rob, Jedność
Rob., Front Rob.-Chłopsk') 1986.

Na listę Poalej Sion 1965,
Na listę żydów ortodoksów 841.
Na listę żydów dzikich 329,
Bytoby bardzo ciekawe dowie-

dzieć się, jakie to głosy zostały
uiewaznione i ile z nich unieważnio-
> ną każdą z wymienionych wyżej
ist.

głosowania

 

Wyjaśnienie.
ы jednem ze sprawozdań z prze-

biegu akcji wyborczej zamieszczona
m. in. była wiadomość o tem, że w
szpitalu kolejowym prowadził agi-
tację na rzecz BB dr. Tymiński, któ-
ry miał osobiście rozdawać kartki i
ulotki,

Obecnie wyjaśniło się, iż osobni-
kiem uprawiającym ten niezbyt za-
szczyiny proceder nie był dr. Ty-
miński, lecz jeden z pracowników
szpitala.

Nazwisko jego jest władzom szpi-
tala znane i, miejmy nadzieję, zosta-
nie on przykładnie ukarany.

i

Militaryzacja
magistratu warsrawskiego.

IW. sferach samorządowych zwra-
cają uwagę na to, że p. Kościałkow-
ski zaangażował do magistratu war-
szawskiego na stanowisko urzędni-
ków szereg wojskowych czynnej
służby. Sam p. Kościałkowski jest
zresztą majorem. Na stanowisko
swego sekretarza zaangażował on
majora Laskowskiego. Do biura in-
spekcji przedsiębiorstw miejskich
poko majora Wątora i majora
oznańskiego. Kierownikiem sekcji

ogólnej wydziału technicznego mia-
nowano pułkownika Landau'a, kie-
rownikiem sekcji ogólne; wydziału
ewidencji iudności mjr. Obertyńskie-
śo. Pozatem do wydziału ewidencji
ludnosci zaangażowano dwóch ma-
jorów, porucznika i czterech sier-
żantów.

[Wicedyrektorem tramwajów bę-
dzie generał brygady Dembowski.

Schwytanie groźnego
bandyty.

Donieśliśmy przed kilku dniami
o ucieczce z więzienia w Warszawie
groźnego bandyty Ciszewskiego,
sprawcy wielu napadów i rabunków
w miejscowościach  podwarszaw-
skich. +
IWe wtorek policja otrzymała wia-

domość, że Ciszewski ukrywa się w
mieszkaniu kuzyna swego Kurkow-
skiego przy ul. Czerniakowskiej 89.

Na miejsce udał się silny oddział
policji z 20-go komisarjatu, opatrzo-
ny hełmy i tarcze, gdyż sądzono, iż
bandyta będzie się ostrzeliwał.

Poiicja otoczyła 'dom poczem
wkroczyła do nideszkania, gdzie u-
krywał się Cisz.  Bandytę skuto w
kajdauki i pod silną eskortą odwie-
ziono na Pawiak, skąd przed paru
dnianii zbiegł.

Poiicja poszukuje w dalszym cią- $u przyjaciółki Ciszewskiego, nieja-
kiej Uzdowskiej. :

 
 

 

 



 

 
' ма, Miosenna i przy'egte. Na je-
sieni prace kanalizacyjne obejmą

studentów powołanych ze służby 
Z dniem dzisiejszym rozpoczyna się

 

KRONIKA.
JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopolska, Polska

środkowa, Wileńskie i Polesie: Przej-
ściowy wzrost zachmurzenia ze
skłonnością do burz lub przelotnych
opadów. Nieco chłodniej. Umiarko-
wane wiatry zachodnie i półnecno-
zachodnie.

Pozostałe dzielnice: naogół po-
goda stoneczna i ciepła z lekką
skłonaością do burz. Słabe wiatry
południowo-zachodnie i południowe.

DYŻURY APTEK.
Dciś w mocy dyżurują następujące

apteki: й
Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-48),. Jurkowskiej : Romec-
kiego — uł, Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), trumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostkowskie-
żo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst=
kie ›а przedmieściach, prócz Śnipiszek.

MOŚCI KOŚCIELNE.

— Konferencja w pałacu arcy-
biskupim. Dziś odbędzie się w pa
łacu arcybiskupim przy ul. Zamko-
wej 8 konferencja duchowieństwa
i kierowników różnych zgromadzeń
zakonnych w sprawie organizacji
rekolekcyj zamkaiętych na terenie
archidiecezji wileńskiej.
— Pielgrzymka jubileuszowa

do Kalwarji wyruszy z kościoła WW.
Świętych w Wilnie w niedzielę 17
b. m. © godzinie 7-ej rano.

SPRAWY MIEJSKIE
— Przygotowanie do budowy

pomnika A. Mickiewicza. Sprawa
ogródka t. zw. Sztraliowskiego, ktė-
rego właścicielami są p. Wereszcza-
ko i inni została jak nam donoszą
pomyślnie załatwiona. Właściciele
parceli ze względu na cel publiczny
poczynili ustępstwa i zgedzili się
część placu odstąpić miastu. Przy-
jącie placu przez miasto nastąpi
dnia 1 września r. b. Po tym ter-
minie rozpoczną się w żywszem
tempie prace przy budowie pomni-
ka Mickiewicza, który już w mie-
siącu sierpniu r. p. stanie u wylotu
ul. Mickiewicza i Wileńskiej. W zwią-
zku z tem we wrześniu r. b. będą

już rozpoczęte wstępne pace przy

budowie nawierzchni kliakierowej.
Cała ul. Mickiewicza w ciągu roku

1934—35 do września miesiąca
otrzymu jezdnię z moweczesnego
i trwałego klinkieru.
— Dalsze prace kanalizacyjne.

Z dniem 1 lipca r. b. zarząd miasta
przystępuje do dalszych prac kana-
lizacyjnych. W) ciągu lata zostaną
skanalizowane ul. św. Piotra i Pa-

inte ulice Antokola.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Surowe kary га fałszywe

alarmy pożarowe. W myśl nowej
ustawy 0 zwalczaniu klęski pożaro-
wej wszelkie fałszywe alarmy o po-
żarach będą traktowane nie jako
wykroczenie przeciwko spokojowi
publicznemu, lecz jako przestęp-
stwo odrębne i ścigane karą aresztu
do 1 mies. oraz arżywną de 1000 zł.

POCZTA I TELEGRAF.
— Uruchomienie poczty perono-

wej w Wilnie- Zostałą uruchomiona

poczta peronowa na dworcach ko-

lejowych w Wąilnie, Baranowiczach
i Brześciu n/Bugiem.

Poczta peronowa sprzedaje kart-
ki i znaczki pocztowe oraz przyj-
muje telegramy i listy zwykłe i po-
lecone, pobierając opłaty normalne.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Powołanie studentów do

służby wojskowej. P. K. U. czyni
już przygotowania do wcielenia

wojskowej w szkołach podchorą
żych rezerwy przy poszczególnych
pułkach. W roku bieżącym studenci
rozpoczną służbę w drugiej połowie
września, tak, by przerwa spowodo-
wana w odbywaniu nauki przez stu
dentów, którzy nie zdążyli ukoń-
czyć studjowania, nie trwała dłużej
niż jeden rok studjów.
— Przegląd rocznika 1912 ki

przegląd mężczyzn urodzonych w
roku 1912, którzy na poprzedniej
Komisji Poborowej w roku ubie-
głym otrzymali kategorję B (czaso-
wa niezdolność do służby wojsko-
wej).
` Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Katolicki Związek Poiek

Archidiecezji Wileńskiej informuje,
iż w piątek dnia 15 czerwca b. r.
© godz. 6 po poł. odbędzie się
w sali Domu Katolickiego przy ul.
Metropolitalnej 1 zebranie informa
cyjno-propagandowe w sprawie re-
kolekcyj zamkniętych i domu reko-
lekcyjnego w Kalwarji pod Wilnem
z odczytem ks. Czesława Małysiaka
ze Zgromadzenia O. O. Salwatorja
mów w Trzebini n. t.: „O znaczeniu
rekolekcyj zamkniętych dla wyro
bienia wewnętrznego”. Webec waż-
ności i aktualności zagadnienia tą
drogą prosi związek o jaknajlicz-
niejsze przybycie na wyżej wymie-
niona zebranie wszystkie organiza-
cje religijno-społeczne, jak również
i esoby z poza organizacyj intere:
sujące się tą sprawą. Wstęp wolny
— Stowarzyszenie Techników

Polskich w Wilnie w lokalu wlas-
nym przy ul. Wileńskiej Nr. 33
dnia 22 czerwca r. b. © godz. 1930
będzie wygłoszony przez p. inż. W.
Barańskiego, dyrektora Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Wilnie, refe-

wygłoszonych w Stowarzyszeniu Te-
chników, obrazujących „Potrzeby
ziemi wileńskiej, dla podniesienie
jaj stanu gospodarczego”.

