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w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi

DOMAKADEMICKI
na warunkach hotelowych

Wiino, Góra Bouffałowa 4
Przyjmuje od dn. 21-VI r. b.

wycieczki i tury
po_ cenach b, niskich.

Wytyczne polityki zbożowej.
WARSZAWA. Pat. W piątek.22 Po ustaleniu tych wytycznych ko-

b. m. odbyło się pod przewodnic-| mitet ekonomiczny wysłuchał spra-
twemfjpremjera Kozłowskiego posie-| wozdania ministra przemysłu i handlu
dzenie komitetu ekonomicznego mi-|w* sprawie bieżących rokowań tra-
mistrów poświęcone przedewszyst-|ktatowych oraz załatwił sprawy bie-
kiem omówieniu wytycznych polity-| żące.
ki zbożowej w kampanii 193435.|, | (f

Ratyfikacja konwencji polsko-esteńskiej.
WARSZAWA (Pat). 22 bm. pod-; konwencji weterynaryjnej między

sekretarz stanu MSZ Szembek ipo-| Polską i Estonją, podpisanej w Tal-
seł estoński Pusta dokonali wymia-| linie 26. IX. 33 r.
my dokumentów ratyfikacyjnych

Delegacja litewakg
na konferencję kolejową w Krakowie.

' RYGA (Pat). Prasa kowieńska, tewskiej wezmą udziai w charakte-

podaje, że na konferencję kolejo-|rze delegatów wicedyręktor wy-

wą w Krakowie, mającą się odbyć| działu handlow: ministerstwa ko-

| 3 lipca z udziaiem Polski, Niemiec,|munikacji waż, Ki oraz dyr.

Łotwy, Estoaji i Litwy, ze strony li-|wydziału taryfowego Burdulis,

Łotwa i Estonja wobec
memorandum litewskiego.

TALLIN (Pat). (W. ciągu dnia kretarzem ioiewskiego
wczorajszego odbywały s.ę w mini- tersem. Dotyczyły one s
steretwie spraw zagranicznych na-: obu państw w sprawie os
rady (kierowników estońskiej poli- , memorandum liiewskieśo. ._ .

rka zagranicznej z generainym se-4 ( О
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Nowe stanowisko b. min. Zauniusa.
RYGA (Pat) Z Kowna donoszą: radcy prezydjum rady ministrów do

Były minister sprawzaźranicznych spraw | finansowo - ekonomicznej
Zaunius ma wikrėtce objąć specjal-| współpracy z zagranicą.
uie dla niego stworzone stanowisko ,

Nowy ambasador sowiecki w Berlinie.
MOSKWA iPat). Ogłoszono po-, został dotychczaaowy ambasador

stanowienie CKW. ZSRR, odwołu-| Związku Sowieckiego w Turcji,
jące z Berlina ambasadora Chin- | Suryc. 3 " 4 atk:
Gzuka. Na jego miejsce mianowany, SRR ea

Wartość armji czerwonej.
PARYŻ. (Pat). Mi, związku z pla- cerów. Pozatem istnieje służba łącz-

mem organizacji bezpieczeństwa, o-|ności i wojska techniczne.Oficjalnie

partego na paktach wzajemnej po-! wojska specjalne liczą 50 tys. ludzi,

mocy „Le Journal" zastanawia się| są oni doskonale uzbrojeni. Z punktu
mad wartością kojową armji czerwo-| widzenia sprzętu wojennego armja

wieckiej trwa 5 lat. Armją liczy ośó-| lepiej, aiż dawna armja carska.

łem 562 tys. ludzi w tem: 40 tys.ofi-| &

 

—

_ Misja von Ribbentroppa.
BERLIN. (Pat). Pełnomocnik rzą-

du Rzeszy dla spraw rozbrojenio-
wych von Ribbentrop, udzielił przed
Stawicielowi niemieckiego biura in-
ormacyjnego wywiadu, w którym o-
świadczył: „Z okazji prywatnego za-| ferowałem, oraz sekretarzowi gene-
proszenia mnie ze strony jedneśgo| ralnemu papu Legerowi. Tego ro-
znajomego we Francji, spotkałem się | dzaju okolicznościowa wymiana po-
w końcu ub. tygodnia w Paryżu z glądów mogła okazać się tylko ko-
francuskim min. spr. zagranicznych|rzystna dla ukształtowania się sto-
Barthou i odbyłem z nim dłuższą|sunków pomiędzy obu krajami”.

cusko-niemieckich oraz związanych
zniemispraw. (W) związku z tem
spotkaniem złożyłem wizytę pre-
mjerowi francuskiemu Doumergue,
z którym również dłuższy czas kon-

vozmowę ma temat stosunków fran-j,

Mowa ministra Eirtkod
w parlamencie rumunskim.

BUKARESZT. (Pat). Wczorajsze, znaczonej dla posłów rumuńskich.

przemówienie min. Barthou wygło-|Wszystkie zastrzeżenia konstytu-
szone w parlamencie rumuńskim,|cyjne zostały jednak usunięte, po-

jest wypadkiem miezwykłym, gdyż|nieważ min. Barthou proklamowany
po raz pierwszy obywatel obcego|został obywatelem honorowym Ru-

Eoprzemawiał z trybuny, prze- ; munji,

Barthou o podróży do Bukaresztu.
| PARYŻ (Pat). Agencja Havasa istniejących między Francją a Ru-

|
`

  

 
donosi z Bukaresztu, że minister|.munją. Nie ogła ;zano o tem, oświad-

Barthou oświadczył dziennikarzom |-.czył Barthou, żadnych komunika-
francuskim, którzy przybyli wraz zjtów, gdyż formy przyjęte w poli-
nim do Rumunji, iż był wzruszony|tyce nie wystarczają dla wyrażenia

|wyrazami spontanicznej i szczerej| maszych uczuć  Barthou stwierdził,
sympatji, z jaką spotkał się w Sie-| że Titulescu i on odstąpili od zwy-

dmiogrodzie Nie sądziłem, mówił] czaju i nie komunikowali sobie stale
min. Barthou, że przyjsiźń do Fran-| tekstu swoich przemówień, tak jak

„|cji przeniknęłą tak głęłsoko do ludu |się to robi w podróżach oficjalnych,
rumuńskiego. (W! czasie. swoich roz-| jednakże obaj ministrowie trakto-

mów z królem i premierem Tatares-| wali tesame zażadnienia w tensam
cu, Barthou stwierdził zgodę obu'sposób, a kilka razy nawet w tych-
krajów co do wszystkijch zagadnień, samych zdaniach. 

: Telefon Redakcji,

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

codziennie.

     

    
    

 

  

ulegają
BERLIN. (Pat). Na przyjęciu wy- wadzenie tego zarządzenia doprowa

danem w czwartek dia korespon- dziłoby do zupełnego zerwania han-
dentów prasy zagranicznej, w któ- | dlu z Niemcami, co skomplikowało-
rem uczestniczyli również przedsta-|by jeszcze bardziej sytuację handlu
wiciele korpusu dyplomatycznego w |światowego. Claring w żadnym wy-
Berlinie, wygłosił przemówienie pre- | padku nie przyniesie pożądanego
zydent banku Rzeszy Schacht, w wyniku. Mówiąc o długach zagra-
którem ostro zaprotestował przeciw |nicznych Niemiec, dr. Schacht po-
ko rozsiewanym w prasie zagranicz- |nownie zaznaczył, że Niemcy tylko
nej pogłoskom o rzekomych projek- |w tym wypadku będą mogły pokry-
tach inflacyjnych względnie dewa-| wać swe zobowiązania dłużnicze,
luacyjnych marki niemieckiej. W |jeżeli zagranica dostarczy im na

Stosunki brytyjsko - niemieckie
zaostrzeniu.

jnajbliższych dniach z tem,

MSZ Mun-'
tanowiska- Donalua nalegają na niego, aby wy-!utrzymač Mac Donalda jako sztan-

tatniego jechał jaknajdalej od Londynu, by | darowego przywódcę narodu tak

związku z wiadomością o planach
zagranicy, zastosowania claringu w |
stosunkach handlowych z Niemca-|
mi, dr. Schacht zaznaczył, że wpro-|l

  

LONDYN. (Pat). Lekarze zdecy-,
dowali, že stan zdrowia Mac Donal-,
da pogorszył się w takim stopniu, iż!
wymaga natychmiastowego dłuższe-|
в0 wypoczynku Premjer Mac Do-
nald jest bardzo wyczerpany i wzrok|
ma bardzo słaby. Część urlopu pre-|
mjer Mac Donald spędzi na morzu:
Śródziemnem, część zaś w Szkocji. |
Możliwe, że wyjazd nastąpi już w

ażeby
powrócić na dwa :, „odnie, śdy przy
jedzie min. Banthou. Wypoczynek
premjera będzie trwać trzy miesią-
'ce. Zastępować go w tym czasie bę-
dzie wicemin. Baldwin.

LONDYN (Pat).

 
Lekarze Mac

„nie móc komunikować się telefo-|

 

Bukareszt, w czerwcu.
Jak zwykle Staia Rada Maiej

Ententy rozpoczęła swe obrady
szczegołowem omowieniem sytuacji
międzynarorodowej. Monterencja u-
łatwiona była znacznie term, że mi-
nistrowie Małej kntenty odbyli już
poprzednio rozmowy w Genewie.
Fraktyczn.e chodzi o to, aby wycią-
śnąć odpowiednie konsekwencje z
obrad genewskich, przyczem uwzślę
dniano wydarzenia, jakie zasziy od
tego czasu, zwiaszcza paryską wizy-
tę jugosiowiańskiego ininistra spraw
zagraniczuych Jewticza, dalej ber-
lińskie rozmowy Lutwinowa z von 

mej. Służba wojskowa w armji so-| czerwoma przedstawią się 0 wiele
‚

|go z Hitlerem. Ministrowie postano-
| wili,
| międzynziodowych Mała

Iłość. [ak występować będzie i w ro-
| kowaniach o Locarno wschodnie, do
|którego to paktu przystąpić ma i
| Czechosiowacja, taksamo jak w kwe

istji pakiu śródziemnomorskiego, w

łktórym szają wziąć udziai Jugosła-
Iwja i Rvmunja. Ministrowie Małej
| Ententy cali
|wszelkie prcby bezpośrednich roz-
Imów z ;ednem z panstw Małej En-

Neuraihem o t zw. pakcie wschod-
nim j; wreszcie spotkanie Mussolinie

że we wszystkich kwestjach
Ententa

zgodnie występować będzie jako ca-

do ziozumienia, że

tenty zosobna spełzną na niczem. W
obecnej chwili o obu wspomnianych
paktach w kołach Małej Ententy wy
rażają się optymisiycznie, chociaż
dotychczas nie wiądomo, jak wobec
paktu sródziemnomorskiego zacho-
wywać się będą Niemcy i Włochy.
Mała Ententa otwarcie wypowiada
się tak za paktem wschodnim, jak za
paktem śródziemnomorskim popie-
rać będzie każdy wysiłek w kierun-

| ku uskutecznienia tych paktów. bo-
"wiem wiazi w nich dalszy krok do

użruntowania pokoju w Europie.
Mężowie stanu Małej Ententy

spokojnie patrzą na spotkanie Mus-

soliniego z Hitlerem, które, jak wy-

nika z oł:cjalnych komunikatów, nie

doprowacziło do zawarcia konkret-
nych umów, by było można mówić o

bloku włosko - niemieckim. Należy

podkreslić, że ktokolwiek porusza

kwestje stodkowo - europejskie, zaw

sze musi uwzględniać silny blak Ma-

łej Enieisty, który pod tym wzglę-

dem, jas oświadczył mimister Titu-
lescu, przedstawia na zewnątrz rze-

czywiście tylko jedno państwo. Prze

mówienie węgierskiego premjera

Urlop Mac

|bardziej dogodnych warunkach su-
rowców, względnie utworzy nowe
rynki zbytu dla produkcji niemiec-
kiej.

w pracach rządu. Posianowiono, że
prawie większą część swego urlopu,
trwającego vkoło 3 miesięcy, spędzi
zagranicą. Projektuje się, że Mac
Donald około 10 lipca wyjedzie
prawdopodobnie do: Brazylji i odbę-
dzie tam wycieczkę wzdłuż Ama-
zonki.

Wyjazd Mac Donalda na tak dłu-
gi okres czasu z Londynu niektórzy
komentują jako oznakę stopniowego

wycofywania się Mac Donalda z
rządu narodowego. Jednakże opinja
ta nie jest uzasadniona. Troskli-
wość, z jaką odnoszą się do zdro-
wia Mac Donalda, raczej wskazuje
na to, że gabinet obecny pragnie

dłcjo, jak tylko stan jego zdrowia
i koi z gabinetem i współdziałać uczyni to możliwem.

Mała Ententa obraduje
Mała Ententa o Locarnie wsch odniem. — Zbliżenie z Rosją. -

(Od nsszego korespondenta).

stanowczo odrzucane a to zwłaszcza
przez Rusnunów. Trzeba również za-
uważyć, że mężowie stanu Małej En-
tenty rozmawiali z Litwinowem w
Genewie również o sprawach środ-
kowo - europeiskich i że przy tej
sposobnosci było można stwierdzić
stanowczo negatywne stanowisko
Rosji sowieckiej wobec wszelkich
prób, zmierzających do podważenia
dziesiejszego stanu rzeczy w Euro-
pie środkowej. Rosja sowiecka od-
rzuca te” stanowczo wszelkie pró-
by rew.zji traktatów pokojowych,
które mogą wywołać nowy chaos w.
Europie.

Wbrew doniesieniom niektórych

pism, Jugosławja w zupełniości zga-
dza się z nawiązaniem stosunków
dyplom tycznych z Rosją sowiecką
ze strony Czechosłowacji i Rumunji
i w najbl:zszym czasie pójdzie za ich
przykładem, chciażby już w związku
ze zblizającemi. się rokowaniami
międzyzarodowemi w sprawie
wspomai:nych powyżej paktów. Nie
ulega wz!pliwości, że węzły współ-
pracy Małej Ententy z Rosją sowiec-
ką będą coraz więcej zacieśniane,
Rozwój w tym kierunku witany jest
z zadowoleniem w Rumunji, jak o
tem mógi się przekonać korespon-
dent „Centropressu” w rozmowach
z wybitaymi politykami rumuński-
mi. Tak'e samo zadowolenie daje się
zauwazyć i w Czechosłowacji oraz
Jugosławii, bowiem w uznaniu Rosji
sowieckiej i nawiązaniu z nią sto-
sunków dyplomatycznych widzi się
również dalszy krok do zabepiecze-
nia pokoju.
! Obrady ministrów Małej Ententy
poprzedziia koaferencja prasowa Ma
łej Enterty pod przewodnictwem
prezesa delegacji czechosłowackiej
dyr. Swvihovsky'ego. _ Konierencja
stwierdziia zgodność opinji publicz-
nej co do wszeikich zagadnień poli-
tyki zag.-nicznej, wyrażając nieza-
chwiane stanowisko w walce o ca-
łość panstw Małej Ententy.
W s'«dę przed południem przy-

był do Bukaresztu francuski mini-
ster spraw zagranicznych Barthou,
poczem 10południu odbędzie się do-
niosła wonferencją kolityczna, w któ
rej wezmą udział ministrowie Bar-
thou, Benesz, Jewticz i Titulescu.
в : H. R.
©690606060066€6 Gómbosa, który ponownie chce za-

ktualizować kwestję rewizji, jest łu Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.  

zagranicą 8 zł.

