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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi     

Rewizje | aresztowania ©
Młodych Str.

w Nar.; Chudziński, sekretarz placów-
Wildzie;

pełniooe są czionkamu: „Obozu Na- Kościelniak, członek Wydziału Mło-

W. Warszawie. kierownictwa, pow.
Jak informuje „Robotnik“,

Warszawie areszty policyjne prze- ki Młodych Str. Nar, na

sekcji dych Str. Nar. oraz paru innych. |

„młodych* Stronnictwa Narodowe-| Ogółem z pośród członków Stron

go. Ostatnio policja dokonała licz- nictwa Narodowego i Wydziałów
niejszych aresztowań między komu- Młodych Str. Nar. aresztowano 21

nistami, : | osób. !
Z kierownictwa „Obozu Narodo-| We wtorek około godz. 11 zwol-

wo-Radykalnego* w Warszawie o0- niono część wyżej wymienionych a-

rodowo-Radykainego” oraz

| sądzen: zostali w areszcie poza Ja-' resztowanych. Zwolniono 13 osób.
nem Mosdoriem, adw. Jodziewicz,!M. in. pp. red, Czapiewskiego, Wa-;
adw. Pruszyński, Rościszewski, _li- | wrzyniaia, Grześkowiaka, red.Trel-,
terat Gluziński oraz adwokaci Fa- ię, Płażaka, Keilera, Kempińskiego,

Telefon. Redakcji,

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.

 

    

 

    

do 16 i od

całej Polsce.
”

Stan śledztwa.
„Robotnik“ z dn. 20 bm. podaje:

Przebieg śledztwa trzymany jest

w ścisłej tajemaicy, Wiadomo tylko,

że władze prowadzące śledztwo bio-

rą pod uwagę wszelkie możliwe hy-

potezy i wszelkie możliwe przy-

puszczenia co do przyczyn powodów
czy źródeł zan:achu.

Po Warszawie krążą, naturalnie,

najrozmaitsze pogłoski mniej lub

więcej sensacyjne. Przybierają one

Czerwca 1934 r.
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RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Były premjer Prystor w towarzy-
stwie trzech dziennikarzy polskich

Katelbacha z „Gazety Polskiej” i

Mergla z „Expressu Porannego" i

Stachórskiego + „Kurjera Poranne-

pie polskim w poezji pulskiej. Na od

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. O.

B. premjer Prystor w Kownie.

go" zwiedził kowieńskie muzeum

"wojenne. Płk. Prystorz oprowadzał

mjr. Szostakau.kas. O godz. 12 b.

premjer Frysto- złożył wizytę mini-

strowi spraw wewnętrznych płk.

Rusteice,

Odczyt prof. Zielińskiego w Beriinie.
BERL'N. (Pat). Wczoraj wieczo-, wersytetu berlińskiego, szereg pro-,

rem w auli uniwersytetu prof. Tade-, fesorów oraz przedstawiciele świa- brunatnego
usz Zieliński wygłosił odczyt o chło- ta naukowego. Aulę zapeiniły rze- wybuchł ubiegłej nocy wielki po-

O-'sze młodzieży uniwersyteckiej,

biani + Drožynūski, Ski-

Ponadio w Warszawie aresztowa
ni zostali kierownik literacki „Ga-
zety Warszawskiej” — Wacław Fi-
lochowski i poeia-literat Stefan God
iewski,

W Poznaniu.
Jal: donosi „Kurjer Poznański” w

nocy z soboty na dziedzieię dokona-
no w Poznaniu szeregu atesztowań
wśród członków Stronnictwa Naro-
dowego i Wydziałów Miodych S,N.

Aresztowani zostali m. in. pp.:
red. Stanisław Czapiewski, zastępca
kierownika wojewódzkiego Młodych
Str. Nar.; Jan Terlecki, członek za-
rządu .Bratniej Pomocy” uniw. pozn,
członek kierownictwa wojewódz-
kiego Młodych Str. Nar.: Stanisław
Wawrzyniak, skarbnik kierownictwa
wojew. Miodycn S, N.; mjr. Jan Kied
rowski. kierownik grodzki 1 powia-
towy Młodych S. N.: Stanisław Je-
ske, radny m, Pvznania, prezes Stron
Nar, koła Wilda; Leon Grzeskowiak,
sekretarz zarządu grodzkiego i pow.
Stron. Nar, w Pr-znaniu; red. Andrzej
Trella kierownik placówki Łazarz-
Górczyn Młodych Str. Nar., Płażak,
kierownik placówki Śródmieście
Młodych Str. Nar.; Feliks Kiwacz,
kierownik placówiki Jeżyce  Mło-
dych Str. Nar.; Kazimierz Skibiński,
kierownik placówki Winiary Mło-
dych Str. Nar.; Grajczak, kierownik
placówki Starołęka Młodych Str.
Nar.; Maleszyński, kierownik pla-
cówki Stare Miasto Młodych Str.
Nar.; iMempińsk:, kierownik wydzia-
łu gospodarczego  „Bratniej Pomo-
cy” uniw. pozn. i kierownik oddzia-
łu akademickieżo Młodych Str. Nar.;
Feliks Holasz, b. sekretarz kierow-
nictwa grodzkiego i pow. Młodych

| Koscieiniaka, Maleszyūskiego,
| pińskiego i Grajczaka.

(W nocy z soboty na niedzielę a-
į tesztowano również kilku cztonkow
| Obozu Narodowo-Radykalnego, m.
in. pp: Nycza, Bławdziewicza, Mot-
za Budniaka, hordylewskiego, Moc
ka, Łucząka, Część z nich została
zwolniona w ciągu poniedziałkui
wtorku.

W woj. Łódzkiem..
Sanacyjny „Dobry Wieczór” za-

imieszcza następującą depeszę z
Łodzi:

MW Pabjanicach policja dokonała

niekiedy formy informacyj bardzo
konkretnych, ale okazują się po

| bliższem zbadaniu kombinacjami do

wolnemi albo plotkami, RER
Nie ulega vylko wątpliwości, ź

sam zamach zorganizowany był v

ików poselstwa, ze strony zaś nie- | prelegenta długoniemilknącemi okla

mieckiej dyr. departamentu wschod- | skami, ogólnie wyraża,ąc zadowole-
niego M.S.Z. Meyer, szef gabinetu|nie, że prelekcja prof. Zielińskiego

min. propagandy radca ministe"jalny | dała szerszej publiczności niemiec-

Hanke, prezes niemieckiego towa-|kiej możność zupoznama się z waż-
rzystwa siudjów nad Europą Wschod|nym odcinkiem kultury duchowej w
nią, byiy min, Curtius, rektor uni-Polsce. sposób niezwykle precyzyjny.

 

Przed konferencją morską.
 

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.

Ogłoszenia
Terminy

Nr. 80187.

Wiadomości
®

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Ponad Siedlcami i okolicą prze-
szła wczoraj Silna burza. Trzy o-
soby zostały rażone piorunem.
W mieście został zabity mężczyzna,

„który schronił się pod wozem. We
„wsi Zelków piorun poraził mężczy-
jznę i kobietę, którzy po przewiezie-
lulu do szpitala zmarli

ZAGRANICZNE.
** Na wielkich terenach węgla

pod  Senftenbergiem

Żar który wedle ostatnich wiadomo-

czycie obecni byli ze strony polskiej i becni z napięciem słuchali niezwykle śzi objął dotychczas 400 morgów

poseł R. P. Lipski w otoczeniu człon | interesującego odczytu, nagradzając ziemi.
** W więzieniu karnem w Wel-

|msrze ścięty został toporom ro-
botnik Tomaszewski, skazany na
Išmierė za zamordowanie swej na-
rzeczonej.

** We czwartek rozpocznie się
doroczny lot dookoła Niemiec, któ-
ry przewyższy rozmiarami wszystkie
poprzednie. Różnić się będzie je-
szcze tem, że klasyfikowani będą
nie poszczególni lotnicy lecz ycałe
eskadry Zgłosiło się 25 eskadr z ca-
łej Rzeszy.

** Lekkeatleci amerykańscy usta-

Nr 1644 —

LONDYN (Pat). Dziś raso zosta- w Londynie wykazały, że uzyskanie
ły podjęte wstępne rozmowypomię-| poroztmienia co do wspólnej plat- 'szregu aresztowań wśród członków

Stronnictwa Narodowego, ogółem
aresztowano 10 przywódców Koła
Miodych Stronnictwa. Narodowego.

zostały opieczętowane. Policja do-
konała licznych rewizyj u radnych
z Listy Stronnictwa Narodowego. |
W Łasku aresztowano 5 człon--

ków* Stronnictwa Narodowego i
osadzono ich w areszcie prewencyj-
nym: w Pabjan.cach,

W woj. Krakowskiem,
Tarnopolskiem i Sląskiem.

W. ciągu niedzieli : poniedziałku
przeprowadzone w Krakowie szcze-
gótowe rewizje w mieszkaniach
cztonków Stronnictwa Narodowego,
po których aresztowano kilkunastu
działaczy narodowych,
„Przyczyny aresztowania nieznane.
Równocześnie _ przeprowadzone

zostały rewizje po których rów-
nież dokonano aresztowań, wśród
działaczy narodowych na terenie.
województwa krakowskiego, šląs-
kiego i tarnopolskiego.

!

Lokal Stronnictwa Narodowego oraz ' „dbyć 35. Wielką Brytani 5
: р yć w 1. 35. Wielką Brytanię re

biura kolportażowe „Orędownika prezentuje premjer Mac Donald i

| miesiąca spodziewane jest rozpo-' Ameryką są bezcelowe.

dzy Wietką Brytanją a ŚStanami|łormy w sprawie porządku obrad
Zjedn. w sprawie procedury prac| tej konieiencj: przedstawia  nie-
przygotowawczych, związanych z |przezwyciężone trudności, Odrazu
konferencją morską, która ma się| na pierwszem posiedzeniu Mac Do-

zali wskazał na konieczność skło-
nienia Japonji io ujawnienia swoich

pierwszy lord admiralicji Eyeres| żądań parytetowych a dalej dał do
Monsell a Stany Zjedn. ambasador|zrozunienia, ze pożądany byłby
amerykanski w Londyniei Norman | bezpośredni kontakt Normana Da-
Davis. W rozmowacit tych biorą| visa z Japończvkami, gdyż bez wia-

 

brakiem instrukcyj z Tokio, W tych
warunkach rozmowy prowadzone
cbecnie w Londynie, nie wydają się
być bardzo konkretnemi, Na dzi-

siejszem posiedzeniu Norman Davis
nalegai na Mac Donalda, żeby wy-
stąpił z inicjarywą ustalenia kon:

ikretneżo prog'amu prac konie-
rencji. Oznaczałoby to, że Anglja
ma się podjąć roli pośrednika mię-
dzy Auineryką i Japonią.

lili ćwa nowe rekordy Światowe,
a mianowicie Eastman przebył 880
yardów w czasie 1:49,8 sek. a Cun=
ningham jedną milę angielską w
czasie 4:06,7 sek.

** Akcja pošcigowa okrętu
angielskiego za piratami chiń-
skimi dała dodatnie rezultaty. 4o-
bywatele angielscy na 5, którzy by-
li porwani przez piratów, zostali od-
nalezieni i znajdują się na pokładzie
okrętu wojennego. 

również udziai rzeczoznawcy obu| domości, do czego zmierzają Janoś-| WEIsias MORIAOIROOBEROZDZTE ZTORYSZETZE ZWÓDOESIE

Komisja prawna Episkopatu Polski.stłon. rozmowy między  Anglją i|
Wobec te-

częcie w tej sprawie rozmów an- go Norman Davis zwrócił się z tą
ielsko francuskich. spiawą do ambasadora japońskiego
LONDYN (Pat). Przygotowania |w Londynie, lecz ten wymówił się

do kosferencji norskiej zakończone j

Organ watykański o spotkaniu Mussoliniego
` i Hitlera. !

ł
(M”ASTO WATYKAŃSKIE, 19 we i negocjace dyplomatyczne po-'

czerwca KAP) Nakreśliwszy w zostawiły w cieniu. Ta kwalifikacja,
ciemnych barwach obraz sytuacji która nie może nie oznaczać wyrze-
politycznej w Europie, „Osservatore|czenia się dwuznacznych zwyczajów
Romano" tak ocenia wizytę wodza

W. początkach- przyszłego |czycy,

 

(WARSZAWA - KAP). Dnia 19
bm. obradowafa w pałacu arcybi-
skupa Komisja prawna Episkopatu
Polski. W, Konierencji wzięli udział

IlEmEm. obaj Księża Kardynałowie,
IIEE Ks. Ks. Aicybiskupi, oraz Księ

Posiedzenie grupy parlamentarnej trancusko-
pols

PARYŽ (Pai). Grupa parlamen-
tarna irancusko-polska odbyła po-
siedzenie pod przewodnictwem de-
putowanego Biviera, Dłuższy refe-
rat o С. Siąsku wygłosił dep. de Va-
daillac podając dokładną syntezę
stosunków tej części Rzplitej. Na- Str. Nar.; Wacław Keller, członek

W Swaowan į Poznan.n zwolniono nozystkih.
ITelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Sosnowca I z Poznania nadeszły wiadomości,
że zwolniono tam wszystkich narodewców, aresztowanych wciągu
ostatnich dni po zamachu na Ś. p. ministra Pierackliego.

Zwolnieni w Wilnie.
W ciągu dnia wczorajszego zwolniono z aresztu centralnego kilka

osób z pośród młodzieży narodowej, aresztowanej w nocy z soboty na
niedzielę.

Aresztowania środ ukraińców
w Małopolsce Wschodniej,

Jak iniormuje „Gazeta Polska”,:  „Kurjer Lwowski*
czeskie wiadze bezpieczeństwa prze datą 19 bm.:
prowadzity liczne rewizje wśród mło| № lniu wczozajszym władze poli-
dych ukraińców zamieszkałych w cyjne w Stanisławowie otrzymały
miejscowości Karlovo (nad Spiszą). wiadomość, żeub. nocy, jacyś nie-
Rewizje te pozostają w ścisłym zwią Znani osobnicy przecięli przewody
zku z rewizjani przeprowadzonemi telefoniczne w Jamnicy pod Stani-

wśród ukraińców we Lwowie i Kra-, sławowem.

 

donosi pod

ponowna afirmacja woli pokoju bez
narodowego socjalizmu w Wenecji:

„Po bankructwie bezpośrednich
rokowań nad problemem  rozbroje-
nia i po częścicwem wyczerpaniu się
rozmów  genewskich spotkanie w
Stra może skutecznie przyczynić się
do wyjaśnienia tego, co noty rządo-

LONDYN (Pat), Wedie oficjal-
nego komunikatu angielskiego nie-
mieckie władze morskie w Swino-
ujściu zgotowały wczoraj serdeczne
przyjęcie 4-emu dywizjonowi kontr-
torpedowców, stóry przybył tam ze
Scapa Flow. Jest to pierwsza an-
gielska wizyta morska w porcie nie-
mieckim od czasu wojny. Tysiące

Zaburzenia
rzyły się. wczorajsze zaburzenia.|
Grupa komunistów, śpiewając mię-|
dzynarodowkę, udała się pochodem
w: stronę więzienia św. Michała. Po
drodze wybijano szyby w tramwa-

 

względu na wszelkie inieresy ego” 'stępniz przewodniczący grupy dep.

kiej
Bibier omówił ostatnią podróż min.
Barthoi do Polski, Mówca stwier-
dził, że podró: ta przyczyniła się
do ożywienia stosunków kultural-
nych 1 ekonomicznych z Polską,
słusznie aspirującą do stanowiska
pierwszoplanowego mocarstwa w
Europie.