Referat dyrektora W. Barańskie-
go poprzedzi edczyt p. Dr. A. Dmi-
trjewa „O potrzebach przemysłu
ziemi wileńskiej". Wstęp wolny i
bezpłatny. Osobne zaproszenia roz-
syłane nie będą.
— Ł życia „Sekoła”. W nie

dzielę 17 czerwca odbędzie się wy-
cieczka do Gudel i jeziora Sałaty.
Zbiórka o godz. 9-ej na Mszy w ko-
ściele św. Jakóba.
— Zebranie starszego harcer-

Stwa. Dziś odbędzie się w świetlicy
szkolnej gimanaz. im. kr. Zygmunta
Augusta (ul. M. Pehulanka) zebra'
nie starszego harcerstwa wileńskiego.
Program zebrania wypełnią: referat
m. t. Religja w harcerstwie, który
wygłosi d-h dr. P. M. Puciata i ga-
węda n. t. „Z czem jedziemy na
Ziot Starszego Harcerstwa”? Przyja-
ciele i sympatycy harcerstwa mile
widziani.

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje letnie. Z aniem dzi

siejszym rozpoczynają się ferje let:
nie zarówno w szkołach Średnich
jak 1 powszecbnych. Ferje letnie
potrwają w roku bieżącym do 15
sierpnia.
— (Chęć powrotu do starego

trybu. Mimo niepowodzenia zeszio
recznej akcji © przedłużenie feryj
szkolnych zainteresowane organiza
cje gospodarcze ponownie zabiegają
w tej sprawie u władz szkolaycn.
Starania czynione są o przediuzenie
feryj do ania 1 wrzeŚnia I. D.
— Zakonczenie roku szkolne-

go łącznie z pokazem prac uczaiów

w Pryw. Koeduk. Szk. Powsz. „Pre-
mień” przy ul. Wiwulskiego 4 i ul.
Witoldowej 35-a (Filja na Zwierzyń-
cu) edbędzie się dziś о gedz. 10.

Poświęcenie  sziandaru.
Dziś w kaplicy O. O. Salezjanów
przy ul. Dobrej Rady odbędzie się

uroczystość poświęcenia sztandaru

szkoły powszechnej N:. 30.
ŻYCIE AKADEMICKIE.

— Msza św. Sekcji Eucaarystycz-

nej Sodalicji Marjańssiej U. 5. B. z

komiunją św. wynagradzającą odbę-

dzie się w sobotę o godz. 6.30 w ka-

plicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.
— Podsekcja Szpitalna S. М.

A-czek. Zebranie podsescji odbę-
dzie się dziś o godz. 8-ej punktual-
nie w Ognisku S$. M. Obecność
członków obowiązkowa.

SPRAWY ZYDOWSKIE.
— Żydzi po wyborach. „Wilner

Tog“ w artykule p. t. „Po wyłbo-
rach do Rady Miejskiej" wyraża
przekonanie, że nigdy sjoniści nie

otrzymali jeszcze takiego ciosu, jak

przy obecnych wyborach do Rady
Miejskiej. Artykuł podkreśla po-

nadto, że do przegranej żydowskiej

przyczyni się w znacznej mierze

„macherzy żydowskiego bloku naro-
dowego”. ;

„Cajt”, omawiając wybory, pod-

kreśla „krzywdę żydów”, stwierdza
jednakże, że żydzi nie złożą pro-

testu |_| :

# Том. «Меп5».
Doroczne zebranie walne człon-

ków Wileńskiego Tow. „Mens“ dla

walki z alkoholizmem i nnemi na-

łogamu odbyło się dnia 25 maja w
lokalu „Ośrodka Zdrowia”.

Zebranie zażaił prezes towarzy-
stwa — prof. Stanisław Władyczko.
Na przewodniczącego zebrania z0-
stał wybrany dr. Władysław Praż-
mowski.

Zebranie przyjęło sprawozdanie
zarządu do wiadomości zatwierdza-
jącej. Po ogłoszeniu sprawozdania ka
soweżo oraz sprawozdania ikomisji
rewizyjnej zebranie udzieliło abso-
lutorjum ustępującemu zarządowi.
Dokonano wyborów nowego zarzą-
du oraz komisji rewizyjnej.

Do zarządu zostali wybrani: prof.
Zygmunt Hryniewicz jako prezes,
dr. med. Władysła Prażmowski jako
wiceprezes, p. Fiotr Wołodźko jako
skarbnik, dr. med. Juljusz Genzel ja-
ko sekretarz, dr. med. Stefan Bro-
kowski jako członek zarządu. Jako
zastępcy członków: zarządu: dr.med.
Antoni Borowski i dr. med. Wacław
Mórawski.

Do komisji rewizyjnej zostali wy-
brani: pani Aleksandra Markiewi-
czowa, dr. med Jan Bublej i pani dr.
med. Jadwiga Sukiennicka. Jako za-
stępcz dr. med, Jerzy Borysewicz.

Po dokonania wyborow walne
zebranie jednontyślnie powzięło na-
stępujące uchwały.

1. W uznaniu zasług położonych
dla towarzystwa „Mens'* przez prof.
Stanisława Włudyczkę, który był
inicjatorem i organizatorem tego to-
warzystwa i poradni przeciwałkoho-
lowej, prof. Stanisław Władyczko
został wybrany prezesem  honoro-
wym tego towarzystwa, a poradnię
przeciwaikoholawą uchwalono na-
zwać „Poradnia przeciwałkoholowa
T-wa „Mens“ inuienia prof. St. IWła-
dyczki”,

2. Długoletniego wybitnego dzia-
łacza na polu walki z alkoholem na
terenic m. Wilna i ziemi Wileńskiej
ks. kanonika Adama Kuleszę w
uznaniu jego wielkich zasług na tem
polu wybrano jednomyślnie człon-

 

 rat reasuwujący cykl odczytów, kiem honorowym T-wa „Mens”,

„DZIENNIK MILBNSKI

W roku bieżącym wzmogła się
ilość prowadzonych robót drogo-

| wych na terenic Wileńszczyzny
Dznęki kredytom z Funduszu

Pracy i Państw. Funduszu Drogowe-
go oraz wyzyskując odrobek za roz-
dane naturalja głodującej !udności,
Urząd Wowjeódzki oraz Wydziaty
Powiatowe uchwaliły poważiie robo-
ty drogowe na wielu magistralach
dróg państwowych, samaorządowych,
a także i na ważniejszych drogach
gminnych z tytułu świadczeń w na-
turze (szarwark).

Oto wyniki w robotach za mie-
siące kwiecień i maj r, b. W: tym
czasie zbudowano 6 km. bcukowanej
drogi państwowej od Jaszun do So-
lecznik Małych (droga Wilno—Lida)
oraz zorganizoano i uruchomiono bu-
dowę 20-tu km. drożi państwowej
Wilno—Kobyinik na odcinku Micha
liszki — Kurkuie, gdzie za ten czas
wykonano 25.000 m. 3 robót ziem-
nych i rozpoczęto brukowanie jezdni
od m. Michaliszek. Na tejże drodze
przystąpiono do budowy nowego
mostu drewnianego o dług. 16 m. na
rzece Wil w Michaliszkach, gdzie
zabito juz 100 pali jarzmowych i
przystąpiono do montowania kon-
strukcji niosącej. Na drodze pań-

Roboty dragewe w Wileńszczyźnie.
23 odcinkach o sumarycznej długości

,5 km., roboty ziemne są już na ukoń-
(czeniu i brukowanie jezdni w peł-
'nym toku, MW miasteczku Podbrze-
|ziu przebudowuje się ulicę gruntową
na bitą na dług. 800 m.

Pozatem dostarcza się materjały
| kamienne i prowadzi roboty także i
na innycn drogach państwowych na
tereuie województwa, celem ujezd-
nienia ich w każdej porze roku. Z
ważniejszych należy wymienić na-
stępujące: przebudowa  4-ch odcin-
ków drogi Wilno — Święciany —
Widz2 o sumarycznej dfugości 6 km.
roboty ziemne zakończono i przystą
piono do zabrukowanią jezdni; prze-
budowa dwóch odcinków drogi pań:
stwowej Hoduciszki — Postawy, ro-
boty ziemne gotowe i brukowanie w
toku; przebudowano już 2 odcinki
(2 km.) drogi państwow. od Kobyl-
nika w kierunku jeziora Narocz; w
powiecie Wiilejskim, Mołodeckim i
Dziśnieńskim również roboty na dro
gach państwowych posuwają się
szybko naprzód 1 w krótkim czasie
uzyskają te powiaty po kilka km.
nowych dróg bitych.

Przeciętna jlość robotników i
podwod przy robotach drogowych
na całym tereni» województwa do- stwowej Wilno — Oszmiana przepro

wadza się przebudowę tej drogi na

Niech uikogo nie dziwi ten tytuł. Cho-
ciaż tak dziwna geografja nie jest jeszcze|
napisana, nie zmienia to faktu, że są mia-
sta, jak ludzie, — szczęśliwe i mniej szczę-
śliwe pod wieloma względami.