 BAWICKE1KDROWANSAAWNACE

LONDYN. (Pat). Prasa angielska
zamieszcza na naczelnem miejscu,
wyrażone w czwartek w Berlinie
wobec dziennikarzy, groźby dr.
Schachta, że Niemcy na zarządzenie
odwetowe W. Brytanji, odpowiedzą
całkowitym bojkotem handlowym i
zerwą stosunki gospodarcze nietylko
z Wieiką Brytanją, ale także ze
wszystkiemį dominjami brytyjskiemi.
Prasa podkreśla, że Schacht usiłuje
wbić klin pomiędzy W. Brytanją a
jej dominja. O ile obrót Niemiec z
Wielką Bryianją kształtuje się dla
Rzeszy wysoce korzystnie, o tyle
obrót z dominjami jest dla niej u-
jemny. Dzienniki angielskie zazna-
czają, że Niemcy sprowadzają z do-
minjów wyłącznie surowce, bez któ-
rych produscja Niemiec obejść się
nie może. Widoczne jest: w prasie
angielskiej bardzo siine oburzenie i
nieulega wątpliwości, że stosunki
brytyjsko-niemieckie uleśną w naj-
bliższym czasie silnemu zaostrzeniu.

068066066664446

Wyjazd króla Karola
do Francji.

PARYŻ. (Pat). „Hawas'* donosi z

Bukaresztu, iż zostało postanowione,

że król Karol uda się za kilka mie-

sięcy z oficjalną wizytą do Paryża.

wianków © 2 W. za

Kongres 50.000 dziewcząt katelickich

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P, K. ©. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

Wiadomości
э

telegraficzne.
ZAGRANICZNE.

** Przed sadem nadzwyczajnym
w Schwerinie odbyła się rozprawa
przeciwko 7 proboszczom, oskarżo-
nym o podstępne wzywanie ludności
do nieposłuszeństwa przeciwko rzą-
dowi. 5 oskarzonych skazano na 6
miesięcy więzienia i karę pieniężną.
2 zwolniono.

** Jugosiowiański min. spr. zagr.
Jewticz powrócił do Białogrodu z
Bukaresztu, gdzie uczestniczył w
obradach państw Małej Ententy.

"* W związku z wypadkiem, jaki
się wydarzył w fabryce w Funse w
Rosji sowieckiej, GPU aresztowało
dalszych ii osób. Straty mają wy-
nosić przeszło 2.000.000 rubli.

Przed sądem doraźnym w
Grazu odpowiadali dziś dwaj socjal-
demokraci, oskarżeni o dokonanie
kilku zamachów w Grazu, m. in. na
kościół Franciszkanów. Jednego
skazano na 15 lat, drugiego na 18
lat ciężkiego więzienia.

** W Chicago w dniu 19 maja wy*
buchł wielki pożar na tarżowisku
zwierzęcem. W/ czasie akcji ratun-
kowej strażacy gasili pragnienie wo-
dą ściekową. Wielu strażaków za-
truło się tą wodą, jeden już zmarł,
40 jest ciężko chorych, a 200 znaj-
duje się pod obserwacją.

** Wczoraj rano spadł na góry
Taunus samolot pasażerski linji Ko-
lonja -— Frankfurt nad Menem. 5
pasażerów jest lekko rannych, zaś
pilot i radjotelegrafista ponieśli
śmierć na miejscu.

** Straszliwy cyklon wyrządził
w Chili olbrzymie szkody materjal-
ne na terenie całego kraju, pociąga- BRUKSELA. 21.V1 (KAP). Na

niedzielę 24 b. m, zapowiedziany zo-

stał kongres 50.000 dziewcząt kato-

lickich w Brukseli, należących do

sekcji kobiecej Akcji katolickiej w

Belgji. Uroczystą Mszę św. w czasie.

zjazdu celebrować będzie pod arka-|

damį palacu „Cinguantenaire“ arcy- |

biskup z Mechlina, kardynał Van|
Roey w obecności królowej Astri- |

dy, nuncjusza apostolskiego i wszyst

kich biskupów belgijskich.

 

jąc wiele ofiar w ludziach. Najwię*
cej ucierpiało miasto Concepcion,
gdzie rozszalały huragan pozrywał
dachy z domów i zniszczył sieć tele-
foniczną i telegraficzną, wyrządza-
jąc szkody na przeszło 10.000.000
pesėw. ч

** Z Bremy donoszą, że załoga
jednego z przedsiębiorstw fabrycz-
nych dokonała samosądu na przy-
wódcy mężów zauiania. Personel

| fabryczny oprowadził go po ulicach
miasta i zmusił do bicia w bęben
i powtarzania: jestem szachraj i
zdrajca robotników.

KACA.ENIACTOREаЗаа

Zmniejszenie akcji terorystycznej

WiEDEN. Pat, „Wiener Zeitung"
twierdzi, że narodowo-socjalistyczna
akcja terorystyczna w Austrji zmniej-
szyła się w ciągu ostatnich 24 go-
dzin, dzięki odkryciu kilkunastu
składów materjałów wybuchowych
oraz dzięki utworzeniu wszędzie mi-
lizyj miejscowych.

Austrji.
"Insbrucker Zeitung" donosi, że

w;dniu święta młodzieży urządzone-

go w Innsbrucku zachorowała znacz-

na ilość dzieci. Obecnie okazuje

się, że narodowi socjaliści dali do

picia dzieciom mydliny, aby wywe-

łać gwałtowne wymioty i uwelnić

dzieci od udziału w uroczystości.

Gabinet belgijski.
BRUKSELA (Pat). Gabinet de

Broquevilla otrzymał votum zaufa-,
nia. Za rządem wypowiedziało się
9 posłów pizeciwko 81, wstrzymało
się 4. Podczas dyskusji de Broque-.
ville zaprzeczył kategorycznie po--
głoskom, jakoby groził rozwiązaniem
parlamentu w: razie nieotrzymania

votum zaufania ze strony Izby. W.
kołach politycznych uważają, iż po-

mimo otrzymania votum zaufania

sytuacja rządu jest dosyć trudna,

tembardziej, że wkrótce rząd będzie

musiał się zwrócić do parlamentu o

udzielenie mu pełnomocnictw natu-

ry finansowej.

Złośliwe przejawy kulturkampfu w Bawarli.
Walkę z Kościołem Katolickim

w Bawar:i cechuje szczeżćlna zło-
śliwośc i zapamiętałość. Ostatnie dni
przyniosły szeieg nowych zadraż-
nień i krzywd Władze rządowe i
miejskie w Monachjum nie oszczę-
dziły szykan katolikom w związku
z procesją Bożego Ciała, w kilka
dni potem zawieszono na trzy mie-
siące pismo katolickie „Bayrischer
Anzeiger, a w końcu zabroniono;

wyświetlać film, przedstawiający
Miasto Watykańskie. Po dwukrot-
nem wyświetleniu tego filmu, które
nie pociągnęło za sobą  najmniej-
szych nawet wykroczeń, u dyrekto-
ra kina zjawili się dwaj urzędnicy
policii kryminalnej, nakazując na-
tychmiastowe przerwanie seansu,
ponieważ film wywoływał rzekomo
gwałtewny sprzeciw ze strony lud-
ności.

Walki w Macedonii.
SOFJA (Pat). Operacje oddzia--

łów rządowych przeciwko oddzia-
łom komitadży macedońskich trwają
w dalszym ciągu. Na pomoc oddzia-.
łom wojskowym wysłano artylerję
górską i samoloty. Wedle oświad-'

czenia rządowego, o ile komitadży
nie poddadzą się w czasie przewi-

dzianym, będą uznani za bandytów

i wojska rządowe użyją wszelkich

środków celem zgniecenia ich.

ATIKSNC TNN SATNSTS NT YR ONPA

Zaślubiny.
TTelefonem od własnego korespondenta.|

WARSZAWA. „Kurjer Czerwony” dooosi, iż w czwartek odbył się

ślub byłego premjere, p. Janusza Jędrzejewicza, z p. Cezarją Ebren-
kreutzową. Młoda para wyjechała na kilka tygodni do Francji.

AP

 

     



Z dnia.
Żydzi są niepowściągliwi w ;ę-

zyku 1 bardzo często nieprzytomni
z zaciekłości, gdy — jak im się wy-

daje — chwycą sposobność do po-

śnębienia przeciwnika. Nawet naj-
bardziej ogiędni zpośród nich, naj-

trzeźwiejsi tracą wszelką miarę...

MWiczoraj zacytowaliśmy wyjątek

z  „Hejnta”, entuzjastycznie  po-
chwalający wprowadzenie w Polsce
obozów koncentracyjnych.  Mogli-

byśmy przytoczyć wiele innych po-

dobnych głosów żydowskich. Żydzi
znaleźli okazję, ażeby już kwalifiko-
wać tych, którzy w tych obozach

przedewszystkiem znaleźć się po-

winni, Nie szczędzą przytem moc-

nych słów : wyzwisk pod adresem
obozu  naredoweżo, który cały
chcieliby zamknąć w obozach izola-
cyjnych. Ori już znaleźli zabójców

ministra Pierackiego, już wiedzą,

kto kierował zbrodniczym czynem,
skąd poszła inspiracja...

Chwycili sposobność.

Nawet uchodzący za bardzo
trzeźwego ' spokojnego mędrca ży-
dowskiego p. rabin dr. Ozjasz Thon

mie omieszkał zabrać głosu („Nasz

Przegląd“ z dn. 22 bm., w artykule

p. t „Jak: sens tej zbrodni?“).
Podnosi cnoty obywatelskie zgasłe-
śo tragicznie zninistra, jego zdol-

ności i talenty i przy sposobności,

niby to pytając o sens tej zbrodni,
niby to dociekając bez odpowiedzi,
kto mógł się czynu tego dopuścić —

niemal wskazuje palcem.
P. dr. Ozjasz Thon tak między

innemi pisze:
„Myśmy w Polsce już raz mieli smut-

ną konieczność zadawania takich strasz-
nych pytań, pod adresem obozu morder-
czego, obozu haniebnej nienawiści i chorej

zaciekłości Kiedy zamordowano s. p. Pre-
zydenta Narutowicza, także cała Polska

i cały świat pytały: dlaczego? Jaki sens
ma ten ohydny mord? Rozsądnej odpo-
wiedzi nie było znikąd. Słyszało się tylko
bełkotanie, że nie można było zostawić
przy życiu „ich“ prezydenta. Szło wi-
docznie tylko o krwawą demonstrację, że

w tym kraju tylko ten obóz ma prawo do
rządów, nikt poza nim.”

Gdzie i od kogo to słyszał p. dr.

Ozjasz Then „bełkotanie, że nie

można byic zostawić przy życiu

„ich” prezydenta'*? Ileż tu nikczem-

ności w tej insynuacji, zawartej w

przytoczonym przez nas ustępie!

Nawet uchodzący za rozsądnego ży-

dowski polityk nie potrafi utrzymać
pióra na wodzy i pozwala mu wypi-

sywać niesłychane kłamstwa pod

pozorem patrjotycznego oburzenia.

Sądzimy, iż przyjaciele żydowscy
powinni im wskazać granice bez-

czelnych harców, na jakie sobie
ostatniemi czasy pozwalają.

Jak należy wnosić z prasy pro-
rządowej, sprawa obozów izolacyj-

nych nie jest sprawą ostatnich dni.
Już była rczstrząsana przed zabój-

stwem ś. p. ministra Pierackiego.

„Express Poranny', pisząc o tem,

dla kożo przeznaczone są te obozy,

stwierdza:
„Likwidacja elementów, nawołujących

do stosowania teroru w życiu publicznem,;
stawała się coraz bardziej konieczną po-

trzebą. Musiałaby ona zostać dokonaną

bez względu na iragiczne strzały w dniu
15 czerwca. Zamordowanie wysokiego do-
stojnika Rzeczypospolitej tę likwidację,
oddawna już piancwaną, niewątpliwie przy-

śpieszyło.*

To stwierdzenie rzuca nowy pro-
mień światła ra obozy izolacyjne.
Niezależnie od tego, kogo się uwa-
ża za „elementy, nawołujące do sto-

sowania terroru w życiu publicz-

nem“, tembardziej w myśl tego, co

pisaliśmy wczoraj, narzuca się ру-
tanie, czy sytuacją wewnętrzna wy-

magała wpsowadzenia nowej insty-
tucji, czy istniejące środki prawne

nie wystarczały do zapewnienia po-
rządku prawnego?

Przy sposobności chcemy spro-
stować wczorajsze nasze twierdze-

nie, iż cała mniej więcej prasa sana-

<yjna zajmuje jednolite stanowisko

w sprawie obozów koncentracyj-

nych. Są nieliczne wyjątki, do któ-
rych należy „Siowo” wileńskie.

Donowne wybary prezydenta

Arytyka £anku Polskiego.
rrorząuowy 1 «ouscrwdtywily

ntZas omawii ObSŁELNIE PUWIYKĘ

сузколе уа оапоки FOISKIEgO, ше

SZCZĘGŁĄŁĆ si0w OSITEj Krtylyki pou

aureseii InstLytUCji EINMiSYyJILEj, ло

co czy'amy: у
Uuńo.c /s poritelu weksiowego banku

roiskiegu sianowi TEGySKONIO DALNÓW pau-
stwowycn. ż.iając sytuację iinansową ‘уса
banKOW -- Zieszią Charakter ICH UZiaiAiuOS
ci prawie w zupeinosci mie poźwaia na po-

siadanie pizeęz nie materjaiu WEKSIOWcgo0,
odpowicaniego ao' reayskonta w instytucji
emisyjnej — mie mozna uważac tej częsci
poriueiu <a piynną 1 zaatną w razie polrze-

оу Go imw;aacji. rozaieiu za zupcinie nie-
piynne .diczy uznac weksie  eKSPorLowe,
przeważuie sowieckie, ktorych Dank 4Oi-

s«i ma w poriieiu na sumę okoio 0v miljo-
now zi, ie awie pozycje stanowią przeszio
4U proc. pirtieiu. INiestety 1 pozostaie nie-
caie ou picc. portielu rownież przedstawia
pod wzę.ęa€m pfiynnosci wiele ao Zyczenia.

uros icn stanowią 0-cio miesięczne weksie
тоцисае, kredyty udzielane оегрозгешио

dia przemysiu, oraz kredyty „celowe , roz-

prowadzenie wprawdzie za posrednictwem
vanków, ale z natury swego celu niepiynne,
Normaliy porttel, zdatny do likwidacji
względnie szybkiej, stanowi zaledwie okoio
źuu miijswóow zi redyskonta banków prywat

nych. w. tym stanie rzeczy zmniejszenie
portielu weksiowego Banku Polskiego jest
operacją sardzo trudną, a tem samem nie-
iatwem jest ptrzymanie kursu ziotego. Za-
danie to t.rudniają tajemnicze 165 milj. zł.
w „różnych rachunkach po biernej stronie
bilansu, zczycja nasuwająca uzasadnione

przypuszczenia, że kryją się pod nią krót-
«oterminowe kredyty, - zaciągnięte przez
bank Poisby.

O »iyn. stanie płatności kredytów w
Banku fu skim, świadczy poważna suma
blisko 11 mil. zł, odpisanych na straty w
roku ubiegtym

Obraz wsi polskiej.