[= Biskupi Przeździecki i Łukomski,

Wizyta marynarki angielskiej
w porcie niemieckim.

istyczne, nowy duch porozumienia i:
szczerej współpiacy przy poszano-|
waniu sprawiedliwości i praw naro-|
dów—oto czego opinja światowa o-
czekuje od rozimów w Stra”,

i = BB

mieszkańców zgromadziło się na
wybrzeżu w chwili wejścia statków
angielskich do portu. Miasto przy-
ibrane jest flagami. Goście angielscy
pozostaną w Świnoujściu do dnia 27
bm. Program  uroczystośc, które
mają się odbyć w tym czasie, jest
bardzo obszerny.

Gen. Weygand w Londynie.
LONDYN (Pat). Przybył tu dziś

w charakterze prywatnym gen.
Weygand, który zatrzyma się do
przysziego wtoiku w jednym z tu-
tejszych hoteli, Witał go na dworcu
szef sztabu gereralnego, gen. Mont-
śomer y. *

Olbrzymie klady

WIEDEŃ. (Pat). Policja wiedeń-
ska wykryła w 7-ej dzielnicy wie-
deńskiej w piwnicy domu tej dzielni
cy ogromny skład materjałów wybu-
chowych, m. in. wielką ilość rurek
metalowych, ś$ranatów różneżo ga- w Tuluzie. ę

Po dojściu do więzienia przypusz-
czono szturm do drzwi frontowych,
jednakże policja i gwardja odpar-
ły manifestantów. Dokonano kil-

tunku moždzieže i t 4. Ponadto

PARYŻ (Pat). W Tuluzie powtó- jach | ttuczonc reklamy šwietlne.› znaleziono notatki, szkice i wska-

PARYŻ (Pa:)..W kołach politycz-
nych mów; się, że gen. Weygand
podczas swego pobytu w Londynie
ma omawiać sprawę zagwarantowa-
mio neutralności Belgji i Holandji
przez wszystkie kraje europejskie z
"Niemcami włą'znie,

materjałów
wybuchowych w Wiedniu.

zówki w sprawie ewentualnych za-
mechów kole'owych. Na podstawie
notatek policja znalazła składy po-
boczne w dzielnicach 9, 14 i 19-ej
miasta Wiednia. Sprawa przybiera
ogromne iozmi:ry, Dokonano licz-
nych aresztowań. Nazwiska areszto
wanych trzymane są w tajemnicy,

Likwidacja Rady Rewolucyjno - Wojennej
w

MOSKWA (Pat). W związku z
Z. S. R. R.

„ca kolegjum komisarjatu ludowego

  

kunastu aresztowań, |
realizcwaną obecnie reorganizacją wojny i marynarki. Nazwa komi- kowie. Żandarmi czescy aresztowali_ Natychmiast wysłano na miejsce

kilkanastu studentów ukraińskich, u
których znaleziono znaczne zapasy
task: granatów i innych materja-
łów wybuchowych oraz broni. Jak
wynika ze śledztwa, materjały te
miały być przemycone do Polski,

Na obszarze województwa stani-
sławowskiego trwają w dalszym cią-
gu aresztowanią w związku z akcją
wywrotową prowadzoną przez tam-
tejszą ludność, Ogółem aresztowano
około 1000 osób, z których część po
przesłuchaniu zwolniono.

|wywiauowców z psem policyjnym,
„który, idąc za tropem, doprowadził
| ich do jednej z chat, gdzie sprawcy
| byli zebrani. Wszystkich ich przy-
trzymano.i odstawiono do aresztów
śledczych w Stanisławowie. Na-
zwiska trzymane są w tajemnicy.
Uszkodzoną linję natychmiast na-
prawicno.

Tego samego dnia nadeszła wia-
domość, że w Bohorodczanach jacyś
sprawcy zerwali chorąświe polskie,
wywieszone na budynkach szkoły i
Sokoła. Dodchodzenia w toku.
 

DOM AKADEMICKI
na warunkach hotelowych

Wilno, Góra Bouffałowa 4
Przyjmuje od

wycieczki”
po cenach

dn. 21-VI r. b.

stów

do Moskwy wiadomość 0 dymisji
dotychczasowego ambasadora Na-
dolnego. Nadolny był zwolennikiem
porozumienia '/sowiecko-niemieckie-

MOSKWA (Pat). Dziś K

LONDYN (Pat). Dziś Chamber-
lain złożyi w izbie śmin projekt u-
stawy, która upoważnia rząd do
utworzenia urzędów clearingowych.
Do urzędow tych wpływałyby należ-
ności z tytułu niektórych długów za-
$ranicznych. Jednocześnie projekt
przewi luje wprowadzenie restrykcyj
w stosunku da imposterów z nie-

MOSKWA (Pat). Agencją Tass zał ы
kategorycznie zaprzecza domesie-
nicm prasy angielskiej, jakoby rząd

Dymisja ambasadora niemieckiego w Moskwie.

Projeki ograniczeń importowo-walutowych
w Niemczech.

Sewiety nie ogłoszą moratorium.

, władz sowieckich ogłoszono dekret,
mocą którego zostaje zlikwidowana:

go. Dymisję jego sowieckie koła po-, Tada rewolucyjno-wojenna, stanowią|
lityczne traktują jako zaakcentowa- |
nie nieprzyjaznego kursu polityki|
iemie-kiej wobec ZSRR.PPWOW o? NOWY JORK. (Pat). — Nieby-.

wałe upały i susza panują w dal-;

 

| Własny domek
z ogródkiem

Sprzedaż zalesionych budowlanych
działel

iktórych krajów Stoi to w związku
z zapowiedzią zawieszenia transteru
przez Niemcy, Clearing polegać bę-
dzie na zatrzymywaniu należności
za towary z Niemiec i pokrywaniu
z tych sum należności angielskich
eksporterów i wierzycieli z tytułu
udzielonych Niemcom pożyczek.

przy samym przystanku

PONARY
(14 minut od Wilna)

w mieście- ożrodzie Jagiellonów

Działki od 500 złotych
na raty do 3 lat.

Letniska do wynajęcia.sowiecki zamierzał ogłosić mora-
torjum dla długów zagranicznych.  od 10do 2

 

    

   

Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77 |
dz. i od 6 do_8_ godz.w.I

sarjatu zmieniona będzie na „komi-
sarjat obrony” a na jego czele po-
zostaje Woroszyłow.

Upały i susze wAmeryce.
szym ciągu na olbrzymich przestrze-
niach Stanów Zjednoczonych. Jedy-
nie w stanach wschodnich w ciągu

ostatnich 24 godzin spadły silne de-
szcze. W: stanie Maryland i Delaba-
re deszcze ulewne wyrządziły na-
wet psważne szkody.

NA SEZON KĄPIELOWY|
firma L. PLIHAL I S-ka

Mickiewicza 15
poleca:

KOSTIUMY kąpielowe
KOSTIUMY plażowe

SPODNIB I BLUZKI plażowe
RĘCZNIKI I PŁASZCZE kąpielowe.
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Roestja Austrjacka
a Juosinoja.
(Korespoadencja wiasnaj.

belgrad, w czerwcu.

Osią zainteresowania  jugosło-
wiańskiej opinj: publicznej jest zno-
wu kwestja austrjacka, która stała
się aktuainą przez wznowienie za-

machow hakenkreuzlerowskich na

ierytorjum Austrji i pizez spotkanie

Mussoliniego 4 Mitlerem w Stra,

tembardziej, że szetom rządów nie-

mieckiego 1 wioskiego, towarzyszą

kierownicy polityki zagranicznej

tych państw, m:nister spraw zagra-
nicznych von Ncurath i podsekretaiz
stanu Suvich.

Prasa  jugosłowiańska wyraża
przekonanie, ž+ austrjacki problem,

«tóry dotychczas oddzielai polityki
niemiecką od polityki włoskiej, jes
įlownym przediniotem rozmów po-
między Mussoliaim a Hitlerem. „Ju-
tarnji List' uważą Austrję za wulkan
Europy i powiada, że cata mądrość
dyplomatyczna okazała się niedo-
stateczną, dyplomacja okazała się
niezdolną.na tyle, aby sparaliżować
destruktywne działanie tej miotły
na ciele Łuropy. Kwestja austrjacka
budzi kłopoty już od samego po-
czątku, Zdaniem tego pisma, pań-
stwo to staje się powoli jakąś po-
łudniowo - amerykańską republiką,
gdzie rewolucja co miesiąc zmienia
podstawy państwa. Rzymskie proto-
kóły — pisze „Jutarmii iist' — nie
zdotały skonsolidować pozycji Dol-
ifussa. Dezorganizacja w Austrji jest
korzystnym  g'untem dla powrotu
Habsburgów. Kestytucja tej dynastji
spotyka się ze sprzeciwem nietylko
państw sukcesyjnych, aie i ze sprze-
ciwami Niemiec. Stanowisko Włoch
w tej kwestji było w ostatnim czasie
niezdecydowane Były momenty,
kiedy zdawało się, że Włochy nie
wypowiedziałyby się przeciw re-
stauracji, gdyby Habsburgowie przy
jęli włoską orjentację. Ale zdaje się,
że pogiądy włoskie przecież się zmie
niiy i że Włochy przecież doznałyby
strat.

Podobnie pisze i zagrzebskie
pismo „Novosti , które podkreśla, że
reżym Dollfuss« zorganizował po-
wrót arcyksięcia Eugenjusza jako
wsięp do śry o restaurację dynastji
habsburskiej w Austrji, Pismo to pi-
sze dalej, że dla propagandy na rzecz
powrotu trgów reżym Dollfus-
sa zyskał przyjaciół w Auglji, we
Włoszech i Francji. Niektórzy Fran-
cuzi podobno widzą w restauracji
możliwość przeszkodzenia anschlus-
sowi, Gdyby restauracją doszła do
skutku — piszą „Novosti' — w Au-
stuji wytworzone zostałoby silne
środowisko katolicko - niemieckie.
Mała Ententa zajęła wobec tych
prób jasne, zdecydowane stanowi-
sko negatywne, Minister Jewticz
niedawno podkreślił to wyraźnie.
Gdyby Austrja zeszła z drogi awan-
tur, mogłaby zapewnić «sobie swą
niepodległość _" przy współpracy
wszystkich czynników  międzynaro-
dowych, które życzą sobie, aby nie-
podległość austrjacka została zacho-
wana, R

Również belgradska „Stampa”
poświęca ostatnim wypadkom па te-
renie międzynarodowym specjalny
artykuł, w którym na wstępie mówi
się o wizycie ministra Jewticza w

yżu i jego pozytywnej pracy dla
pokoju w Europie. „O ile chodzi o
spotkanie  Hiiiera z  Mussolinim,
pismo to jest zdania, że po utracie
Aibanji Włochy chcą objąć protek-
torat nad Austrją i że od tego celu
nie odstąpią. Ale spotkanie dwóch
dyktatorów przecież ma doniosłe
znaczenie, Jest to przedewszystkiem
spotkanie, które do pewnego stopnia
ma być manifestacją. Zdaniem pisma,
jest to odpowiedź na rezolucję Fran-
cji, Anglji i innych państw na kon-
ferencj; rozbrojeniowej. W. tej kwe-
stji Wiochy nie ustaną popierać Nie
miec. Spotkanie Hitlera z Mussoli-
nim ma zupełnie odwrotną tenden-
ję, niż spotkanie Jewticza z mini-
strem Barthou. Również „Prawda”
w konmientarzach do paryskiej wizy-
ty jugosłowiańskiego ministra spraw
zagranicznych wskazuje na to, że
Mussolini stara się manewrować
przeciwko polityce Francji, która
ma powodzenie i dlatego zgodził się
na spotkanie z Hitlerem, zapropono-
wane ze strony niemieckiej. Pismo
to cytuje głosy angielskiej prasy,
które sądzą, że paryskie rozmowy
pomiędzy Jewticzem i  Barthou
znacznie utrudnią niemiecko-wło-
skie zbliżenie, które ma nastąpić po
spotkaniu się Hitlera z Mussolinim.

Dr. J. K.

"Zabiegi Japonii.
„Hajnt' donosi, że Japonja zao-

fiarowała Turc'i swoją pomoc w u-

zbrojeniu floty tureckiej i zaopa-

trzeniu jej w instruktorów, oraz о-

fiarowała jej przyznanie swobody

ruchów w stosunku do obszarów na

Kaukazie, wzamian za zerwanie z

Rosją. Admirał japońs 1 Matsuma,

będąc niedawno w Turcji ponowił tę

propozycję, której Tu'cja rzekomo

nie przyjęła. Według wiasnych słów

admirała: ›
„miał >n podobną rozmowę w

 

Ber-

DZIENNIK MILENSKI

2 prasy.
ATMOSFERA

Opinja publiczna zaczyna powo-
li zastanawiać się na trzeźwo nad
atmosierą, w jaxiej możą rodzić się
zbrodnie wszelkiego rodzaju. Zabie-
ra również w t:j sprawie gios kato-
wicka „Polonia , wypowiadając swe
zdanie mocnemi słowami:

„Zwolennicy stosowania sny fizycznej

w życiu polityczaeęm, spoiecznem 1 рай-

stwowem są wrogami społeczeństwa i pań

stwa, bez względu na pobudki, któremi

sę kieruą. Nikt uie ma prawa icalizować

swoich pogiądów ' celów politycznych dro-

śą śwałtu . środkumi, sprzecznemi z zasa-

dami moralnemi * obowiązującemi ustawa-

mi Nikt nie jest władny wbrew obowiązu-

jącym ustawom, posługując się siłą fizycz-

ną, albc świadomie je naciągając do swoich

celów, dążyć do zmiany stcsunków w pań-

stwie”.

A dalej czytamy:
„Niestety, w cdrodzonej naszej Ojczy-

źnie wypadki rozwiązywania konfliktów

politycznych przy pomocy siiy fizycznej

zdarzają si* zbyt często i w wielkiej roz-

piętości: ou częst. powtarzejącej się grož-

by użycia tego środka, aż do rzeczywiste-

go stosowania go, czy to w pojedynkę, czy

to zbiorowo, zarówno przeciw jednostkom,

jak i przeciw wszelkim wspólnotom, a by-

wało nawet, że sosowano ię metodę prze-

ciw najwyż!zej wspólnocie doczesnej: prze-

ciw państwu. Ofiarami tego przewrotnego

systemu padli: pierwszy prezydent RP

ministrowie, generałowie, wyżsi 1 niżsi urzę

dn:cy państwowi, rublicyśc, ludzie zajmu-

jący czołowe stanowiska w życiw ; uiitycz-

nem, społecznem i gospodarczem, padały

jednostki, ale padały też całe wspólnoty”.

Co to są t. zw. „endo-sani“?

W. „Życiu Akademickiem“ (pis-

mo miodych p.isudczykėw), znajdu-
jemy artykuł, zatytułowany „Takie

proste, a jednak..."  Przytaczamy

dwie cytaty, które są tak wymowne,

że wsz lkie koruentarze są zbytecz-

ne,
Pierwsza cytata:
„Przedewszystkiem konserwa grubo się

myli, jeśli uważa, że tylko BBWR repre-

zentuje Rewolucję Majową. Raczej prze-

ciwnie: Poza przywódcami i nieliczną gru-

pą członków — rdzeń BBWR — w pamięt-

ne dni majowe 1926 r. był po stronieWi-

tosa, po stronie „partyjników” i geszefcia-

rzy. Po przewrociz sprytnie zamurował się

w BBWK jako t. zw. potocznie „endosani”

(Ł. j. usanowani endecy). Do endo-sanów

należą i książęta Rardziwiłłowie i Hołyńscy

et tutti quanti, z panem Kakowskim z dru-

gie, strony na czele. й

Rdzeń natomiast przełomowców znaj-

duje się poza BBWR. т

I to znajduje się w tem położeniu, z

swym dorobkiem — karmi molocha BB.,

który świadomie dyskontuje, jak całość —

POKŁOSIE ODWIE

 

morale Rewolucji, chociaż jest jej wykoszla
wieniem, a nawet zaprzeczeniem.

