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20 do 24-ej.

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

Śledztwo W sprawie zamordowania
ś. p. min. Pierackiego.
iTeletonem od własnegu korespondenta.)

WARSZAWA. Czwartkowe dzienniki warszawskie zamieszczają na-
stępujące informacje:

Z miarodajnego źródła dowiadujemy się, że władze šiedcze prowa-
 dzące dochodzenie w sprawie zabójstwa Ś, p. ministra Spraw Wewnę:
trznych gen. brygady Bronisława Pierackiego, nie zaniedbując żadnych
możliwości i przeprowadzając badania we wszystkich kierunkach nasu-

 wających minimalne choćby podejrzenia w związku z osobą zbrodniarza,
_ posunęły się obecnie znacznie naprzód, zarówno przez ustalenie pocho-

 

    

  

    
  

  

   
   

    

  

    

    

   

    

   

 

osób kolejno tę bombę posiadających.
Ujawnienie bliższych szczegółów w obscnem stadjum śledztwa jest

_ niewskazane, ponieważ mogłoby podważyć skuteczność dalszych posu-
_nięć śledztwa.

° re.

Na tropie zabójcy
Pisma warszawskie donoszą, że nych Bronisława Pierackiego. Wyni-

/ już w najbliższych dniach opinja pu- ki tego śledztwa są już jakoby po-
bliczna poiuformowana będzie o re- zytywne. Mają one zapowiadać się

zultacie śledztwa w sprawie zabój- rewelacyjnie.

stwa ś. p. mnistra spraw wewnętrz-

Obozy odosobnienia.
Telefonem od własnego korespondenta.)

donosi, że miejsce odosobnienia,

o'fktórem mowa w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej w rę

wie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicz-

nemu, zostanie utworzone w miejscowości Bereza Kartuzka w powiecie

- Prużańskim.

Gen. Debeney w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Dziś gen.; legją honorową, ppłk.dypl. Stanisła-

 Debeney w godzinach przedpołu-| wa Kopańskiego oraz mjr. dypl. Jana

dniowych zwiedził centrum wyszko-|Axentowicza, oficerów sztabu głów-

lenia piechoty w Rembertowie O. nego. O godz. 13,30 gen. Debeney

godz. 13,15 gen Debeney dokonał w| podejmowai whotelu Europejskim

obecności szefa sztabu głównego! śniadaniem niektórych

i

WARSZAWA. Agencja „iskra”

 

cerów sztabu głównego dekoracji Krakowa zmjr Merym.

Statki wojskowe holenderskie
w Gdyni.

GDYNIA. Pat. Dziś przybył do, dził władze polskie i przyjął rewizy:

Gdyni holenderski kontrtorpedowiec jty. Kontradmirał Unrug podejmował

„Ewertson* i łódź podwoeną „K XVII.|gości śniadaniem.
Dowódca kontrtorpedowca odwie-

Układ celny między Polską a ZSRR.
WARSZAWA, (Paij. W dniu 22 obowiązujących na podstawie trak-

czerwca rb. zawarty został w drodze tatów między Polską a innemi pań-

wymiany noi między polskiem Mini- stwami. Do*yczy to jabłek, winogron

sterstwem Spraw Zagranicznych a filmów, niektorych  medykamen-

ambasadą ZSRR w Polsce układ cel-| tów, wina, nici i maszyn do szycia.

my na czas do 31 grudnia 1934 r. Ogólnie rzecz biorąc, omawiany u-

Na mocy tego układu przyznane kład jest sumą postanowień celnych

zostają Związkowi  Sowieckiemu poprzedniego układu z dnia 10 paź-

zniżki celne na futra, kawior, ryby| dziernika 1733 r., który upłynął dnia

słodkowodne świeże (sandacze i|31 marca rb., oraz zawartych w u-

leszcze), rywy jesiotrowe oraz grzy-|mowie o „Sowpoltorgu” autonomicz-

by. Ponadto zastosowany zostaje do |nych ulg ceinych, które obecnie za-

ZSRR szereg zniżek konwencyjnych,|mieniono na zniżki konwencyjne,

Rokowania polsko-angielskie.
LONDYN (Pat). Dziś o godz. dział przewodniczący delegacji pol-

_15-ej pod: przewodnictwem ministra „skiej dyr. Srkotowski, poczem tenże

ndlu Runcimana odbyło się oli-įz szełem angielskiej delegacji pod-

cjalne otwarcie rokowań polsko-?sekretarzen: stanu w ministerstwie

_angielskich. Minister Runcimanpo-$handlu sir Henrykiem Fountainem

witał delegację polską i przedstawiłżustalił program i organizację roko-

brytyjski punkt widzenia Odpowie-?wań, х

. ® © ° ° ®

Zwyžka kursu marki niemieckiej.
WARSZAWA (Pat) Dziś na tuacje mark* niemieckiej nie mogą

wszystkich giełdach europejskich|być tłumaczone żadnemi zdrowemi

nastąpiio bardzo wyraźne wzmocnie-|zasadumi obrotu walutowego. Dewi-

nie dewizy berlińskiej. W zestawie-|za na Berlii: notowana była w War-
niu z ostatniemi sprawozdaniami|szawie 207,25 wobec 203,50 wczoraj,

Banku Rzeszy, z którego wynika, że jw Zurychu 119,75 wobec 117!/2
' odpływ złota w dalszym ciągu trwa,j wczoraj, w Paryżu 589 przy dzisiej-

pokrycie zaś waluty wynosi zale- |szem otwa:ciu wobec 579/+ przy
dwie 2,3 pruc., zwyżka marki nie-|wczorajszem zamknięciu, w Londy-

mieckiej mogłaby się wydawać zja-|nie 12,70 przy dzisiejszem otwarciu
wiskiem zupełnie paradoksalnem.|wobec 13,1i przy wczorajszem zam-

W istocie szeczy waluta niemiecka| knięciu. Inne dewizy wybitniejszych

| ma tak specyficzną sytuację, że sto-|zmian nie wykazują, Londyn wzmo-
sowanie do niej powszechnie przyję-| cnił się doś* wyraźnie, frs fr. lekko
tych kryteriów jest absolutnie nie-| osłabł.
możliwe, to:eż nieoczekiwane tluk-

Tranzyt mięsa litewskiego
przez Polskę,

__ RYGA iPat). Z Kowna donoszą: Łotwę i Polskę. Tranzyt towarów
"W związku z zamknięciem przez przez Łotwę i Polskę, pisze dzien-
_Niemcy tranzytu dla mięsa z Litwy, nik, można uporządkować bez żad-
dr. Bistras na łamach dziennika nych specj:lnych umow z Polską.
„Rytas” wystąpił z propozycją skie- Nie sądzimt. żeby Polska robiła w

' rowania litowskiego tranzytu przez tym względzie irudności Litwie.