Są naprzykład miasta, mające szczęście|
na loterji. Widzieiśmy kiedyś oryginalną|
mapę rozkładu większych wygranych lote-|
ryjnych.

Chorągiewki „szczęścia” były powtyka-
ne wielokrotnie w Warszawę, Kraków,
Lwów, Częstochowę i wiele innych miast,
tylko nasze Wilno miało na tej mapie minę
ponurą i smutną — nie było tu żadnej cho-
rągiewki.

Al: mamy wszelkie powody mniemać,
że ten niesprawiedliwy i świadczący o śle-!

   

Teatr i muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś i jutro o godz, 8.30 w.

"Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyńskim

gra po raz drugi swietną komedję muzycz-

ną Berra i Verneuil'a p. t. „cja siostra i

ja”, ktora cieszy się na wszystkich scenach

europejskich dużem powodzeniem, dzięki

beztroskiemu humorowi, nadzwyczaj inte-

resującej akcji i doskonałej unuzyce Be-

natzky ego. Świetna gra całeg. zespołu z

udziałem artystów Teatru Bydgoskieżo pp.

Hanki Wańskiej i Stanisława Iwaūskiego—

zapewnia tej sztuce długotrwałe powodze-

nie. Reżyserja W. Czengeregc Dekoracje

W. Makojnika.

— Niedzielna popołudniówka w Ber-

nardynce. W niedzielę o godz. 4-ej odegra-

na zostanie na przedstawienie popołudnio-

we współczesna komedja francuska p. t.

„Małżeństwo i jazzband”, Ceny propagan-

dowe. dai

— Tealr muzyczny „Lutnia“. Dzisiejszy

występ Hanki Ordonėwny, Dzis Hanka

Ordonówna występuje z reper'uarem  naj-

piękniejszych swych piosenek, Bogaty

program obejmuje i7 piosenek.

— Jutrzejszy występ Javiny Kulczyckiej.

Jutro, w dalszym ciągu świetna operetka

Granichstaedtena „Orłow , która gromadzi

codziennie liczną publiczność.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,

Wobec wielkiego powodzenia przebojowa

operetka „Orłow” grana będzie w niedzielę

naibliž:24 rownież na przedstawieniu po-

południowem, z udziałem Janiny Kulczy-

ckiej. Początek o godz. 4 pp.

Sroda literacka.
Ostatnia Środa literacka dała

licznie zebranym widzom niebywałą

atrakcię. Oto z dorocznym popisem
wystąpi zespół uczniów i uczenic

(około 20 osób) Szkoły Dramatycz-
nej, zoiganizowanej przy naszym
teatrze przez zuchliwą i przedsię-
biorczą Dyrekcję. Wystawiono prze-
śliczne misterjuiu o Zmartwychwsta-
niu Panskiem, pochodzenia niemiec-
kieżo z XV w. Oryginalne misterjum,

napisane w połowie po łacinie, w po-

łowie zaś po niemiecku, w tej dru-
giej części znalazło utalentowanego
tłumacza w osobie p. Tomasika,

który przedziwnie zachował jego
styl. Zespół adeptów dał całość wy-
jątkowo harmonijną, utrzymaną w
idealnie wystudjowanej, aż do naj-
drobniejszych szczegółów, szącie re-
ligijmego średniowiecznego prymity-
wu, bardzo efektowną malarsko
sztukę, pomimo zastosowanią ele-
mentarnych motywów  dekoracyj-
nych, zaczynając od zgrzebnej szaty

wszystkich uczestników  misterjum.
Muzyka dyskretna, utrzymana w du-
chu kościelnym, umiejętnie potęgo-

wała wrażenie. Podkreślić jeszcze z

uznaniem należy wyraźną dykcję

młodych adeptów sztuki, oraz, dodaj

my nawiasem, warunki zewnętrzne

niektórych adeptek.

Całość budziła refleksje, że istot-
nie tą właśnie drogą, przez unowo-

cześnienie misterjów šredniowiecz-

nych, dokonać się może i powinno
odrodzenie teatru, o czem u nas ma-
rzyli Mickiewicz w  Prelekcjach,
Słowacki w Samuelu Zborowskim,
wresz:ie Norwid w Wandzie i Kra-
kusie $. С.
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Geografla szczęścia w Polsce.

RAT TNT STY INS INST iDT ODST IEOOOOEDA

| POLSKIE RADJO WILNO.

‚ zowy. :8.00: „Co czytać?” felj. 18,15: Kon-

chodzi do cyfry 9.100.

pocie losu, stan rzeczy wkrótce zmieni się
na lepsze,

Oto niedawno rozbiła w Wilnie, przy

ul. Wielkie: 6, swój namiot, znana warszaw-

ska rozdzieinia szczęścia loteryjnego — ko-

lektura A., Wolańskiej,
Jeżeli wilnianie tłumnie lam podążą i

zaopatrzą się obficie w losy loteryjne I-ej
klasy, to przecier szczęście ala samej
przyzwoitości nie będzie mogło pominąć
naszego miasta, ale sypnie pomiędzy wil-
nian nieco, a może i więcej, tak upragnione-
go grosza.

A więc, szczęście Wilna jest w rękach|
jego obywateli! Na mapie szczęscia wetknie
my w Wilno wiele kolorowych chorągiewek
wygranych,

 
Piątek, dnia 15 czerwca.

6.30. Czas. Mnzyka, Dz. por. 11,57:
Czas. i2.00: Hejnai. Kom. meteor. Przegl.

prasy. 1210: Pogadanka L.O.P.P, 12.20:
Muzyka popularna (płytyj. Dzien, poł.
13.05 Koncert kameralny (płyty). 13.55:

Ź rynku pracy, Wiad. eksport. i giełda

roln. 16.00. Reportaż sportowy. 16.40:

Muzyka lekxa. 17.00: Audycja dia chorych.
17.30: Koncert chóru. 17.50: Pogadanka.
18,00: „Nowogródczyzna — ziemia Mickie-
wicza". 1815: Koncert. 16,50: Pogadanka

budowiana. Kozmait. 19.20; Muzyka lekka.

Sport. WiłŁ kom. sport. „Mysli wybrane”.

WL wiad. kolejowe. 20.12: Koncert symfo-

miczny. Dzien. wieczorny. Przegl prasy

roli” «raj, i zagra. 22.10; „O polską go-

spodę' — felj. 22.25: Aud. poetycka:

„Awanżardy „ Kom. meteor.

Sobota, dnia 16 czerwca.

6.3U: Pieśń, Muzyka. Dzien. por. 11.37:

Czas. 12.00: Hejnai. Kom. meleor. Przegl.

prasy. 12,10. Koncert dzien. poł. 13.05:Kon-

cert (płyty). Wiad. eksport. i giełda roln.

16.00: Koncert muzyki żydowskiej. 17.00:

Słuchowisko dla dzieci. 17.25: Koncert jaz-

cert kameralny. 1845: „Wileński kącik ję-

zykowy”, 19,15: Muzyka lekka. 19.40:

Kwadr. akademicki Sport. Wil. kom. sport.

20,00: Koncert muzyki polskiej. 20.30: Lodz.

odc. pow, 20.40: Recital spiewaczy. 21.00:

Transm. z Gdyni. Dzien. wiecz. 21.12: Aud.

liter. 22.00: Pogad. aktualna. 22.10: Koncert

życzeń (płyty). Kom. meteor. 24.00: Muzyka

tanecz1a.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wrażenia z Nowogródczyzny.

W piątek o godz, 18-ej p. E. Pacior-
kowski z Warszawy będzie mówił o wra-

żeniach z podróży po ziemi Mickiewicza,
Nowog'ódczyźnie, która z każdym rokiem

przyciąga coraz większe rzesze turystów z

całej Polski. Poznanie tej połaci kraju, peł-

nej pamiątek po Wieszczu, i hojnie wypo-

sażonej przez przyrodę powinno teraz w

okresie letnim stac się celem 'cznych wy-

cieczek ‚ `

Awangardy poetyck'e.

W ostatniem piecioleciu za:naczylo się
w poezji kilka nowych kierunków, mianu-

jących się awangardowemi, wydających

mniej ub więcej ciekawe owęce w twór-

czości. Zajmie się tzmi kierunkami w piątko

wej audycji poetyckiej p. Tadeusz Byrski,
a przysłady recytować będą artyści dram.

pp. Ireia Szymańska i Mieczysław Węgrzyn

Audycje literacka.

Henryk Kleist, jedna z najciekawszych

postaci romantyzmu niemieckiego mało

znany jest czytelnikom polskim. Ostatnio
przyswoił literaturze polskiej jedno z czo-

łowych dzieł tego voety W. Hulewicz. Jest
to tragedja o królowej Amazonek Peutezy-

lei. Fragmenty z niej usłyszą radjosłuchacze

wileńscy w sobotę o godz. 21,1? przed mi-

krofonzm. Audycję poprzedzi słowo wstęp-

ne Zygmunta Falkowskiego.