Druga cytatu:
„Nie chcemy posądzać płk. Prystora o

dwulico:'ość lub brak myśli przewodniej w
działaniu. Dalecy jesteśmy od tego. Ale
proszę nam odpowiedzieć na maleńkie za-
pytanko: Czy nie złudzeniem panów t. zw.
„pulkownikow“ jest, że oni rządzą w Pol-
sce? Czy nie złudzeniem jest, panie płk.
Prystorze, że Brać Legjonowa, że charakter
Legjonów wyciska swe piętno na pracach
państwa polskiego.

Jeśli Panu wytrącono stołek z pod nóg
i zawisł Pan na pięknym, ale nieużytecz-
nym szwurze własnych mitych słów, jakc
przykład polityka. nie wyziągającego ko-
niecznych wniosków, to cóż mówić, o —
no, chocby — delegatach na zjazd Związku
Legjonistów.

Rozumiemy, że czasami dobre są i po-
zory złudzenia, ale przecież mie poto był
maj 26 r., aby zamiast tresci, dawać naro-
dowi, jako strawę naszych świętości wspo-
minek i ciężkostruwny chleb moral insa-
nity. A rzeczy są takie proste. = Wyciąg-
nąć rączkę dozorcy więziennego i — do
karceru. Skreślić z listy „dobrze sytuowa-
nych”. Przepędziś precz handlarzy czci!
Przeorać grunt i nowe zboze zasiać.

A tednak się tak nie robi".
Jednem słowem, obóz zwarty i

jednolity.
Młodzież i kryzys.

Kouserwatywno - sanacyjne pi-
5то „Схаз“ w swym dłuższym arty-
kule podaje krytykę obecnej mło-
dzieży polskiej i surowy sąd nad nią
łączy z przyczynami obecnego kry-
zysu. Pasłuchajmy co o tej młodzie-
ży sądzi pozorny jej znawca:

„Nasza młodzież została wychowana w
atmosferze nienawiści. Młodzież narodowa
została wychowana w atmosferze nienawiś-
ci do rządu a przedewszystkiem do żydów.

Miodzież ukraińska — w duchu nienawiści
do Polski. A młodzież Legionu Młodych —
„w kierunku nienawiści do endecu, do Koś-

cioła i do t. zw. sfer posiadających”.

Ten ferment wśród młodzieży ma
się według „Czasu' ściśle łączyć z

nieustabilizowaną sytuacją politycz-

ną w kraju:
„Gdyby sytua ja gospodarcza była lep-

sza, gdyby widziano energiczniejszą walkę

z kryzysem, gdyby aktywność rządu w tym

kierunku była większa, to i sytuacja poli-

tyczna byłaby bardziej ustabilizowana, to

nastroje byłyby lepsze. Jakżeż się często

słyszy na ulicy zdanie: „niech rządzi kto
chce, byleby było lepiej”,

To też rząd musi wytężyć maksimum
energji w kierunku św esĄ kryzysu.

Musi działać. I szybko, i energicznie, i ro-

zumnie. Nie możę pozwolić kryzysowi śli-

maczyć się, stawać się stanem chronicz-

nym. Tego wymaga nietylko sytuacja go-

spodarcza, ale, w jeszcze większem stopniu,
sytuacja społeczna i polityczna le, < :

Zwalczać kryzys — tyiko jak?
Zarządzenia administracyjne na zwa

czenie kryzysu nie wpłyną. Półśrod-
ki ekonomiczne i podatkowe taksa-

mc. Na to trzeża gruntownej zmia-

ny — wszystkiego, całej dotychcza-
sowej polityki śospodarczej.

DZIN GOEBBELSA.

 

 

W głosach pism francuskich.

Wrażenia odwiedzin p. Goeb-

belsa w Warszawie były w Paryżu,

jak świadczą uwagi dzienników, na-

ogół ujemne.
L'Ordre nr. 1638 z 15-go b m.:
„Jaki jest dokiadny cel odwiedzin p.

Goebbelsa w Werszawie? Niemcy muszą

w tej chwili myśleć przedewszystkiem 0

odbudowaniu swej siły. Starają się przeto

uśpić tych, których czujność mogłaby prze

szkadzać w przygotowaniu ich przyszłych

zamysłów ku wschodowi, oraz starają się

roziuźnić zgrupowania, które w danej chwi-

li mogłyby być zaporą przeciw wykonaniu

tych zamysłów. Oto, w gruncie rzeczy, ca-

ła tajemnica obecnej polityki Niemiec

względem Polski. Ale Polska nie powin-

na zapomisać, że znajduje się na drodze

Rzeszy i tych przestrzeni słowiańskich,

gdzie Hitler widzi dla swego kraju rozie-

gły obszar kolonizacyjny. Na szczęście je-

dnak można stwierdzić, że okrzyk ostrze-

żenia padł w samej Polsce. Wielu polity-

ków i wielu dziennikarzy okazało tam ja-

sne widzenie rzeczywistości”.

Le Matin nr. 18349 z 16 b. m.:

 

„Wbrew wiadomościom _— półurzędo-

wym, które usiiowały przedstawić podróż

p. Goebbelsa do Warszawy jako nie mają-

' cą charakteru urzędowego, jest obecnie rze

czą jawną, ze nietylko chodzi o akt przy-

! goiowany we wszystkich punktach przez

oba rządy w Berlinie i w Warszagie, ale,

że znaczenie jego znacznie przekracza gra-

nice pozorae, jakie starano się mu zakre-

ślić poć osłoną odczytu propagandowego.

1 tak oto widzenie się dr. Goebbełsa z mar

szałkiem Piłsudskim, któremu próbowano

początkowo przeczyć, „odbyło się w obec-

mości pułk. Becka i p. von Muiihe'go, co

dostatecznie objaśnia jego charakter”.

Le Temps nz, 26587 z 16 b. m.:
„Wygląc stolicy Polski i bardzo šei-

słe zarządzenie zabezpieczające, utóre mu-

siano przedsięwziąć z powodu pierwszych

odwiedzin ministra Rzeszy w Polsce, nie po

zostawiają zadnej wątpliwosci co do uczuć

szerokich warstw Iudnošci“.

W. ten sposob w głosąch pism pa

ryskich odźwierciedliły się główne

rysy odwiedzin p. Goebbelsa w

Warszawie.
—

 
Zaopatrzenie emerytalne.

MW, Dziennik:: Ustaw ogłoszone zo

stało zapowiedziane juz rozporzą-

dzenie Prezydeata Rzeczypospolitej
w sprawie wyboru zaopatrzenia e-

merytalnego tych funkcjonarjuszów
państwowych i zawodowych wojsko
wych, którzy posiadali w dniu 31

stycznia conajmniej 15 lai służby i

pracy zaliczalnych do wysługi e-
merytalnej i uzasadniających ro-

szczenie o emeryturę, którzy przy

rozwiązaniu z nimi stosunku służ-
bowego, nabywają prawa do eme-

ryłury ||
Otrzymują oni prawo wyboru—

bądź to zaopatrzenia emerytalne-

go należnego im na zasadzie prze-
pisów emerytalnych, obowiązują

cych w czasie rozwiązywania  sto-

sunku służbowego, (t. zn. nowej u-
stawy uposażeniowej lub jej ewen-
tuainych późniejszych dalszych no-
welizacyj), bądź też zaopatrzenia,ja

kie otrzymaliby. gdyby stosunek służ
bowy z nimi został rozwiązany w
dniu 31 stycznia 1934 r. |t. zn, na

podstawie dawnej ustawy uposaże-
niowe|.

To samo posiadają wdowy i sie-

 

Wiadomość, udzielona Woroszy-
towow., pisze dalej ,„Hajnt”: 

i

„Wywoiala panikę w Kremlu, Biuro

| Polityczne postanowiło wysłać Litwinowa

do Genewy z poleceniem wszczęcia po-

śpiesznych kroków, aby Rosja wstąpiła do

Ligi Narodów i zawarła przymierze woj-

roty, o ile ich mąż lub ojciec zmarł

w cżynnej służbie lub przed uprawo-
mocnieniem s'ę orzeczenia o przy-

znaniw i wymiarze emerytury. Pra-

wo wyboru służy w ciągu 30 dni od

dnia następującego po doręczeniu о-

rzeczenia o przyznaniu i wymiarze

emerytury lub pensji wdowiej, albo
sieroczj. Jeśli jednak orzeczenie to
zostało doręczone przed wejściem w
życie obecnego dekretu (t. j. przed
19 cz>rwca 1934 r.), bieg terminu
30-dniowego rozpoczyna się dopiero
od dnia tego.

Dokonany wybór nie może być
odwołany. O ile ktoś nie dokona
wyboru w przepisanym terminie, о-
trzymuje emeryturę na podstawie
przepisów obowiązujących w chwili
rozwiązania stosunku służbowego.

Emerytom, którzy w czynnej służ
bie niż nabyli prawa do uposażenia
określonego w dekrecie o uposaże-
niach z 28 października 1933 albo w
późniejszych ustawach i rozporzą-
dzeniach, dolicza się poczynając od
1 kwietnia 1934 r. do podstawy wy-
miaru uposażenia emerytainego 10
proc. tej podstawy. Przepis ten jed-
nak nie dotyczy pensyj wdowich i
sierocych. Natomiast rozciąga się on
także na tych, którzy w myśl obec-
nego dekretu dokonają wyboru e-
merytury na rzecz dawnych przepi-

| sów.
|  Pocztowcy : pracownicy lasów
| państwowych objęci są także nowym
dekretem.

 
linie i w Warszawie, gdzie do jego planu skowe z Francją w formie „paktu wza-,

odniesiono się z sympatją”. jemnej pomocy”, l

 

1] Maciecz od lat służy. Wynikiem te-

jzostały na wystawie w Trocadero

WALNE ZEBRANIE
Polskiej Macierzy Szkolnej Ziem Wschodn,

w Wilnie.
W niedzielę dn. 17 bm. przy u-

dziale dyr. P.M,S. w Warszawie=Ą
p. Józeta Stemlera, orez delegatów
Kół wileńskich i zamiejscowych od-
było się walne zebranie Macierzy.

Zebranie zagaił prezes zarządu
centrainego — p. Stanisław Węsław
ski, przewodniczył — prezes Rady
Nadzorczej dr. Feliks Swieżyński.

Ogó.ne sp:awozdanie Zarządu
przedstawił dr. Michai Ambros —
sekretarz Zarządu Centralnego  o-
brazując stan prac kulturaino-ošwia
towych Macierzy za rok 1933/34, Ma
cierz Szkolna na skutek znacznego
spadku oiiarności społecznej, oraz
zmniejszenia się zasiłków skarbu
państwa, musiała z konieczności o-
śraniczyć zakres prac. Dotyczy to
zwłaszcza odcir.ka szkolnego.

Ilosc szkół powszechnych Macie-
rzy spadła w roku sprawozdawczym
z 16-tu do 7-miu, w których z nauki
korzystaio 387 dzieci. Pozatem Ma-
cierz prowadziia dwie bursy, Kursy
Wieczorowe, 3 IJomy Ludowe, 2 czy
telnie, 5 bibljotek w Wilnie i 17 na
prowincji. Ruchome Uniwersytety
Ludowe, przedstawienia amatorskie
i zabawy oraz szeroką akcję odczy-
tową. |

Zarząd Centralny, otoczając szcze
gėlną troską szkolnictwo powszech-
ne pragnął nietylko utrzymać pro-
wadzone przez siebie szkoły, ale
ilość ich zwiększyć, zważywszy sto-
pniowo wzrost liczby dzieci w wie-|
ku szkolnym,
działu do szkót publicznych. Z no-
wym rokiem szkolnym ilość ta prz.
kroczy 15.000 dzieci.

Mając to ma uwadze, Zarząd
Centralny rozpoczął szeroką akcję
w kier.nku stwarzania Kół Opiekuń
czych, mających za zadanie utrzy-
mywanie jednej ze szkół Macierzy.
Szczegolny oddźwięk znalazła tego
rodzaju akcja w Łodzi. Na terenie
Wilna na wyróżnienie zasiuguje o-
bywatelskie  zianowiska Związku
Zjedn. Kolej. Polskich, który zgłosił
swój akces do współpracy z Macie-

rzą.
Mino ciągłych trudnosci finanso

wych, Zarząd Centralny wytrwale
dązył do wypeinienia zadań, jakim

 
'

go jest ożywienie na niektórych od-

Z istniejących $U Koł Macierzy
(w tem © w Wzniej iniensywną ak-
cję prowadziły Koia w: brasławiu,
Uru, Prozorokach, Dziśnie, Pod-
brodziu i Waile'ce.

Na szczegó!uą uwagę jednak za
sługują prace Akademickiego Koła
Macierzy w Wiinie, które, icząc za-
ledwie 52-ch czionków, rozwija bar-
dzo intensywną i rozległą akcję oś-
wiatowo - społeczną na terenie Wil-
na i Wileńszczyzny, prowadząc we
własnym zakresie j wiasnemi siśami:
Kursy dla analiabetów, Kursy Wie-
czorowe Doksz:ałcające w zakresie
7 kl. szk. Pows”., Kiub dzieci ulicy,
Ruchome Uniwersytely Ludowe,
bibljotekę oraz akcję preiekcyjną.
W, roku 1933/34 wygłoszono — 312
odczytów przy udziale przeszło
12.000 osób. W! lipcu rb. Koto znów
organizuje Ruchomy Uniwersytet
Ludowy na terenie Wiłeńszyczyzny.
Ro sprawozdawczy wykazał, że

okres upadku Macierzy bezpowrot-
nie minął.

Sprawozdanie finansowe T-wa
złożyt skarbnik — p. Jozet Bor-
kowski.  Dzięzi bardzo celowej i
oszczędnej gospodarce Zarząd Cen-
tralmy opanował swe trudności finan
sowe, co pozwoliło na zwiększenie
zakresu prac oświatowych Towa-
rzystwa.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
ziožyt d.. Feliks Świeżyński.

Po sprawozdaniach wywiązała
nie mających przy jsie bardzo ożywiona dyskusja, doty-

cząca zarówno stanu finansowego,
jak i prac oświatowych. Szczeżólnie
ciekawe momenty pracy na przysz-
łość podkreślił w swem przemówie-
nu: p. dyr. Steraler w Warszawy.
W wyniku ctyskusji udzielono Za

rządowi absolutorjum z podzięko-
waniem.

Następnie dokonano  uzupełnia-
jących wyborów, powołując do Za-
rządu PF.: Inż Bolesława Domań-
skiego Aleksandra Zwierzyńskiego,
Marję Reutt, Zugmunta Karpowicza,
Adolta Richtera. Marję Iwaszkiewi-
czową oraz do Rady Nadzorczej: Dr.
F. Świeżyńskiego, W. Bańkowskie-
go. W. Hołownię, Ludwiga Ostrejkę
i M. Strumiłłę.

Po zebraniu walnem o godz. 5-ej
poł. rozpoczęły się obrady Zjazdu cinlkach pracy, zwłaszcza w dziedzi-

nie oświaty pozaszkolnej.

po
Delegatów Kół Macierzy.