LOTNICY LiITEWSCY W ANGLII.
' LONDYN. (Pat). Na pokaz lotni- Lotnicy litewscy w liczbie 6 są już w
zy angielskiego wojska powietrz- drodze. Rozpoczęli oni już lot
nego przybywa także delegacja  li-|okrężny,
tewskiego iotnictwa wojskowego.
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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

codziennie.

dzenia bomby, jak i w drodze osiągnięcia ważkich nici prowadzących do.

  

 

OGŁOSZENIA:

d 
s-Barthou powraca do kraju.

BUDAPESZT (Pat), Minister prowadzących do dworca, krążyły
spraw zagr. Francji Barthou w dro- | silne patrole. Na stacji poza przed-
dze z Białogrodu do Paryża przeje-| stawicielami poselstwa francuskiego
chał dziś rano przez Budapeszt. 'zjawili się iiczni dziennikarze, ale p.
Policja wydała bardzo surowe za- Barthou, chociaż pociąg stał na
rządzenia, by zapobiec możliwym stacji 1'/2 godziny, nie przyjął niko-
demonstracjom. Węgierska agencja go i wogóle nie opuszczał wagonu.
prasowa donosi, że dworzec i oko-|  WIEDEN (Pat). Ministra Barthou
liczne ulice były obstawione przez w przejeździe z Białogrodu do Pary-
silne posterunki policji pieszej i ża powitał ua dworcu w czasie krót-

|konnej. K'edy pociąg zatrzymał kiego postciu w imieniu kanclerza
się na stacjj kordon policji otoczył:Dollfussa szef protokółu dyploma-
wagon min. Barthou, Na ulicach, tyczneżo Bleas

Wyniki podróży Barthou.
PARYŻ (Pat). Zestawiając bi- Małej Ententy, ale i kraje bałkań-

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

ruku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

Zbrojenia lotnicze Niemiec.

hamburskie stocznie budują obecnie
samoloty wojenne na zamówienie
zakłaaów Junkiers. _W| fabryce tej
pracuje trzy zmiany dzień i noc 450.

STRASBURG (Pat). Jak donosi robotników, którzy podpisali zobo-
„Strasbourg  Republique', wielkie wiązaria, że zachowają w najściślej-

szą tajemnicą wszystkiego, co do-
tyczy ich p:acy. W, razie niedotrzy-
mania zobowiązania, będą odpowia-
dali za zdredę kraju.

Proces przeciw komunistom w Berlinie.
BERLIN. (Pat). Jeden z dzien- dotychczas nie jest ukończone. Na

ników niemieckich ogłasza wywiad zapytanie przedstawiciela dzieńnika,
z nadprokuratorem Rzeszy 6 proce-|czy naieży cczekiwać, že Thaelman
sie jaki odbędzie się przeciwko|będzie skazany na śmierć, nadpro-
przywódcy komunistów niemieckich,|kurator oświadczył, że za czyny o
byłemu postow: Stahlhelmu Thael-| które Thaeiman jest oskarżony, u-
manowi. Nadprokurator oświadczył, |stawa: przewiduje karę więzienia 10
že Thaelman oskarżony jest o przy- lat, Sprawa odbędzie się w Berlinie
,gotowanie zdrady stanu, Śledztwoprzed trybunałem ludowym.

 
lans podróży min. spr. zażr. Barthou, skie. W. ten sposób spaja się nie-
który wczoraj opuścił Białogród,
udając się do Paryża, „Petit Pari-
sien podkreśla znaczenie potwier-
dzenia sojuszu Francji ze związkiem
Małej Ententy. Zaciśnienie węzłów
przymierzą obejmuje nietylko kraje

Węgry przeciw min. Barthou.
BUDAPESZT. (Patj. W związku Małej Ententy.

z przemówieniem min. spr. zagr. BUDAPFSZT. (Pat). Posiedzenie
Barthou wygłoczonem w Bukaresz-|Izby Deputowanych było wymierzo-
cie, na Węgrzech panuje silne wzbu-'ne przeciwko oświadczeniu min.
rzenie, Studenci podczas manife- Barthou w Bukareszcie i Białogro-
stacji spalili kuklę przedstawiającą dzie. Socjai-demokrata  Buchinger
min. Barthou. Na Wężrzech odby- oświadczył, że zdaniem jego stron-
wają się liczne zebrania protestacyj- nictwa pokojowa rewizja traktatu

„ne, w których biorą udział tłumy jest konieczna. Legitynista Grigier
ludności. | stwierdził, że Węgry są jednomyślne

BUDOPESZ1. (Pat). Doszło dow sprawie rewizji. Minister spraw
starcia pomiędzy manifestantami a zagranicznych _ Kania stwierdził
policją, która niedopuszczała ich do zgodność poglądów _ wszystkich
poselstwa francuskiego, oraz państw stronnictw.

przerwany liańcuch bezpieczeństwa,
łączący kraje wschodniej Europy.
Min.,Darthou podczas swej podróży
nieprzerwanie pracował nad wzmo-
cnieniem sii zapewniających pokój.