Chór Szneu:a w radio.

Wssobotę dnia 16 b. m. wystąpi w radjo

znakomity chór Szneura, który wykona kil-

ka swych najlepszych numerów. Solo od-
śpiewa p. H. Litera. Pozatem w koncercie
wezmie udział uzdolniona śpiewaczka sceny

żydowskiej Lurie, doskonała :nterpretator-

ka pie“ni ludowych. Wreszcie usłyszymy

kilka utworów słynnego ongi Jontla Szpil-
mana, którego kompozycje są pa dziś dzień

śpiewane na wese ach żydowskich. Począ-

tek o godz. 16.

Koncert kameralny ze Lwowa.
Znani artyści twowscy,  wiolonczelista

Dezyderjusz Danczowski, skrz:pek Henryk
Czapliński 1 pianista Edward Steiberger

wystąpią na radjowym koucercie kameral-

3

SP(0 RT
LEKKOAILETYCZNE MISTRZOSTWA

POLSKI
Tegoroczne lekkoatletyczne  mistrzo-

stwa Polski odbędą się wbiew woli walne-

$o zgromadzenia PZLA. w Poznaniu. Dziw-

ne jest doprawdy postępowanie zarządu

PZLA, który w sprawie mistrzostw Polski
wyznaczył nadzwyczajne walne zgroma-

dzenie akurat w przeddzień mistrzostw.
Oczywiście, ze takie stanowisko jest godne

lepszej sprawy, bo poco w takim razie

zjeżdżaż *ię do Warszawy i radzić o miej-

scu misiraostw Polski, kiedy mistrzostwa

zostały już rozpisane i wyznaczone do
Poznani.;.
W ieiminach to wygląda wprost śmiesz-

nie. Waiue zebranie zostało wyznaczone na

6 lipca, a termin mistrzostw na 7 i 8 lipca.
Cickawi jestesmy, jakie stanowisko

zajmą w iej ciekawej sprawie delegaci po-

szczegó:nych okręgów, którzy radzić będą

w Warszawie,

Tym-zasem zajmijmy się lepiej progra-
mem mis'rzostw. W. sobotę 7 lipca odbędą

się nastzpujące konkurencje: przedbiegi i

finał na 110 mtr. przez piotki, przedbiegi i
finał na 100 mtr., *yczka, przedbiegi i iinał

na 400 лиг., 5000 mtr., skok wdal, rzut dy-

skiem, bieg 800 mir, przedbiegi sztaiet

4X100 ir. i bieg naprzełaj z przeszkodami,

W uwugim dniu zawodów program jest

mniej ciesawy: przedbiegi i iinał 400 mir. z
płotami, izut młotem, skok wzwyż, przed-

biegi i finał na 200 mtr., oszczep, trójskok,

1500 mir, i 4X400 mtr.

Тегш'о zgłoszeń upływa 2 lipca. Zgło-

szenia kierować należy przez kluby OZLA.
do Pozrania.
W mustrzostwach tych weźmie zapew-

ne udziai kilku zawodników wileńskich. W

pierwszy. rzędzie startować będą w bar-

wach m2LS. warszawskiego nasi mistrzowie
Wojtkiewicz i dr. Sidorowicz, a z klubów

wileńskich pojedzie niewątpliwie: Wieczo-

rek, Fivdcruk, Zienkiewicz, Żyliński, Szczer

bicki i mcże jeszcze kilku,

Oczywiście, że wszystko zależy w da-
mym wypadku od wyników jakie zostaną
osiągnięte na mistszostwach Wilna w dniu|

24 czerwia,

MISTRZOSTWA KOLARSKIE WILNA.
Został wyznaczony już termin tego-

rocznych mistrzostw kolarskich poszcze-
gólnych województw. i

Mistrzostwa mają się odbyć 24 czerw-

|ca. Wiluvc zapewne nie zechce odłożyć
j swych mistrzostw, jak to często bywało, na

| inny iermin, a zorganizuje je za tydzień.
Ciekawi jesteśmy bardzo, jak zostanie

| osiągnię*y czas naszych czołowych zawod-

ników, wśród których wyróżnia się Jasiń-

ski.

Z AEROKLUBU WILEŃSKIEGO.

Sekcja szybowcowa aeroklubu wil. or-

ganizuje 2-żą wyprawę szybowcową de
Grzegorzewa w końcu lipca b. r. Zapisy
przyjmuje i szczegółowych iniormacyj udzie

la sekretarjat aeroklubu, codziennie od
godz. 19 do 21-ej.

+ Maio dA
Walki zapasnicze,

Wymki wczorajszych walk w ki:
nie „Casino* byli następujące:

W. pierwszej parze walczy:i mistrz
Torne (Polska) contra Langier (żyd.
zapaśn.). Walka ich w pierwszem
spotkaniu została nierozstrzygnięta.

W. drugiej parze Bułgar Feresta-
nofi, który za brutalne chwyty о-
trzymał ostrzeżenie, zwyciężył w 23
min. doskonałego technika Miazio
(Warszawa).

IW «rzeciej parze Niemiec Krauss
zwyciężył przednim pasem Skrobi-
sza (Łodź), lecz uderzył go przy-
tem tak silnie, że Skrobisz zemdlał
i zostai wyniesiony z ringu. Chwyt
jednak był wykonany prawidłowo.

Walka 4-ej pary: polski olbrzym
Grabowski contra Van Ryi (Holan-
dja] w pierwszem spotkaniu nie
dała rezultatu.

Dzis, w siódmym dniu turnieju,
walczą:

1) Miazio (Warszawa)
Biernacki (Kraków).

2) Torno (mistrz świata, Polska)
contra Van Ryl (Holandja).

3) Langier (żyd. zapaśn.) contra
Grenn (Austrja).

4) Walka decydująca, až do re-
zultatu: Krauss (Niemcy) contra Fe-
restanoli (Bulgarja) budzi szczegėlne

contra

zainteresowanie, gdyz do starcia
stają najbezwzględniejsi zapaśnicy
turnieju.

Defilada zapaśników i początek
walk o godz. 9.15 wiecz. 
 

O naukę historji w Z. S. S. R,
Złe wyniki djalektycznego nauczania histozji, — Uczniowie odzwyczaili

Moskwa, w czerwcu (Centropress).
Komisarjat oświaty wydał nieda-

wno rozporządzenie, które w Zwią-
zku Sowietów  podziaialo jak sen-
sacja. Rozporządzenie to dotych-
czas jeszcze żywo jest komentowa-
ne. Zmienia oso sposób i metody
nauczania historji w. szkołach so-
wieckich. Dawniejszy, czysto „kla-
sowy” sposób nauczanią historji о-
kazał się wprost niezadawalający i
niedorzeczny. Dzieci po ukończeniu
szkoły nie znaty nawet najważniej-
szych faktów z historji Rosji i świa-
ta.

Czem: objaśnić można tę tak wiel
ką zmianę w poglądach oficjalnych
sowieckich kót na studja bistorji?
Prasa sowiecka przynosi cały szereg
przykładów, świadczących, na jak
nizkin poziomie znajdowała się w
Rosji Sowieckiej nauka historji. Pod
ług słów organu komisarjatu oświa-
ty „Za komunisticzeskoje proswie-
szczenije” — „cały kurs historji w
szkole średniej dotyczył właściwie
trzech elementów i faktów. 1) Nie-
wolnicy (chłopi) byli uciskani, 2) nie
wolnicy ; chłopi buntowali się, 3)
drogi handlowe zdobywało się. Obo-
jętnem jest, czy mówi się o Egipcie,
Rzymie, o średziowieczu, czy Rosji
za panowania Piotra, czy przed Pio-
trem, o XVIII, czy XIX wieku — na
wszystko mianc tę samą miarę”.
Nic więc dziwnego, że studenci, któ
rzy musieli uczyć się historji podług
nieszczęśliwego podręcznika Gukow
skiego i Trachtenberga, spoglądają
na tę książkę wrogo i powiadają, że
napisana jest „nudnym i ciężkim ję-
zykiem”. Mimo to jednak zaintere-
sowanie hrstorją u dzieci i młodzie-
ży jest wielkie. „Trzeba wiedzieć

pisze specjalny korespondent
wspomnianeśo pisma z Stalinu w
Dońskiem zagłębiu — jak uczniom
klasy 6 zapłoręły oczy, kiedy w
„wolnej rozmowie" po egzaminie za-
dano im pytanie, czy czytali jakieś
książki historyczne. Okazało się,
że młodzież namiętnie czyta cykl
„Życie wybitnych ludzi”, powieści
Wiktora Hugo, Sienkiewicza, Duma-
sa. O Wiktorze Hugo jeden z ucz-
niów z entuzjazmem oświadczył na-
wet: „Jak ten umie wspaniale przed
stawić historję. Gdyby tak nasze
podręczniki przynajmniej trochę po-
dobne były do tych książek”.