 

Wystawa sztuki,
(Paryż - KAP), Mamy obecnie w

Paryżu dwie wystawy sztuki chrze$-
cijańskiejj Są to: „Wystawa Męki
Pańskiej" (L'Exposition de la Past
siom) w Trocadero i „Wystawa sztu-
ki dzisiejszej” (x'Exposition de I'Art
d'aujord'hui) w pałacu de Rohan,

Na pierwszej z tych wystaw
zgrupowano fragmenty związane z
męką Zbawiciela: wjazd Lriumfalny
do Jerozolimy, ostatnia Wieczerza,
Chrystus w Ogrójcu, osądzenie i ska
zanie Jezusa, Golgota ; śmierć Zba-

wiciela. B
Organizatorzy wystawy, nawią-'

zując do 1900-letniej rocznicy Męki
Zbawiciela świata — zebrali nie-
zwykle imponujący materjał arty-,
styczny. A. więc, od starożytności,
chrześcijańskiej poprzez renesans a
do czasów obecnych zgromadzone

arcydzieła mala:stwa religijnego jak
Velasquez, Rembrandt, Michał
Aniół, Leonardc. da Vinci, ilustrują-

ce dzieło Odkupienia iudzkości. Po-
nadto widzimy tam emalje, dzieła

szluki z kości sioniowej, witraże, mi-

njatury, wyroby złotnicze—a wszyst

ko zestawione w sposób wysoce ar-
tystyczny i wprawiający w ių

liczne rzesze zwiedzające wystawę.
MW) pałacu de Rohan wystawiono

dzieła sztuki religijnej nowoczesnej,

z pośród których prace Ronault'a

, .. ” . °

chrzešcijanskiej.
Bourdelle'a, Lesnoir'a, Gustawa Mo-
reau i innych. Prawdziwą rewelację
stanowi tu niezwykle bogaty dział
architektury kościelnej,

I oto wniosk:, które się nasuwają
przy zwiedzan u tej niezwykłej wy-
stawy: że artysta, nie mający łaski
wiary, tworzy dzieła, wprawdzie
piękne nieraz w linji i w technice
imponujące, ale bez głębszego wy-
razu — martwe. Natomiast genjusz
artyzmu, natchniony żywą wiarą,
tworzy arcydzieła tchnące życiem,
nie wywołujące beznadziejności i
smutku, ale posudzające najszlachet
niejsze serca.
A drugi wniosek ten, że oddzia-

ływanie sztuki religijnej na kształ-
towan'e kultury ludzkiej posiada ol-
brzyme znaczenie. Dzieła sztuki re-
ligijnei stanowią unaocznioną synte-
zę wzłotów wyobraźni i woli ludz-
kiej w tęsknocie do najwyższych
ideałów.

Te dokumenty najwyższego ar-
tyzmu, te nagrumadzone na wysta-
wie przecudne obrazy, rzeźby j tka-
niny poglądow dowodzą, że pier-
wiastek religijny — wbrew  twier-
dzeniom ignorantów, szerzących w
czasach dzisiejszych bezbożnictwo
— że ten pierwiastek żywej wiary
z duszy ludzkiej nigdy nie zostanie
wydarty.

ERKSA LOT RLII ETBSTAS EDI РИ ЕЕЬ

Kto będzie miaistrem
spraw wewn.?

Pomimo mianowania premjera
Kozłowskiego ministrem spraw
wewn , w kołach bliskich rządu mó-
wi się, że jest to zarządzenie tylko

przejściowe i że p. Kozłowski zatrzy

ma tękę spraw wewnętrznych tylko
na czas, potrzebny do przeprowa-
dzenia wszystkich zarządzeń, jakich

wymaga obecna sytuacja, poczem

stanowisko to obejmie na stałe kto

inny. Jako przypuszczalnych na-
stępców wymieniają w pierwszej
linji b. ministra Miedzińskiego, po-
zatem zaś ministra Paciorkowskiego
oraz płk. Ryszanka.

P. Koc ambasadorem?
Wobe: ustąpienia amtasadora

Skirmunta z placówki dyplomatycz-
nej w Londynie, wymieniany jest wi-
ceministe: skarbu pułk. Koc — jako
kandydat na stanowisko ambasadora
Polski w stolicy Anglii.

Jednocześnie w kołach politycz-
nych padało nazwisko b. ministra
spraw zagranicznych p. Augusta Za-|
leskieyo, jako tego, który ma najwię|
cej szans na objęcie ambasady lon-
dyńskiej,  
 

jczuć brak wody.

Zgon ks. Wellingtena.
W poniedziałek nad ranem zmarł

w Londynie po dłuższej chorobie w
86-ym roku życia ksiąze Wellington.
Był on potomkiem w prostej linji
wielkiego wodza z czasów wojen
napoleońskich feldmarszałka księ-

cia Wellington . — Zmarły posiadał
szereg tytułów hiszpańskich oraz
wielkie dobra w Hiszpanii, które by-
ły nadane jego przodkowi za uwol-
nienie półwysp': Iberyjskiego z pod
władzy francuskiej. Dobra te zostały
częściowo skonfiskowane po wybu-
rf rzwolucji hiszpańskiej w roku
1931. .

Upały we Francji.
W, całej Francji panują niezwyłe

upały. W, Paryżu termomctr wska-
zywał w niedzielę 31' C, powyżej ze-
ra w cieniu. Z prowincji nadchodzą
wiadomości o upałach, Posucha wy-
rządziła niezwykle dotkliwe szkody.
W Liile daje się od kilku dni od-

Zarząd miejski
przedsięwziął śiodki, celem zaopa-
trzenia ludności w wodę.
—————>—>—232———>—..

Popierajcie Polską Macierz
: Szkolną.

Teatr «Lutnia».
„Bohaierowie“, opereika w 3 aktach

Oskara Straussa.
Pogwizdując sobie znaną melo-

dję — „Każdemu wolno śpiewać”,
Dyrekcja teat:«w miejskicn także
zabrała cię do wystawiania opere-
tek.

Zapewne każdemu wolno
śpiewać, ale czy w małem Wilnie
pożądane są aż dwa teatry o tym
samymi charakierze i podobnym
repertuarze?

Sądzę, że nie. Skutek będzie

taki, że ani w jednym, ani w dru-
gim teatrze nie będzie publiczności.

Nasze Wilenko coś zanadto się
zaoperetkowało Czyżby to świad-
czyć miało o zmianie itak poważ-
nego cotąd charakteru jego miesz-
kańców?

Chyba nie. To poprostu rywali-
zacja teairów u lepsze nie tyle w
dziedzinie lekk'ej muzyki, co o ser-
ca i «ieszenie publiczności.
W, Lutni „esteśmy w atmosierze czy-
stej operetki. 10 już nie komedja
muzyczna, która nie stając się dobrą
komecją, przestaje być dobrą ope-
retką. lutaj wszyscy śpiewają, śpie-
wają czasem nawet za długo i za

obłicie jak na gust dzisiejszy, ale
śpiewają iadne zeczy, mające swój
muzyczny sens i walo1 i tak mile
przypominające dobre tradycje ope-
ry komicznej.

Chociaż z komedji Shaw'a zo-
stały tylko strzępy, sama anegdota,
a słynne powiedzonka 1 zjadliwa
tendencja ulotniły się, libretto może
zabawić, dając możność wykonaw-
com kreowania postaci, które stały
się prawie klasycznemi typami ope-
retkowemi.

Premjera „Bohaterow“ była jed-
ną a świetniejszych w teatrze „Lu-

tnia'“.
Tria pań Kulczyckiej, Dal i Ła-

sowskiej słuchało się « przyjemno-
ścią. P. Dembowski dobrze się czuł
w roli urwisa pacylisty, zabawny
był p. Domosławski w roli pułkow-
nika, świetny p. Tatrzanski, jako
Masakruj

Siowem, pizedslawienie udane,
nie wyłączając tym razem i deko-
racji p. Cieślewskiego.

Taniec bułgarski podobał się
ogólnie.

„Lutnia” brawo! Nie R:

A diana 11-3 +

Ruch. wydzwniczy
AW tych dmach wyszia z prasy

książka is. Tadeusza Gieczki p. t.
„Kult obrazu N. Marji Panny Ostro-
bramskiej w dziejowym rozwoju”.
(Dysentarja doktorska), zako VI tom
studjów Teologicznych, ' nakładem
funduszu im Marji Skarbek-Ważyń-

skiej. Obejmuje ona 108 stron 1 10
reprodukcyj.

Książka ta ze wzgiędu na wyjąt-
kowe regjonalne znaczenie wyma-
gać będzie odpowiednich ręcenzji,
—

Kte wygrał na loterii?
W pierwszym dniu ciągnienia l-ej kla-

sy 30-ej polskiej państwowej loterji klaso-

wej, wiyksze wygrane padły na numery na-

stępujące:
Zł 15.060 na Nr. 66326.
Zi. 5000 na Nu. 41001.
ZŁ 2.000 na Nr. 59958.
ZŁ 1.000 na N-ry: 16934 28034 120524,
ZŁ 500 na Nry: 59813 112717 120505

124618.
ZŁ. 400 па N-cy: 5276 17869 22441 23468

25971 40394 71943 72684 116865 122654,

ZŁ 200 na N-ry: 21412 36012 47537

48726 80666 82327 85415 92515 162924,

ZŁ 150 na N sy: 3172 7867 8897 14625

19198 22459 22535 24164 26215 31368 39614
42809 43091 44674 45588 52152 52904 55843

58856 61458 65870 72719 75590 82349 90430

95332 97471 102250 106166 108329 109602

110141 1115117 111035 113127 113197 119478

152781 155736 162768 165806,

Ciągnienie popołudniowe.
15.000 na Nr. 121442.

ZŁ. 10.000 na Nr. 163470.
Zi. 2000 na N-ry: 122792 154116.

ZŁ 1.000 na N-ry: 129900 144/37 167607,

Zi. 500 na N-1y: 43920 92865 114789.

Zł. 400 na N-ry: 68005 94380 104676

1555.

В Zi. 200 na N-ry: 29310 33128 34655

40982 59904 96261 105138 153634 158275.

ZŁ. 150 na N-ry: 2210 4023 14310 15842

17:93 21927 27422 28729 34517 35333 36645

39271 42297 48028 55459 58795 60631 61696
63313 70585 71437 79070 85339 87472 91873

95318 96378 99692 102746 103372 104709

107300 '26482 130796 131038 134872 143669

160752 161690 163012 164131 168210 169210

169395 169621.

 

WARSZAWA |Pat). Dziś w drugim

dniu ciągnienia 30 polskiej państwowej lo-

terji klasowej padły następujące większe

wygrane na numery losów:

Zł. 50.000 — 74.399.
ZŁ 5.000 — 111.179, 152.574,

ZŁ 4,000 — 43.836, 66.626, 100.549,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,75—124,06—123,44. Berlin 201,90
—202,90 —200,90. Holandja *59,38—360,28—
358,48. Kopenhaga 119,40—120—118,80.
Londyn 26,72—26,85—26,59. Nowy Jork ka-
bel 5,27'/:- -5,321/2—5,26'/2 Oslo 134,35—
135—— 133,70. Paryż 34,97 — 35,06 — 34,88.
Praga 22,02—22,07.--21,97. Stokholm 137,80
—138,50—137,10. Szwajcarja 172,16—172,59
—1171,73. Włochy 45,63—45,75—45,51, —
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Bank Polski 84,50;
Cukier W-wy 19.50—19*/.  Lilipop 9,90;
Starachowice 10,30—10,25—10,35. — Tens
dencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe: Budowlana 43,70%
Konwersyjna 64'/4 Kolejowa 57,75. Dolas
rowa 71—70,50. Stabilizacyjna 66,25—
66,13. 4 i pół proc. |. ziemskie 471/, —
Tendencja dla pożyczek słabsza, dla listów
przeważnie słabsza

WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiej-
szym nie zanotowano żadnych większych
zmian na giełdach walutowych, Dewiza na
Berlin spadła w Warszawie z 202 wczoraj
na 201,90 dzisiaj natomiast w Zurychų wzrosła ze 117 do 117,20,
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Djazd malek kalolickich
na Jasneį 60rze.
W dniu 3 czerwca oabył się b.

liczny zjazd Mustek Nhaiolickich w
Częstochowie, Niestety, nuastę na-
sze, pomuno otrzymanego wezwania
nie braio w nim czyniiego udziału,
ani oticjaiaego ламе! udziaiu, Jedy-
mie N, U, K. wysłała w imieniu ze-
branych oUU podpisów depeszę tre-
ści następującej:

Częstochowa.  Klaszior Ojców
Paulinów, Fielgrzymka Matek, Deh;
melówna. — Nie mogąc przybyć o-
sobiście z przyczyn od nas niezależ-
nych, łączymy się sercem i duszą z
Wami u stóp Matki Częstochow-
skiej. W. kornej modlitwie błagamy
o ducha czynu katolickiego w życiu
naszem.

Maiki Wilna i Wileńszczyzny.
Podajemy poniżej uchwały Zja-

zdu, przyjęte jaxo rezolucje po wy-
słuchaniu rete.atów ppp. Zaleskiej,
Nuzikowskiejj Bogdanowiczowej i
Raygert. Р baika is

UCHWAŁY.
Wobec szerzących się wolnomy-

ślicielskicn prądów, które zatacza-
ją coraz większe kręgi, sięgając po
dusze muiodzieży obojga płci, od
szkół powszechnych począwszy, 1
wywołują ogóluą demoralizację o-
raz obniżenie obyczajów, — my,
matki katoliczki, zaniepokojone bier
nošcią caiego społeczeństwa, które
lekceważy tak groźne dla zdrowia
moralnego młodzieży niebezpieczeń-
stwo, po wspóluem porozumieniu na
zjeździe, odbytym dnia 3 czerwca
r. b., wzywamy wszystkie matki pol
skie katoiiczki by:

1) Pilnie śledziły bieg życią szkol
nego swych dzieci, zaznajamiały się
z podręcznikanu szkolnemi, kontro-
lowały lexturę, interesowały się, ja-
kim wpływom ulegają ich dzieci i do
jekich są wciągane orżanizacyj, i
stanowczo zabraniały dzieciom na-
leżenia do organizacyj, w ktorych
panuje duch sprzeczny z etyką i na-
uką Kościoła katolickiego, w pierw-
szym 1zędzie zaś do „Straży przed-
niej”, ktorej instruktorzy rekrutują
się z legjonem Młodych, potępione-
go przez episkopat polski.

2) By nie dopuszczały do urzą-
dzanig w szkołach wpólnych zabaw
młodzieży męskiej i żeńskiej, «tóre
rozbudzają jedynie przedwczesne
erotyczne instynkty, i są terenem
bliższego obcowania z sałodzieżą ży
dowską, działającą w wysok:m sto-
pniu demuralizująco na naszą mło-
dzież, co już niejednokroinie zosta-
ło stwierdzone.

3) By zaprotestowały przeciw
zatrzymywaniu młodzieży w szko-
łach przez całe popoiucnia, nieraz
do późnego wieczoru na różnych ze-
braniach lub w świetlicach, co ułat-
wia młodzieży wymykanie się z pod

rodziców 1 daje jej sposob-
ność do połajemnych spacerów i
schadzek  pociągających .za sobą
nieraz fatalne następstwa.

4) Wobec tego, że harcerstwo
schodzi z właściwej drogi, zairaca-

jąc ideologję aotychczas wyznawa-

ną, wzywamy matki katoliczki, by

zwróciły się do duchowieństwa z
prośbą o wślądnięcie w ię sprawę

i roztoczenie opieki nad harcer-

stwem, zwłaszcza, że przeistoczono
je obecnie w organizację państwo-

wą, specjalnie przez wszysikie szko-
ty popieraną. Gdyby zaś Związek
*harcerstwa polskiego mimo prote-
stów rodziców nie zapizestał for-

mowania swych podstaw. ideoiogicz

nych na zasacach wolnomyśliciel-
skich, — matki katoliczki będą zmu

szone dążyć do wycołania z harcer-
stwa swych dzieci.

5) Wzywamy dalej matki kato-
liczki, by wyzkyły się małoduszno-
ści i nieuzasadnionych obaw i tam,

gdzie chodzi o duszę ich dzieci od-

ważnie i zdecydowanie walczyły z

wszelkiemi zgubnemi wpływami,

zatruwającemi moralność młodzieży,
a tem samem osłabiającemu siłę du-
chową naszego narodu.