 

wyższych,

gen. Gąsiorowskiego i wyższych ofi-| wojskowych O godz. 18 odjechał do Z parlamentu francuskiego.
PARYŻ. (Pat). Wczorajsze po- pręženia jest rzeczą niewłaściwą

ipołudniowe posiedzenie Izby było podniecanie opinii ogólnej. 3
,poświęcone dyskusji nad wnioskiem| W) czasiz głosowania rząd sta-
| deputowanego Candace, w sprawie, wiał trzykretnie kwestję zaufania.
' zmiany regulaminu Izby przy rozpa-|Za pierwszym iazem otrzymał za-
trywaniu efonmy podatkowej w jufanie 391 głosami przeciwko 157
|tym duchu, aby żadne poprawki nie przez odrzucenie formalnego wnio-
jmogły być zgłaszane na posiedzeniu |sku socjalistów Za drugim razem
jplenarnem.  Nocjaliści wystąpiliwyrażono rządowi zaułanie 360
przeciwko temu wnioskowi widząc głosami przeciwko 234 przy głoso-
w nim chęć ograniczenia prawa waniu nad pierwszą częścią wniosku
parlamentu. | deputowanego Candace. Wreszcie

Premjer Doumergue apelował do za trzecim razem uchwalono rządo-
-zgody między stronnictwami i w wi zaułanie 417 głosami przeciwko
przemówieniu swem podkreślił z, 181 przy głosowaniu nad całością
naciskiem, ze w chwili ogólnego na- wniosku deputowanego Candace,

Litwinow o paktach
wzajemnej pomocy.

PARYŻ (Pat). „Paris Soir* za- twinow odrzekł że trudno mu na to
mieszcza dł"ższy wywiad swego ko- odpowiedzieć, ;dyż rozwiązanie po-
respo1denta moskiewskiego z komi-| dobnych problzmów wymaga czasu.
sarzem Litwinowem na iemat pak- Na pyianie, czy paki wschodni bę-
tów wzajemnej pomocy. W. zakoń- dzie skoorlynowany z paktem bai-
czeniu wyw adi: dziennikarz zapytał kańskim, L:twinow oświadczył, że
Litwinowa, czy przygotowywany nie widzi żadnego związku pomiędzy
przez Rosję i Francję pakt Europy jednym 'a drugim paktem.
wschodniej ma widoki realizacji, Li-,

WALKA Z MASONERJĄ WE FRANCJI.
lutego nie mogą pójść na marne.
Ybarnegaray j jego przyjaciele poli-
tyczni będą ścigali masonerję aż do
najdalszych .ej kryjówek i nie ulękną

(Paryż, 46 czerwca KAP). Depu-
towany Ybarnegaray wygłosił w
tych dniach w jednej z wielkich sal
paryskich mowę, w której z niezwy-
kłą gwałtownością wystąpił prze-
ciwko mascnerii, Jeżeli Francja dusi
się dzis w «tmosferze skandalów, to

się pożróżea, któremi szafuje się ob-
ficie pod ich adresem. Jeżeli jednak
'„bracia” z .óż życzą sobie tego, to

winę zą to ponosi wyłącznie wolno- , mogą spotkać się z zasadą odwe-
mularstwo. Krwawe wypadki z 6-go į tu.

Echa wizyty gen. Weyganda w Londynie.
BERLIN. (Pat). Tygodnik „Ven- angieiskiego

demiare“ zapewnia, že wizyta gen. powietrznej floty niemieckiej na
Weyganda w Londynie, miała na ce- Francję. Pismo twierdzi, że misja
lu usiaienie wspólnego stanowiska gen. Weyganda zakończyła się po-
sztabu generalnego francuskiego i myślnie. :

na wypadek napadu

Rokowania morskie
między Anglją a Ameryką.

LONDYN (Pat). Dziś popołudniu dyskusji nad tą możiiwością, lecz
podjęte zostały rozmowy anglo- skłonni są rozpocząć dyskusję nad
amerykańskie w sprawach morskich. |sytuacją, jaka wytworzy się po wy-
Pomiędzy sprawami już przestudjo-|gaśnięciu traktetu morskiego w gru-
wanemi zna;dują się propozycje bry-|dniu. Fropo.:ycje Amerykanów prze-
tyjskie stwcrzenia silniejszej floty,|widuią przedłużenie obecnego trak-
jeśliby trakiat morski nie został za*| ttu lub też zawarcie nowego traktatu
warty. Amerykanie uchylają się od morskiego,

 

Skazanie miljardera.
NOWY Jork (Pat). Harriman, wanie ksiąg i korzystanie z fundu-

były dyrektor „Harriman National, szów bankowych dla prywatnych ce-
Bank and Trust Co”, zostałskazany| lów. na 4 i pół roku więzienia za fałszo-

+
w Gd

| GDAŃSK (Pat). Gdański pre-
| zydent poisji zawiesił dziś organ
| socjalistyczay „Danziger - Volks-
! stimme'” na przeciąg 6 miesięcy, mo-
pb swvje zarządzenie zarzuce-
niem przez pismo senatowi narusze-

| szenie konstytucji. Zawieszenie or-
|ganu socjalistycznego pociągnie za

WIEDEN (Pat). Ogioszono tu

rząd włoski zgodził się na zakłada-
nie prywatnych szkół i kursów nie-
mieckich w prowincji, poiożonej nad
górną Adyga. Ponieważ kilka dzien-
ników zagrenicznych przedstawiło to
jako wynik spotkania szefa rządu
włoskiego « kanclerzem” Niemiec,

TERORw
WIEDEŃ (Pat). Wedle urzędo-

wego komi:nikatu w Hohenens wy-
śledzoso grupę terorystów, składa-

26 bm. dokonano w Oberalm zama-
chu  dynamitowego na pieban;ę. 

 

urzędowy komunikat, donoszący, że

jącą się z członków oddziałów sztur-
mowych. Aresztowano 6 osób. Dnia.

| Zawieszenie organu socjalistycznego
ańsku,

sobą niewatpliwie likwidację wy-
dawniclwa i tak już walczącego z
wielkiemi trudnościami, o ile na pod-
stawie interwencji wysokiego komi-
sarza Ligi Narodów nie nastąpi co-
fnięcie zarządzenia prezydenta po-
licji lub znaczne skrócenie terminu
zawieszenia
 

Złagodzenie polityki włoskiej
wobec mniejszości niemieckiej.

komunikat stwierdza, że Mussolini
na prosbę kanclerza Dolifussa przy-
rzekł uczyasić to ustępstwo w cza-
sie spotkania w Riccioni jeszcze w
sierpniu ubiegłego roku. Jest po-

|,cieszające, kończy komunikat, że”
| bezposrednie stosunki między sze-
fami obu rządów: umożliwiły to
ustępstwo.