„ABC“ zamieszcza list chłopa-
rolnika z Zawichwosta z Sandomier-
skiego, gdzie są grunta pszeniczne,
podaj jedne z najiepszych w Polsce.
Autor kreśli obraz upadku gospo-
darczego wsi polskiej, główne iego
zrodio upatrując w naamiarze po-
datków i wysokich kosztach admani-
stracji samorządowej. Jakże to wy-
gląda w jeśc opisie:

Zawichwosi był przed wojną osadą. Wójt
miai miesięcznie 15 rubli, co wynosiło 4 1
pół korce żyta, sekretarz 15 rubli, to znaczy
ś$ i trzy czwarte korca, „stójka” 6 rublį,
czyli pėtora korca, sołtys 3 ruble, czyli
trzy czwarte korca. Razem administracja
gminna kosztowała rocznie 119 korcy żyta,
a w kasie leżało 18 tys. rubli.

Dziś, po zrzemianowaniu Zawichwosta
z osady na miasteczko, koszty administra-
cji gminnej w okresie kryzysu podniosły się
ze 119 korcy zyta na przeszło 800 korcy
rocznie, czyli 7 razy więcej, a oprócz tego
śmina ma 30 tys. zł. długu.

Niemniej jaskrawo wypadają po-
równania z zakresu obciążeń po-
datkowych:

Przed wojną rolnik 13-stu morgowy
płacił rocznie 18 rubli podatku, to znaczy
4 i pół korcy żyta, dziś musi płacić około
20 korcy... Przed wojną, gdy rolnik miai 10
morgów, a był chory i nie mógł pracować
to za dzierżawę otrzymywał 120 rubli rocz-
nie, Podatku zapłacił 15 rubli, a za resztę
żył cały rok. Dziś dzierżawa starczy naj-
wyżej na pokrycie podatków.

80 prętów, na których posadziłem w
r. 1926 drzewka owocowe. W r. 1929 wy-
marzły, posadziłem drugi raz. W r. 1932 był
grad wielkości kurzego jaja znowu wy-
niszczył drzewka, — posadziłem 3 raz, a w
tym roku przyjechał z Sandomierza urzęd-
nik, spisał drzewka i powiedział, że kto ma
więcej jak 5 drzewek będzie płacił podatek.
Przecież ogród jest górny i rodzi raz na pa-
rę lat, będę zmuszony drzewka sam wyciąć
trzeci raz...

z prasy...
DZIENNIK WILEŃSKI

Żydostwo w Niemczech.
Ur. A. otojanowski w „Aurjerze

Foznanskini porusza w cykiuarty-

Kuiow Kwesije rasizmu 1 KWesij1

zyaowskiej. ii1ędzy innemi w aity-

kuie p. t. „ło rewolucji narodowej
stwierdza, 1& po swojej rewolucji

nitierowskiej Niemcy przeprowadzili
systematycziią izolację elementu ży-
uowSsKiegoO:

lak więc rasizm w połączeniu z naro-
dowym socjalizmem uwoimi Niemcy za jed-
nym zamacnem od żydowskiej przewagi po-
utycznej, kuiturainej 1 gospodarczej, Melor-
my niemieckiej rewolucji narodowej w pize-
ciągu roku zdviaiy usunąć okoio la procent
niemieckiego kontyngeniu żydów, którzy
wyemigrowali z Niemiec. MKezultat zatem
naprawdę unponujący,

Uczywiście, że tak radykalne rozwią-
zanie kwestji zydowskiej stafo się przyczy-
mą pewnych trudności politycznych, Jedną
z najcięższych byfa i jest propaganda świa-
towa żydów, skierowana przeciwko Niem-
com. Fropaganda ta jest jednak przez nie-
mieckie ministerjum propagandy, kierowane
przez (oebbelsa umiejętnie i skutecznie
paraliżowana. A dziś już nawet można za-
ryzykować twierdzenie, że w tej walce
propagandowej Niemcy bezwzględnie góru-
Ją. W wyniku tej walki budzi się bowiemw
całym świecie prąd pewnego rodzaju sym-
patji i sentymentu do Niemców i Niemiec
właśnie z powodu ich akcji antyżydowskiej.
Jest to coś analogicznego do sympatji, jaką
zyskała Francja po Wielkiej Kewolucji.

Jeśli idzie 0 niebezpieczeństwa we-
wnętrzne, spowodowane reformami hitle-
rowskiemi w zakresie kwestji żydowskiej,
to sprowadzają się one jedynie i wyłącznie
do zagadnienia wychrztów i mieszańców.
Oto przez rozporządzenia porewolucyjne
ta kategorja ludności została zmieszana
całkowicie z żydami, została poddana w
całości wpływom żydowskim. Stało się to
przedewszystkiem dlatego, że całą tę dość
liczną grupę ludności wcielono do kartotek
razem z żydaimi. Wychrzty i mieszańcy nie-
mieccy należeli do najwyższych i nabardziej
wpływowych kół ludności Byli oni powią-
zani silnemi węzłami z ludnością czysto
niemiecką. Powiązania te i wpływy pozo-
stały im do dziś.

Tak liczna i wpływowa grupa ludzi
będzie zapewne próbować odzyskać swe
znaczenie. Próby te mogą jeszcze zrodzić
niejedną niespodziankę polityczną w we-
wnętrznych stosunkach niemieckich.

„Krezos“ u żebraków.
Okazuje się, że kryzys dotknął

także zawód żebraczy, Korespon-
dent „Kurjera Warsz.” z Łodzi, opi-
sując stan żebractwa w tem mieście
oraz srodki zaradcze przedsiębrane
tam, zamieszcza też „wywiad” z
żebrakiem ulicznym. Warto go przy-
toczyć:
— Bo to proszę pana, te redaktory ma-

ją „tygla” (autentyczne!) w głowie. Oni nam
bardzo psują. Wciąż piszą o tem, że mamy
tysiące złotych. Jeżeli nawet znajdzie się
taki wśród nas, to wyjątek. I trzeba wie-
dzieć, że pracował na te tysiące „ućciwie”
od lat całych. A jak kupiec, czy taki re-
daktor dorobi się piniędzy, to czy my to
wytykamy mu? Kużden ma swój zawód, a
iak pracuje, te potem coś z tego ma,
— U nas je teraz bardzo źle. Ganiają

naszych jak psów. To nas jest w jednem
mieście za dużo, w innem za mało. A naj-
gorsze, to te wsiowe. I wszystko weźmie.
Proszę pana, ram się dziwią, że zostawiamy
jedzenie, a chcemy pieniędzy. Tera je-
dzenie to taniocha. Zjeść wszystkiego nie
sposób, a komu sprzedać? Dawniej bra!: to
dla „swyniów , a dziś? Komu to i na co?
— Całe szczęście, że tera ludzie tak

politykujom. A no, na zdrowie im.

—Przez tv jest policyja zajęto więcy i
mam dajom pokój.
— Pyta pan, czy je „krezos* u nas?

Ajakże, je! Dawniej to człek zebrał te mar-
me 3 złociny za 2 i 3 godziny obchodu, a
jdziś, to trzeba się nalatać cały dzień. A
jakże. Je „krezos”, więc momy cały dzień
pracy, a nie jak te inne ludzie, co pracujom
tylko 8 godzinów. Ale, tak na rozum, to 

wysuwa się zagadnienie cierpienia
Ludzkość przechodzi niedomagania,
ktore dogrowadzają do zaiamań sa-,
mych poustaw życia społeczaego —
niedoniagania cuszy i ciaia — kry-!
zys psychiki zb.orowej i kiyzys eko-
nomiczny. |
nalizowac odwieczny probiem с1ег-'

Dlatego zapewne zjawiają się co-|
raz częściej dzieła, które próbująza |
nalizowac odwiecznych problem cier
pienia i które szukają przyczyn,|
sprawiających człowiekowi ból mo-|
ralmy czy tizyczny, i próbują skutki |
tego bólu zneutralizować, a w każ
dym razie zmn.ejszyć.

Polecamy ty literaiurę uwadze
wszystkich, co troską swoją otacza-
ją ułomnych, chorych i zbolałych.
Notujemy obecnie te dzieła i wydaw
nictwa, które ostatnio ukazały się
we Francji. Książki ż czasopisma, o
których chcemy mówić, opisują nie-
dolę, choiobę, psycholośję cierpią-
cych i środki duchowe pokonania
bólu, a więc zwracają się wprost do
tych, co cierpią.

Dzieło dok:to.a Renė Biat „Na
usługach człowieka” („Au service
de la Personne humaine'| zawiera
szereś rozpraw popularnych z dzie-
dziny deontologji medycznej. Mówi
więc o obowiązkach wobec iekarza,
porusza teorje najnowsze o prawie
do skracania cierpień, o celach du- m. Poznania.

W nadchodzący wtorek odbędą

się ponowne wybory prezydenta
miasta wobec  niezatwierdzenia,
przez. ministerstwo Spraw Wewnę-

trznych wybranego przez większość
endecką dr. Władysława Mieczkow-|

skiego. Str. Narodowe, posiadające
w Radzie Miejskiej większość, za-

mierza tym razem wysunąć kandyda |

turę dotychczasowego prezydenta

p. Ratajskiego, |
Gdyby tak było,

skiego byłby zapewniony,
jeszcze nic nie mówi o ewentualn
zatwierdzeniu.

wybór p.Rataj-|
ale to

em

 

| plikowane i drażliwe — ujęte

 chowych cierpienia, o tajemnicy za-
wodowej lekarzu, o praktykach neo-
maltuzjańskich — wszystko to kwe-/
stje bardzo praxtyczne, choć skom-, nym przez ks. Depreester. Wydaw- mocarstw. em

ze | nictwo to zawiera krótkie, utrzyma- specjalistów, powinniśmy

stanowiska etyki katolickiej.
Wydaje się dziś, że zachodzi,

wielka potrzeba dzieł o podobnej,
treści, gdzie wiedza specjalistów
wiązałaby się z zasadami etyki,
dzieł, które rozstrzygają wiele trud-
nych problemów sumienia.

Ponadto  ziawiła się ostatnio
książka Suzanne Fouchć p. l. „Souł- |
france. Ecole de Vie' (Cierpienie |
szkołą życia). Dotyka ona psycho-

  

° я °
Problem cierpienia

w literaturae i pubicysiyce francuskiej.
Z pośród wszystkich pioblemów tlogji chorych i podkresla walory

dzisiejszego świata na pierwszy plan cierpienia przy urabianiu charakte-

| człowieka cierpiącego.

|nej. 3. Wydobyć z klasycznych do-

som jeszcze ludzie, som...

ru. To nie ankieta — lecz spowiedź
tych, co wiele w życiu przecierpieli,
co umieli walczyć przeciwko rezy-
śnacji, co znaleźli w głębiach bólu
źródła do odnowienia ducha i ugrun
towania w sobie życia nadprzyro-
dzoneżo. Choroba jest ś-odkiem о-
czyszczenia, zawsze sprowadzając w
duszy zniianę złą czy dobią — za-
leżnie od nastawienia własnej woli

Prócz wspomnianych dzieł za-
częto we Fraacji publikować mie-
sięcznik p. t. „Vaincre“ (Zwyciężyć).
Oto zadanie i piogram tego niezwy-
kłego czasopisma. 1. Oświetlić dok-
trynę cierpienia i bólu ze stanowi-
ska chrzescijańskiego. 2. Zebrać
doświadczenia iudzi cierpiących, wy
kazując w ich przebyciacb działanie
Opatrzności i Łeski nadprzyi odzono-

kumentów kultury ludzkiej najlep-
sze metody w: znoszeniu cierpień, 4.
Wskazywać i analizować dzieła, nio
sące pociechę chorym. Słowem wy-
powiedzenie wojny cierpieniu, któ-

Zapowiedziane niedawno  po-
większenie marynarki wojennej pol-
skiej o trzynaście nowych okrętów
daje asumpi p. Ste. do poruszenia
na łamach „Kurjera Poznańskiego”
sprawy znaczenia budowy naszej
floty. Przedewszystkiem zestawienie
z dotychczasowym składem liczbo-
wym.
A więc posiadamy obecnie dwa

kontrtorpedowce „Wicher” i ,„Bu-
rza”, cztery torpedowce „Podhala-
nin”, „Krakowiak“, „Kujawiak“ i
„Šlązak“, trzy łodzie podwodne
„Żbik”, „Ryś” i „Wiłk'”, dwie kano-
nierki „Komendant Piłsudski” i
„Gen. Haller", okręt hydrograficzny
„Mewa“, okręt szkolny żaglowy
„lskra”, transportowiec —„а,
motorówkę „Nurek”, oraz trzy okrę-
ty zakotwiczone i rozbrojone „Sła-

HiLLALa KPC

Pod bandera wojenną.
nia tego planu nie naležy oczekiwač,
w szczególności zaś niema narazie
mowy o budowie jednostek wiel-
kich, jak okręty linjowe, krążowniki
i awjomatka. A

Budowa tych ciężkich okrętów
przerasta nosze możliwości finanso-
we. Ale błędny byłby pogląd, że bez
tego rodzaju jednostek ilota wojen-
na nie może spełnić sweżo zadania.
W wojnie światowej uwidoczniły się
dobitnie zalety jednostek lekkich:
małe krążowniki, kontrtorpedowce,
torpedowce,
dzie motorowe, statki patrolowe i
ścigacze łodzi podwodnych — oto
środki, któremi operowano prze-
ważnie podczas działań wojennych
na morzu. Flota, składająca się z ta-;
kich jednostek, chociaż nie będzie
mogła stawiać czoła w otwartej womir Czerwiński”, „Lwów” i „Bał-

się szzoła specjalistów marynarki
wojennej, !

Nie licząc zatem trzech ostatnich
okrętów, składa się obecnie nasza
flota wojenna z piętnastu jednostek.
Pod względem :onnażu okrętów wo-
jennych zajmujemy wśród państw
bałtyckich jedno z ostatnich miejsc
za Niemcami, Rosją, Szwecją, Fin-
landją, Danją, wyprzedzając jedynie
Łotwę i Estonję, Budowa trzynastu
nowych jednostek powiększy znacz- re kaleczy duchowo i gnębi, a reha-

bilitacia cierpienia zbawiającego i!
oczyszczającego.

Oprócz tych nowych paublikacyj,
niosących pociechę utrapionym i

' chorym, istnieje we Francji Unja Ka
tolicka Chorych, która rozsyła cho-
rym specjalne komunikaty pisane,'
niosące pociechę i ulgę. Należy rów-
nież wspomnieć o Biuletynie p. t.
„La Bonne Souffrance", dawa-

ne w serdecznym tonie artykuły,
redagowane przeważnie przez sa-
mych chorych, a omawiające prob-
iem ierpienia ze stanowiska du-
chowego.

Podajemy tu nazwę i adres tego
czasopisma: „La Bonne Souffrance,
mensuelle.  Redaction chez M.
i'abbć Depreesier, Petit Seminairea
Haubourdin (Nord).

nie naszą flotę, która zyskać ma jed-
nostki o. większem znaczeniu bojo-
wem, przedewszystkiem więc 6 no-
dag m podwędnych i >si
torpedowce, a pozatem: male
trawlery (poławiacze min) ijeden
minowiec,

Nie możemy oczywiście myśleć
nawet o zbudowaniu floty, która
dany Ta i spe ž
cz marynarkom  większyc
I Zdaniem  miarodajnych

w grani-

cach naszych możliwości finanso-
w okresie od roku 1930 do ro-

ku 1940 ukcńczyć budowę 2 okrę-
tów linjowych, 3 krążowników, 1
awjomatki (okręt macierzysty dla,
lotnictwa), 1 krążownika stawiacza|
min, 12 kontrtorpedowców, 18 łodzi,
podwodnych, oraz szeregu małych
torpedowców, okrętów  pomocni-
czych 1 wodno-samolotów. Dziś już
możemy powiedzieć, żezredlizowa- |

bitwie eskadrom linjowym wroga,

komunikacyjnych wroga. |
Kontntorpedowce, wykorzysty-|

wane do nejróżniejszych operacyj,
mogą służyć do przerwania linij ko-
munikacyjnych wroga, dla ochrony
własnych transportów, do walki z
łodziami podwodnemi, do prowadze-
nia wojny; minowej na wodach prze-
ciwnika. Również do przerywania
linij komunikacyjnych i niszczenia
konwojentów nieprzyjaciela, oraz
podtrzymywania działań własnych
kontrtorpedxwców służą lekkie
krążowniki. Łodzie podwodne prze-
znaczone są do działań zaczepnych,
jak i obronnych, natomiast dla ochro
ny wybrzeża i bazy operacyjnej słu-
żą torpedowce, trawlery, stawiacze
min, kanonierki i wodno-samoloty.
Zestawiona z takich jednostek pol-
ska flota wojenna może spełnić cał-
kowicie swe zadanie.