6) Ponieważ żyd-wychowawca ma
zawsze najgorszy wpływ na kształ-
towanie duszy į umysłu dziecka

chrześcijańskiego, a młodzież żydow
ska deprawuje naszą, — wzywamy

wszystkie matki katoliczki, by ener

gicznie domagały się usunięcia ze

szkół wychowawców żydów i wyeli

minowania elementu żydowskiego,

przez stworzen.e osobnych szkół

żydowskich.
7) Wzywamy w końcu wszystkie

miatki do usilnej pracy nad wszcze-

pianiem w dusze dzieci silnych za-

sad religijnych i moralnych, do

pracy nad wyrobieniem charakteru
dzieci, odpow:edniem ich  życio-

wem uświadomieniem, kształtowały

w nich poczucie obowiązku i odpo-
wiedzialności, ducha rycerskiego i

szlachetności, ilealnego poglądu na

świat i bezinteresownej pracy dla

Oiczyzny, tego wszystkiego bowiem
szkoła dziś nie daje i dać nie może,

jak długo nie znieniz gruntu pod-

staw, na których opiera wychowa-

nie,

(ny w boty. jałmożoize „„lartasu”
A już zaopatrzyłeś się?
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Francuzki a my.
Smutne wypatki lutowe, które

spowodowały daleko idące zmiany
w rząćczie irancuskira, zmobilizowa-
ły równiez świat zuewieści Francji.
Morrupcja, panująca wśród człon-
ków pariameniu i wpływy potężnej
organizacji masońskiej, ochraniającej
dotychczas swoich członkow przed
ręką sprawiedliwości j opinją publi-
czną — zmobiuzowały patrjotyczne
kołą kobiet Francuzek Ale Francu-
zki nie ograniczyły się rzucaniem
drobnych kan:yczków  utyskiwań,
miotanych nieśmiało do ogródków|
państwowej gospodarki; 32 organiza
cje kobiece, bez różnicy przekonań,
politycznych, zblokowały się w po:|
tężny zespół, aby rozpocząć ideową|
kampaaję o odiodzenie moralne swo |
jej ojczyzny.

W. prożramie swej deklaracji za-
powiadają one szerzenie zasad, zmie
rzających do radykalnych zmian w
ujmowamiu zjawisk życiowych. bu-
dzenia sumier:a obywateiskiego 1
zawodowego, uczciwości i cnót ro- |

“|dzinnych, poszenowania powziętycn
zobowiązań, jednem slowem odro-|
dzenia wortośc: moralnych i ducho-
wych.

JAK ANGLJA ZWA
Bezrowocie szerzy się we wszy-

stkich niemal krajach. Wszędzie
społeczeństwa toczą z klęską ią u-
silną walkę. Nigdzie jediak może
tak racjunalni> i intensywnie nie
jest ona prowadzona, jak w Anglji.

Silne poczucie odpowiedziainosci o-
raz doirzałości społecznej Anglików

przyczyniają się bezwątpienia do

powszechnego zainteresowania się

losem bezrobotnych, Fomoc ta nie
polega wcale na wydawaniu zapo-
mćg bezrobotaym, na pewnych
świadczeniach pieniężnych lub ży-

wnościowych. Dają ją w Klubach dla

bezroootnych, zainicjowanych przez

propaganaę księcia Walji oraz pu-
blicystę Maisa przez radjo.

- Dzięki tej akcji istnieje obecnie

w całym Londynie około 250 klu-
bów dla bezrobotnych, a w całej
Anglii jest ich raniej więcej parę ty-

sięcy. Kluby 'e niosą swym człon-

kom: oświatę, pracę dla własnych

potrzeb i dla cobra ogółu, a także

rozrywkę. Tradycja społecznej pra-
cy w Anglji jest bardzo silna į to

niezmiernie ułatwia zadanie. lnsty-

tucje oświaty dla dorosłych organi-

zują fachowe wykłady. Wielkiem po

wodzeniem cieszą się wykłady i

ćwiczenia, wieczory dyskusyjne na

tematy bezrobocia, zagadnienia pro

dukcji itp. Bardzo są popularne:

śpiewy chóralne, muzyka i teatry

amato: skie.
Niezmiernie jest ważne szkolenie

bezrobotnych w zajęciach praktycz |

nych: nauka ta prowadzona jest we,

wszystkich klubach. W; zzkres jej;

wchodzi naprawianie: obuwia, sta-

rych, połamanych sprzętów, ubrań,

roboty ręczne 1 zbiorowe ćwiczenia|
z gospodarstwa domowego. W. nie-'

  

Działalność swoją rozpoczęły od
urządzenia wicikiego meetingu w
Paryżu, na którym przemawiano na
następujące tematy: Uczciwość i ro
dzina; Uczciwosć i Prawość — jako
cecha moralna; Uczciwość i zawód;
Uczciwość w interesach; Uczciwość
umysłowa i obywatelska; Stosunek
miodych Go uczciwości.

Meeting zapowiedziany wywołał
zainte:esowanie w bardzo szerokich
kołach, — tysiące osób musiaio 0-
dejść z powodu braku miejsca na
sali. Aby głoszone hasla rozpowsze-
chnić w całym kraju, postanowiono
zorgarizować w miastach prowincjo
nalnych podobre zebrania i wygła-
szać odczyty ne też same tematy.

Jakże odmiennie przedstawia się
ta sprawa u nus! Usiiowania pew-
nych wół, aby poruszyć i w naszym
kraju opiaję, zatargać sumieniem na
rodowem, skroinny zaledwie  znala-
zły oddźwięk. Nawet stowarzysze-
nia, mające na swych sztandarach
wypisane za jedyne hasło: religijno-
moralne wychowanie społeczeństwa»
uchyliły się od publicznego wypo-
wiedzenia się za walką z czynnika-
mi tyra hastom wicgieini, m. $.

LCZA BEZROBOCIE.
których klubach budzi sią dawny
przemysł iudowy, tkactwo płótna,
pasiaków i robota starych haftów.

(W. dwćch miejscowościach angiel
skich Lincoln ; Brynmawr rozpoczę
to niezmiernie doniosie i trudne za-
danie, bo pracę dla dobra ogółu.
MW. Lincoln założono warsztat, w któ
rym bez:obotni niosą pracą swą
pomoc społeczeństwu, Wzmacnia to
poszanowanie wspólnej pracy i wdra
ża koleżeństwo 30 bezrobotnych
zgłosiio się na pierwsze wezwanie
tego warsztatu, a darem ich były
podnóżki i kanapki dia inwalidów,
zamieszkaiych w Domu Ubcgich. Na
stępnie podjęic reparację obuwia
dla biednych uzieci, wy1ob zaba-
wek na gwiazdkę ; umebiowano cał

kowicie złobek dla  najuboższej
dziatwy. Powstało kilka lakich war

sztatów, w których pracują ofiarnie
bezrobotui, a *óżne mstylucje spo-
łeczne zwracają się do nich 0 po-
moc.

Brynmawr jest osadą górniczą
niezmiernie dotkniętą przez kryzys.
Towarzystwo kwakrów  postanowi-
io wysiłkiem ośólnym polepszyć wa
runki zdrowotne i maierjalne całej
osady, a jednocześnie założyć roz-
maite ośrodki kulturalne. Po zniwe-
lowaniu więc terenu nieużytków
zbudowano dwa baseny z łazienką
dla dorosiych ; dzieci. Następnie od
remontowano zniszczone domki gór
ników. zbudowano żłobek dla dzie-
ci i utworzono spółkę przemysłową,
która uruchomiła warsztaty różnego
rodzaju (:leby też musiano zapłacić
podatku za to u nas, w Polscel).
Wszystkie te prace przeprowadzo-
no przy dobrowolnej pomocy bezro
botnych.

Matka Holendrów.
Taki piękny tytuł cała Holandja

swej królowej Emmie, zmarłej w r.

bież. Od wielu już lat nie rządziła|

ona krajem, ttórego była monar-

chinią Niemka z pochodzenia. zo-

stawszy żoną iolenderskiego króla,

stała się jednocześnie Hoienderką i

krajowi swemu wiermie przez dłu-

gie lata służyła. Po śmierci męża,

jako królowa cgentka samodzielnie

irządy państwa prowadziła aż do

peinoletności córki Wilhelminy, z

wielkim taktem i całem oddaniem

się, Podczas panowania pizeprowa-

dzona została reforma prawa wy-
borczego. Dozwoliła Holaudji prze

zwyciężyć szczęśliwie grożący jej

kryzys polityczny, w następstwie

całkowitego uporządkowania życia

państwowego.
Pilnie prowadząc ster rządów

państwa, królowa Emma nie zanied-

bywała pracy społecznej. Stanęła

przedewszystkiem do walki z gru-
źlicą, dziesiątkującą ludnosć nizin-

nej Holandji. Zakładała liczne sa-

hatoria dia gruźlicznych, dorosłych

i dla dziatwy dotkniętej straszną

chorobą. Zakłady te byty pod szcze
gólną opieką królowej, która wolne

od pracy państwowej godziny spę-

dzała przy łożach cierpiących.

„Kwiatek Emmy* co roku sprzedawa
ny był na ulicach wszystkich miast

Holandii. Kró.owa Emma pierwsza
nabywała ž0, z+chęcając w ten spo-

sób całą ludność do składania ofiar
dla gruźlicznych. `

Żłobki, och:ony, sierocińce sze-
roką siecią pokryły Holandję. A ka-
żdy z tych zakładów znany był kró-
lowej : stanow:ł jej troskę. „Dzieci

Holandji, to jej przyszłość — mawia
ła królowa — 1 o nie winniśmy na-

dewszystko troszczyć się”. Każdy

więc taki zakłed musiał być wzoro-
wo pod każdym względem prowa-

dzony
Po dojściu do pełnoletności kró-

jewny Wilhelminy, matka ustąpiła
z tronu, Wdzięczny naród holen- |

derski uczcił swą monarchinię po-,

darkiem zebranym na ten cel. Kró-

  lowa - -regentka cały ten duży fun-,

dusz przekazała na utrzymanie sana
torjum dia dzieci gruźliczych. Od sie
bie przeznaczyła zamek, ołiarowany

|jej onsiś przez męża, na zakład dla
Uczcił ją wtedy na-

ród zaszczytnym tytułem „,Mat-
ki Holesdrėw' a 7044 roczni-
cę jej urodzin obchodzona była w
Holandj jako dzień święta narodo-
wego. Sędziwa królowa zapocząt-
kowała w Holandji jakoby kobiecą
dynastię swego rodu, śdyż obecnie
na tronie hoienderskim zasiada
wnuczka jej, trzecią z «olei kobie-
ta, królowa Juljana. Smivrė „Matki
Holendrów" głęboką żałooą i żalem
okryła całą Holandję. Pogrzeb był
wielką. ogólną manifestacją ludową.
Nie było tylko kiru, gdyż srólowa
przed swym zś$onem wyraziła życze
nie, by na je; pogrzebie nie bylo
czarnych barw  Pogrzebowa więc
kaplica przybrena byłą w kolor ja-
sno - zielony. Trumnę pokrywała
kapa z cudnych kwiatów, wśród
których najwięcej było bzów. M. R.

gruźliczych.  

CY

 

KONCERT POLSKICH KOMPOZYTOREK.
Wbrew panującemu ogólnie po-

glądowi, ze talenty kobiece usiępu-
ją pod wielu względami twórczości
męskiej, a w pewnych dziedzinach,
jak np. w muzyce, zupełnie się nie
pojawiają, możemy coraz częściej
stwierdżać, że w ostatnich dziesię-|
cioleciach, to jest od czasu, gdy na-
sza: młodzież żeńska traktuje swe
wykształcenie zawodowo, prawie na
wszystkich poluch wysuwają się je-
dnostki o wybitnej indywidualności
twórczej.

Niestety, warunki dzisiejsze nie
sprzyjają zbytnio ujawnianiu się no-
wych talentów zwłaszcza w muzy-
ce, której szołeczeństwo polskie
współczesne na,mniej poświęca za-
interesowania, jast to bowiem naj-
wyższy rodzaj sztuki, wymagający
dużego znawstwa, zamiłowania i
szerokiego poparcia, czyli wysokie-
igo stopnia kultury ogólnej w kraju.

To też z wielką radością dowia-
dujemvsię, że w stolicy znalazła się
osoba. która usiłuje patronować mło
dym a nieznanym dotąd  talentom,
zwłaszcza na tym zamedbanym od-
cinku twórczosci artystycznej,

Oso>ą tą jest p. Bergerowa, za
łożycielka Towarzystwa popierania
i krzewienia twórczości kobiet pol-
skich, powstałego po zeszłorocznym
kongresie w: Chicago. Staraniem tej
szanownej mecenąski odbyi się w jej
prywatnym salonie „Wieczór twór-
czości muzycznej Polek .
W niezwyktym tym koncercie

brały udział przeważnie młode siły,
większości zebranych słuchaczów
bardzo mało albo zgoła zupełnie nie
znane, zas na program złożyiy się
utwory w większości dotychczas nie
drukowane (3 tylko znalazły nakład
ców).

Koacert, złożony z wielu pun-
któw i bardzo urozma'cony, rozpo-
częła p. Laugeton, z domu Biełkie-
wiczówna, odegraniem na lortepia-
nie własnych utworów:  nocturnu,
kołysanki i preludjów, następnie p.
Matjasiak-Klechniowska wykonała
na skrzypcach przy akompanjamen-
cie p. Wileckiej kompozycję osnutą
przez p. Ossendowską na tle moty-
wów murzyńskich, zebranych w
Afryce. Tejże autorki odšpiewano
następnie „Hidalgo i Gitana“, Po
wstępiz objaśniającym treść utworu,
wygłoszonym pi2ez p. Strońską wy-
konaty trzy pame: Gabryeli, Kczłow
ska i Wilkoszewska Trio z opery
„Bilitis”, skon.ponowanej przez p.
Annę Maiję Klechniowską a wysta-
wionej w sezonie zimowym w ope-
rze Warszawskiej.

Po tej poważnej częsci koncertu
usłyszano świetną melodeklamację
p. Strońskiej, autorki muzyki do
„Walca Stylowego” i ,Foxtrota“ —
słów Słonimskiego, zaś w dalszym
ciągu znana pianistka i filantropka

L. Robowska  dais doskonały
przegląd młodych kompozytorek i
odegrała „Wizię żeglarza” A. M.
iechniowskiej „Etiudę' Janiny

Grzegorzewicz - Szachowskiej, na-
strojowe preludjum „Dzień Zadusz-

ny“ p. Stefanii Ailiny,  pieludjum
Osobno! p. Marji Trębickiej,

swoją wiasną „Wesołą Fugę" i na
zakończenie trzy piękne „Preludja”
dr. Heleny Dorubialskiej, profesorki
konserwatorjumi (siosty p. Alicji Do-

rabialskiej, znanej w świecie uczo-
nych cheiników dzięki swej pracy
nad rozbiianiem atomów lżejszych).

Bożaty talent p. A. М. Klechnio-
wskiej zabłysnął jeszcze raz w „Le-

gendzie”, odegranej na skrzypcach
przez p. Matjassak - Kiechniowską i

w „Kołysance”, pieśni oparlej na mo

tywach ludowych polskich, a wyko-

nanej przez p. Wilkoszewską. P, Wil
koszevska odśpiewała jeszcze b.
piękne pieśni p. prof. Heleny Dora-
bialskiejj a na końcu dorzuciła ut-

wór „Czemu?”, którego muzyki jak

i słów sama była autórką.
Pointą wieczoru był śpiewaczy

zespół 5 pań, z których 4 — Wojna-

:owska (znana lekkoatletka z AZS.,

studentka polit |, Trębińska, Serwiń
ska i Paszkowska, obdarzone pięk-
nemi głosami, wykonały przy akom

panjamiencie simej autorki —pią-

GREZZOBRZETNZ EISAOEWODRAREK STS NCAASNS

Obozy letnie dia inteligencji pracującej.