AUSTRJI
Bomba podłożona została u wejścia
do ogrodu. Wybuch dokonał znacz-
nych szkód: Tegoż dnia areszto-
wano szofera Kalkschmidta, u któ-
rego znalez:ono paczkę druków na-
,rodowo - socjabstycznych oraz 2
„bomby z przyrządami zegarowemi,

Agitacja komunistyczna w Finlandii
HELSINKI (Patj. Finlandzka a-

śencja teleyraf'czna donosi: przy-
wódcy fimizndzkiej partji komuni-
stycznej, przebywający w Związku
Sowieckim, nie będąc zadowoleni z
działalnośc. komunistów w Finlandji,
postanowili na kongresie, odbytym
na wiosnę, wysłać kilku agitatoców

GDYNIA. (Pat). W dniu 15 lipca
rb. rozpoczną się w Gdyni między-
narodowe wykłady akademickie,
obejmujące 2 grupy wykładów: 1)
gospodarczo - administracyjne, 2)
badania Słowianszczyzny, literatury,
zwyczajów itd. Wykłady prowadzić
będą: poseł rurnuński w Warszawie

prof. liesicz z Zagrzebia, prof. ł eb-
ski, prof. Lech-Niemojewski, prof.
Poniatowski i wielu innych. Na
kursie szercko rozważane będą za-
gadnienia ogólno-gospodarcze i ko-
таипаше obecnej doby, przyczem
;specjalna uwag» zwrócona będzie
na problemy handlu zagranicznego,
rozwoiu gospodarczego Polski i pol-

 
W. roku bieżącym Wyższa Szkoła

Dziennikarska wzorem lat ubiegłych
rozpoczyna zajęcią szkolne w dniu 5
październik: Zapisy trwać będą od
15 do 30 wrześria.

ły Dziennikarsiciej utrwaliło nauko-
wą i pedagogiczną podstawę tej u-
czelni, jako też ustaliło jej program.
Wyższa Szkoła Dziennikarska łączy
w sobie typ wyższej szkoły zawodo-
wej z życiowemi potrzebami pracy
dziennikarskiej. Naczelne miejsce w
programie zajmują ćwiczenia semi-
naryjne (dziennikarskie i publicy-
styczne), alż program obejmuje rów-
nież kiikanaście przedmiotów ogól-
nokształcących, głównie z okresu po
lityki 1 ekonomii, jako też naukę ję-
zyków obcych.

Z przedmiotów zawodowóch wy-
kładane są miedzy innemi: Historja 

prof, Cadere, :nin. Hipolit Gliwic,|

17-ietnie istnienie Wyższej Szko-

do Finlandi: celem ożywienia tam
|akcji komunistycznej. Obecnie po-
licja aresztowała w Helsinkach ok.
20-tu emisarjuszów- komunistycz-
nych, przy których znaleziono ma-
terjał obciązający, Wśród areszto-
wanych znajduje się córka członka
sekretarjatu kominternu.

 

Międzynarodowe wykłady
akademickie w Gdyni.

skiego handlu zamorskiego.
Na wykiedy przybędą słuchacze

z Rumunji, Jugosławji, -Czechosło-
Lwacji i Bułgarji Wykłady prowa-
|dzone będą w_ językach « polskim,
francuskim : niemieckim. Jako słu-
chacze dopuszczeni zostali urzędni-
cy państwowi, komunalni oraz mło-
dzież akademicka. Kurs będzie
|trwal do 5 sieronia. Opłata za wy-
| kład wynosi zł. 20.
| Zapisy należy zgłaszać listownie
w Warszawie, ul. Wspólna 54 m. 3.
Biuro Międzynarodowych Wykła-
dów Akademickich. Celem udostęp-
nienia kursu dla przyjezdnych, u*
trzymanie łącznie z mieszkaniem
będzie wynosiło 5 zł, dziennie,

 

i

Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie.
Samokształzenie dziennikarza, Tech

| aika i orga:wzacja prasy. Reklama w
| prasie, Adninistracja dziennikarska
ii kolportaż, Stenografja, Prawo pra-
| sowe 1 inne.

Własnydomek —
z ogródkiem

Sprzedaż zalesionych budowlanych
dział

przy samym przystanku

PONARY
‚ , (14 minut od Wilna)

w mieście-ogrodzie Jagiellonów

Dzisł«i od 500 złotych
na raty do3 lat.

Letniska do wynajęcia.
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77 prasy, Technika drukarska i grafika, |!   
 

od 10 do 2godz. i od 6 do 8 godz.w.

  



 

оо rrądiątym.
Że +. zw. Bezpartyjny Biok Współ- я

pracy z Rządem jest zlepkiem naj-

różnorodnizjszych elementów, o tem

wiadomo oJdawna. Jednakże przez |

szereg iat wego istnienia B. B. mi-

mo wszelki: różnice, dzielące skła-

dowe jego części, potrafił utrzymać

swoją jedność, dzięki mocnej ręce

kierowników i poczuciu wspólnoty

interesów wszystkich grup sanacyj:

nych. Ostatnio zaznaczyły się jed-

nak w obozie BB znaczne rozdźwię-

ki, a nawe: wyraźny ferment.

Różne wypadki, a w szczególnoś-

ci sprawa obozów izolacyjnych u-

jawnaty, że w obozie sanacyjnym wy

tworzyły się trzy odłanry o bardzo

różnych i sprzecznych ze sobą ide-

olożjach i grogramach taktycznych.

Według , ABC” odłamy te scha-

rakteryzować można następująco:

Pierwszy z nich stanowi grupa,

trzymająca rządy w ręku i ochrzczo-

na przez opinję mianem „obozu puł-

kownikowsriego'. Są to ludzie gry

politycznej, lexceważący ideową i

doktrynalną stronę polityki, odzna-

czający się niezachwianą wiarą, w

skuteczność „silnej ręki”, jako meto-

dy rządzenia. (W; zakresie gospodar-

czo społecznym obóz pułkownikow-

ski charakteryzuje umiarkowanie i

daleko posunięta ostrożność, przy

braniu jakiegokolwiek wyraźnego

programu.

Drugi odiam sanacji, składający

się z kilkanastu małych grup, można

nazwać odiamem radykalnym. Lu-

dzie tego oułamu są zdania, że nie

można rządzić bez ideologji, środka-

ini często s.echanicznej siły, i pra-

znęliby oprzeć sanację o masy włoś-

ciańsko - robotnicze, zorganizowane

pod sztandarem radykalnego progra

mu gospodarczo - społeczneżo. Od-

łam ten, w którym mieści się prawie

cała młodzież sanacyjna, reprezen-

tuje w tej chwili hasło „rozszerzenia

irontu' i wysuwa pewne zastrzeże-

sią, przeciw polityce represyj.