Budowa floty wojennej wymaga
olbrzymich sum. które znajdują się
jednak w budżetach wszystkich
państw morskich. W Niemczech np.
wydatki na marynarkę wojenną wy-
noszą 10 proc. ogólnego budżetu
państwa. U nas liczba ta wynosi za-
ledwie 1 do2 proc. Podczas gdy np.

w Anglii wydatki na flotę wojenną
wynoszą rocznie ma 1 obywatela
52,4 zł., w Stanach Zjednoczonych—
26,3 zł., we Francji —'25,1 zł.—u nas
obciążenie to wynosi 1,07 zł., wy-
przedzają nas w tem zestawieniu

"Żydzi stawiają zarzuty
„ Dr. Rozmarin stawia w „Momen-

cie” zarzuty rządowi z powodu nie-
przedsięrrania przeciw obozowi na-

| rodoweiuuw tych środków represji, ja-
"kich żą.ieją żydzi:
| | „ — Wszystko to, co dotąd bylo uczy-
nione przez władze w tej dziedzinie, jest
niedostaieczne,„. Dalecy jestesmy od tego,
aby przy.nodzić z radami i ostrzeżeniami

| do rządu. Naszem jednak zadaniem jest
zwrócenie uwagi, że walka z żydami, roz-

| wijana przez endecję, czy przez jej filię —
obóz narodowo - radykalny — jest to ko-

| nik, na kiórym te koia chcą prędzej doje-
| chać do steru rządów w Polsce",
| Po tym wstępie autor przechodzi
й do sedna sprawy, do groźby pod ad-
resem senacji: |

my Od rządu, który stoi na stanowi-
sku rówwesci wszystkich obywateli wobec

' prawa, oł tządu silnego i autorytatywnego
| mamy p'awo żądać, aby zakończył z tym
stanem rzeczy, którego nie wolno znosić

| ani jednej chwili”.
||. Dr Rozmarin ma krótką pamięć,

boa o ie, równości praw, na którą
' powołuje się dr. Rozmarin:

we Cola ta sprawa równości praw jest
' jednym : wielu kawałów żydowskich, któ-
re od nas rarody rdzenne przyjęły ze zśrzy'

| ło to, że vównouprawnienie rozciąga się na-
| wet na obcych”. (patrz Krasnowski „Świat,
polit. żyć.' str. 181).
 

Wycofanie starych
5-złotówek.

WI Dzienniku Ustaw RP nr. 52
z dn. 22 bm. ukazało się rozpo:zą-
dzenie ministra skarbu o wycofaniu
z obiegu 5-złotowek srebrnych. Na
podstawie tego rozporządzenia 5-
„złotowe monety srebrne, emitowane
na podstawie rozporządzenia Prezy-

, denta Rzplitej z.dn. 5. XL. 27 r., tra-
cą moc prawnego środka płatnicze-

| go z dniem 30. IX. 34 r.

Zastój motoryzacji,
Ilustracją zastoju, jaki panuje w

, zakresie motoryzacji w Polsce. są
ma tesę spraw wewnętrznych tylko

| cyfry spożycia benzyny, które od
4-ch lat maleją,
czterech zaś miesiącach 1931 r. spo
życie wewnętrzne benz о-
siło 23 tys. ton, wpa ma 5:

| Ik esach 1932 ; 1933 r. — 20,8 tys,
ton, w czterech zaś miesiącach br.
19 tys. ton. Ostatnio na spożyciu
benzynyodbija -się ujemnie również
wprowadzenie koncesjonowania
przedsiębiostw autobusowych i ze-
tatyzowanie najważniejszych  linji,
Związane z tera usuwanie, względ-
nie ośtaniczanie prywatnej komu-
nikacii autobusowej zmniejszyło spo
życie benzyny ze strony tego waż-
nego odbiorcy naszych rafineryj,

Wypadła z okna.
WARSZAWA Pat Żona rektora

Szkoły Głównej Handlowej Janina
M klaszewska, zamieszkała przy ul.
Rakowieckiej 6, w gmachu tejże
szkoły, wskutek własnej nieostroż-
ności wypadła z okna 4-ego piętra,
ponosząc śmierć na miejscu.
779777707700707770O TINA

„Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY”z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje .zapisy. nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1,

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego i Paulo,

 

 
łodzie podwodne, ło-|ORNE05 252>

Rekordy lotu na
Szybowcu

W szkole szybowcowej w Bezmie-
chowe: ustalono 2 nowe rekordy
polskie [Wanda Modlibowska na
„Komarze” latała 5 godz. 47 minut,

tyk”, z których dwa pierwszesłużą | wypełni jednak całkowicie swe za- temsariem pobiła zeszłoroczny re-
za pomieszczenie dla załóg łodzi! danie: ochronę wybrzeży i własnych kord Danuty S:korówny. o 2 godz.
podwodnych, na drugim zaś mieści transportów, oraz przerwania linij i 7 min,

Piiot aeroktubu lwowskiego, je.
dnocześnie instruktor szkoły Piotr
Miynarski, lalał z podróznym na
szybowcu CW-4 4 godz. 33 min.,
wobec czego pobił o 3 godz. : 3 min,
zeszłoroczny rekord Grzeszczyka w
długot:wałości lotu na szybowcu
dwuo:cbowym,

UI

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze.
okólniki plakaty, bilety wizytowa
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

 

Holandja, Szwecja,  Japonja, Nor-
wegja, Hiszpanja, ltalja, Niemcyi
Jugosławia.

Szczupłość kredytów na cele ma-
rynarki wojennej podyktowana jest,
oczywiście, wyłącznie względami
możliwości finansowych. Ale w
chwili obecnej, gdy cały świat, a
zwłaszcza nasi najbliżsi sąsiedzi
preliminują olbrzymie sumy na bu-
dowę floty — nie będziemy mogli
pozostać w tyle.

Wi pierwszych”

n
e
i
n
u

tem zębów. One jednak musiały je przyjąć. |
| A zupełn e dużym kawałem żydowskiwiy. |

Nie dalej jak w roku 1931 dr. Thon)-
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* Najpierw słabe, potem umiarkowane

KRONIKA.
Przewiezienie aresztowanych narodowców.
Aresztowani w nocy z 16 na 17

b. m. członkowie sekcji młodych
Stronnictwa Narodowego zostali
wreszcie wczoraj wieczorem pze-,
słuchani przez sędziów śledczych.'
Około północy przetransportowano!

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W zachodniej połowie Polski:

najpierw pochmurno i deszcz, po-
czem pogoda o zachmurzeniu zinien-
nem z przelotnemi des czami. Lek-
kie ochłodzenie. Umiarkowane i po-
rywiste wiatry południowo zachodnie
i zachodnie.

We wschodniej połowie Polski:
Wzrost zachmurzenia aż do deszczu.

wiatry południowe i południowo-
zachodnie. W całym kraju skłon-
ność do burz

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef 16-3)), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (teief. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwary:ska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
E' — Na intencję młodzieży na

rodowej staraniem Narodowej Or
ganizacji Kobiet odbędzie się dziś

o godz. 8-ej rano Msza św. ® Ка-
plicy Ostrobramskiej.
— Poświęcenie domu reko

ich w dwóch samochodach ciężaro-
wych z aresztu centralnego przy ul.
Š-go Ignacego, gdzie dotąd prze-
bywali, do więzienia na Łukisz-
kach.

Pomimo, iż od św, Piotra i Pa-
wła dzieli nas kilka dni, na placu
Fntokolskim panuje  niemniejsze
ożywienie. Już wczoraj szereg prze-
kupek i przekupniów miejscowych
zajął miejsca, ustawiając stoły. Nad-
to przybyli też włościanie ze swemi
wyrobami.

Trzeba tu zaznaczyć, że tak
wczesne zajmowanie miejsc na pla-
cu Św. Św. Piotra i Pawła zdarza się
obecnie poraz pierwszy od wielu lat.
Czem to tiumaczyć? — narazie nie-
wiadomo. Mle wiaśnie ten pośpiech
zdaje się wskazywać, ze tegoroczny
jarmark bęazie boradzo ożywiony.

|.  — Wycieczki i pielgrzymki przy-
ibędą do Wilnawlipcu. Na uro-
czystooe..
koronac,i cudownego Obrazu Matki
Boskie, Ostrobramskiej, które, jak
wiador:c odbędą się w. dniach 1, 2,
3 i 4 irpca br. zapowiedziało przy-
jazd wiele pielgrzymek i wycieczek
katolice'ch z różnych stron kraju.
Nadto p:zybędzie poza wycieczka-
mi i picigrzymkami szereg działa-

świeckich i du- lekcyjnego w Kalwarji. Jutro od
będzie się w Kalwarji poświęcenie
i otwarcie pierwszego w archidiece-
zji wileńskiej domu rekolekcyjnego
dla rekolekcyj zamkniętych pod
nazwą „Wieczernik Wileński”. Dom

. urządzemo w murach po Dominikań-
skieh z inicjatywy i staraniem dzie-
kana kalwaryjskiego, ks. proboszcza
Stanisława Miłkowskiego,
wydatnym udziale Archidiecezjalne-
go Instytutu Akcji Katolickiej.

Uioczystość rozpocznie
1-ej w południe. Aktu poświęcenie,
dokona J. E. ks. Arcybiskup Metro-
polita Jałbrzykowski, który w tym
dniu będzie wizytował parefję Kal
waryjską. Wierni, pragnący uczestni: .
czyć w tej uroczystości, będą mogli
przybyć autobusemi (lnja Nr. 4)
— Plelgrzym«achóru „Hasło”.

Jutro dorocznym zwyczajem odbę-
dzie się pielgrzymka cnóru do Kalwarj.
Prowaazi ks. kan. Jan Kretowicz
Msza św. o godz. 6 rano wkościele
Bernarayńskim. Odjazd z Wilne
statkiem o godz. 7.30,

Z MIASTA.

— Wianki w roku Diczącym
w dniu dzisiejszym nie oobęaą się,
a to z tego powodu, iż w Zwiążnu
z obchoaem „Swięta Morza” zostały
przeniesione na dzień 28 czerwca.
W dniu tym odbędzie się cały sze-
reg imprez, zabaw, Ogaie sztuczne,
korowod iodzi przepięnnie udeko-
rowanych, па przystaniach zaś Wi-
leńskiecgo Towarzystwa Wioślarskie-
go i Kiubu saperow oabędą się za-
bawy taneczne. Sądzimy, 1& na Uro-
czystości te tiumnie przybędzie pu*
bliczaość wileńsna. Częsć aochoau
wileńskie kluby wioślarskie przezna
czają na rzecz Funduszu Obrony
Muiskiej.
— „$Swięto morza* w Wilnie.

W. zw:ązku ze zbliżającym się do-
rocznym obchodem „święta morza”
w Polse powstał w Wilnie komitet
organizacyjny obchodu tego święta
w naszem mieście.

Kom:iet odbył ostatnio szereg

a przy,

się O g. Komitetowi rozbudowy zakończyć woanikow międzynarodowego tur-

czów katolickich
chownyca

Większe jednakże pielgrzymki
narazie jeszcze. mimo zapowiedzi,
nie nadesłały zgłoszeń.

Dotychczas z pośród większych

zwiazane z VIi Aach

DZIENNIK

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.,
— aiemuian: „poznanskie dia|

biednycn wileńskich. W tych
daiacn przybył do Wilna jeden wa-'
gon ziemniakow, zakupiony w Po-'
znańskiem przez Archidiecezjalny|
Związek Towarzystw Dobroczynno-,
ści „Cartas” ala rozdawnictwa wśród;
biednych naszego miasta. |

Transport ten został już onegdaj'
rozdzielony wśród instytucyj i orga-
nizacyj charytatywno - spoiecznych.
80 gentnarów ziemniaków otrzymali
O. O. Bonifratrzy na kuchme dia
najbiedniejszych, 40 centnarów otrzy-
mały stowarzyszenia Św. Wincea- |
tego a Paulo, 40 połkoionja „Cari-
tasu” przy zakiadzie 5.5. Dominika-
nek 1 40 c. półkolonja „Caritasu”
w Betanji przy ul. Konarskiego.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Oiwarcie sezonu w Ltga-

ciszkach. Zarząd Stowarzyszenia
Bratnia Pomoc Pol. Miodz. Hkad.
U. S. B. zawiadamia, że w dniu 24
b. m. odbędzie się uroczyste otwar-

cie sezonu akademickiej Kolonji wy=
poczynkowej w Legaciszkach, na
store zaprasza WSżystkie OsoDy Za
interesowane. Piogram ODejmuje
w Części oficjalnej: Mszę Św., zwie-
azanie Kolonji, oDiad, Zzeoranie to
waTŁySKie poiączune Z częścią MU-

zyczno-wokaluą, jak rowniez giy i
zabawy Spoituwe, żaDawę taneczną.
Рога tem przewidziane są inne miiic

uiespoaziauki 1 airakCje. Momual-
nacja Dardzo dogodua, pOliewaz Ou
stacji ao Ńolonji jest dvjaza KON
(4 nim) Pociągi odchodzą Z Wiina
w dniu 44 D. iii. O godz.% 10 i 15.0U,
& Zawias do Wilna о godz. źU.l4,
oraz następnego dnia o godz. 0.0.

Wszysinien Uczestników ODowią
zuje naDycie Karty wstępu W Kon-
ceiarji NoloDji. Qiwarcie Kolonji
zaszczyci swoją ODECuOŚCIą Caly
szereg Zaanych osODistości m. Wiine,

!

 pielgrzyz.ek nadesłała jedyne zgło-
szenie ::1ponująca pielgrzymka z de-
"kanatu Łomżyńskiego. Przybędzie
"ona w „czbie 700 osób. Pielgrzymka
przyjed.'« do nas z Suważk.

SPRAWY MIEJSKIE
— Z Komitetu rozbudowy. Bank

Gospodarstwa Krajowego polecił

akcję udzielania pożyczek do dnia

'23 b. m. Z dniem więc dzisiejszym się obecnie w Wilnie.
ustaje zasadniczo akcja finansowa-
nia wszelkiego rodzaju budowli i
remontów. Porieważ jednak w po-;,
'siadaniu Komitetu znajduje się jesz-,
'cze kilkanaście podań, które nie zo-;
stały dotychczas rozpatrzone, na|
najbliższy wtorek zwołane zostało,
jeszcze jedno posiedzenie Komitetu
Rozbudowy. Najprawdopodobniej
będzie to już ostatnie posiedzenie,
poświęcone sprawie kwalifikacji po-
dań osób ubiegających się o po-
žyczki,
— Rokowania dyrekcji „Tomma-

ka“ z Zarządem Miasta. W najbliż-
szym czasie mają być wznowione ro-
kowan:a między Zarządem Miasta
i dyrekcją „lommaka” w sprawie
uregulowanig komunikacji miejskiej
i zawarcia nowej umowy. .W spra-
wie tej przedstawiciele dyrekcji wi-
leńskiej porozumiewali się już z
Saurerem, od którego otrzymali po-
dobno już odpowiednie instrukcje.