T-wo Krzewienia Kultury Fizycz

nej Kobiet (Warszawa — Raszyń-

ska 58 m. 118) organizuje 4 obozy

letnie w całym kraju dla kobiet pra-
cujących w celu udostępnienia im

spędzenia urlopu w warunkach zdro

wotnych przy najszerszem wyzyska-

niu świeżego powietrza, ruchu, słoń-

ca-1 wody. Progiam obozów przewi-

duje wszelkiego rodzaiu sporty i tu-
rystykę, kąpiele wodne, słoneczne

1 powietrze. Tryb życia obozowy.

Zapewniona opieka fachowych in-

struktorek wychowania fizycznego i
lekarek sportowych.

I Obóz — w Druskienikach od 8
czerwca do 30 (wycieczki, treningi,

śry polowe i różne sporty). *

Il Obóz — w Ciechocinku obej-
mie 2 sezony kuracyjte, czerwiec i

lipiec i będzie miał cserakter zdro-

wotny (solanki, naturalna inhalacja,

możność korzystania z zabiegów le-
czniczych zakładowych, przyczem  

będą udzielane zniżki od cen kąpie-

lowych).
III Obóz — w Truskawcu od 15

lipca do 31 sierpnia (plywanie spor-

towe, gimnastyka, wycieczki i zaró-

wno, jak w Ciechocinku możność

korzystania po cenach ulgowych z

zabiegów leczniczych uzdrowiska).

IV Obóz — w Huculszczyźnie w

ślicznych okolicach „Żabiego” nad

brzegami Czeremosza od 2—30 lip-

ca (kąpiele słoneczne. powietrzne,
gimnastyka, wycieczki górskie).

82 proc. zniżki kolejowej w obie
strony pozwolą urzędniczkom na-
szym spędzić urlop wakacyjny w jed
nym z wyżej wymienionych obozów
letnich, gdzie nabiorą zdrowia i sił
do dalszej pracy.

Od kandydatek wymagane są:
świadectwo lekarskie.- iż są wolne
od chorób zakaźnych i mogą prze-
bywać w warunkach obozowych i
ekwipunek sportowo - turystyczny

tego członka zespołu, p. Vorboud - |
Dąbrowskiej, szereg jej utworów,
tudzież pieśni ludowe p, A. M. Klech|

'niowskiej. Audytorjum, złożone prze
' ważnie z przedstawicieli świata li-|
terackiegó j muzycznego, zachwy-
cone wysokim poziomem tej praw-

' dziwie artystycznej ucziy, opuszcza
ło gościnne proki p. bergerowej z
żalem, żż w ta« nielicznem stosun-
kowo gronie deły się poznać te obie
cujące mode adeptki. Wyrażano
przytem zal, iż w zespole tymi nie
mogła juz uczestniczyć przedwcze-
śnie — w roku zeszłym — zmarła
Niekrasz - Sternicka, również wiel-
ce obiecująca Kompozytorka.

Janina Rudkowska—laureatką
konkursu „Teczy“.

się na terenie naszego miasta nowy talent

kobiecy, który, wystąpiwszy w szrankach

cami pczez tygodnik „Ięczę”, wychodzi z

nich uwieńczony drugą nagrodą.

Tą młodocianą autorką jest p. Janina

Budkowska, dr. tiozolji, naucz. polonistka
w gimnazjum litewskiem, wspclpracownicz

ka Pax'u. = alias
Urodzona na Łotwie, w majątku Mał-

ta, kształciła się w gimnazjum Wileńskiem,

poczem, wsląpiwszy na uniwerzytet U.S.B,

ukończyła go, otrzymując tytuł doktora za

pracę literacką p. t. „O rytmie Norwida*,

drukowaną następaie w „Pamiętniku Lite-

rackim*  Przystąpswszy do kovkursu na
nowelę, znalazła się tam wobec 1498 współ

zawodników, tyle bowiem utworów zostało

nadesianych do Redakcji „Tęczy”, a jed-

nak nowela jej p. t. „Michałowa”* zostaia

zaszczytnie wyróżuiona i nagroczona.

Radość nasza tem jest pełniejsza, że

wiadomo nam, iż teka autorki zawiera je-

szcze inne nieogłoszone dotąd utwory. któ-

re zapewnc p. Budkowska, zachęcona po-

wodzeniem i uznaniem krytyków konkur-

sowego jury, zechce dać poznać szerszemu

kołu czytelników.

Winszując autorce tak pomysinego po-

czątku, życzymy «ej powodzenia w dalszej

pracy liierackiej. ш, &

PODZIĘKOWANIE.
Zarząd Herbaciarni Narodowej Organ

Kobiet  sklada serdeczne podzięko-
wanie następującym osobom, które złożyły
ofiary na Herbaciarnię:

Ofiary pieniężae: Prof. Muszyńska, p.
Woclbekowa, p. Michałowska, p. Wardejno-
wa. p. Lenczewska, Pryw. Bank Handl., p.
Hryniewiczowna, p. Wasilewski, "p. Wol-
bek, p. Głogowska. a

Produkty: P. Dmochowska, p. Wołodź-
k' wa, p. Sielska, 1. Wankowiczowa, p. Ju-
rewicz.

Odzież i książki: P. Malecka, Bank
Roiny, p. Gardie, p. d-rowa Wardejnowa
Akcja Katclicka parafji św. Filipa, p. Cy-
wińskiej, p. Małachowska, p. Naruszewi-
czówna, p. dr. Salarewiczowa, Gebethner *
Wolff, p. Wojtkiewiczowa, p. Chrzczono-
wicz, p. Borsiewska, p. Kuleszanka, p. Szcze
nowicz, p. Szukścianka, prof. Muszyński, p.
Charytonowiczowa, p. Strawińska, p. Me-
jerowa, p. Popławska, p. Czajczyński, p.
Cierpiński, p. Barcikowska, p. Borowska
p. Hołownia, p. Zawadzka, B Zahorska, p.
Józefowiczówna, r. Bociarska, p. Błażeje-
wiczowi, p. Czarnowska, p. Mancewiczowa,
p. Tupalska, p. Wiszniewska, p. Rudnicka.

W zwiazku z mającyni się odbyč zja-
zdem organizacji, Zarząd Rady Międzyna*
rodowej Kobiet urządza w dniu 5 lipca w
Paryżu, wielkie ze>ranie publiczne, w któ-

kich międzynarodowych organizacyj kobie-

cych. Tematem tego zjazdu jest sprawa

obrony prawa kobiet do pracy.
Proponcwana rezolucja brzmi:
„Rada Międzyrarodowa Kobiet, stwier

dzając z niepokojem istnienie w całym sze-

regu krajów tendencyj do ograniczecia pra

wa kobiet do pracy płatnej; potwierdzając

Jak wiadomo, w Lourdes istnieje
komisja lekarska, która zajmuje się

badaniem chorych i uleczonych, przy

byłych do św. Groty. Oczywiście i

inni lekarze z różnych krajów, o ile

wykażą się dyplomem iekarskim, są

dopuszczani do przeglądania aktów
i do obrad.
W ostatnim roku sprawozdaw

czym odwiedziło biuro Komisji 896

debatach fachowych. Najwięcej w
tej liczbie było oczywiście Francu-
zów, bo aż 592 nadto 84 Belgów, 79
Włochów, 41 Anglików, 23 Hiszpa-
nów, 6 Austrjaków, 4 Niemców į td.
Dodać naieży, że istnieje międzyna-

jącycn się uzdrowieniami w Lour-
des. Liczba czionków tego zrzesze-
nia wzrosła z 1669 na 1885 w ciągu
ostatniego roku sprawozdawczeżo.

W] ciągu tego roku wyszczegół-

(kostjum gimnastyczny, kąpielowy i
t. d). Informacje ?pod wyżej poda-
nym adresem.

lu nas w Wilnie jest oddział
Tow. Krzewienia Kultury Fiz. Ko-
biet na Ludwisaiskiej w Ośrodku W.
F. Sekretarjat Towarzystwa udziela

wszelkich informacyj w poniedział-
ki i czwartki od 18 — 19-tej. 

 

Miio nam podzielić się z czytelniczka-i
mi radosną nowiną, że oto znowuujawnił ,

konkursu, ogłoszonego przed kilkumiesią- |

rem we:.mą udział przedstawicieiki wszyst |

lekarzy z różnych stron, badając wy,
niki prac Komisji i biorąc udział w.

rodowe zrzeszenie lekarzy, interesu;

3

KOBIECEJ.
 

Jeszcze o wyborach
W] zw:ązku z wyborami do Rady

| Miejskiej miasia Wilna, których e-
cha jeszcze c.łkowicie nie prze-

| brzmiały, z zupełnem zadowoleniem
konstatujemy fakt, że pomimo wszel
kich utrudnień i przeszkód, wypa-
dły one dla Obozu Narodowego bar
dzo pomyslnie, dając mu 19 manda-
tów. Z żalem iednak stwierdzamy,
iż wskutek niezastosowania potrzeb
nych metod i braku zrozumienia
własnego interesu w szerokich war-
stwach kobiecych, żadna z naszych
kandydatek nie przeszła. Mamy
wszakże widok: na to. że wyżej
wymieniona strata da się bez wąt-
pienia powetować,

Spokój w domu.
Numer czwarłkowy miesięcznika „Pani

Domu* otwiera artykuł M.' Ulanickiej
| „Nasze pomocnice domowe”. Dziś wszys-
cy uznajemy, że dobra służba to w 50 lub
więcej procentach gwarancja spokoju w
|domu i szczęścia w rodzinie. Więc bardzo
na czasie jest artykuł, który rzuca nowe
światło na tę sprawę.

Spokój w domu to nietylko dobra służ-
ba. To również umiejętność zaradzenia w
kłopotach, które spadają nieprzewidzianie.
Pobyt na letniskach nastręcza nowe za-
gadnienia: zatrucia, zaton'ecia, ukąszenia
żmiji i psów, porażenia słoneczne czy od
pioruna itp. Dr. Krukowska wskazuje jaką
powinna być natychmiastowa pomoc w
tych wypadkach.

Inną stronę zdrowia ujmują jadłospisy
i przepisy, opracowane w sposób niezmier-
nie ciekawy przez Z. Czerny-Biernatową.
Każda pani domu znajdzie w nich pomy-
sły nowych i tanich, racjonalnych potraw.

L. Januszewska mówi o  właściwem
wykorzystaniu owoców i jarzyn: które z
nich nadają się na potrawy, a z których
należałoby 1obić przetwory, by cieszyć się
niemi przez rok okrągły.

l Mandukowa mówi o różnorodnem za-
stosowaniu, jakie powinien mieć „Len w
każdym domu“. / Zastosowań tych jest
znacznie więcej, niż się myśli.

Sprawom urządzenia i ozdobienia do-
mu poświęcono artykuły:  „Przerobione
mieszkanie”, „Rośliny rosną”, „Modne na-
krycia stołu”. Dział mód przynosi projek-
ty na suknie i komplety lniane oraz mode-
le cieplejszych kostjumów tak  koniecz-
nych wobec kapryśnej temperatury nasze-
go lata.

„Lato nad polskiem morzem” H. Ma-
melokowej podkreśla dodatni wpływ, jaki
mogą wywrzeć panie, osiedlające się w

domach rybaczek, których wiadomości $0-
spodarskie są mniej, niż skąpe.

Tętniąca życiem nowela M. Ankieto-

 

 
wiczowej „Wiosenny szron” jest nawpół

opowiadaniem, nawpół przestrogą, gdyż na-

tomiast recenzja ,, owoczesnej gospodyni

wiejskiej” jest prawdziwem podniesieniem

ducha.
Jako organ Instytutu Gospodarstwa

Domowego oraz Związku Pań Domu wy-

dawnictwo podaje komunikaty z  dzialal-

ności obu instytucji.
Numer czerwcowy Pani Domu zawiera

liczne ilustracje i szereg drobnych wiado-

mości bieżacych. Po przejrzeniu całości

numeru — wniosek prosty: trzeba go mieć,

przeczytać i.. stosować.

Przy siabem irawieniu, reguluje natu-

ralna woda gorzka „Franciszka Józefa” tak

ważną obecnie dz'ałalność kiszek. 8363

Omeiigi ożi EE
s0060000608060©

Rozpowszechniajcie
bony įaimužnicze „Carltasu“ 

 

Prawo kobiet do pracy.
, swe niezłomne przekonanie, że prawo do

| pracy -est podstawowem prawem wolne-

| go człowieka, żąda od wszystkich Rad Na-

| rodowy:h, aby broniły tej zasady, pilno-

wały jej zastosowania i aby najenergiczniej

, przeciwstawiały się wszelkim  ogranicze-

niom już uzyskanych przez kobiety praw,

! a w szczególności ograniczenia prawa ko-

| biet zamężuych do» pracy płatnej”.

Niezawodnie tpne organizacje między-

, narodow'e zapropowują analogiczne *ezolu-

cje.
|
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' Uzdrowienia w Lourdes.
niono 88 wypadków uleczenia god-
nych iachowyc1 badań medycznych.
Z pośród tych 88 wypadków w 17
stwierdzono, ż» uleczenie było po-

zorne, choroba w swych istotnych
przejawach trwała dalej. W 71 po
zostałych stwierdzono faktycznie
uzdrowienie, postanowiono jednak
zalecic wyczekiwanie celem stwier-

„dzenia, czy wyleczenie jest trwałe.

Czas wyczekiwania potrwa przeważ

nie do końca r. 1934, by usunąć
wszelkie wątpliwości. Oczywiście

niektóre uzdrowienia są tak uderza-
jące, że już naprzód można stwier-
dzić ich nadnaturalny cudowny cha-
rakter.

Optócz wspomnianych 88 wypad
ków badano w ostatnim roku spra-

| wozdawczym jeszcze 45 wypadków
| dawniejszych uleczeń i w 15 z nich
' stwierdzono ponad wszelką wątpli-

|wość, że żadną naturalną przyczy-

' ną nie da się wyjaśnić wyzdrowienia.

Trzeba zaznaczyć, że Kościół nie
wypowiada swego zdania co do wy-

zdrowienia w Lourdes oficjalnie, chy

ba, że wejdą one w ramy procesu

|beatytikacyjnego, względnie kano-

| nizacyjnego.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
—— —
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"KRONIKA.
Komisja rozjemcza

(W. związku z zapowiedzianem na

dzień 27 bież. miesiąca posiedzeniem|

Nadzwyczajnej Komisji. Rozjemczej

do Spraw Rolnych powiatu wileń-

sko - trockiego Chrześcijański Zwią

zek Zawodowy Pracowników Rol-|

nych przygotował materjai, dotyczą

cy spriw, które będą rozpatrywane|
na teni posiedzeniu.

Wspomniany materjał częściowo
prześle się do Komisji Rozjemczej

do Spraw rolnych.
na parę dni p'zed powiedzeniem, a
częścirwo złożvny zostanie przez
delegatów związku, biorących u-
dział w obradach Komusji.

Należy zaznaczyć, że na wspom-
nianem. posiedzeniu rozpatrywane
będą między :nnemi zatargi, po-
wstałe między pracodawcami a pra-
cownikanii na tie niewypłacania za-
robków, iub zrywania stawek robo-
tniczych itp.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z możli-

wością przelotnych deszczów. Nieco
chłodniej. Umiarkowane ; porywiste
wiatry z kierunków zachodnich.
Skłonność do burz, zwłaszcza we
wschodnich dzielnicach.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostowskie-
$o — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
fo — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pewrót J. E. Ks. Arcybi

skupa-Metropolity. Wczoraj zrana
powrócił do Wilna J. E. ks. Arcy
biskup - Metropolita Jałbrzykowski,
który przez parę dni bawił w War-
szawie.