Trzeci wreszcie odiam stanowią

grupy konserwatywne w zakresie

gospodarczo - społecznym, uzgodnio

ne noagół : obozem pułkownikow-

skiem, przeciwstawiając się nato-

miast calszzmu „napinaniu struny”,

jako niebez,iecznemu dla spokoju

państwa i wysuwające również po-

stulat współdziałania państwa ze

społeczeństwem, oczywiście, w sen-

sie poityki konserwatywnej,

Najwięcej ruchliwości wykazuje

w obecnej «hwili grupa druga, repre

zentowana przez „Kurjer Poranny”,

oraz „Jutro Pracy“. Grupa ta rzuca

pod adresem obozu rządowego na-

stępujący apel:

„Hasłem dnia staje się hasło: roz-

szerzyś front!  Rozszerzyć front

współcziałacia państwa ze społeczeń

stwem do zywej codziennej współ-

pracy na wszystkich placówkach i

warsztatach gospodarczych i spo-

lecznych“,

Ta sama grupa zglosila przed

kilku niam: znaną „oierię” pod ad-

resem PPS, proponując pojednanie i
współpracę sanacji z socjalistami

przeciw „faszyzmowi'”.

Obok ofert pod adresem socjali-
stów możeu.y zanotować interesują-

cy fak, złagodzenia toau w stosunku

do Ludowcėw. Są wyraźne oznaki,

że przynajnuiej ta właśnie grupa sa-

nacyjna dąży do wytworzenia jakie-

śos „modu: vivendi' z kołami wiej-

skiem', opa 1owanemi przez stronni-

ctwa ludowe a pozbawionemi teraz

przywódców.

Czy da to jakie wyniki zobaczy-

my. Tymczasem stwierdzić można,

że PP3 „ofeity” współpracy nie przy

jęła.
Grupa ! zw. pułkownikowska,

mająca nacazic w obozie BB głos

decydujący, niczego nie szuka i nie

ma żacnych wątpliwości. Jest ona

przekonana. że przy pomocy „action

directe polityką „silnej ręki' usu-

nie wszystkie kłopoty i załatwi

wszystkie trudności. Obecnie dla tej

grupy środs:em uniwersalnym są O-

bozy izolacyjne.

Najsiabszą ze wszystkich żrup sa

n cyjnych jest grupa Konserwatyw-

na reprezentowana przez „Czas”i

„Słowo' wileńskie. Grupa ta czuje,

że od pozostałych kół sanacyjnych

coraz, więcej ją dzieli. Wystarczy

wspomcieć o stale toczącej się na ła-

mach „Słowa” walce z Legjonem

Młodych, a chociażby o rozdźwię-

kach między „Stowem“ a „Kurjerem

Wileńskim"

„Czas” — jak to już wiadomo jest

naszyrw czytelnikom wystąpił

między innomi bardzo ostro przeciw

tworzeniu obozów izolacyjnych, na- cięży? Albo jeśli nastąpi, jak zwykle|

„Kurjer Poranny' zamieszcza w

ostatnim ««merze korespondencję

z Kowra, pióra własnego swego ko-
responcenta. Z korespondencji tej
podajemy kiika bardziej charaktery-
stycznych momentów:

Dzień 23 czerwca, w którem Pre-
zydent Republixi Litewskiej Smeto-
na, przyjął na prawie godzinnej
audjencji puikownika Prystora, naj-
bliższego pizyjaciela marszałka Pił-
sudskieżo i b. premiera Rzeczypo-
spolitej — stał się tu, w powszech-
nej opinji opinji, dniem epokowym.

Około godz. 13-ej przed gma-
chem „Lietuvos Viežbutis“ (Hotel
Litewski) ajechala limuzyna płk.
Prystora. W parę minut później w
drzwiach hctelu ukazał się p. pre-
mjer Prystor. w towarzystwie pol-
skich dziennikarzy. Po chwili wraz
z p. Katelbachem wsiadł do auta,
które odjechało w kierunku pałacu
Prezydenta.

Przed bramą pałacu warta pre-
zentowała broń W halu pulkowni-
ka Prystora powitał adjutant Pre-
|zydenia Republiki, odprowadzając
gościa w  głąv pałacu. Rozmowa
między  Piezydentem  Antanasem
Smetoną a pułkownikiem  Aleksan-
drem Prystcren: trwała 45 minut

Co dział się w ciągu tych czter-
dziestu pięczu minut, w sercach nie-

Incyndent czy poważniejszy sympto
(Ko:

BERLIN, 23 czerwca,
Hałas, «ióry powsiai z powodu

przemowienia wicekancierza von
rapena w iviarburgu przeciwko zdyi

niemu przegaiopowaniu dzisiejszego
rezymu nieriieckiego, nie usta, W
gruncie rzeczy niemiecka opinja pu-
pliczna przyjęta rozwiązanie tej nie-
spodziewane, alery z pewnem zdu-
mieniem. Ugo»dowa likwidacja nie

jest wcale zupeinem usunięciem pro
piemu; rozwiązanie jego zostaio ra-
czej odroczone « obecuie cnodzi tyl-
ko o to, czy mowę Fapena uwazać

naieży tylko za mcydent, czy też za
powazniejszy sypmiom niemieckiej
polityki wewnęirznej.