OFKAWY WUJDSKUWE.

— Zakonczenie poboru rocznika,
Z dniem wczorajszym zakończony
został w Wilnie pobór rocznika
1913-go, który trwał przeszło pół-
tora miesiąc. Komisja poborowa w
czasie tym dokonała przeglądu nie-
tylko mężczyzn urodzonych w roku
1913, ale również zakwalifikowała
mężczyzn uiodzonych w latach 1914,
1915 i 1916, reflektujących do ochot-
niczej służby wojskowej. Komisja

!

!
|

 posiedzeń, na których omawiano
sprawy, związane z obchodem świę-
ta, jak również zastanawiano się nad
progra: em obchodu.

Wswmniane sprawy znajdą się
jeszcze. na ni<jednem posiedzeniu
tego komitetu.
będzie definitywny program i roz-'
isię przygotowania do obcho-!
u,
— Przed kiermaszami Św. Ja

na oraz Św. św. Piotra I Pawła.
W związku z dniem Św. Jana ne
placyku įprzy ul. Św.-Jańskiej panuje
obecnie ozywienie. Wszeikiego ro-
dzeju przekupki i przekupnie zaj-
mują miejsca, ustawiając stoły i
wznosząc stragany. Dziś juź jarmark
będze czynny.

 

poborowa zbierze się po raz ostatni
w dniu 25 Lm.

POCZTA i TELEGRAF.
— Ruch na terenie

Wil. Dyrekcji Kolejowej. Jak wyka-
zują dane cyfrowe, ruch pocztowy  

Wkrótce ustalony na terenie Wilna ulega powolnemu Czas, Hejnał Kom. meteor. Przegląd pras.
zmniejszaniu się. Zjawisko to wy-.|
pływa niewątpliwie z ogólnego kry-|
zysu, który pociąga za sobąpaupe- |
ryzację ludności, Obrót majowy
przyniósł Dyrekcji Wileńskiej 208313
złotych dochodu.

 

lzy w bony jałmużnicze „Lara“
już zaopatrzyłoś się?

 
!

O stanie muzealnictwa w Wilnie.
(Na marginesie Zjezdu

Niewątplrwie, wśród  światłego
ogółu wileńskiego, niemało znajdzie ków, tudziez z rozwojem tych istnie- | mieślniczego,
się jednostek, żywiej interesujących
się sprawami rozwoju racjonalnego
muzealnictwa krajowego, które oto
weszły na porządek dzienny, zaina-;
ugurowanego dzisiaj Zjazdu Związku!
Muzeologėw Polskich. Jak wiado-|
mo,uroczyste otwarcie Zjazdu na-|
stąpi dziś w sali kolumnowej U,S.B,,
zaś same obrady będą miały miejsce
w sali posiedzeń Wileńskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk.

Odczyt ar. Lorentza ściągnie nie-
chybnie do pięknej sali uniwersy-
teckie, znaczną ilość osób, na uro-
czystość otwarcia zjazdu przez Ko-
mitet zaproszonych. Temat odczytu
konserwatora wileńskiego p. t. „Mu-
zea wileńskie”, obejmie oczywiście
najaktualniejsze zagadnienia, zwią-

Związku Muzeologów).
zane z potrzebami ochrony zabyt-|

jących placówek kulturalnych, gdzie
się ześrodkowują zbiory, nie zawsze
należycie usysrematyzowane, mia-
nowicie: pedagogiczne, przyrodni-
cze, dzieł sztuki i t. d. Przypuszcza-
my, że najpiiniejsze potrzeby muzeal
mictwa wileńskiego w odczycie dr.
Lorentza znajdą właściwe uwzględ-
nienie, tak pod względem spraw roz-
wojowych instytucyj dawniej po-
wstałych, jak i zorganizowanych w
latach ostatnich, że wymienimy np.
muzea: etnologiczne,  przedhisto-
ryczne, Wydziału Sztuk Pięknych
U. S. B., tudzież inne, wreszcie no-
wo założone Muzeum Magistratu
Wileńskiego.

Przy tej sposobności nadmienić
musimy, że bez wątpienia wiadomem  

 

ё RÓŻNE.
— Popisy atletyczne. W nie-

dzielę o godz. 4,5v popoł. odbędą

się w parku sportowym im, gen. Ze-

ugowskiego jednodniowe, rekordo-

we popisy sportowo - atletyczne,

przy udziale najwybitniejszych Za-

odbywająceśo
Frogram w

ogioszeniach. Dełilada zawodników
i początek zawodów punkt, o godz.

4 min. 30 popoł. Dwie orkiestry.

Początek koncertu poiączonych ze-

społów muzycznych oraz wejście
na stadjon o gedz. 3 popoł.

nieju zapasniczego,

 

Teatr i muzyka
—Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś i jutro o godz. 8 m, 30

wiecz. komedjs muzyczna w 2-ch aktach z

prologiem i epilogiem, Berra i Verneuil'a
p. t. „Moja siostra i ja”
— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę o god: 4-ej na przedstawienie po-

południowe „Moja siostra i ja”.

— Najblizsza premjera w Teatrze Let- |

nim, W. przyszłym tygodniu, we czwartek

odbędzie się premera w Teatrze Letnim

współczesnej komedji p. L. „Zamkaięte

drzwi” — N. Druckiej, z gościnnym wystę-

pem artystki teatrów lwowskich i kato-

wickich p. Z. Barwińskiej.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy

Janiny Kulczyckiej. „Bohaterowie“. Dziś

w dalszym ciągu O. Straussa „Bohatero-

wie” według utworu Bernarda Shava. W

roli tytułowej czaruje swym pięknym gło-

sem Janina Kulczycka, w otoczeniu: Ła-

sowskiej, Dal, Dembowskiego, Domosław-

skiego, Rewkowskiego, Tatrzańskiego i in-
nych. Balet w układzie J. Ciesielskiego,
wykona efektowny taniec bułgarski, Wy-
cieczki i akademicy korzystają ze specjal-
nych się biletowych.

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“

Niedzielne przedstawienie popołudniowe po

cenach propagandowych wypełni doskonała
operetka „Orłow* z udziałem znakomitej

artystki Janiny Kulczyckiej. Początek o g.
4 po poł.
— „Paganini“. Pod kierunkiem reżyser-

skim M. Domosławskiego, rozpoczęły się
przygotowania do wystawienia ślicznej ope-
retki Lehara , Paganini”,

Polskie Radio Wiinc
Sobo!a, dn. 23 czerwca 1934 r.

6.30: Pieśń. Muzyka. Dzien. por. 11.57:

12.10: Mszyka (płyty). Dzien. poł. 13.05:
Koncert. Wiadom. eksport. Giełda roln.
16.00: K»ncert muzyki polskiej. 17.00: Słu-
chowisk ». 17.25: Muzyka (płyty). 17,40:
Duety wokalne. 18.00: „Co czytać” — felj.
18.15: Rec. fortep. 18,45: „Tragiczny rok
pierwszy” w życiu młodzieży. 19.15: Muzy-
ka. Wiau sport. Wil. kom. sport. 20.00: Kon
cert Szopenowski, 20,30: Specj. aud. z oka-
zji 100-ej rocznicy śmierci Lafayette. 21.00:
Trąbka i capstrzyk. Dzien. wiecz. 21.12 Kon
cert chóru „Harfa“. 21,30: Koncert wiecz.
22.00: Pogadanka aktualna. Przegl. prasy
a kraj. : zagr. Kom. meteor.. 23.05: Mu-
zyka. Е ;

 
jest naszemu Urzędowi Konserwa-
torskiemu, iż znany artysta-malarz

| wileński, Czesław Wierusz - Kowal-
ski, nie od dziś nosi się z zamiarem
założenia w Wilnie muzeum Rze-

związanego z potrzeba
mi kulturalsemi współczesnego fa-
chowca, pozbawionežo, jak dotych-
czas, należytego przewodnictwa ре-'
dagogicznego, wobec braku w Wil-
nie podstawowego materjału pokazo
wego, braku mianowicie poglądowo

' obecnych granicach państwa <doła się po-
| mieścić znacznie większą ilość mieszkań-

| miejsce okiągio 45 miljonow obywateli, czy-

WILEŃSKI

Polska w obliczu przeludnienia.
Ajencja prasowa C.P.C. pisze o probte-

mie przeludnienia i emigracji w Volsce na-
stępująco:

w porownaniu z innemi kzajami mamy
w Polsce «miarkowaną gęstość zaludnienia.
Na jeden kilomeir kwadratowy przypada
85 ludzi. Beigja np. posiada 201 ludzi na
kilometr kw., Japinja 103, Niemcy 138, Cze-
chosiowacja 104. Zdawaioby się więc, że w

|
ców, niż mamy ich obecnie.

Znawcy stosunków ludnościowych wy-
powiadają opinję, że w Polsce może znalesć

li, że można przewidywać na przyszłość u-
lokowanie około dwanascie miljonów przy-
rostu ludnosci z czego mniej zaludniona
wschodnia połowa kraju będzie mogla
wchionąć około 8 miljonów, więcej zaś za-
ludniona zachodnia około 4 miljonów.

Sprawa więc ulokowania przyrostu w
Polsce ludności teoretycznie przedstawia
się bardzo pomyśluie, przynajmniej na prze-

 

O zniżki turystyczne.
„Głos Narodu” słusznie pisze:
Wicie się ostatnio pisze o potrze

bie wzmocnienia ruchu turystyczne-

g0, o korzyściach z tego piynących,

a nawet w otic,ainych komunikatach

o „zaizkach 1 „uigach” dla turys-

tów. lymczasew mimo zachęty OSC

zrzeszonych turystów maleje ż mie-

siaca па muesiąc. Uibrzymi spadek

czionków wykazuje Folskie low.

lairzaūskie i Fol. low. Arajoznaw-

cze. Wszyscy doceniają waiiošė ODU

tycn wieikich zrzeszeń  turystycz-

nych, lecz w dobie ogosnego kryzysu

każdy musi się liczyc z groszem. Do

reszty zmiechęca też czionsów to-

warzystw turystycznych coinięcie in

dywiaualnych zniżek kolejowych ze

strony oiganów rządowych, które  winny zdawać sobie sprawę ze zna-
czenia rozwoju turystyki.

Przypatrzmy się, jak ta sprawa

wygląua w Czechosłowacji. Na sla-

cjach kolejowych przy kasie, kasjer

widząc osobnika w strcju iurystycz-

nym, sam zapy:uje się, czy posiada
on legitymację turystyczną 1 w ta-

kim wypadku sprzedaje bet ze zniż

ką 33-procentową. Podobne zniżki

stosowane są na linjach autobuso-

wych, tramwajowych, w: jaskiniach

demianowskich, w muzeacn, a nawet

w hoielach, nie mówiąc o schronis-

kach i domach nociegowych, Nic też

dziwnego, że Klub Czechosłowac-

kich lurystów liczy 100.000 człon-

ków. Zniżki wyżej wspomziane sto-

suje się też do członków iolskiego

Tow. latrzańskiego. l to jest właś-

nie cnarakterystyczne, że my tam,

w pasie konwencyjnym, korzystamy
z większych zniżek, niż tutaj, po pol

skiej stronie, gdzie wiasnie w drodze

ul$ i znizek puwinno się dążyć do

10zwoju turystyki.

Z ZA KOTAR šTUDJO.
Radjowa Poradnia Budowlana.

Obecnie tczwijające się budownictwo

małych domów w osiedlach i miastach ogro-

dach wywołuje potrzebę  jaknajszerszego
popularyzowania wiadomości z dziedziny

architektury. Nikła ich znajomość wśród

naszego społeczeństwa okazuje się bardzo

szkodliwa. Niedość, że naraża na straty 1

zawody tych, którzy budują sobie domki,

ale w dodatku przyczynia się do tego, że

estetyka i hisjena nowych kolonijniejedno-

krotnie dużo pozostawia do życzenia.
Otóż z inicjatywy Polskiego Tow. Re-

formy Mieszkaniowej zaczęto dawać z roz-
głośni warszawskiej audycje specjalne, z

których dużo mogą skorzystać osoby, naby-

wające parcele i pragnące się nanich osie-

dlić. W formie zarówno odczytów, jaki

djalogów z budującym domek,architekt Po-

radni Budowlanej (mieszczącej się przy

Banku Gosp. Kraj.) udziela wskazówek, ty-

czących się wyboru miejsca, konstrukcji,

materjałów, planów mieszkań etc. T

Pierwsza taka audycja odbyła się w

piątek 8 b. m. Wreszcie dnia 29 b. m. trans

mitowany będzie odczyt i w dalszym ciągu

w każdy piątek czynna będzie radjowa po-
radnia budow!ana.

Ruch literacki w Wilnie.
W niedzielę o godz. 18,45 p. Tadeusz

Łopalewski wygłosi transmitowany przez

wszystkie rozgłośnie polskie odczyt o wi-

leńskiem życiu literackiem w  pierwszem
półroczu 1934

Wymienne odczyty turystyczne.
Polskie Radjo, które jak wiadomo we-

szło na drogę silnej propagandy turystyki
w swych programach, oprócz tematów zwią

zanych z Polską dawać będzie od cza u do
czasu odczyty o krajach obcych. Będą one
propagowały walory turystyczne w ten spo”
sób, że gdy Poiskie Radjo nada na wszyst-
kie stacje odczyt np. o Belgji — stacje bel-

gijskie dadzą cdczyt o Polsce. Będzie to

nietylko urosmaiceniem programów pol-

skich, lecz również wielką propagandą tu-
rystyki pe ej wśród zamożnych i rozmi-
łowanych w turystyce społeczeństw za-

chodnio-europejskich.

wyłoniła dotychczas z grona swego
komitetu konkretnego wniosku o
potrzebie powstania wyżej pomienio
nego Muzeum Sztuki Scenicznej, Wi-
dowiskowej i t. d., z odpowiedniemi
ich zabytkami ieatralnemi i muzycz
nemi. A przecież, znakomicie nada-
wałby się w tyn: celu dom Towarzy-
stwa „Lutnia”, posiadający obszer-
me i dobrze oświetlone ubikacie.

, Projektowane jest urządzenię w
Muzeum Miejskiem (ul Zawalna 5)

ciąg 25 — 30 lat, bo w tym okresie może
przypyc 12 miijonów mieszkancow,

mie co dalej będzie?

ud roku lybU, iub w najblizszym Wy-
padku nieco pózniej, kraj moze SiĘ znalezć |

wobec zupeinie otwartego zjawiska prze-|
ludnienia, wynikającego z braku miejsca, W
tym momencie gęstosc zaludnienia wyrazi
się WsKazu:kiem 113,

Są lo jednakże rozważania czysto teo-
retyczne. iNalezy wziąć pod uwagę iakt, że

przeludnienie w Polsce moze wystąpić
wczesniej nie wskutek braku miejsca, ale
na gruncie społeczno - ekonomicznym, Roz-
mieszczenie iudności schodzi w tym wypad-
ku na plan dalszy a па с2010 zagadnień
wysuwa się powazna sprawa zatrudnienia
przybywających z latami rzesz, żądnych
pracy i zarobków,

Uznaki przeludnienia nastąpią więc;

wczesniej miż za 25 — 30 lat.
Poiska ma ludność rozmieszczoną nie-

równomiernie,Większość to mieszkańcy wsi,

na Wsi zas juz się wyraźnie zaznacza prze-

ludnienie nie w znaczeniu terytorjalnem, ale

€KONOMICZNEM; wies nie moze wyzywic

wszystkich, Na wsi jest zgórą 2 miljony g0-

spodarstw kaiiowatych, posiadających Qziai

ki przeciętnie po 4—2,> nektara, z czego

tylko 1,5 hektara ziemi ornej. £ kazdej ta-

kiej dziaiki utrzymuje się rodzina z 5 do

4 osób. innemi siowy, już obecnie jest;

przeszio 9 milijonów związanych ze wsią

obywateli, którzy w najlepszym wypaaku

wegetują. Z tych 9 miijonow wciągu naj-,

blizszycn 25 — 30 lat wyrosnie 12 miujonów.