Arcypasterz odbył
wrotną samolotem.
— Wyjazd Ojca Misjonarza, Dnia

20 bm. opuścił Wilno ks. A. Wi-
lusz T, J. Pożegnał nasze miasto na
długo, odjeżdżając w szczytnej misji
krzewienia wiary św. na drugiej
półkuli w Ameryce, zacny kapłan
i misjonarz, pozostawiając w myśli
i sercach osób, z któremi spotykał
się w pracy na terenie Wilna i die-
cezji wileńskiej, szczery żal i smu-
tek. I

Przed odjazdem ks. A. Wilusza
odbyła się w kościele Św. Kazimie-
rza Msza Święta, w czasie której
pienia religijne wykonał chór Św.
Kazimierza pod kierownictwem p.
Kowalskiego.

Z MIASTA.
— Deszcz. W dniu wczorajszym

nad miastem naszym przeszła burza
połczona z uderzeniami piorunów.
Spadł upragniony oddawna deszcz.
— Roboty na Górze Zamkowej.

Onegdaj rozpoczęte zostały roboty
konserwatorskie na Górze Zamko-
wej Roboty mają na celu odkopa-
mie kondygnacji zamku, oraz rekon-
strukcji wieży, której okna mają być
doprowadzone do pierwotnego hi-
storyczhego wyślądu. Roboty po-
trwają około 2 miesięcy.
— Harcerk: z Bydgoszczy w

Wilnie. Wczora; przybyła do Wilna
grupa harcerek polskich z Byd-
śoszczy. Zabawią one w naszem
mieście dzień iub dwa i wyjadą na
dalszy objazd Polski.

Drużyny odkażające w
Wilnie. W związku z planową roz-
budową środków obrony przeciwlo
tniczej biernej Obwód Miejski L.
O. P. P. przystąpił do szkolenia t
zw. drużyn odkażających Drużyny
odkażające mają za zadanie niszcze-
nie gazów, które będą zalegały uli-
ce i płace miasta po napadzie sa-
molotów nieprzyjacielskich. Ponie-
wąż czynność odkażania wymage
umiejętności obchodzenia się ze
sprzętem i materjalem odkażają
cym, więc każdy, kto bierze udział
w takiej pracy, musi być wyszkolo-
ny na specjalnym kursie. Kursy ta-
kie systematycznie prowadzi Obwód
Miejski L. O. P. P.

Konieczność przeszkoienia jak
największej iiości ludzi, którzyby
w czasie napadu mogli czynnie
współpracować nad obroną ludno
ści cywilnej, nie potzebuje uzasa-
dnienia. To też należy się spodzie-

podróż po-

tecznie ušwiadomionych obywateil,
którzy zechcą przejść koniecznie
przeszkolenie. Ulczestnicy  druzya
odkazających muszą się odznaczać

wySoką obowiązkowoŚcią, lojaino-
ścią państwową, dostateczaem zdro
wiem, odwagą i sumienaością; po-
naate nie powinni podlegać оро-
wiązkowi siuzby wojskowej na wy-
padek wojny (t. zn. z kategoiją
©. : D.)

Zgioszenia na kursy pizyjmuje
Opwod Miejski L. 0. P. P. |(Zeii-
gowskiego 4) w godzinach urzędo-
wych.

SPRAWY MIEJSKIE
Z Komitetu Rozbudowy.

Chcąc zuzytkować pozosiający w

rozporząazeniu Komitetu Rozbudo-
wy kredyt, B. Gosp. Ks. zezwolił
Komitetowi na udzielanie pożyczek
właścicielom domów ną skanalizo-
wanie swoich posesyj. .W, sprawie
tej odbyło się posiedzenie Komitetu,
przyczem przyznano 6 pożyczek na
ogólną sumę 12.300 ziotych. Foza-
tem na teinże posiedzeniu Komitet
Rozbudowy przyznał 9 pożyczek na
przebudowę mieszkań i remonty na
iączną sumę 24000 złotych, na bu-
dowle murowane 9,300 złotych oraz
10 pożyczek na drobne budownic-
two zarówno drewniane jak ; muro-
wane na iączną sumę 28.500 złotych.
— Roboty przy budowie jezdni

z kostki kamiennej na ul. Niemiec-
kiej dobiegają już końca. Zakończe-
nie robót spodziewane jest w dniu
jutrzejszym, Ruch jednak kołowy
puszczony będzie ui. Niemiecką po
upiywie 10 dni, potrzebnych dla na-
branią odpowiedniej spoistości.

Jednocześnie należy nadmienić,
że prowadzonu obecnie budowa
asłaltu w Ostre; Bramie również po-
suwa się w szybkiem tempie na-
przód. Nowa jezdnia oddana zosta-
nie do użytku w ostatnich dniach
bieżącego miesiąca.

SPRAWIY SANITARNE.
— Walka z nielegalnym ubojem

bydła. W, ciągu ostatniego tygodnia
w Wilnie ujawniono 5 tajnych
rzeźni,  przyczem skonfiskowano
około 200 klg. bitego i nieostem-
plowanego mięsa.  Konkurentów
rzeźni miejskiej zatrzymano do
dyspozycji władz. Będą oni ukarani
w trybie administracyjno-karnym.
— Lusiracje sanitarne rynków.

Z polecenia wiadz, poczynając od
piątku będą przeprowadzane  lu-
stracje sanitarne rynków we wszyst-
kie diie targowe. Badania będzie
dokonywała koinisja miejska.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Rejestracja młynów i piekarń.

Zarząd miasta w terminie od 20 do
30 czerwca wyznaczył. rejestrację
wszystkich młynów i piekarń znaj-
dujących się na terenie miasta Re-
jestrację przepiowadza Urząd Prze-
mysłowy w godzinach od 8 do 14-ej.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Z Komisji poborowej. Komisja

poborowa przystępuje z dniem dzi-
siejszym do pizeglądu ochotników
urodzonych w latach 1914, 1915,
1916-ym oraz poborowych z rocz-
ników 1912 i 1911, którzy z jakich-
kolwiek powodów nie uregulowali
dotychczas swego stosunku do woj- wać, że znajdzie się wielu dosta

 

DZIŚ PREMJERA. ODWIECZNY PROBLEM (00 ROZWIĄZANIA)

skowości,

DZIENNIK MILENSKI|

= Qdroczenie wojskowe uczniów
w handlu. Na-podstawie obowiązu-
jących przepisów, odroczenie służby
wojskowej przyznawane jest m. in.
osobom, które składają zaświadcze-
nia o odpywaniu nauki w handlu.
Procedura usta:ona w tym sensie
przewiduje m. in., że każdy ubiega-
jący się o odroczenie, składa za-
świadczenie wiaściwej izby przemy-
słowo - handlowej. [Tymczasem w
niektórych okrężach władze żądają
poświadczenia tych zaświadczeń
przez władzę przemysłową. Jedno-
cześnie nie określa się dokładnie,
o jakiej władzy przemysłowej jest
mowa, czy I instancji, czy też nad-
zorczej, a więc min. przem. i Бап-
dlu. W, tej sprawie izby wystąpiły z
wydanie instruxcji dla władz.

MANUEL I PKŁEMYSŁ,
— Na targ miejski w ub. tygodniu

spęazono 4/6 sztuk bydła i niero-
gacizny. Na konsumcję miejscową
zakupiono 568 sztuk, resztę zaś by-
dia zakupiiy pobliskie $miny pow.
wileńsko-trockiego.

4 ZYCIA STOWARZYSZEN.
&  iowarzystwa Przyjaciół

Nauk w Wilnie. bibljoteka 1 Muze-
um 1.F,N. w Wilnie [ul Lelewela 8)
od piątku 22 ao poniedziałku 25
czerwca wiącziie -będą zamknięte
dla czytelników i zwiedzających z
powodu odbywającego się w gmachu
iowarzystwa w dmach wymienio-
nych zjazdu Mueoiogów Polskich.
— Walne zcbranie oddziaiu Wi-

ieńskiego Pol. Tow. Krajoznawcze.
go. Doroczne walne zebranie Od-
działu odbędzie się dnią 22 bm. 0 g.
17 m.30 w 1 terminie, a o godz, 18 w
il terminie w iokalu Oddziału Wil.
P. T. K, (Ostrobramska 9). Zebranie
w.ll terminie jest ważne bez względu
na liczbę obecnych.

Na porządku obrad: 1) Sprawoz-
danie Zarządu, 2j Wybor nowych
= Towarzystwa, 3) Wolne wnio
ski. '
— Otwarcie półkolonij „Caritasu”.
W tych dniach Archidiecezjalny
Związek lowarzystw  Dobroczyn-
ności „Caritas' uruchomił 2 pół-
kolonje ietnie w Wilnie.

Półkolonje urządzono w bardzo
malowniczych okolicach, w pobliżu
lasów sosnowych i wody. Jedna
znajduje się przy ul. Konarskiego,
a druga u O.0. Dominikanów. Pół-
kolonje pomieśsviły 150 dzieci, będą
one czynne przez całe lato. |

ODCZYTY.
Stowarzyszenie Techników

Polskich w Wi:nie w lokalu włas-
nym przy ulicy Wileńskiej Nr. 33.
Dnia 22 czerwca r. b. o godz. 19,30
będzie wygłoszony przez p. inż. W.
Barańskiego — Dyrektora [zby Prze-
mysłowo-kHandlowej w Wilnie, rele-
zat reasumujący cykl odczytów, wy-
głoszonych w Stowarzyszeniu Tech-
ników. obrazujących „Potrzeby Zie-
mi Wiienskiej, dla podniesienia jej
stanu gospodarczego”.

Refcrat Dyrektora W. Barańskie-
$o poprzedzi odczyt p. Dr. A. Dmi-
tjowa „O potrzebach pizemysłu
Ziemi Wiieńskiej”.

Wstęp wolny i bezpłatny. Osob-
ne zaproszenia rozsyłane nie będą.

SPRAWY SZKOLNE.
— Nowozorśanizowana prywat-

na żeńska szkoła zawodowa Stowa-
rzyszenia „Służba Obywaielska'* w
Wilnie komunikuje, że zapisy na rok
szkolny 1934-35 przyjmuje sekretar-
jat w lokalu szkoły św. Józeta — ul.
Ostrohramska 29 m. 12.

Informacje udzielane są codzien-
nie, oprócz niedzieli ; świąt, w godzi
nach cd 10 do 13 do dnia 1 lipca rb.

RÓŻNE.
—Prywatna ubezpieczalnia spo-

łeczna? W Wilnie ma powstać
pierwsza prywatna ubezpieczalnia
społeczna. Ubezpieczalnia prywatna
poza praktyką i pomocą lekarską
również będzie ubezpieczać człon-
ków i rodziny ubezpieczonego na
wypadek śmieci, Spadkobiercy
ubezpieczonego t. ]. rodziny będą 
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wy RALF BELLAMY.
Nad program: Ostatnie clekawe zdarzenia z areny światowej w najaowszym „Foxie" oraz dodatki dźwiękowe.

CENY POPULARNE od 25 groszy!

D ZIS. Bardziej sensaayjna niż możecie sobie wyobrazić| Tajemniczy, niesamowity, najciekawszy, film
doby obecnej który ma największe powodzenie na wszystkich ekranach Świata.

„ZEMSTA DOKTORA FU MANCHU *.
W rcl gł. WARNER OLAND I NEIL HAMILTON.

Seanse: 4, 6, 8 i 1020.Cany zniżone od 25 gr.

Dziś całkowita zmiana programu. Splew. Humor,
aaka ocenie WIELKA REWJA p. CZ Całego

a Gozdawy-Goleblowskiego,
Na ekranie: Na żądanie publiczności
przebojowa komedja rewjowa p. t.

zespołu Ziegfelda. Ceny

 

KINO-REWJA

„COLOSSEUM"
QSTROBRAMSKA 5

PI
#

оа0
w genjalnej kreacji niezapomnianej kró-
lowej ekranu, władczyni miljonów sere

SEKRETARKI
Rekordowa obsada ról głównych: KOBIETA—WAMP HELENA VINSON, oraz prześliczna SALLY, EILERS$ | urodzi.

Marty Popielewskiej i Seweryna Orilcza.

„Urwis z Hiszpanii”
bilatów od 54 gr. Początek seansów: o godz. 4, ostatni o g. 10,30.

Dziś Wielki przebój, zachwycająca muzyke, brawurowe tańce, przepiękne „Romanse Cygeńskie'*

zemsta Cyganki-
Brygidy Helm

Na scenie: calkowicie nowy program w nowych dekoracjach p.t. „RÓŻOWY WALC". Aktów-
ka „Radbym tobie ale... wolę sobie* w wykonaniu Grzybowskiej, Janowskiego I Borskiego w

obfitym, nastrojowym programie Trio Grey, Kaezorowscy, Winter, Bue! Norton.
CENY OD 25 GR. Е

otrzymywali zasiłki pośmiertne.

z udziałem Niny Bielicz,
duetu Cesarskich, Stani-Serca»

W rol. gł. słynny komik EDDIE.
CANTOR I 1000 pięknych dziewcząt

I JÓZEFA SCHILD-
KRAUTA.  

MECZE PIŁKARSKIE W WiLNIE.
Dosyć interesująco zapowiada się naj-

bliższy mecz piłkarski między WKS, a Ma-

kabi wileńską. Mecz ten odbędzie się w

sobotę 23 bm. W poprzednim meczn roze-

granym w pierwszej turze rozgrywek zwy-

cięstwo odniósł WKS 3:2.
W niedzielę zaś Ognisko spotka się z

ŻAKS, który ostatnio przegrał z WKS 10:1,

a z Ogniskiem w pierwszej turze przegrał

5:0.

W meczach zas o mistrzostwo Ligi gra-
ją następujące drużyny: Warszawianka —

Pogoń, Wisia — Ł.K.S, Podgórze — Cra-

covia, Warta — Kuch. Najciekawiej zapo-

wiada się spotkanie Ruchu z Wartą.

ULGOWE PRZEJAZDY DO TROK
Dowradujemy się, iż Ośrodek W.F, uzy-

skał zniżki w autobusach kursujących do

Trok. Znizżsi wydawane są po uprzedniem

otrzymaniu kwitu z Ośrodka W.F., który
urzęduje od godz. 12 do 13 w lokalu włas-

nym przy ul. Ludwisarskiej 4.
W Trokach rozpoczęty już został sezon

kursów wodnych. Do Trok zaczyna zjeż-

dżać się młodzież, a kierownicy kursów,
chcąc, by poziom prowadzodych wykładów

sportowych z dziedziny pływania, wiosło-

wania czy żeglowania, zaangażował kilku

znanych instruktorów, z pośród których
warto wymienić p. W. Stankiewicza.

"NOWEWŁADZEWIL. OKR. ZW. °
BOKSERSKIEGO.

Na walnem zebraniu Wileńskiego O-
kręgowego Związku Bokserskiego wybrano

nowe władze sportowe bokserów wileń-

skich.
Skład zarządu przedstawia się nastę-

pująco: prezes płk. L. Giżycki, 1 viceprezes
J. Nieciecki, 2 viceprezes Epsztejn, skar-
bnik sierż, Nestorowicz, sekretarz Wigu-

szyn, tap. sportowy Mironowski, przew,

wydz. sp. sportowych mjr. Kulczycki, spr.

sędziowskic Hołownia, gospodarz -Gotlib,

kronikarz Ćwikliński,
Do komisji rewizyjnej wybrano: Wierz-

bickiego, Kisiela i Remza.