Jezeli mamy zrozumieć sens wy-
stąpienia Kapena, musimy, przedew-

szysykiem Zistanowic się nad karje-

ią tego męża stonu, który latem 1952

roku, kiedy kaacierz owczesny Bru-
ning zostal usu:nęty, stanąi na czele
rząau Kzeszy niemieckiej. U Fapenie

wiadomo, że byt to kiepski ayplo-

mata i że posiada większość akcji

azienuika „wuermanja,Wiadomo ież

ze swemi iządami umożliwił Fli'le-

rowi aojście do władzy. lylko za je-

śo radą prezydent tiimdenburg, któ-
ry w. kapenie widziai znakomitego

ideologa, powoiał tiitlera na stano-

wisko kancierza Kzeszy. Papen po-

zostai w gabinecie iitiera, jako

mentoi, a t'ównocześnie prezydent

obciążył rząd tiugenbergiem j kiiikko-

ma tachowzamu. Hstlerowcy jednak

w krótkim czasie usunęli Hugenber-

ga caikowicie z życia politycznego,

ale Vapen į0z:stai wicekanclerzem

prawdopodobnie dlatego, że dano

mu pewne przyrzeczenia, Wpływo-
wy doradca Hindenburga wkrótce

staje się — „piątem kotem u wozu”

a przed pewnym, czasem pojawiły

się wiadomości najwidoczniej inspi-

rowane, że wicekancierz czuje się

osłabiony i że najchętniej odszedłby

na stanowisko dyplomateczne, pizy-

czem wymianiano Wiedeń,
Caia niemiecka opinja publiczna

była więc przekonana, ze marbur-

ska mowa  wicekanclerza Papena
przeciwko polityce hitlerowskiej jest
jego „iabęazią pieśnią i że oznacza

wykluczenie go z rządu, dla każ-

dego inneżo obywatela w Niem-

czech mowa taka oznaczałaby pobyt

w obozie kcncentracyjnym. Papen w

swej mowie w Marburgu nie ukry-

wał am swego oburzenia ani rozcza-

rowana. Mówił, że hakenkreuzle-
ryzm pogwałcił cały naród niemiec-

ki, ostro wystąpił przeciwko lewico-

wo - radykalnemu socjalizmowi d-ra

Leva potępii propažandę d-ra Goeb-

belsa, który dla Papena był zaw-
sze przeciwnikiem, przemawiał prze

ciwko hakenkreuzlerowskim oddzia
łom szturmowym, potępił politykę

kościeiną narodowych socjalistów i

szczucie, jaki: rozpoczęte zostało

przeciwko niezadowolonym  „reak-

cjonistom''. Od 30 stycznia 1934, kie-

dy w Niemczech nastał dzisiejszy re
żym, nie wygłoszono przemówienia

politycznego tak ostrego. Goebbels

nie pozwolii aby mowa Papena zo-

stałą opublikowana, wobec czego

dużo pism niemieckich musiało wy-

co o dzisiejszym rządzie powiedział

rował drogę. Biędem jednak byłoby
przypuszczać, że znaczna część spo-

łeczeństwa niemieckiego nie dowie-

wiedział. _ Przemówienie
streszczone zostało w pismach za-

granicznych a obszerne streszcze-

nia pojawiły się w niemieckich pi-

zywając uciekanie się do metod re-

precyj zbiorowych złym i szkodli-
wym cystemmem rządzenia.

Która grupa w obozie B.B. zwy- 

DZIENNIK. WILEŃSKI

|Echa kowieńskiej wizyty p. Prystora
licznej garstki polskich dziennika:
rzy, którzy wiedzieli gdzie pojechał
płk. Prystox, oraz z jakiem natęże-
niem wpatrywali się w jego twarz

,po powrocie — trudno jest wypo-

Į wiedzieė. Zwykle tak bywa, że lu-
| dzie, którzy są bezpośrednimi świa |-

| kami wydaszeń historycznych nie
| zdają sobiez tego sprawy. Tym ra-
zem Эу!10 imaczej...
W przedostatnim dniu pobytu w

Kownie, płk. Prystor w godzinach
południowych odbył dłuższą rozmo-
wę z kuzynem Marszałka Pilsud-
skiego, dr. Włodzimierzem Zubo-
wem, znanym ze swej podróży do
Polski 1 z wizycy w Belwederze na
wiosnę biez. roku.
W godzmach popołudniowych, о-

koło 18-ej, płk. Prystor w towarzy-
stwie dr. Tadeusza  Katelbacha,
udał się do prywatnego mieszkania
ministra spraw zagraincznych
Łozorajtisa, z którym odbył dłuższą
TOZMOWĘ...
W niedzielę dnia 24 czerwca o

godzinie 5-ej rano -pan pułkownik
Prystor opuścił Kowno udając się
przez Janów i Wiłkomierz w kie-
runku Szirwint leżących na granicy
litewskiej.

Karta w historji stosunków  pol-
sko-litewskich została przewrócona!
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Co jest z von Papenem?
mm. polityki niemieckiej.
r, .

smach, wychodzących poza granica-
'mi Kzeszy niemieckiej. Dzienniki te
obecnie podawane są w Niemczech
z ręki do ręki i na uwagę zasługuje,
że władze policyjne, aczkolwiek wie
dzą, że zagraniczne pisma z wyjąt-
kami mowy Papena tak są poczytne
wśród kół niemieckich, wcale nie
czynią zarządzeń, aby pisma te ule-
gły konfiskacie

Przyszła jednak jeszcze inna nie-
spodzianka, Pierwsze wiadomości z
Niemiec mówiły, że Papen zmuszo-
ny będzie w najbliższych godzinach
podać się uc dymisji i że za takie
wystąpiene przeciwko reżymowi nie
może liczyć na objęcie stanowiska
posia. Napięcie pomiędzy Uoebbel-
sem a Papenem stało się groźne.
1ymeczasem dziaiaiy inne wpływy.
Cate Niemcy twierdzą, że Papen za-
sypany został *elegramami gratula-
cyjnemi; mówi się też, że caty cze-

reg wybitnych osobistości wystoso-
wai don te.egramiy gratulacyjne. Fi-
sma zagraniczne oprocz tego zazha-
czają, ze i sum kancierz tiitier w zu-
peiności podziela przeważną część
wywoaów xapena. kiitler też rze-
czywiście pośredniczyi i spór załat-
wiony zosta: Ssalomonowym  wyro-
kiem. Kancierz Kzeszy oświadczył,
że. wywody Fapena są słuszne, że
przemówienie wygłoszone przed
iudźmi wykształconymi nie nadaje

się do umieszczenia w pismach czy-
tanych prze. najszersze warstwy,

Ž tego wszystkiego wnioskować
można, ze w Niemczech istnieją po-
ważne różnice zdąń pomiędzy po-
szczególneimi obozami i że walka po
utyczna trwa. Frzemówienia Раре-
na nie możua uważać za wstęp do
«ryzysu rządowego; jest to raczej
począiek kampanji przeciwko rady-

kalnym socjo istycznym kołom w ha-
kenkreuzlerowskich Niemczech. Mo

że juz w naibliższym czasie będzie-

my świadkami oczyszczenia part; na

rodowo - socjalistycznej od radykal-
nych żywioiów, które zradykalizo-
wał sam Hitler, a obecnie, będąc na

stanowisku kanclerza zrozumiał, że

co innego być agitatorem partyjnym
a co innego kanclerzem.