Wieś więc nie rozwiąże problemu prze-

iudnienia w Polsce. Nie rozwiąze go rów-

niez i polski przemysi, gdzie sytuacja jest

równie niepomyślna. Pozostaje jedynie po-

szukiwanie nowych terenów dotychczas,

niewyzyskanych, tak wewnątrz kraju (na- |

przysiad biota poleskie), jak i nazewnątrz

panstwa, a mianowicie kolonje zamorskie.

Kwestja emigracyjna wysuwa się więc wy-

raźnie na czoło najpowazniejszych zagad-

nień spoiecznych w Polsce. 4а kilkanascie

lat w obliczu przeludnienia kwestja emi-

gracyjna stanie się kwestją życia, zagad-

nieniem „być albo nie być”,
Dożenie więc przez Polskę do uzyska-

nia terenów emigracyjnych, kolonizacynych,|

nie jest zupełnie, jak niestórzy twierdzą,|

żadną mrzonką Czy fantazją, lecz sprawą

życiową i poważną. в !

Tyle wspomina ajencja prasowa. |

Naszem zdaniem kwestja przeludnienia,

i emigracji przedstawia się zupełnie inaczej.

Przedewszystkiemnie ma dzisiaj nigdzie te-|

renów kolcnizacyjnych; wszędzie są już!

państwa narodowe, które nie dopuszczają ,

emigracąji, a dopuszczoną wyzyskują. W|

Polsce wieś polska musi skolonizować za-

zydzone miasta a równocześnie polski ele-

ment z zachodu powinien wytrwale koloni-
zować wolne tereny na Kresachwschod
nich.

|
'

|

 
|
{

Paryż, Berlin, Madryt — wszystkie sto-

lice europejskie zmieniają swoje oblicze co,

dziesięc lat Londyn pozostaje Londynem.

Powróciwszy do Londynu po dłuższej nie-

obecnosci, zaajdue się go takim samym,|

jakim był. Nowe gmachy, które wyrosły|

przez ten czas, meją ten ,sam styl, tę samą |

barwę, ten sam ton, co dawne. Ludzie ski

ulicy są ub'ani tak samo, noszą te same

żakiety, te same cylindry, te same para-

sole.
Ulegają przemianom tylko  kostjumy

damskie, no, bo kobieta jest najpierw ko-

bietą, a potem dopiero Avgielką.

Pewne restauracje, pewne winiarnie cie

szą się ustaioną od dziesiąisów lat reputa-

cją i irekwencją, cieszą się i cieszyć się

będą dalej, gdyż tradycja pielęgnowanajest

w Anglji pieczołowicie, a uczęszczanie do

łego, a nie inneżć lokalu resiauracyjnego

połączone jest w pojęciu gentelmana z do-

brym tonem, który, nakazuje bywać tuja

nie bywać tam.

Z tej samej ratji utrzymują się przy ży

ciu niezliczone kluby, bez których nie mógł

by sobie wyobrazić Londynu żaden szanu-

jący się gentleman. W Londynie każdy|

należy do kiubu. Często zderza się, żektoś |

zapisany jest do siedmiu iub ośmiu klubów

jednocześnie.  Naieżenie do niektórych

klubów jest pewnego rodzaju wyróżnie-

niem.
Kazdy preteks. jest wystarczający w

Anglji do założenia nowego klubu, który

podobny jest bliźniaczo do istniejących już.

Ale to nic mie szkodzi i nikogo nie zraża.

Amatorów klubowców starczy na wszyst-

kie kluby istniejące i mające powstać w

przyszłości. Oczywiście — są kluby i klu-
by; są bogate, arystokratyczne, są mniej

zasobne, skromne, demokratyczne, Wyróż-

nia się — rzecz prosta — ten, kto należy

do klubu wyższegu gatunku.
Próbowano juz niejednokrotnie docie-

kan i tiumaczeń na temat tego osobliwego

zjawisko, jakiem sa kluby angielskie; różni

różnie komentował: „klubomanję” u Angli-

ków. Dość uzasudnione może będzie to

wyjaśnienie; obfitość klubów w Anglji tłu-
maczy się brakiem kawiarń, Otóż dla An-

glika kiub jest namiastką kawiarni, jest kawiarnią dystyngowaną, gdzie bywają tyl-
ko ci a ci, gdzie spotyka się pewna ogra-
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Jeszcze: jeana Druń
śmiertelna.

W Sienach Zednoczonych wiele się
mówi i p.ae znowu © maszynie, wysyłają-
cej na ouiegifst laie zawijające zywe Oiga-
niemy, „Y%egę OguUiu POGBIECHU 1 10 jeSZCZE,
14 iegd ZaUIOMU uOKOMyWaNia  pUDIICZNIE
eksperymentow z maszyną Longoarii, L0s-
wisauuCZzcjiia z Mowym wynalazńieni uwaiy

juz od pot roku i uaiy wiGocziuie pomysine
wyniki, Skoio rząd zuecyaowai się uirzy-
uuać r<ecz Caią w tajemuicy,

U samym wynalazku wiadomo tylko
tyle, że Loumis, Amerykanin zpochodzenia,

opari go na zasadzie iai dzWiĘKOWYCHuitra

częsiowiwych ktorych drgania powtarzają
się 4U,VUU razy na sekundę, rale ie nie do-

chodzą do ucha naszego Jako dźwięk.

Wywierają one natomiast  tatalny
wpiyw na organizmy zyjące; uoprowadzone

| up. preai wodę zabijają one ryby nawet

większe w ciągu kilka sekund, boswiadcze-
nia poczyn'one z królikami, psami, kotami,
myszami «oprowaaziiy do tych samych re-
zuitatów, Wynalazek Loomis'a wyzyskał
praktyczcie iizyk z Cleveland, prot, Lon-
goaria. źbudowai on maszynę, kiora wysy-
1а iaie Śmuiercionosne; tale te dziaiają roz-
kiadająco na krew ssaków i powodują

śmierc ih w Ciągu kilku minut,  Blizsze

szczegoły dotyczące dziaiania tej maszyny,
nošnosc: lai i L d. są nieznane, W każdym
razie, o ile wiadomosć ta zawiera w sobie
część przwdy tylko, zdaje się pewnem, iż

wiedza ' ttchnika podarują ludzkości nową
broń waiki bratobojczej.

 

Olbrzymi pozar lasów
BERLiN. (Pat) — Z gor Harcu

donoszą c olbrzymim pożarze lasów
w okolicy Heirnberga. Lasy iglaste
na obsza:ze 600 morgów stoją w pło
mieniach. Silny wicher sprzyja roz-
szerzaniu się ognia, Brak wody u-
trudnia akcję gaszenia, w której bio
rą udział wszystkie okoliczne stra-
że ogniowe, kadry pracy oraz lud-
ność. Miejsce pożaru przedstawia o-
braz straszliwego zniszczenia. Przy-
czyny pożaru rie ustalono.

dausas AINA S TIDD TT,NSK O I iiLO

Klubomanja i... tradycja w Anglji.
zwala wywyzszać siebie nad innych, którzy

nie bywają tam, gdzie ja bywam.

Co robi Anglik w klubie? Spędza czas

w osobliwy sposóc. Uprawia różne śry, pi-

je coctail lub whisky, spotyka się i gawę-

dzi ze znajomymi, a często siedzi solo w

głębokim iotelu skórzanym, przerzucając

gazetę z prawdziwem czy udanem zaintere-

sowaniem. Anglik potrafi godzinami sie-

dzieć samotnie, nie mówiąc z nikim, nie

zamieniając ani słowa. Odsiedzi swije, wy-

pali cygaro, czy iajkę, dopije swoją whi-

sky, zabiera się i idzie do domu. A jutro

iub pojutrze robi ic samo. Niestórzy, zwła-

szcza z pośród sizx mieszczańskich, ulega-

ją manji klubowej przez snobizm i niewol-

niczą uległość dla tradycji. Tradycji ulega-

ją wszyscy, mikt nie może i nie próbuje

wyłamać się z jej oków.

Na temat klubów opowiadają taką ane-

gdotę:

Pewien stary gentleman przychodził co

wieczór do swego klubu. Nie gadał z ni-

kiem, ale wszyscy respektowali jego mil-

czenie, Wertował tygodniki, spoglądał na

| zegarek, wstawał i wychodził pełen zado-
wolenia, że spędza dobrze czas, Pewnego

wieczoru zasnął w fotelu, Niki się nie od-

ważył obudzić go Tak trwało trzy dni.
Dopiero po tym czasie zdecydował się któ

rys ze służących potrząsnąć go dyskretnie
za ramię. Spostrzegł, że gentleman nie żył.
Klub wyprawił mu wspaniały pogrzeb.

Anegdoia — prawdziwa, czy zmyślona
— ilustruje bardzo dobrze stosunek Angli-

ków do klubów.

Ligi George w (imie.
LONDYN.(Pat). Z Hollywood do-

noszą, że dobiegają końca pertrak-
tacje pomiędzy Metro Goldwyn Me-
yer a Lloyd Georgem w''sprawie
stworzenia scenarjusza opartego: na
jego pamiętnikach. Gdyby został pod
pisany kontrak* Llyod George udał-
by się osobiście do Hollywood i był
obecny przy nakręcaniu filmu. W,
związku z tem obiega w Londynie
pogłoska, że w przyszłych wybo-
rach Lloyd George nie będzie kan-
dydował do pariamentu i wycofa się

 

 niczona ilość wszelkich niespodzianek i ро-!

zasłużcnego radnego m. Wilna, ro*
dzina zmarłego zamierza złożyć
mianowicie w wyżej wspomnianem
muzeum magistiackiem, W rzeczo-
nem muzeum narazie uwzględniony
został jeno dzia! teatralny, w postaci
rzadkiego zbioru afiszów, z czasów

|Moniuszki i Syrokomli,
| Mniemamy, że nietrudno byłoby
| w Wilnie o założenie muzeum Pocz-
| towego, któreby z pewnością dosko-
jnale mogło się u nas rozwinąć, zna-

 

z aktywnego życia politycznego.

nione i zbiorem objektów, ilustrują-
„cych stan śmacnów i urządzeń pocz-
' towych, nie wyłączoną tu chyba bę-
(dzie i kolekcją kartofilska,obrazko-
wa...

| Do palących potrzeb naszego mu-
| zealnictwa oczywiście należy spra-
wa sporządzenia ogólnego inwenta-

|rza wszystkich ważniejszych zabyt-
ków i innych el:sponatów, umieszczo
nych w rozlicznych muzeąch wileń-
skich, częstokroć tak mało znanych,

przysposobionych, tak pod wzglę-większego oddziału teatralnego i lazłszy odpowiedni lokal w gmachu |a niekiedy wprost zapoznawanych
dem technicznym, jak i kulturalno- muzyczneżo, którego podstawąby-| zwanym
artystycznym, objektów rzemieślni- łaby przedewszystkiem cenna ko-| (kamienica
czych, dalej wszelkiego rodzaju maj- lekcja fotografi! z autografami zna- | skiej, wprost św. Jana).

tradycyjnie
głównej poczty wileń-

Byłyby to“

„Kardynalją“ | przez społeczeństwo wileńskie. Ta-
kie wydawnictwo 'służyćby mogło
miłośnikom pamiątek i wszelkich

stersztyków, wzorów rysunkowych, ikomitszych artystów polskich i ob-|niezwykle pouczające zbiory, zwią-|osobliwości z rozmaitych dziedzin

kreślarskich i t. p., wreszcie samych cych, którzy w: ciągu ubiegłego pół- |zane z dziejami dawnej poczty ij kultury, jako niezbędny podręcznik
materjałów surowcowych i obrobio-|
nych... szem. Jak

wiecza koncertowali w mieście na-
słyszeliśmy, powyższe

Ubolewać należy, że dotąd Wilno, zbiory pamiątek, związanych z głoś-
| jakoś nie może się zdobyć ną założe- nemi imionami: Kochańskiej, Pade-
nie muzeum Teatralnego iMuzycz- | rewskiego, P. Lukki, Br. Hubermana,
nego. Dziw, że tak sympatyczna in- | Barcewicza i t.p. zgromadzone przez
stytucja, jak „Lutnia“ wileńska, nie 'ś. p. księgarza Wacł, Makowskiego,

sprawami rozwoju nowoczesnej ko- |
munikacji pocztowo - telegraficznej|
w Polsce, przedewszystkiem zaś na
terenie naszej Dyrekcji Pocztowej;|
przytem działy dokumentów, oraz
zabytków z zakresu pocztowej tech-|
niki fachowej, mogłyby być uzupeł-|

dla zwiedzających zbiory. Nawet
piękne zbiory WAL. Tow. Przyjaciół
Nauk nie posiadają dotychczas cho-
ciażby skrótowego wykazu swych
tak niezmiernie ciekawych objek-
tów muzealnych.

L-slaw.

 

 



 

Z KR
Nowy proboszcz w
W. ii. 45 „Vilniaus Rytojus“, Z

dn. 13. VI. autor „„Zalgirjo Sumis“ —
wyraża swoje niezadowolenie z po-
wodu zniany ks. proboszcza. Daw-, więc Ga terenie Kościoła wnosić TÓZ | wiadomości, 46

niej mie.iśmy ks. Jakomiawisa, który dźwięk? Wygląda to tak, jak śdyby |specjalnie i wyłącznie dla

czasami zapominai o ludności pol-
skiej, obecny ks. Bazewicz stan ten
ma za.a:a: zmienić o tyle, ażeby lud-
ność tax polska, jak i litewska nie
miały powodu do narzekania. O do-
brych :hęciach ks. B. świadczy fakt,
że uczy оп się języka litewskiego i
już po miesiącu odprawia nabożeń-
stwo w języku litewskim. Nie ma
więc „Zalgirjo Sumis* powodu do
rozdzie: nia szat, że ks. Bazewicz
r „'awidłowo wymawia słowa li-
. „skie, a odwrotnie, powinien cie-
szyć się, że nowy ks. proboszcz, Po-
lak, wysazuje tyle dobrych chęci i
idzie w kierunku zadość uczynienia
wymaganiom ludności litewskiej.
Ludność litewska przychodzi na na-
bożeństwa napewno nie poto, ażeby
mowę litewską ks. Bazewicza wy-
śmiewać (tak jak tego chce „Zal-

AJU. |
(ZAWODY O ODZNAKĘ STRZELECKĄ

Nowych-Swięcianach.
girjo Susmis'), ale poto, ażeby się
modlić. Ludność litewska żyje w
zgodzie z ludnością polską, poco

 

nie ludność litewska, lecz sam autor
chciał wprowadzić ten rozdzwięk.
Dla jasich celów — można się do-
myśleć.