Odpowiedz; uczniów przy pro-
stych egzaminach wprost zdumiewa-
ją nieuctwem. Tak np. w pewnej
szkole w Symłeropolu uczeń Pono-
marenko opowiadał o angielskiej re-
wolucji: „I król i parlament obaj ży-
li w Angli ; z powodu kościoła do-
szło pomiędzy nimi do kłótni”.

Albo mała rozmowa pomiędzy  nym w sobrjtę o godz, 18.15, i

uczniem a nauczycielem:
Pr" Kiedy wybudowano Piotro-

się od studjowania faktów historycznych. — Na czem spoczywa Pio-
trogród?— Kto to był Napoleon? — Obrót o 180 stopni w nauce hi-

storji. — Skąd wziąć wykwali fikowanych nauczycieli historji?

(Korespondencja własna).

— № 1703 soku,
— Kto wybudował Piotrożród?
— Piotr Wielki,
— Na czem wybudowany jest

Piotrogród?
— Na kościach robotnków.
W. pewnej szkole w Staumgradzie

odpowiedział uczeń na pytanie, kto
to byi Napoleor:. pięknie, szybko,
bez zastanowienią się:
— Bo wielkiej rewolucji trancus-

kiej Napoleon stał się dyktatorem
Francjj, potem prowadził wojny z
wszysikiemi państwami i za to wy-
słany został na wyspę, stamtąd u-
ciekł i począł waiczyć z królem i zno
wu posłali go na wyspę i potem na
wyspie zmarł”,

Ale kio to właściwie był Маро-
leon, — słusznie zapytuje się współ-
pracownik „Za  komunisticzeskoje
proswieszczenje , — z któremi pań-
stwami walczył” Jak uazywała się
wyspa, na którą został zesłany, z któ
rym królem waiczył po pierwszem
wygnaniu? To wszystko pozostaje
dlą chłopca tajemnicą. W, giowie ma
tylko martwy schemat. Aibo na py-
tanie nauczyciela: „Powiedz mi, co
wiesz o Pugaczewie?" uczeń ósmej
klasy stalingradskiej szkoły  Alek-
sajew począł obszernie opowiadać
o spoiecznem znaczeniu pugaczew
skiego ruchu, o tem, jakie poparcie
ruch ten znajdował wśród ówczes-
nego uraiskiego proleiarjatu. Ale
Pugaczewa jakovy na świecie nie by-
ło. O nim samym uczeń nic nie po-
wiedział. Przy egzaminach okazało
się wyraźnie, że młodzież szkolna
nie potrafi orjeutować się w datach
historycznych i faktach.

Nic więc dziwnego, że ostatecz-
nie postanowiono położyć kres nie*
uotwu. Trudno jednak będzie wszcze
piać w umysły uczniów nowe fakty
historyczne w ramach nowego syste-
mu nauczania, a o wiele trudniej bę-
dzie postarać się o nauczycieli, któ-
rzyby w ten sposób mogli nauczać
historji. Nauczyciele bowiem, któ-
rzy ukończyli Komunistyczny insty-
tut pedagośiczny, właśnie przygoto-
wani są do takiego tylko nauczania,
które óbecnie okazało się niewła-
ściwe. Przyzwyczaili się też do te-
go, że uczniom wykładano, iż cała
historia dotyczy tyłko walk klaso-

| wych i że osoby nie odgrywają w hi
| Stork żadnej roli. Dlatego też sowie-
ckie władze szkolne domagają się,
aby nauczyciele historji odbyli no-
|wy kurs i rozpoczęli naukę według
nowych metod, tak, aby uczeń potra
fił orientować się w faktach histo-
rycznych. Nie łatwo będzie zyskać
w krótkim czasie potrzebną ilość
nauczycieli, którzy odpowiadaliby

| wymaganiom komisarza oświaty lu-
dowe; Bubnowa. St. Ogr.
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ZKRAJU. '
Pielgrzymka

(W) ostatnich dniach b. m. bawiła
w Wilnie dość liczna, bo licząca

z Ejszyszek. |
na wilnianach jaknajlepsze wraże-|: al
nie. Wizorowy porządek, w jakim

 

| 6.000 osób zarówno z terenu gminy

DZIBKNIE MICKNAKI |

Doroczny odpast w Twercach
W dniu 13 bm. odbył się w BM ; :

Twercach, pow. święciańskiego do- „Hajnt” z 31.V podaje wywiad
roczny odpust na św. Antoniego, w, e zat e:
któ BY Głtiał. ośół koło „Federacji żydówpolskich w Wiel-
epł Poza ży ле kiej Brytanji“, rab. J. Frenklem i L.

twereckiej, jalk i miejscowości odle- Joskowiczem,

ślejszych. Z Hoducszek, Wasie- Galicji. „Federacja żydów polskich”,

 

pierwszy pochodzi z'

pielgrzymka ta przechodziłaprzeszło dwa tysiące osób, piel-
miasto, nie zatrzymując nikogo z |śrzymka pod kierownictwemks.wi-

karego Czesława  Kulikowskiego, z
Ejszyszek. Dążyli wszyscy doKal-|
warji celem pozyskania odpustu Ju- | szych mieszkańców oraz organizacyj ,

bileuszowego. dobrym przykładem. {

Piclgrzymka byla przykładem W Kalwarji również, obchodząc

godnym naśladowania, których dziś|dróżki Pańskie, przechodzili skupie-

mamy bardzo mało. 70 kilometrów |ni, pogrążeni w głębokiej modlitwie

wśród upału szli pieszo starzy i mło- | oraz wsłuchani w przepiękne nauki

dzi, szli członkowie Stow. Młodzie-
ży Polskiej, pełni wielkiego poświę-
cenia, nie szczędząc
uciążliwej podróży.

Tu w i
Ostrej świeci Bramie, zaczerpnęli
nowych pociech i łask na dalszą po-
dróż do Kalwarii. Dwa tysiące osób,
to wielka rzesza, ale tak zorganizo- | s
wana i karna, że przez
swego pobytu w mieście wywarła

Iks, Czesława Kulikowskiego, ze łza-
mi w oczach rozmyślali mękę Jezu-

trudu w tak |sa Chrystusa. Najwięcej godne było
uwagi i wzruszenia, gdy od rzeki

Wilnie, u stóp Tej co w| Cedron kapłan ze wszystkimi szedł
na górę ną kolanach.

Po powrocie do Wilna, wzmoc-
nieni na duchu, pełni nadziei w lep-

1 miljon 275 tysięcy złotych strat
spowodowanych przez pożary.

W. ciągu drugiej połowy kwietnia
i maja :b. na terenie Wileńszczyzny
zanotowano 341 pożarów zabudo-
wań gospodarskich, lasów
Pastwą płomieni padło przeszło 700
budynków gospodarskich i około
130 domów mieszkalnych oraz prze-|bony jałmużnicze „Caritasu". wicńskie

Huty Szklane J. Stolle «Niemen» Fabryka Szkła Oklennego cHancewicze»
Spółka Akcyjna.

Bilans na 31 grudzia 1933 r.

TYG >|

„szło 300 ha. lasu. Straty, jakie z te-
go tytułu wyrządziły pożary, się-
gają 1 mil. 275 tys. zł.

 

Rozpowszechniajcie

ze jutro, odeszii niosąc ze sobą pod |
kilka dni |strzechy błogosiawieństwo Najświę- |

| tszej Panienki. :

śo, p:zybyły na odpust procesje re-

kach polskim i litewskim.

przez |wicz oraz Widz, pow. brasławskie-

Pozostały tylko trzy „suche''j
gminy.

Wprowadzone przed rokiem no-
we przepisy o plebiscytach anty-
alkoholowych w gminach powiatów
Wileńszczyzny, Nowogródczyzny i
Białostockiego spowodowały całko-
wity zanik t. zw. suchych gmin.
Z 37 gmin, objętych dobrowolnym
plebiscytem antyalkoholowym, na
terenie tym pozostały tylko 3 gminy.

Ofiara zemsty.
Ze Smorgoń donoszą, iż w dniu

„wczorajszym do mieszkania Mi-
'chała Dorejki (Traugutta 606) zapu-
kał jakiś osobnik, a kiedy Dorejko

| atworzył drzwi, nieznajomy strzelił,
"raniąc go ciężko w brzuch. Po do-
konaniu zamachu nieznajomy zbiegł,

Zwlniecie ag. poczt.-tel.
Z dniem 30 czerwca zwija się

agencję pocztowo-telegrałiczną Tu-
muiłowicze, pow. dziśnięński, woj.

{

Spółka Akcyjna.
Bilans na 31 grudnia 1933 r.

przechodniów, ani też dorożek, au- | iigijne. W czasie nabożeństwa zo- | opo
tobusów, może być dla wielu tutej- | stąły wygłoszone kazania w języ-!