St Różycki.

 

URODA NA CODZIEŃ.
Poradnik dla Pań.

Pielęgnowanie urody nie jest w na-
szych czasa:h jakąś funkcją odświętną.

‚ Jest to sprawa tak ważna i tak codzienna,
jak mycie i /dżywianie.

l Codziennie Pani staje przed lustrem i

| koryguje naturę, która nie zawsze wie

co robi
Zajrzyjmy więc do słownika urody ko-

biecej.
Mycie skóry — to nie nacieranie

skóry mydłem  Zatyko ono pory, odtłusz-
cza i wysusza naskórek. Myć się należy

otrąbkami abaridowemi, które

delikatnie trąc skórę, masują ją i pobudzają

krwiobieg >

Odżywianie skóry. To ważna
funkcja kosmetyczna, zwłaszcza dla skór

suchych Krem Abarid głęboko prze-
nika w tkanki, odżywia je i pobudza.

Skóra staje się miękka, elastyczna i uzye-

kuje zdrowy, świeży wyśląd.
Pudrowanie — to zabieg mający

 
cołać z druku cały nakład; opinja| na celu nadanie jednolitego kolorytu i

publiczna nie miała dowiedzieć się|aksamitnego matu cerze twarzc
wyc.Puder Abarid nie zawiera

składników metalicznych (ołów), gdyż skła-

człowiek, który rządowi temu uto-| gą się ze skł.dników roślinnych.
Rozjaśnianie włosów należy

przeprowadza: tylko przy pomocy zupełnie

nieszkodliweg”, nie palącego włosów płynu

Hella (Laboc Perfection). Daje on piękne

działa się, co Papen właściwie po-| odcienie od jasnego złota do czerwonawej

Papena| miedzi.

ASKTASK TEST CONN TSI TT TOWARZE ATS TEST

„narzucone zgóry, „uzgodnienie", to

| na czem ona polegać będzie?

Tymczasem obóz sanacyjny jest

| peien rozdźwięków.

Dzisiejszy sian gospodarczy Rze
szy niemieckiej w najmniejszej mie-
rze nie spe!nia nadziei tych, którzy
wierzyli, że rezym hitlerowski do-
prowadzi Niemcy do nowego rozkwi
tu gospodarczego. Liczba bezrobot-
nych w Niemczech wprawdzie wed-
ług oficjalnych danych niemieckich
zmniejszyła się o 3 muljony, ale uby-
tek ten przypisać należy raczej roż-
nym zarządzeniom administracyjnym
lak zwana wewnętrzna konjunktu-
ra, która p.zejuwia się w formie
wzmożenia się produkcji w niektó-
rych gałęziach przemysłu (żelazo,
węgiel, samochody, motory i tp.) jest
przeważnie tylko / konjunkturą
zbrojeniową. sztucznie podtrzymy-
мапа znacznem wyczerpywaniem
rezerw. finansowych, ograniczaniem
społecznych wydatków, obniżaniem
poziomu życiowego robotników i nie

S. płaceniem zobowiązań wobec zagra-
nicznych wierzycieli, W handlu za-
granicznym Niemiec podniósł się do-
wóz siirowcćw [głównie potrzebnych
do wyrobu broni) ale wywóz się
zmniejszył tak, że ogólny bilans płat-
niczy znacznie się pogorszył. Roz-
wój w tym kierunku doprowadził do
znacznych trudności dewizowych,
które w ostatniej chwili przejawiają
się w formie niepewności walutowej
: wahań giełdowych marki niemiec-
iej,
O dewizowych trudnościach nie-

mieckich świadczy łakt, że pod ko-
niec stycznia 1933 przy objęciu rzą-
dów przez Hitlera i mianowaniu dr.
Schachta guberuatorem Banku Rze-
szy bank ter posiadał za 882 miljo-

nów marek złota a za 100 miljonów

marek dewiz tak, że pokrycie złote
wynosiło 27,6 proc., podczas, gdy 0-

becnie złote pokrycie wynosi poni-
żej 3 proc. Małe zapasy dewiz nie
wystarczają na pokrycie zobowiązań
wobec zagranicznych wierzycieli i

uniemożliwiają dowóz surowców.

Wiadomo, że Niemcy od 1 lipca 1933
zaprowadziiy częściowe (translero-
we) moratoijum na swe długi zagra-

niczne i że we wrześniu a potem w

grudniu 1933 pogorszyły te warunki

płatnicze tak, że płaciły zagranicy

tylko 33 proc. zaległych nominal-

nych odsetek a kwoty nie spłacały

pożyczki Dawesa. Nawet zaprowa-

dzenie t.zw. „scipsów”, któremi miał

być popierany wywóz niemiecki na

rachunek zagraricy, nie było w sta-

nie wstrzymać ubytku zapasów de-

wiz, wypiywającego z pogorszoneżo

rozwoju niemieckiego bilansu han-

dlowego.
Zatem w maju br. doszło do no-

wych rokowań Niemiec z wierzycie-

lami zagranicznymi o osiągnięcie zu-

peinego moratorjum i odroczenia, o

powiększenie zamówień państw wie

rzycielskich w Niemczech i o dostar-

czanie Nieuicom surowców na kre-

dyt. Wynik'em tej konierencji była

tylko częścowa umowa, zresztą nie

przyjęta przez wszystkie państwa

wierzycielskie. Nie przyjęli jej

zwłaszcza wierzyciele szwajcarscy,

holenderscy ; amerykańscy. Deficyt

tegorocznego bilansu handlowego
Niemiec przewidywany jest w wyso-

kości 80U iuiljonów marek a prasa

niemiecka naznacza pod adresem za-

granicznych wierzycieli, że w każ-

dym razie tiudności dewizowe zmu-

szą Bank Rzeszy do wstrzymaniaod

1 lipca wszeikiego odsetkowania i u-

marzania zagranicznych długów.