Na zebraniu postanowiono głosy OZB
przelać na delegatów Warszawy. którzy u-

czestniczyć będą w walnem zgromadzeniu
PZB w Poznaniu 29 bm, Wilno ma wypo-
wiedzieć się za przeniesieniem siedziby

PZB z Pozcana do Warszawy.

WALNE ZEBRANIE DZIENNIKARZY
SPORTOWYCH

W najbliższy poniedziałek odbędzie się

walne doroczne zebranie wileńskich dzien-
nikarzy sportowych, którzy powinni przy-

jąć nowy statut i zapoznać się z szeregiem

zapadłych uchwał na walnem zgromadzeniu

w Warszawie.
Zebranie odbędzie się o godz. 20 w

mieszkaniu p. Wiguszyna przy ul. Żeligow-
skiego 5 - 23. 7

Na zebraniu dokonane zostaną wybory
nowych władz związku.

POLSCY WIOSLARZE NA REGATACH
W GDAŃSKU.

(m) W nadchodzącą niedzielę odbędą

się w Gdańsku wielkie międzynarodowe za-

wody wioślarskie, w których siinie repre-
zentowane będzie wioślarstwo niemieckie.

W regatach ttartują rownież polskie

biegi. Z Warszawy wyjeżdżają do Gdańska
dwie osady: jedynka — p. Ti'gner (WTW)
i dwójka podwójna — Tilgner — Kobyliń-
ski (WTW).

Ponadto Bydgoskie Towarzystwo Wioś
larskie wysyła czwórkę ze  starnikiem i

ósemkę.

Godzi się zaznaczyć, że poraz pierwszy

w historji wioślarstwa polskiego wioślarze

warszawscy startować będą na łodziach

wyścigowych polskiej produkcji. Obie ło-
dzie, zarówno jedynka, jak i dwójka, wy-

konane zostały calkowicie w warsztatach
Warsz. Tow. Wiośl. i zdaniem zawodników
zupełnie nie ustępuje łodziom  zagranicz-
nym tego typu.

W regatach niedzielnych w Gdańsku
startować będą og'cm 74 osady, reprezen-

tujące 20 klubów. osady, obsadzając wszystkie najważniejsze|

SPORT
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ZAWODY SZERMIERCZE

O MISTRZOSTWO EUROPY.

20 bm. w dolin'e Szwajcarskiej w War-

szawie sozpoczęły się szermiercze mistrzo-

stwa Europy. Pierwszy dzień zawodów

przewidywał turniej drużynowy na ilorety

pań i panów. Du walki stanęły wszystkie

zgłoszone zespoły, jedynie we ilorecie pa-

nów zrezygnowali zawodnicy drużyny pol-
skiej, ksóra nie miała żadnych szans powo-

dzenia w tej najsilniejszej konkurencji eu-

ropejskiej. Do południa rozegrano nastę-
pujące walki drużynowe we florecie pa-

nów. Walki odbywały się w 2-ch elimi-
nacyjnych pulach. W pierwszej walczą

Włochy, Austrja, Niemcy i Grecja, a

w drugiej Francja, Węgry i Rumunja. Dwa

najlepsze zespoły z każdej wchodzą do fi-
nału. W pierwszej puli rozegrzno walkę
między Włochami i Austrją, Włochy po-
korały Austrję 9:4. W dalszych meczach

Włochy pokonały Grecję
Niemcy zwyciężyły Grecję 9:5. W, drugiej
puli Francja pokonała Rumunję 9:22 W

drużynowym ilorecie pań rozpoczęto odra-

zu pulę finałową, gdyż stanęio do walki

tylko 5 zespołów: Anglja, Włochy, Węśry,
Polska . Niemcy. Każda drużyna walczy
z pozostałemi. Do południa rozegrano na-

stępując spotkania; Niemcy — Polska 15:1,
Jedyny punkt dla Polski zdobyła Stanu-
szkówna z Katowx, bijąc dobrą Niemkę
Oslob. Śłynna Niemka Mayer nie przy-
była. Spotkanie Anglja — Polska zakoń-
czyło się wynikiem 9:2, Zwycięskie punkty
dla naszych barw zdobyły Stanuszkówna,
bijąc Stan Bury i Laskowska, bijąc niespo-

!

walkowerem,

| HANKI

— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim, Dziś i jutro o godz, 8 ш. 30

przedstawienie wieczorowe wypełni arcy-

wesoła, pełna humoru i przezabawnych sy-

tuacji — doskołana komedja muzyczna

„MOJA SIOSTRA I JA” — Berra i Ver-
neuil'a, z muzyką Ralpha Benatzky'ego, z

udziałem artystów Teatru Bydgoskiego —

WAAŃSKIEJ i SIANISŁAWA ©
IWAŃSKIEGO. Kierownictwo muzyczne —

S. Czosnowskiego. Reżyserja — W. Czen-

gerego. Dekoracja W, Makojnika.
Teatr muzyczny „Lutnia”, Występy

Janiny Kulczyckie: — „Bokaterowie”. Dziś

osłatnia nowość repertuaru, melodyjna i bar

wna operetka Oskara Straussa „Bohatero-

wie', która prze, ięknymi motywami oraz

ostrą satyrą najbardziej ciętego i najdow-

cipniejszego europejczyka Bernarda Shawa,

daleko odbiega od przeciętnego szablonu.
Dziś i jutro — „Bohaterowie”,

Ceay letnie, Wycieczki i akademicy ko
rzystają ze specjaunych ulg biletowych.

„Noc w Śan Sebastjano* — po cenarh
propagandowych. Najbliższy piątek prze-

znaczony zostanie na widowisko  propa-

gandowe. — W, dxu tym ukaże się po raz

cstatni w sezonie melodyjna operetka Be-

natzky'ego „Noc w San Sebastjano” w ob-

sadzie premjerowej. Ceny propagandowe,

Polskie Radjo Wilno.
Czwartek, dn. 21-go czerwca 1934 r.
6.30: Pieśń, Muzyka. Dzien. por. 11.57:

Czas. Hejnał. Kom. meteor. Przegląd prasy.
12.10: Muzyka popularna (płyty). Dziennik
poł. 13:05: Prograni dla dzieci. 13,20: Wiel-
cy kompoz wirtuozi (płyty). Wiad. eksp.

Giełda rolnicza. 16.00: Audycja dla dzieci.
16.30: Muzyka. 1700: „Archeologja przed-

histor. na ziemi wileńskiej dawnej i dziś”.
17.15: Polska muzyka ludowa w Warsz.
18.00: „Powietrze, słońce 1 woda na usłu-

gach kosmetyki” — pog. 18.15: Słuchowi-
sko. „Skrzynka pocztowa Nr. 301". 19,15:
Rec. fort. Wiadom. sport. Wil. kom. sport.
Myśli wybrane. - 70.12: Muzyka. Dziennik
wiecz. rąbka i capstrzyk. Codz. odc. pow.

21.12: Koncert popularny. 22.00: Odczyt

| Teatr I muzyka

 dziewanie wicemistrzynię Europy Guinness.
Polska walczyła w składzie Laskowska,'

Goryńska, Duchówna, Stanuszkówna. Na-

stępnie rozegrano spotkania Węgry —
Włochy 10:3 i Włochy — Anglja 9:7. I

DOBRE WYNIKI FIŃSKICH
LEKKOATLETÓW

Ostatnie zawody fińskich lekkoatletów

dały szereg dobry<h wyników, a mianowi-

cie:
1500 m. — Tuominen 4:009 s., 100 m.

płotki — Sjostedt 149 sek. kula— Kuntsi

15.62 mtr, wzwyż — Kotkas 190 cmt,

młot — Koutonen — 50.75 mtr., oszczep —

Matti Jirvinen 75/2 mtr, dysk — Kotkas

49.67 mtr., 5000 mtu, — 15:19,7 sek,

—————————— EEE

Pepierajcie Peiską
Masterz Sziksiną.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Zmiany w programie,

Na znak żałoby po, Ministrze Spraw

Wewnętrznych ś. p Bronisławie Pierackim
w bieżącym tyg"dniu odwołane zostały

wszystkie audycje muzyki lekkiej aż do

| dnia 24 czerwca.
Audycja dla dzieci.

Zbliża się dzień św. Jana, otoczony

zdawien dawna szeregiem podań i baśni

ludowych. Zebraia je ciocia Hala i uło-

żyła z nich słuchowisko dla dzieci, które

będzie wykonane przed mikrofonem wilen-

skim dzisiaj, w czwartek, o godz. 16.
Soliści radjowi.

W dniu 21 czerwca, w czwartek, wy*

stąpi w radjo z recitalem fortepianowym

niezwykle utalentowana pianistka,Maryla

Jonasówna, która. odegra utwory Scarlat-

tiego, Haydna i Beethovena. Drugim w tym

dniu solistą będzi» znany tenor Radzisław

Peter, biorący udział w koncercie popu-

łarnym o godz. 21,10. Program artysty za”

wiera arje operowe z „Oniegina”, „Marty

i „Carmen”.

rr GEDOREDO KA

Po dwóch latach odnaleziono zwłoki młodej
kobiety.

Przed kalku tygodniami w pobli-
żu przystani 3 P. A. C. znaleziono

w stanie rozkiadu na dnie rzeki
Wiilji trupa kobiety, lat około 25.
Przy trupie znaleziono buciki, które

zachowały się dziwnym zbiegiem
okoliczności w dobrym stanie.

Bu ki te wiaśnie pozwoliły usta-|
lić tożsamość zwłok. Jest to słu-
żąca właściciela młyra z zaułka

 

Nikodemskiego — Świrbonówna Eu-
genja, lat 22. As A

Właściciel młyna, niejaki Dajches,

sam zwrócił się do policji i oświad-

| czył iż przed dwoma laty zaginęła

w tajemniczy sposób ježo służąca,

która posiadała identyczne buciki.

Zagadka więc rzeki Wilij została

rozwiązana.

 

Z KR AJU.
Poprawa Stanu robotników rolnych w powiatach północ-

i nych Wileńszczyz%y.

O:tatnie partje robotników i ro-

botnic wyjechały do Łotwy na ro-
boty rolne.

MW ciągu r. b. (okresu wsosenno-,

ietniego) powiaty: święciański, bra-

sławski 1 dziśnieński wysłały do,

Łotwy około 6500 robotników i ro-

botnie. l

NY związku z wyjazdem maso-
wym zagranicę w powiatach nie

notowane są wypadki bezrobotnych
robotnikow rolmych, którzy pozo-

stali w znikomej ilości w domu i

otrzymali zatrudnienie w pobliskich
tolwarkach, majątkach i dworach.

Stanżchorób zakaźnych w_ Wileńszczyźnie.
MW dniach od 10 do 16 czerwca rb.

na terenie Wileńszczyzny zanoto-,

wano nasiępujące wypadki zachoro-

wań:
2 wypadki duru brzuszuego, 4 —

duru plamistego (1 śmiertelny), 19 —

płonicy (1 śmiertelny), 11 — błoni-
cy, 36—odry. 3 — róży, 13 —
krztuśca, 1 — zakażenia połogowe-
go (1 śmiertelny), 22 — gruzlicy
otwartej (6 zakończone zgonem),
145 — jaglicy, 2 — grypy.

Wi AD Sa

 

 
Biuro Pośrednictwa Pracy

=

Wileńsko-Nowogródzkie|] Izbie Lekarskiej

ogłaszakonkurs na posadę lekarza gl-

Przychodni Pemocy Le-

karsklej d'a Funkcjonarjuszėw Państwe-

wych Wil. Urzędu Wojew.
Bliższe Informacje oraz składanie podań wKant

larji lzby Lekarskiej (Wileńska 25—3) do dnia
c.erwca r. b.

Milość 1powodzenie pozyskasz używając wody

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS*
Przemiły długotrwały zapach.

POLECA
WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO,

tkład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej,

Tamże mydło i wszystisie dodaiki de prania |
je!lieny.

 

DWÓR
wiejski przyjmie

LETNISKO
koło Jerozolimki w ko-
lonji Zgoda, willa Za-
jączkowskiej w  sosno-
wym lesie odnajmują się
pokoje można z utrzy-|
maniem. Ceny bardzo
przystępne. Dojazd au-
iobusem z placu Orzesz-
kowej do Jerozolimki.

cd 1—5 pP.

| Mieszkania

wo

katorėw.
wskaże dozorca.

Deka 40 fr.

ków z utrzymaniem. —

Wiad.: Portowa 19 m. 11
332—2

I pokoje

5-«io pekojowe luksuso“
odremontowane

piętre dla solidnych lo-
Zakre.owa 11,

 

DRUSKIENIKI,  pensjo-
nat „Promief“, ul. Le-
wickiej 7, poleca piękne
słoneczne pokoie z bai-

 

konami. Kuchnia wy-
kwintna. Willa skanali-
zowana. 122—9

| zeuBy
SRETERCERWDRWCWE
Zgubione: index I legit.
wyd»ną przez Dziekanat
Wydz. Prawa (O. S. B. na
imię Longina Pieczypo-
rowicza—uniew. się.

5

j Ku o

' Р'Б'ртпп
Motocyki

„Indian“ 1600 cc z ko-
szem w dobrym stanie,
tanio do sprzedania ul.
Tyzenhauzowska 16.

 

Okazyjnie sprzedaje się
auto dziecinne 2 osobo-
we pedałowe, w cenie
100 zł. ul, Ostrobramska
16 — 28. 132—2 

 

 

77 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

  
Drakarzia A. Źwieczyśakiego, Hlilno, Mostowa Nr. 1. |

4 *

DOM murowany piętro-
wy o 4 mieszk. oraz
dwie drewniane oficyny
na własn. ziemina Zwie-
rzyńeu sprzedaje 5'( za
gotówkę bardzo tanlo
Pośrednietwo wykluczo
ne Dowiedz. się Pożaro-
wa 7 m. 1 ed 16—18

: 756—2

ROŽNE |
SasT

PRZYJMUJĘ
do reperacji firanki, dy-
wany i makaty, wykonu-
ję artystycznie. ul. Kró-
fewala 6 m. 2.  737—2

PANNA w średnim wie-
ku poszukuje jakiejkol-
wiek pracy na wyjazd.
Ul. Plutonowa Nr. 11—1.

M ŁODA inteligenina
panienka poszukuje pra-
cy bony, ekspedjentki

 

 
 

lub jakiej innej. Może
być do towarzystwa
starszej osoby, _ Zgodzi
się na wyjazd, Dow. się
Mickiewicza 24—17. й

 

Bez trzepania,

'— Litościwa  osobol
odzywa się żebrak do
pani Melanji — Jestem  

ojeem sześciorga dro-
bnyeh dzieci. Trzy dni
nię z rodziną nie jadłem
Proszę o pracę lub wspo-
możenie.
— Biedny €złowieku.

Mam psrę dyw-nėw do
wytrzepania. Zwykle da=
ję za to stróżowi dwa
złote ale że macie taką
liczną rodzinę to wam
dam cztery. Chodźcie.
— E, proszę pani, czy

to ładnie odbierać ko-
muś zarobek? Niech już
paniusine dywany trzepie
ten stróż za dwa złote.
Mnie nisch pani da bez
trzepania te drugle dwa!

Oaeba inteligentna w
średnim wieku poszuku*
je pracy do zarządu do-
mem, wychowania dziecl
lub też prowadzenia ku-
chni zajmowzła stanowi-
sko kierownicze, dobrze
polecana łask, ofer. do
redakcji dła Z P. W. 2

ra maśle, 3 dania, zupa,
pleczyste (często drób),
deser (kompot, lody,
krem) za 1 zł. 20 gr.
Abonament 10 obiadów
10 zł. „Udziałowa* Zam-.
kowa; 15. 753

 

 

77 Odpowiedzialny RedzktorSTANISŁAW JAKITOMICA |

 