, politycznemi,

| brytyjskich dominjach i koionjach,

założona w 1915 r. przez niedawno,
zmarłego malarza żydowskiego Le-

Ida Pilichowskiego:
„Zadaniem jej jest zorganizowanie w

jeden Związek żydów angielskich, pocho-

Połski urządzić się, wspieramy ich na miej-
scu i mzesyłamy pomoc do Polski na cele
społeczne i kulturalne. Myśmy wysłali rów-
mież większe kwoty do Polski dla kas bez-
procentowych*.

Cei przybycia do Polski:
„Naszym celem jest osobiste nawiąza-

mie styczmości z miarodajnemi osobistościa-
mi polskiego żydostwa, z kierowniczemi inz

stytucjami — społecznemi, kulturalnemi i
zebranie materjałów, doty-

czących stanu żydow w Polsce.

Przedsiębierzemy obecnie środki, aby

zjednoczyć polskie żydostwo we wszystkich
w Au-

stralji, południowej Afryce, Kanadzie i
Nowej Zelandji. Dzięki tej pracy źródła do-

chodów będą znacznie większe i będziemy

mogli przyjsć z większą pomocą żydom pol-
skim”,

„Federacja żydów polskich ma
charakter polityczny:

„Jako przedstawicielstwu polskich ży-

dów, wypada często zajmować się pracą polityczną. Poza wstawiennictwami w pol-
| skich instancjach politycznych uważamy za

dzącycu z Polski. Pomagamy imigrantomz|

mmodny

Nowy sukurs dla żydostwa polskiego.
swój obowiązek oswietlać prawidłowo sy-
iuację żydów polskich, bronić od zarzutów,

które mogą przynieść szkodę żydom pol-

skim”,

Żydzi w Anglji zajmują kierow-
nicze stanowiska:

„Sytuacja żydow w Anglji naogół po-
' prawiła się. Wielu żydów zajmuje ważne

| stanowiska. Jest sawet sporo żydów pol-

skich, którzy nadają ton w angielskim

| świecie finansowym .

Żydzi i Anglicy są skłonni poprzeć

mimo że jest ich tam mało, nie radzą
jechać:

„Pzzepisy imigracyjne są b. ostre. Imi-

śranci są wystawieni na utratę pieniędzy,

aby lekkomyślnie nie puszczano się w dro-
Р

W] ten sposób żydostwo światowe
zdobywa nową organizację pomocy
żydonu polskim. Z tego źródła płynąć
(będą nowe fundusze, podtrzymujące
"żydów w ich walce gospodarczej z
ludnością polską. Czy tylko gospo-
,darczej? Ma to być organ, urabiają-
cy opiuję światową na modłę żydow-
ską. Pomagać w tem będą żydom
również Anglicy Ale ani jedni, ani
drudzy nie zachęcają swych prote-
gowanych do przyjazdu do Anglji:
wolą im pomagać finansowo i poli-
tycznie, byle nie mieć ich u siebie w
kraju... 

 

żydów, ale w Polsce. Do Anglii, po-|

związanych z podróżą. Dlatego ostrzegamy,!

: Stan czynny: Ziemia, budynki i ruchomości zł. 1.478.657.03; Kasa, pa-
piery wartościowe i różne walory zł. 89.808.82; Remanenty na 1934 r.
zł. 253.868.70; Dłużnicy zł. 300.449.37; Strata za 1933 r. zł. 14.149.29; Razem
zł. 2.136.933.21.

Stan bierny: Kapitał zakładowy zł. 795.000; Kapitał amortyzacyjny
zł. 901.119.80; Kapitał zapasowy zł. 15.809.27; Wkłady długoterminowe zł.
98.726.45, Akcepty zł. 39.870.29; Gwarancje zł. 28,500; Akcje Zarządu zł.
17.500; Sumy przechodnie zł. 27.364,05; Wierzyciele zł. 213.043.35; Razem
zł. 2.136.933.21.

` Rachunek strat i zyskėw za 1933 r.
Winien: Koszty fabrykacji zł. 1.313.767.75; Podatki zł. 63.121.14; Świad-

Stan czynny: Ziemia, budynki, maszyny i ruchomiści zł. 150.783.03;
Kasa, papiery wartościowe zł. 5.989.89; Remanenty na 1934 zł. 5.637; Dłużnicy
zł. 55.45; Strata 1932 r. zł. 6.825.43; Strata 1933 r. zł. 19.329.39; Razem zł.
188.620.19.

Stan bierny: Kapitał zakładowy zł. 102.000; Kapitał rezerwowy zł.
346.94; Akcje Zarządu zł. 5.000; Akcepty zł. 40.000; Wierzyciele zł. 41.271.25;
Razem zł. 188.620.19.

Rachunek strat i zysków za 1933 r.
Winien: Koszty handlowe i konserwacji Huty zł. 16.050.60, Podatki

zł. 2.390.72; Spisane straty na dłużnikach, materjałach i in. zł. 3.366.59; Ra-
zem zł. 21.807.91.

 

czenia socjalne zł. 48.908.69; Amortyzacja zł. 96.841.32; Razem zł. 1.522.638.90.
Ma: Wpływy za szkło zł, 1.498.824.20; Zyski różne zł. 9.665.41; Strata

za 1933 r. zł. 14.149.29; Razem zł. 1.522.638 90.
Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy w dniu 29 maja

1904 r. zapadły uchwały: 1. Zatwierdzono
i zysków za 1933 r.

powyższej daty weidą do ogólnego bilansu
„Niemen Sp. Akc.

J. STOLLE „NIEMEN* Spółka Akcyjna
Dyrektor Zarządzający (—) Br. Stolle.

2. Zatwierdzono budżet wydatków na 1934 r.
nano wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na 1934 r. 4. Określono
wysokość pożyczek zaciąganych przez Spółkę.
Akcyjną Fabryka Szkła Okiennego „Hancewicze”, jako Spółką przejmowaną
na dzień 1 stycznia 1934 r., czyli s tem, że wyniki bilansowe tej Spółki od

6. Uchwalona cena akcji.

Strata

bilans na 31. XII. 1933, r-k strat
3. Doko-

Szkla
5. Dokonano fuzji ze Spėlką

szėj da
Spėlki Huty Szklane J. Stolle

Huty Szklane  Akcyjną Huty Szklane J. Stolle „Niemen* Sp.
prowadzona na .dzień 1 stycznia 1934 r., t. j. że

w 1933 r. zł. 19.329.39; Razem zł. 21.807.91.

Sp.Okiennego „Hancewicze”.

ty wejdą do ogólnego bilansu Spółki Huty zklane J. Stolle „
Sp. Akc. 3. Do podpisania aktu fuzji i wszystkich aktów i dokumentów tyczą-
cych się fuzji upoważnić p, Bronisława Stolle z prawem substytucji.

Fabryka Szkła Okiennego
„HANCEWICZE* Spółka Akcyjna

Dyrekior Zarządzający (—) Br. Stolle.

Ma: Wpływy za dzierżawę domów zł. 1.378.52; Za place zł. 1.100;

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy w dniu 29 maja
41934 r. zapadły uchwały: 1. Zatwierdzono bilans na 31. XII 1933 r, i r-k
strat i zysków za 1933 r. 2. Sfuzjonować się ze Spółką Akcyjną Huty Szklane
J. Stolle „Niemen”* Sp. Akc., a to w ten sposób, że majątek Spółki Fabryka

Akc.. zostaje przejęty przez Spółkę
Akc. i że fuzja zostaje prze-

owyż-
emen“

iki bilansowepd
1
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L zdobyć majątek

szczęśliwsza

miamowięki
NIEWIEDZA.

že možna w jednej chwili

loterji w najszczęśliwszej ko-
lekturze H. Minkowskiego.
Losy do |-ej klasy jeszcze
sprzedajemy. Ciągnienie
19 czerwca r b. Naj-

=ЕЕ

 

Ruch wydawniczy.
Numer wakacyjnyyw CZY...

Ukazai się kolejny numer „Strażnicy
Harcerskiej, obejmujący okres wakacyjny.

Na treść tego numeru składają się artyku-

ły poświęcone ksiažce dr. Stojanowskiego

o Hitleryźmie („Kasizm przeciwko Sło-

wiańszczyźnie'), artykuł o ankiecie w spra-

wie historji skautingu w Polsce. Obok tego

„Akcja letnia drużyny harcerskiej" zawie-

ra pożyteczne wsktzówki dla kierowników

| drużyn. Artykuł: „Po zjeździe walnym Z.
H. P.“ daje ocenę odbytego w Wilnie w

' dniach 11 1 12 maja Zjazdu Związku Har-

cerstwa Polskiego. Pozatem: „Wiadomości
o zlocie starszego harcerstwa”, „Ze Z. H.

1P.', „Z Polski i ze świata”, „Z książek i

czasopiem' — składają się na treść tego

numeru o znacznie rozszerzonej objętości

i — jak dowiadujemy się z notatki „Od

 

 

Adminutracji' — wydanego w  półtora-
krotnej liczbie egzemplarzy, wobec wy-

„czerpywania się dotychcztsowych nakła-

„dów i wzrostu liczby prenumeratorów.