Ks, Bazewicz jest w Święcianach
zaledwie kilka tygodni, wykazał jed
nak dużo zrozumienia dla potrzeb
religijnych ludności litewskiej, dla-
tego tež „Zalgirjo Sumis“ należy do-
radzić, ażeby z krytyką i to tak
drobnustkową wstrzymał się do tego
czasu, <:edy ks. B. da się dobrze
poznać.

Trze:a dodać, że mieszkańcy wsi
Maguny, pow. Gajdy, wyłącznie Lit-
wini z za!em žegnali ks. Bazewicza
odježdžojacego do Nowo-Święcian.
O ten „Zalgirio Sumis“ nie chce
wiedziec. :

|

Miejscowy.

 

Kolonja biedaków wybudo-
wana rielegalnie w nocy.
GRODNO. Na peryferjach mia-

sta Grodna przy ul. Niemeńskiej
wybudowano samowolnie na ziemi
miejskiej oxoło 20-tu domków. Ro-
boty pruwadzor:«o przeważnie w no-
cy, a w dzień domki prowizorycznie

zbudowane stały już gotowe. Obec-
nie Zarząd Miejski rozesłał do wła-
ścicieli nowowzniesionych domków
zarządzenie usunięcia ich do dnia
10 lipca rb., grożąc w przeciwnym
razie przystąpieniem do przymuso-
wej rozbiórki,  Lokatorami tych

domkow są przeważnie biedne ro-

dziny.

Aresztowanie wywrotowców
_ w pow. święciańskim.

Na terenie pow. święciańskiego
aresztowano kilku wywrotowców,

których skierowano do dyspozycji

władz ś!edczo-sądowych. Przy za-

trzymanych znaleziono antypań-

stwową bibuię.

Wykrycie warsztaciku fałszy-|
wego bilonu.

(We wsi Miruńce, gm. gruzdow-
skiej w  zabaudowamiach kowala

Mikołaja Jach:mowicza ujawniono
warsztacik iałszywych monet 50 gr.

{ 1 zł. Podczas rewizj, znaleziono
kilkadziesiąt sztuk  falsytikatow

oraz ckoło 2 kg. ołowiu do fabry-
kacji monex. i <

Złodziej sam sobie wymie-
rzył karę.

BRASŁAW. Mieszkaniec wsi
Prucia. gm. rymszańskiej, Krauklis
Ksawery, popełnił samobójstwo
przez rzucenie się pod koła pociągu
kolejki wąskotorowej, zdążającego
w kierunku Brasławia, Przyczyną
samobójstwa była obawa przed od-

powiedzialnością za dokonanie kil-
ku kradzieży. Zwłoki zabezpie-
czono.

ETEETWTFIWARWKRERYZFIORE VOMWKS TEEAPSN ELATSTNNZE OISPSI

W NIEDZIELĘ 24 CZERWCA o gudz. 4,36 po p”łudniu. Niebywała sensacja, Największa
ImprezaMETERTTESTWERO

__Banda koniokradów.
We wsu Łużajsk, gm. motode-

czańskiej, zlikwidowano szajkę ko-
niokradów na czele z Nikitą Bubo-
rym. MKoniokredy w ostatnich cza-
sach skradli mieszkańcom tej wsi
kilka koni, które sprzedali następnie
ma targach w innym powiecie.

Szpak zawitał z Holandji.
|  MOŁODECZNO (Pat). W. dniu
wczorajszym pomiędzy wsiami Ha-
jewszczyzną a Silwanówką powiatu
mołodeckiego został złapany przez

wioskowych  pastuchów szpak z

obrączką na lewej nodze, pocho-
dzący z Hoiandji. Obrączka alumin-
jowa posiada następujący napis:

„Museum Leiden . Holland .128970".

BL GSEsdURKRZEC

W poszukiwaniu zaginionego
naczelnika wydziału.

W, związku z tajemniczem zagi-

mięciem naczelnika wydziału w mi-
misterstwie opieki społecznej w War
szawie, 45-letniego Witoida Sturm
de Stróma, któty po przyjeździe do
(Wiednia wybra? się 16 listopada ub.
roku na wycieczkę w góry i od te-

go czasu słuch o nim zaginął — zwró

ciła sie przed kilku dniamj dyrekcja

policjj wiedeńskiej ponownie

władz warszawskich z zapytaniem,

czy nie nadszedi od niego list do żo-
ny, przebywającej w Polsce.

Otrzymawszy przeczącą odpo-

wiedź, dyrekcja policji wiedeńskiej

wysłaia do wszystkich gmin e
ckich, a w pierwszym rzędzie do

gmin alpejskich telegrainy z polece-
niem zorganizowania poszukiwań

zaginionego, celem ostatecznego wy-

swietienia tej zagadki.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritas".  

 

| I „P. O &*

| W związku z zapowiedzianemi zawo-

| dami o odznakę Strzelecką i „P.O.S.“, Za-

rząd Koła Wileńskiego Stowarzyszenia
Urzędników Skarbowych Re. P. podaje 40°

zawody zorganizowane|

skarbowców

odbędąsięw dniach24 i 29 bm.oraz 1

lipca r. b. o godz. 8-ej rano na stadjonie

„Pióromont”.
Program zawoćów:
1) Dnia 24, VI. 34, godz. 8ranotrzy

konkureacje: a) bieg na 100 mtr, b) skok
w dal i c) :zut granatem (prawą i lewą

ręką).
2) Dnia29. VL 34, godz. 8rano dwie

konkurencje: a) strzelanie z broni mało-

kalibrowej i b) pływanie, względnie gimna-

styka (do wyboru).
3) Dnia 1, VII. 34, godz. 8 rano (dla

panów) — marsz 10-cio kilometrowy; zbiór:

ka do tej koukureucji przy Komendzie P.W.

5 p. p. Leg. (ul. Dąbrowskiego); dla pań

koszykówka.

Na konkurencję pod 1) i 2) należy
przynieść ze sobą kostjum sportowy w po-
staci spodenek i pantofli. Koszta zużycia
amunicji wyniosą plus minus 0,50 zł.

Zwracamy uwagę na konieczność pun-
ktualnego przybycia na zawody.

BACZNOŚĆ OFICEROWIE REZERWY.
Zarząd Koła Związku Oficerów Rezer-

wy w Wilnie powiadamia, że zakończenie
programu strzelania w Tygodniu Propagan-
dy Odznaki Strzeleckiej dla oficerów i pod-

chorążych rezerwy częściowo zmieniło się
i odbędzie się w następujący sposób:

L Dla kolegów niezrzeszonych w Se-
kcjach Zawodowych Z. O. R. na strzelnicy
Pióromont według nazwiska: a) od litery A

| do K włącznie — dnia 22 czerwca r. b. od

| godziny 16 do 18 min. 30 (odbyło się), b) od
| litery L do Z włączniednia 23b.m,odgo-
„dziny 15 do 17, zamiast wyznaczonego pier-
;wotnie czasu od 8 do 12 rano, c) dla Sekcji
- Zawodowej Skarbowej Z. O. R. dnia 23 b.

, m od godz. 17 do 19.

: II. W niedzielę od godz. 8 rano do 12
| na strzelnicy Pióromont bezwzględnie winni
| wykonač strzelanie wszyscy ci koledzy, kt6-
rzy nie mogli brać udziału w strzelaniu w
ciągu tygodnia od 17 do 23 czerwca r. b.

Członkowie Sekcji Zawodowej Kolejo-
| we Z. O. R. zakończą strzelanie w niedzielę
ina strzelnicy Ognisko K. P. W. w godz. od

8 do 12 rano.

 
TŁOCZYŃSKI GRA Z CRAWFORDEM.

Pechowo dla Polski wypadły tego-

roczne losowania w rozgrywkach o nie-
oficjalne mistrzostwo świata w tenisie. Do
turnieju w Wimbledonie zgłosiły się bo-
wiem wszystkie rajlepsze rakiety świata,
jak Crawford, Stoefens, Austin, Shields,

Perry, Stefanie, Wooda, Cramm i inni.

Do Londynu pojechali również i nasi

najlepsi gracze, jak Tłoczyński i Hebda.
Oto  Tłoczyński wylosował odrazu w
pierwszej rozgrywce najlepszego gracza,
za jakiego uważają obecnie Crawiordą, a
Hebda natknąi się na Cramma.

Oczywiście, że walka jest zgóry prze-
widziana. Chodzi jedynie tylko o wywal-
czenie stosunkowo zaszczytnego wyniku.

Jędrzejowskiej poszczęściło się nieco

słabej, w której prowadzi

Palirey. Polska powinna dojść do finału
Najgrožriejszemi rywalkami Jędrzejowskiej
są: Jacobs, Mathieu, Palfrey, Payot, Aus-
sem, Sperling i może Angielta Scriven.

Mistrzostwa Wimbledonu rozpoczynają
się w najbliższy poniedziałek. 

1) WALKA z BYKIEM którą s oczy polski olbrzym Leon Grabowski. Grabowski jako URBUS.
ŁOKS angielski w wadze ciężkiej na 6 rund MIAZIO (Polska) eontra VAM

DAIENNIK SBIEERSKI&

lepiej. Trafiła caa do grupy stosunkowo |

Amerykanka

Ostrzeżenie.

 

MAGGl'ego kostki buljonowe
i MAGGl'ego przyprawę poznaje
się łatwo po oryginalnem opako-
waniu żółto-czerwonem z nazwą

„MAGGI* i znakiem ochronnym

„krzyż-świazda*

W handlu napotyka się na wy-
roby konkurencyjne, których opa-
kowania podobne są do opakowań
MAGGlI'ego wyrobów. Naśladow-
nictwa te sprzedaje się często jako
MAGGl'ego wyroby, wprowadza-
jąc tem samem nabywcę w błąd. i

Ostrzegamy pp. gospodynie |
przed wszelkiemi naśladownictwa- |
mi i prosimy domagać się przy |

zakupie wyraznie MAGGlI'ego wy-
robów, zważając przytem we włas-
nym interesie na oryginalne opa-
kowanie i na znaki ochronne.

MAGGI Spółka z ogr. odp.
Fabryka w Poznaniu.
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Do rodziców i młodzieży| и

g)
Im. Gen. Želigowskiego

Л Rekordowa obsada ról głównych: KOBIETA WANE
wy

Nad program: Ostatnie glekawe zdarzenia z sreny świstowej w najnowszym „Fozie” oraz dodatki dźwiękowe.

Kto zwy-lęży? 2)
RYL (Holandja). 3) WALKA WOLNO-AMERYKANSKA Wszystkie chwyty dezwalone. LANGER
(Zyd. zapzsn.) — KRAUSS (Niemcy). 4) WALKA SZWAJCARSKA NA PASY. TORN© (Polska
contra STIBOR (Cherwacja) 5) A'rakcyjne produkeje siłowe. Wstrzymanie 2 samochodów па
pełnym gszia | w. in. 6) SENSACYJNY BOKS IMDYJSKI przy udziale wszystkich zawodników

SPORT
MISTRZOSTWA PŁYWACKIE WILNA.
W zbliżającym się tygedniu rozegrane

zostaną pływackie mistrzostwa Wilna.
Odvędą się w basenie3BataljonuSa-

perów.

„Mistrzostwa prawdopodobnie trwać
będą trzy dni. Szczegółowe dane podamy

niebawem. W mistrzostwach tych wezmą
niewątpliwie udział wszystkie kluby pły-
wackie Wilna. SSI

Z życia Sokoła.

Zarząd Gniazda wileńskiego or-
ganizuje: 1) Obóz wypoczynkowy
dlą czionków Sokoła i ich rodzin w
Nowym jargu w dniach od 8 lipca
do 10 sierpnia. Koszt jednotygod-
niowego pobytu w salach zbioro-
wych okvło 17 zł. od osoby, w po-
kojach i pensjonatach 3 — 3, 50 zł.
dziennie. Zniżki kolejowe 50 proc. w
obie strony. 2) Oboz wypoczynkowy
dla Druhen w Żywcu od 15 lipca do
15 sieryria. Zniżki kolejowe. Koszt
utrzymas.ą dr'ennie po zł. 2.40.

przed rozpoczęciem każdego termi-
nu.

Odjaza do Poznania na zlot nastą-
pi w dmu 28 czerwca, pociągiem
o godz. 8 min. 10. W dniu 25
wszyscy zgłoszeni winni złożyć go-
tówkę ©: kupro biletów kolejowych
w kwocie zł. 13.40 w obie strony.
Termu ostateczny. W dniu 26
otrzymają wszyscy mundury, a w
dniu 27 © godz. 19-ej odbędzie
się przegląć wszystkich munduro-
wych.
MW okresie wakacyjnym, poczyna-

jąc od 26 czerwca Sekretarjat bę-
dzie czynnym tylko dwa razy w ty-
śodniu, we wtorki i czwartki w go-
dzinach od 19-ej do 21-ej.

Walki w kinie „Casino“,
Wczoraj, jako w 13 dniu między-

narodowego turnieju zapaśniczego,
walczyli w. pierwszej parze polski
olbrzym Grabowski contra żyd. za-
paśnik Langier. Walka ich, chociaż
prowadzona była z wielką zacię-
tością, jednak w pierwszem spotka-
niu nie dała rezultatu.

W] drugiej parze Ferestanoff (Buł-
garjaj po 17 min. zwyciężył Van
Ryla (Holandja) odwrotnym pasem.

W) 3-ej parze odbywało się nad-
zwyczaj emocjonujące spotkanie:
Torno (Polska) contra Krauss (Niem-
cy). Przyczem Krauss, który zawsze
walczy b, brutalnie, otrzymał kilka-
krotnie, ku wielkiemu zadowoleniu
publiczności, dotkliwą nauczkę.
Ostatecznie jednak walka pozostała
nierozstrzygnięta. ‚

IW. 4-ej parze: Miazio (Warszawa)
contra Grens (Austrja), po 19 min.
zwyciężył Miazio przerzutem za
głowę.

Ponieważ turniej zbliża się ku
końcowi, 03 dnia dzisiejszego
j wszystkie walki są decydujące i bę-
, dą prowadzone jako finałowe, ażdo
, ostatecznego rezultatu.

USTALONO TERMIN TRÓJMECZU
BAŁTYCKIEGO.

Nareszcie doszły do skutku pertrak-
tacje, dotyczące rozegrania trójmeczu bai
tyckiego między Polską, Łotwą i Estonją
w lekkiej atletyce.

Termin  trójmeczu odbędzie się w
dwuch dniach, a mianowicie 22 i 23 lip-
са b. r. Reprezentacja Poleki ułożona zo-

 
międzynarodowego turnieju zapaśniczege, odbywającego się obeenie w Wilnie.

Ceny miejsę od 54 gr.

DZIŚ ODWIECZNY PROBI EM (00 RLZWIĄZANIA)

L

 

CENY POPULARNE od

sekretarki:
HELENA VINSON, orar prześliczna SALLY BILERS | urodzi:

BELLAMY.

25 groszy!