Giełda.
О WARSZAWA (Pat). Giełdz. Waluty:
| Belgja 123,78—124,09—123,47. Berlin 202—
202,03—202,01.  Holandja 359,45—360,35—

| 358,55. Londyn 26,73—26,86—26,60. Nowy
! Jork- 5,29-—5,32—5,26. Nowy Jork kabel
5,291/2—3,321/2—5,26%/+. Oslo 134,30—134,95
—133,65. Рагуй 34,96'/>—35,05—34,88. Pra-
ga 22,05—22,10—22.  Stokholm  137,80—

| 138,50—137,10. Szwajcarja 172,08—172,51—
171,65. Włochy 45,65—45,77—45,53

! Akcje: Bank Polski 85!/4. Cukier W-wy
20. Lillpop  10,10—10,25. Starachowice

‚ 10,10. — Tendencja niejednolita.
, Papiery procentowe: Budowlana 43,80.
| Inwestycyjna 112,50. Konwersyjna  64!/4.
|6 proc. dolarowa 72,50. 4 pro:. dolarówka
153,50. Stabilizacyjna 66,50. 4 i pół proc.

l. ziemskie 47,75—47,50.

 

Polecam  eksped jentkę
wyspecjalizowaną w pro-
wzd-eniu wszelkich ko-
operatyw hurtu i de'alu
najurzelwszego charakte-
ru i znakomitych ге!е-
rencji Mała Pohuianka
10—2 do południa.  gr2

   

     

  

  

Młody człowiek г šre.
dniem wykształceniem po
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo*
że być kelnerem (uawet
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa | referencje.

‚ grając na Łaskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „Dz.
Wil." pod „Potrzebujący
A. S“ gr4

 

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniemlub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 od 3 do 7. gr2

kolektura

 

Wychowawezyni zna-
Jąca f:ebi metod. poszu-

 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień
P zeze ły eiągtilmutrzyms w n=oie-
«lu widza urocza NANCYCARROLL

wyjątkowa fascynujący film.

| mma|Podrregierzem
Rekordowe dodatki.  P

ЕГ

Jutro premjera. ns|nissamowitszy, > LETNISKO
najbardziej osobliwy film dzisiej: Ezd = R OC e

szych czasów p. t. m blisko ea, sosmowy
las. rzeka, malowniezCeny popularne: od 25 groszy. iiiaoia
w . sle:

Zygmuntowska 4—5 o
5—7 w. 715—1

 

nowszej I nalweselszejDzlś! Wszyscy śpieszcie na wesoły tydzień — Szczyt
$£ kreacji p t.:komizmu ‘ humoru. — Najulubleńsza para komików FLIP i FLAP „u

„ Wrogowie Małżeństwa "
Nad program: Wesołe atrakcje. — Ceny zniżone. CENY POPULARNE OD 25 GR.

Letnisko - pensjonat w
majątku nad Wilją, miej-
scowość łaana i sucha,
las sosnowy, plaża i ką-

 

 

 

€=©| NA RINGU: Dziś Dziś wsiczą: Sensncja sportowa. Deeyduląca sż do rezultatu| 9 łódki tybołóstwo.
sam |o godz 9 w. dal- | 4 1) Krauss (Niemcy) — Ferestanoff ( uł arja), śry sportowe, polowa-
— szy eląg 2) Miszio (Warszawe) Biernacki (Kraków), nie, radjo. Dojazd Sta- '
| zapsś-lęzej o złoty pas oraz nagrody. 3) Тогпо (Р Isk+) — Van Ryl (M lan*ja), cja  Smorgonie, adres
uz Ceny miejse od 54 rroszy Kasa czynna od godziny 4 pp. 4) Langer (Makk-bi) — Grenn (Au trje). kakta Joda: ki >
3 „Ma ekranie: N=jnowszy fiim „DZIEWCZĘ z GALGARY" — „Chevalier w spódniczce”. Foe Ron Aj

CENY NAJNIŻSZE «d 75 GROSZY. Se-nae: 4, 6, | 7,45 wiecz. om Bokszań-
SKL

ы i Dziś Imponujący Program M 2. Si Nowieklej, Ni
a scenie: i z udziałem Stanisiawy Nowickie ny Bie-| |

WIELKA REWJA p. t. «Jutro będzie lepiej> Icz, duetu Cesarskich, Stanisława Gozdawy- PRACA
kata ag Audos i Seweryna Orlicza. Całkowita zmiana programu.

la ekranie: Melodyjna operet- Muzyka słynnego Freancl
ka, tehnąca ezarem wledefsk m p. t. Narzeczona zWiednia». SW Lekas w roi gł |Była  urzędalcz*a po

Gzarująca węgierka Marta Eggert. Ceny bil.tów od 54 gr. Początek seansów: o godz. 4,30, 6,30, 8,30 I 10,25. | szukuje posady biurowej
lub innej pracy znajduje
Sę w krytyczaem poło-

 

  

 

le, I i.
Ša, iš ŁC unki b. skromne. Adres Rządcy lub leśniczego.jerencje. Wymagania| * redakcji. 718| referencje poważne. Ul

tkromne. Adres: ul. Wi- Dokas mi gr2  KINO-REWJA Dziś! Największe arcydzieło twórcy „C. W roli głównej na
в “ K. Feldmarszałka* Karola Lekialis7 Ё «NOC w RAJU» większa wadi naj sj ads ana do

by obecnej ANNA ONDRA. R nistracji pod „wy
COLOSSEUM Na scenie: sałkowicie nowy program Rewjowy p, t „HOPLA ŻYJEMY” „Tangolita"—|maganie  najskromniej

э tango, Sere ady (parodje) w wyk. Grzybowskiej „Tancerki Wschodu" oraz „Lezęlnka* wyk | 376. 93
OSTROBRAMSKA 5 Trio Grey, „A. mazeltow“ wyk. Kaczorowscy oraz aktówka farsa p. t. „Godzina nieporozu-

000006©:mień'' z udziałem całego zespołu. CENY 03 25 G

H. MINKOWSKI
— WILNO, NIEMIECKA 35, 5x6" z

s PKO. 80928
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, O 'dz. Freta 5.

Zamowienia zamiejscowe z:łatwismy odwrotną pocztą.
CIĄGNIENIE 1-ej klasy JUŻ 19 b. m.

Mieszkania |
| I pokoje

MIESZKANIE, 3—4 po-
koje, z wygodami. w
śródmieściu potrzebne
od 1 lipca. . Oferty dla
„Małej rodziny” do Ad-

ministracji. 686—2

  
Komisja Likwidacyjna Wileńskiej Fabry-
ki Drutu I Gwoździ Sp. Akc. w Wilnie.
zwołuje na dzień 27 czerwca 1934 roku Zwyczajne
Walne Zgromadzenłe, które odbędzie się © godz'-
nie 18 w iokalu Wieńskiego Prywatnego Banku
danólowoge w Wilaie przy ulicy Mi-kiewicza pod
Nr, 8, z nastęoującym porządkiem dziennym: 1)
sprawozdanie Komisji Likwidacyjnej, 2) Zetwier-
dzenie strat | zyskow oerez bilansu za czas otwar:
<la likwidacji i udzielenie Komisji Likwidacyjnej
absolutorjun, 3) Wybory €złonków Komisj Likwi
dacyjnej oraz członków Komisji Rewizyj ej, 4)
Wolne wniosk. Akcjonarjusze życzący sobie wziąć
adział w Wa'nem Zaromadzen'u winni w terminie
do goczlay 12 dnia 19 czerwca r. b. złożyć w Za-
ządile Komisji Likwidacyjnej (Wilno,

wlicza Nr. 8) swoje akcje i dowody depozytowe o
złożonych na przechowanie akcjach w instytucjach
«redytowych Upoważnienie na prawo głosu w
formie listu winno być złożone nie później jak na
trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.

V AVA MKAA J i ;

Studentka Wykwalifikowany
poszukuje kondycyj. Wa:| rolni poszukuje posady

Dużege pokoju nieame-
go z elektrykz,
, przy rodzinie

w śródmieściu poszuku
je Emeryt. Zgłoszeni-
pod „Spokój” do Admi
nistraeji Dz. Wil.

EENAWATAR2

MATURZYSTKA poszu
kuje posady nauczycielki
iub bony na wieś na sta-

 

ul. Mi kie-   рна|PRACEleńska 22, m. 20. gr—7

kuje posady może się
zająć dzlećmi w wieku
od 2 do 10 lat Umie
szyć, rob glm. Poważne
Świadectwa I ref. wy a*
gania b. skro neul. Ta-
terska 12 — 13 m. od 1
do 5 g. gr2

Kupno Й
$рггеба? °

== -——

Okazyjnie
do sprzedania: czeczo-
tkowy o tefon i marmu-
rowa umyw»ika ul Snia-
deckich 3—31 720

Hojny.

 

rozmaltych
Postanswla z»pisać się
do towarzystwa przeciw-
żebraczego Idzie do kan-
celarji I pyta;

— lle kosztuje skład=
a?