Zgłoszeiia przyjmuje się na 14 dni:

«LATAJĄCE HOLENBRY>.
Zaladwie uspokciła się iala pogłosek nanazwiskiem Euderie, który wieszaą iułacz-

temat dziwacznych potworów wodnych, któ
re miema| rownocześnie pojawiły się w róż-|

mych stronach świaia, a już prasęzagranicz

ną poczynają niepckoić wiadomości o błęd-

mych statkaca bez sternika, zwanyca tak-

ze widmami morsk.emi. Świeżo zapewniał

o pojawieniu się takiego „iatającego Helen
dra' komendant pewnego axugieiskiego sta-

tku hkaudlowego, twierdząc, ze spotkał się

znim w kanale L1 Manche, niedaleko wy-

brzeża iraacuskiego.
Jest zatemmożliwe, ze juź wnajbliż-

szym Czasie odżyje na łamach prasy świa-
towej lsgeuda o tajemniczych statkach bez-

pańskich, groźmych zwiaszcza w mocy, a
niebezpiecznych także w dzień, W zwią-
zku z tem pojawdo się też pylanie  dla-
czego tego rodza'u statki - widma po-

wszechaie nazywaze są „latającemi lolen-
drami“,

Otož przedmiot ten ma już swojąob-
szermą lileraturę, którą po«rótce możnaby

streścić w tem sp:sób, że protoplastą tych

niejako błędnych rycerzy wodnych jest

prawdopodobnie, pochodzący z Kotterda-|
mu Heary van Straatea, posiadacz kilka|

statków haadiowych pod koniec XVII wie-|
ku, który zasłyną: ponadto jako niezwykle
namiętny gracz. Pasja ta doprowadziła go
z czasem do całkowitej ruiny, której ofia-

rą padi jego majątek, a także jego podobno
bardzo piękna żona. Przegrał ją mianowi-
cie w karty, czy też w kości. Zrujnowany
doszczęmie, na wynajętym staiku wybrał

się jeszcze raz na morze po towary czy

też skaiby, ale w drodze zachorował. Wie-

ry to złożył ślub, iż żeglowac będzie do
Sądu Ostatecznegc.

Odmiarą tej wersji jest dunska iegen-

da o kapitanie Hansenie z Kopenhagi, któ-
ry w podobny sposób chciał odpokutować
za uprawianie handiu ludźmi Ślub taki zło-

żył w cbliczu straszliwej burzy, która go
zaskoczyła w zato.e Biskajskiej.

Istnieje także niemiecka legenda O
wiecznym tułaczu morskim, ale ujęta nie-
jako ma wesoło, mówi bowiem o poczci-

wym pilsosynie - ybaku, czy też żeglarzu,

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Grzeszkowej 11

„od lm i od 6—8 WieSinų

CAETENAAST GEO DWU.

stanie po mistrzostwach Polski, które od-

będą się w Poznaniu 8 lipca.
Trójmecz bałtycki rozegra się na sta-

djonie reprezeutacyjnym Rygl. Zapowiedź
tego spotkania budzi wśród zainteresowa-
mych państw wielkie zaciekawienie. Dodać
trzeba, że w awuch ostatnich latach trój-

mecz rozegrywany nie był z powodu kry-
zysu ekonomicznego. Drużyny jadą bowiem
na całkowity koszt własny do obcego pań-
stwa z tem zastrzeżeniem, że rok rocznie
miejsce zawodów zmienia się.

 

 Lot dookoła Niemiec.
BERLIN (Pat). W. drugim dniu;

lotu dookoła Niemiec trasa okręžna!
prowadziła z Berlina na Śląsk Opol-|
ski ; wynosiła 832 km. Z lotniska w
Tempelhofie wystartowała około
100 samolotów sportowych. Pierw-|
sza wylądowała z powrotem na lot-
niskuw Tempeihofie grupa bawar.|
ska, złożona z 3 samolotów, a w pół
godziny po niej hamburska grupa,|
która wczoraj znajdowała się na

  
 

pierwszem miejscu. |

ipł

ką wodaą postanowił przebiageć sprawie-

dliwość Boską za swe występki.

Istoinem źródłem legendy © beapań-
| skich okrętach - widmach są zwyczajne ka-

tastrofy, kiórych oliarą padają statki w

czasie burzy, których załoga zmuszona jest

je opuścić, ratując się na łodziach, Wypad-

ki takie zachodzisy również niejednokrot-

mie w czasie wojwn,

itp Czuwa mad tem międzynaiodowa po-
licja morska, która takie biąkające się

statki niszczy, jacu miebezpieczae dla že“

glugi.

AU ZAWOR AEK SAWIK ZOZ INRIDRL BLP

Kto wygrał na loterji?
W trzecim dniu ciągnienia 1-ej kiasy

30-ej polskiej państwowej loterji klasowej,
większe wygrane padły ma mumecy mastę-
pujące:

ZŁ 2.000 — 29130.
ZŁ 1.000 — 27447 64369 112545.
ZŁ 500 — 36390 75881 76659 161855.
ZŁ 400 — 79960 83054 111979 116141

159181.
Zł. 200 — 7238 39887 44118 47169 65999

32636 102468 108228 109152 132742 133473
148401 150174 153140 163252.

ZŁ 150 — 714 3391 10389 28551 34916
59830 66928 67030 76140 81066 82256 86064
88890 102255 104649 109901 114403 116790
118002 126882 133173 134597 147639 154801
156749 163461 163553 169448 169650.

Ciągnienie popołudniowe. 1 sł
ZŁ. 10.000 — 33468.
ZŁ. 5.000 — 66640.
Zi. 2000 — 36380 74120 123609.
ZŁ 1.000 — 568 97368.
ZŁ 500 — 723 65017 125401 164980.
ZŁ 400 — 100 45033 78957 83157 95043

95145 92689 130050 137365.
ZŁ 200 — 2020 26111 44298 45359 50830

69435 82748 85914 97485 103075 106680
117550 120327 124192 132071 133046 140871.

ZŁ 150 — 2970 4372 5501 10365 12354
18369 24361 25014 28929 32126 41024 44489
45828 47282 51445 58093 58333 59604 65345
67935 70490 75169 76045 79300 85236 89377
98571 99447 '24781 127267 128493 132199
133446 136741 137231 140383 141830 143190
144249 144544 149600 158608 168503.

WARSZAWA (Pat). W 4-ym dniu cią-
gnienia I klasy 30-ej polskiej państwowej
loterji klasowej główniejsze wygrane е
ma następujące numery:

ZŁ 100.000 — 137,215.
ZŁ. 20.000 — 84,203,

4, 10.006 — 162,934.
1, 5.000 — 33,591.

Glełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,80—123,85—124,85—123,59. Ber-
Ба 202,50—204,50—201,50. Holandja 359,36
—360,25—358,45. Londyn 26,69—2682--
26,56. Nowy Jork 5,29'/—5,32'/e—3,26'/e.
Nowy Jork kabel 5,30—5,33—5,27.  Usle
134,20—134,85—133,55. Paryż 34,97—35,06
—34,88. Praga 22,02—22,07—21,97. Szwaj-
carja 172,30—172,73—171,87. Włochy 45,46
—45,52—45,28

Akcje: Bank Polsk. 84—83,50—84Ч..
Lilpop 9,80—%,70. Starachowice 10,35 —
Tendencja przeważnie mocniejsza.

Papiery prócentowe: Budowiana 43,760.
Inwestycyjna 111,50,  Konwersyjna 64,30.
Kolejowa 57,95. Dolarowa 68,50—70*/+ Юо-
larówka 53,4.  Stabilizacyjna 66—66,13.
4 i pół proc. 1 ziemskie 47'/+—47. — Tea-
dencja dla vi žyczek i listów przeważnie

mocniejsza. Ž

GIEŁDA 2BOŻOWO-TOWAROWA
1 LN'ARSKA W WILNIE 4
z dni» 22 czerwca 1934 r. «

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny trapzakcyjne: Żyto l standart

14,75. Żyto Il standart 14,15. Mąka pozem-
na 0000 A luks. 34,37'/2—34,75. Mąka
żytnia 55 proc. 25. Mąka żytnia 65 pros,
21. Mąka żytuia razowa 17,87—18.

Ceny orientacyjne: Pszenica zbiec.
18,50—21. Jęczmień na kaszę zbier. 18,5%
—19,50. Ow.es standartowy 16— 17,58.
Mąka pszenra 0000 A luks. 34—31,50.
Mąka żytnia sitkowa 18—18,50. Otręby
żytnie 10—10.50. Otręby pszenne mialkie
11—12. Gryka zbier. 19,50—20,50. |
Lea—bez zmiaa. PIREZ

napadów korsarskich

 

 
 

Proszę zażywać jak naj-j stek — dwie samice |, Polecamy ekapedjonikę
częściej. dwa same. wyspecjslizowaną w pro-

— Po ezem to pozna-| wadzseniu wszelkich ko-

URZ KIK łeś — zapytuje Józek. | operatyw hurtu | de ała
— Dwie siedziały na| najuczeiwszegocharakte-

Motocyki lustrze, a dwie na stole |ru | znakomitych refe-
rencji Mała Pohulanke

„Indian“ 1000 ce z ko- an UIS 10—2 do południa. grz

asAa ŽiniasOO Młody człowiek,
Tyzenhaczewska 16. znajdujący się w bardze

| ZGUBY ! krytycznych warunkach
IZAZ AAAA '|materjalnyeh, poszukuje

RENIEZZNEWZMIEZUZEWEA| pracy w mieście lub na

Wióczęga p się
na ławce w parku|ukła-
da się do snu. Madeho-
dzi dozorea | mówi:

 

 

 

KINO-REWJA

OLOSSEUM*
Dziś wielki przebój
zemsty cyganki p. t.

w genjalnej kreacji niezspomniasej królowej ekranu

Na scenie: całkowicie nowy program rewjowy E „R
Aktówka „Radbym tebie ale... wolę sobie”. Trio

w obfitym, nastrojowym programie.

„ROMANSE CYGANSKIE"
RYGIDY KELM | Józefa Sehlidkraata.
OWY WALC" (w newych dekoracjach).

Grey, Kaczorowscy, Winter, Due! Norten
CENY 68 25 GR.
 

— Przyszedłem © ła-"Kupno

Przygotowuję ra dogodnych warunkach do egza- OSTROBRAMSKA 5

minu w zakresie Szkoły Powszechnej i 6 klas

Państw, Gimnazjum, ktorzy po EE

„udają ;.zed Państw. Komisją Egzaminacyjną.

uudzocześni* udzielam iekcji wszelkich przed- |

miotów wchodzących w zakres Państw. Gimna-

zjum włącznie do kl. 71 Młodzież praśnącą się

poświęcić stanowi duchownemu po ukończeniu

szkoły powszechnej i 6 klas gimnazjum przygo-

towuję z łaciny i grecki do zakładów niższyc

tak zakonnych jak i seminarjum świeckiego.

Dowiedzieć się można każdego dnia od godz.

9 — 12 rano, ul. Ludwisarska 8 m. 8. 106—2

ydawcu: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, mj. jum w udielei Drukaraia A. Zwieczyśskiego, Milo,

Kryzysowe czasy.

Do mi-szkania ban-
| kiera Plajcińskieeo dzwo-
ni ktoś, Służący otwie-

| ra.

|  — Czego to?

skuwe wsparcie...
— Przyjdźcie |utro. ' Sprzedaž |

Pana nie ma w domu
— Jutro? Kto wie czy

jutro peński p nie bę-
dzie dzwoni

MAMAALAAAAAAAAAAA

Kupię
urządzenie sklepowe fur-
gon piekarski używany |
motocykl. Plłsudskiego
24 piekarnia. 761

„do mnie.

Sprzedaje się domek
z piacem 215 sąż. kwadr.
ja Zwierzyńcu Sosnowa

r.

k |

W małżeństwie.

— Pani mąż — mówi

doktór—musi mieć bez-
względny spokój. Tu za-
pisuję preszki nasenne,

dawać? — zapytuje żo-

— dema tego wcale
nie trzeba, todlapani  
  

MIESZKANIE
В pok. z kuchalą, ele- deser
ktrysznością, wolne od

Jatka lokalowego, bli-
sko eentrum miasta, w
zadrzewionej miejscowo-
ści do wynajęcia ul. Po-
powską 22—8 wiadomość
na miejącu. |

Znawea.  — jm cztery mu-
chy — mówi mały Śta-

Skradziono
brauning 7-65 Nr. 166-174
od Karola Zakrzewskie-
go zam. N.-Wilejka ul.

  

 

 

DZIS. Bardzie J£ możeeje sobie wyobrazić| Tajemniczy, ni ty, kavagy, film| — Zamykamy park. Werkowska 8. 162

mzAcz dwieSao abi ErApr a. powiada lessLS TYYYTYTTTTYTYYYYYYTYYTYY

«6 (dzie nieco cieplej.„ ZEMSTA DOKTORA FU MANCHU *,|* "*"""" "w | —аа sejsoe-
W rol cl. WARNER OLAND I NEIL MAMILTOKN, PEWZZOWNKECZĄ|szą соч!пе? uleczka

i Ceny zniżone Od 18 gr. Seanse: 4, 6, 6 | 1020. reawodzi się z mężem.

į 7Mieszkania — Te ne qowegy.

€=%2|NA RINGU: Osatnie dni tarnieju. Dziś wniczą. Wszystkie walki dscyda- Przecież e tym rezwo-

zas|Codziennie ww ące aż do rezultatu: I pokoje|| 4:12 mówiłe się już przed
===| 9 wieczór 1) Decydujące: Langer (żyd. zspasn.) — Terne (Polske) - “ lek ślubem.

< Decydująca: Farestanoff (Buigorj») — Stiber (Chorwacja) 4 i 5 pokojowe mieszka-
= zapaśnicze o nagrod 8) Decydujące. Zrauss (Niemcy) — (Pol. olbrzym), „| umurzuamaczzwanoj

p grody ; mia z wygodami do wy
— 4) Decydująca; finałowa Van Ryl (Molandja) — Mizzie (Warszawa).| pojęcia. lormacje: ul, 7

| Ceny miejse od 54 groszy. Kasa czynna od godziny 6 wiecz. Zawalna 60 m. 10. 4 ь

| Dziś catkowita zmi a. Spiew Humor. udzisłem Niny B 1%) RÓŻNE
pz"Skecwa. Ka ucenie:WIELKAREWJAp. CZ CAŁEgO SETCAD Žas Czoawakich,Sian i !

i SLAo A Marty Popielewskiejaa wowię: Solik POKÓJ
ae : а znośc! ч iomi -

przebojowa komedia Tówjawa p. t „Urwis z Hiszpanli CANTOR 1000 nhdziewcząt e EZ Obiady

| zespolu Zlegfelda. Ceny bil tów od 54 gr. Początek seansów: © godz. 4, ostatni e g. 10,30. ogród Portewa 19 m. 11. domowe

na maśle, S dania, zh
pieczyste (często drób),

(kompot,
krem) za 1 zł. 20 gr
Abonament 10 obiadow
10 zł. „Udziałowa* Zam-
kowa 15. 753

 

Osoba Inteligentna w
średnim wieku poszuku-
je pracy do zarząda do-
mem, wychowania dzieci
lab też prowadzenią ku-
chni zajmowała stanowi-
sk» kierownicze. Dobrze
polecana łaak, eter. de,
redakcji dla Z. P. W.gr3

 

 
 

wsi, zaznajomiony x pra-
cą biurową, piszę RA ma-
szynie, z chęcią przyj
mie AE oliarowane
zajęcie. ег!у proszę
kierować do red. t. gaz.
pod „R.“ albo Krzywe
Koło 27—3. — w.

Młody człowiek z śre-
dniem wykształeeniempo
szukuje posady biuro-
wej lub jakiej innej, mo-
że być kelnerem (uawat
tylko za utrzymanie). Ma
świadectwa | referencje.
Łaskawe zgłoszenia kie-
rować do Adm. „De
wi „Potrzebujący
Aa =. gró

ozwaime
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEMIA
BROSZURY-
AFiSZE

В. TRIERTYŃSKIEGO
Mostowaul. rc.
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