— Dziesięć groszy mie-
slęcznie,

— Co? Tak dużo. To
Ja już wolę dawać jeł-
mużnę.

 

 

H. DAWBOR,

przyjaciele.
Nowela.

Nadszedł tramwaj. Wsiedli i zno-
wu ogarrnęto ich milczenie. Miarowy
klekot postukujących szyn zdawał
się usypiać Stokowskiego, który
oparł głowę na rękę i przymknął
oczy.

Haindł podniósł koinierz kurtki i
nasunął daszek czapki na ocży. Z
pod błyszcząceśo okucia połyskiwał
w mrocznej głębi wagonu monokl,
mocno osadzony w szczupłej, nerwo-
wej twarzy. Wąska, zacięta kresa
ust, szeroka lin,a kanciastych nieco
pleców i fałdy skórzanej , kurtki,
ściągnięte mięśniami ramion. Haindl
wyślądał, jak n.anekin: Nieruchomy
i przedziwnie spokojny. Tylko im
bardziej zbliżało się miasto, rozja-
rzone stubarwnem światłem zapala-
jących się reklain, i rozśpiewane sy-
śnałami aut i tramwai, Haindl coraz
niżej pochylał głowę w sztywny koł-
nierz kurtki, jakby uciekał przed
własnemi myślami.
 

Ten stan rzeczy trwał już: od lata.
Na jakimś danc'ngu czy balu poznali!

waż otaczał ją dokoła zwariy tłum
wielbicieli, więc Haindl trzymał się
narazie na stronie — ale Stokowski
postanowił wypróbować skalę swo-
jego szczęścia do kobiet. Udało mu
się w zupełności. Tłum wielbicieli
stopniał i znikł jak za dotknięciem
różdżki  czarocziejskiej, oddalony
wszecnwładną wolą panny. Na hory-
zoncie pozostały „żółte kołnierze':
— Stokowski i Haindl, który dopie-|
ro terz zdecydował, że panna Ewa
jest najpiękniejszą kobietą na świe-
cie.

Zaczęły się więc dla obu przyja-
ciół dnie beztroskiego flirtu, Stano=|

odstępowali ani na krok panny Ewy

rzyszyć. Powoli trójka cała zżyła się
ze sobą i zespoliła serdeczną nicią
przyjaźni, wśród której nie było na-
razie mowy o miłości. Ten probiem
wyrósł poźniej dopiero pomiędzy
dwoma przyjac'ołmi. Kiedyś, po ja-
kimś balu Stokowski zapytał wprost
Heindla, czy nie zakochał się przy-
padkiem w uroczej Ewci, na co ten|
sztywny manekin odpowiedział|
twieraząco. Skonstatowawszy, że u-
czucie to ogarnęło ich obu w. a

 

niemal czasie, postanowili mocą że- laznej przyjaźni że dopóty żadenz|
nich rie powie o swojem uczuciu

wiąc miły i harmonijny kontrast, nie|

wszędzie, gdzie tylko mogli jej towa-

wanayca dowodów wyróżnienia,
któregoś z nich Od tej pory obaj z | dancingów i balów, gdzie zazdrośnie
niesłychaną solidarnością otaczali
czujną i baczna opieką coraz im
przez to bliższą pannę Ewę i — cze-
kali. Ale panna Ewa zdawała się nie
zauważać tego stanu rzeczy i równą
sympatją obdarzała obu lotników.
Byli jej bliscy i każdy zosobna może
inaczej ustosunkowałby się do jej o-
soby, ale razem tworzyli nieodłącz-
ną i zczasem coraz bardziej niezbęd-
ną jej świtę. Nie chciała, nie pragnę-
ła zmiany. Żadtiych westchnień, za-
pewnień, obietnic — kradzionych w
dogodnych okolicznościach pocałun-
ków. — Zadnych wzruszeń, uści-
sków listów miiosnych. Twarda mę-
ska przyjaźń dwóch ludzi, których
powszednim chiebem była nieunsta-
jąca, hazardow4 gra o życie, pod-
świadome przeczucie czegoś innego,
co się obok przyjaźni czaiło w ich
sercach. — uczucie miłe i niepoko-
jące zarazem — to wystarczało pan-
nie Ewiew zupełności. Taka już by-|

|ła, że więcej ją to bawiło i intere-
sowało, niz coś innego. Może dlate-
go, že była jeszcze bardzo młoda...

Więc była między nimi elegancka,
gentelmeńska, salonowa więź współ
nych zainteresowań, rozmów, uśmie-
chów, kwiatów ofiarowanych zawsze
solidarnie prze: obu przyjaciół z po-

obaj pannę Ewę Linowską. Ponie-'pannie, dopóki obaj nie zauważą ja-' wodu różnych okolicznosci (nigdy
"MA GERIGE

   

strzegli panę Ewę przed innymi tan-
cerzami. To był ich monopol — Sto-
kowski z nieco hałaśliwym wdzię-
kiem — Haindl z grobową miną i mo
noklera w zastygłej twarzy — towa-
rzyszyli pannie Iwie, dzieiąc się ucz
ciwie tańcami,

Więc jakże?
Idziemy?

Ha:ndl skończył golenie i spoj-
rzał pytająco na Stokowskiego. Tam
ten wyjąt pośpiesznie zegarek.
— Trzeba iść — zdecydował.
Poszli.
Na Wareckiej jak zwykle było

wesoło.
tach patefonu i panna Ewa w twa-
rzowym jumperku, Obandażowaną i
zawieszoną na temblaku rękę Sto-
kowskiego przyjęła panieska okrzy-
kiem niepokoju.  Haindi spokojnie
wyjaśnił powód okaleczenia.

Usiedlr w zacisznym  buduarku.
Herbata z ciasikami na małych sto-
likach, szeroka otomana, zarzucona
mnóstwem poduszek — stojąca lam-
pa z żółtopomarańczowym  abażu-
rem — paiefon w rogu pokoju —
słodki głos panay Ewy — Stokowski
na

cztatecznie

 
i Mostowa Nr. 1.

wym fotelu przy patefonie—wczyst-

Ostatnie szlagiery na ply-|

dywanie opzrty plecami o oto-|
manę — Haind! w miękkim klubo- |

dla bez powodu), wspólnych wycieczek, |ko jak zwykle — jak codzień
Tytko dziś — nowy temat wie-

czornej rozmowy. Mówi Stokowski:
— Ślizg na wirażu na lewe

skrzydło i korkociąg na 200 metrów
nad zoranemi kertofliskiem. Stery
nie reagują. Wysokościomierze 180
— 130 90 metrów — — Na wyso-
kości 70 metrów zrozumiałem, że
zapóźro.....
— Bardzo późno to zrozumia-

łeś — wtrącił spokojnie Haindl.
— Wtedy pomyślałem, że nie bę-

„dę dziś u pani ma herbatce 1 że nie-
potrzebnie kazałem się wczoraj
ostrzyc... Pote:n nic już nie myśla-
łem, posłyszałem trzask łamanej
maszyny i uczułem — że żyję — —
— A ręka bardzo boli?
—Gdy patrzę na panią, to wcale

nie boli.
|  — Może nastawić patełon? —
zapytał rzeczowo Haindl.

Dzień wstawał chmurny, zapła-
|kany, przytłoczony ciężasem nisko
wiszącežo olowiznego pułapu chmur.
Po szybach wolno spływały ciężkie
deszczowe kro;de,  Haindl obudził

"się pierwszy. Podszedł do okna i
| rozsunął firanki
| Hallo — Kazik — rzucił
stronę Stokowskiego —- śpisz?

| Stokowski odpowiedział niewy-
raźneim mruknięciem i zawinął się
szczelniej w koidrę. Odruchowo na-

w

UdpowiędzialnyRedaktor STANISŁAJĄ

sunął poauszkę na głowę. Ale
Haind. stał już nad nim i targał nim
bez ceremonii.
— Moze już dość tego spania?

Kazik!
Stukowski nareszcie oprzytom-

niał. Usiadł na łóżku i pierwsze jego
spojrzenie pobiegło w kierunku

— Psiakrew — deszcz —
— A deszcz —stwierdził spokoj-

nie Haindl — z naszego lotu nici.

— Trzeba u>rzedzic pannę Ewę.
—Przecież nie warjatka — sa-

ma wie, że w deszcz się nie lata.
— To prawda, —
Stokowski znowu naciągnął koł-

drę. Hainmal zaprotestował energicz-
nie,
— Nie będziesz spał.
— Dlaczego?
—Dlatego, ośle kwadratowy, że

już jest dziewiaia a o 10-ej musimy
być na Wareckiej.

— Tak wcześnie? Poco?
— Żeby uprzedzić panę Ewę o

zmianie prograriu dnia, no i obmyś-
lić inny. Następnie — żeby złożyć
życzenia.

Tego dnia właśnie były urodziny
panny Ewy. ;

(D. <. n.)
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