W] kołach dobrze pointormowa-

nych twierdzi się, że wśród niemiec-

kich czynników rządowych niema

towej.
swym autorytetem staje za deflacyj-

ną polityką gubernatora Banku Rze-

szy dr. Schochta, skrzydło Goerin-

ga, które sprzyja kapitaiowi prze-

mysłowemu, popiera dążenia infla-
cyjne i domaga się usunięciadr.

Schachta ze stanowiska naczelnego
kierownika Banku Rzeszy. Pomimo

to jednak d". Schach potrafił obronić
dotychczas swą pozycję, co objaśnić
można nietylko wpływami iste-
mi ale i silnem poparciem oraz argu-

mentami rzeczowemi. Niemcy bo-

wiem o ile chodzi o zadłużenie za-

graniczne, znalazłyby się w nadzwy-
czaj niekorzystnej sytuacji w razie
dewaluacji marki, bowiem ich zobo-

W. Dzienniku Ustaw ukazało się

rozporządzenie ministra oświaty o

kwalifikowzniu nauczycieli. Każdy
nauczyciel posiadać będzie specjal-
ną kartę kwalifikacyjną. Kartę pro-

wadzą: inspektor szkolny dla na-

uczycieli i kierowników wszystkich

szkół bezpośrednio mu podległych
oraz wychowawczych i kierowni-

czek przedszkoli; kurator dla dy-

rektorów i kierowników oraz na-

uczycieli szkół bezpośrednio mu
podległych araz minister dla dyrek-

torów i kierowaików oraz nauczy-

cieli szkół wu podległych ||

Karty kwalifikacyjne dla nau-
czycieli obe'mują okresowe i spora-
dycznz oceny kwalifikacyjne nau-

czycieli.

Осепа kwalifikacyjna składa się
z opinji dwuch osób powołanych do
sprawowani: bezpośredniego i po-
średniego nadzoru służbowego nad 
wogóle z wyjątkiem umarzania t.zw.

jednomyślności co do politykiwalu- |

Podczus, gdy Hitler całym)

wiązania piatne są przeważnie nie w,

Nowe zasady kwalifikowania nauczycieli.

Trudności dewizowe Niemiec.
markach, ale w obcych walutach.
Dewizowe trudności Niemiec i nie

pewność cv da przyszłego rozwoju
niemieckiej waluty są obecnie przed
miotem za nteresowania nietylko

zagranicy a'e zarazem wielką troską
całego reżymu hitlerowskiego. Kwe-
stje walutewo zawsze głęboko tkwią

w myśli szerokich warstw społeczeń
stwa i od ich rozwiązania zależy też
zaufanie społeczeństwa do rządu.
Problem dewizowy nie jest jedyną
troska dzisiejszego rządu niemiec-
kiego.

Społeczeństwo polskie, a zwła-
szczą swia' pedagogiczny w Wilnie
poniosi cięzxą stratę: dan. 26 czerwca
po dłuższe! chorobie zasnęła snem
wiecznym w 73 roku życią $. p. Ste-
ianja Świda. nana od lat wielu
nauczycielka i wychowawczyni.

Zamiiowenia pedagogiczne i żar
uczuć obywatelskich zmarła odzie-
dziczyia nie;ako po ojcu, Bolesławie
Świdzie, zianym w dobie przed-
powstaniowej pedagogu - patrjocie,
nauczycielu matematyki w słynnem
ewangelickiem gimnazjum Słuckiem,
który wzią? czynny udział w po-
wstaniu r. 1863, skazany na karę

śmierci, poźniej na 12 lat robót

ciężkich — odbywał je w Usolu na

Syberji, pełnego zas poświęcenia

dla sprawy narodowej żywota do-

konat w Koioninie pod Moskwą.

Ś. p. Stefanja Świdówna, po ukoń-

czeniu nauk w Mińsku i Warszawie,
w całości goświęciła się zawodowi

pedagogicznemu. Pracowała zrazu,

jako nauczycielka prywatna, za-

szczepiając w sercach swych wy-

chowanek zasady miłości chrześci-

jańskiej, pztrjotyzmu i czci dla

na
W r. 1901 zamieszkała w Wilnie

i tu wespóć z p. Julją Maciejewi-

czową, znaną również działaczką

na polu wychowania, prowadziła in-

ternat, wraz z ukrytą szkołą, które

miały na ceiu przeciwdziałanie rusy-

fikacyjnym wpływom ówczesnych

szkół publicznych rosyjskich, zapo-

znawamie młodzieży z językiem,

przeszłością & literaturą ojczystą,

oraz budzenie w jej sercach miłości

dla Polski,
W r. 1906 uzyskać zdołała (może

dlatego, iż należała do rodziny zdaw-

na ewangeli'ikicj) koncesję na szkołę

publiczną powszechną formalnie ro-

syjską, z ducha jednak i z nauki po-

tajemnej jaknajszczerzej inajgoręcej

polską, z szerokiem uwzględnieniem

potrzeb religijnych dziatwy — prze-

ważnie kalolickiejj Pomimo  tru-

dności, stawianych przez władze

do Wielkiej Wojny i ewakuacji

władz rosyjskich, — poczem za oku-

pacji niemieckiej, przekształciwszy

swą umiłowaną szkołę na jawną

szkołę polską przy Stowarzyszeniu

Naticzycielstwa Polskiego, praco-

wała w dalszym ciągu z niesłabną-

cym zapałem. Po odzyskaniu nie-

podległości kierowała swoją szkołą,

Zjazd Stowarzyszenia Chrześć.

Narod. Naucz. Szkół Powszechnych

powziąi szereg uchwał, m. in..

Stwierdzając, że nowa ustawa u-

posażeniowa spowodowała wielkie

pokrzywdzenie nauczycielstwa i ob-

niżenie jego stanowiska społecznego,

Zjazd domaga się przywrócenia w

drodze nowulizacji zasad i przepisów

ustawy uposaženiowej z r 1923, któ-

ra uwzględriała kwalifikacje, lata

służby i stosunki rodzinne nauczy-

cieli.

Zjazd domaga się wypłaty wszyst-

kim nauczycielom dodatku mieszka-

niowego, ulg kolejowych dla rodzin
nauczycielscich narówni z rodzina-

mi wojskowemi wypłaty dyjet i kosz
tów podróży w sprawach  służbo-

wych, uregulowania kwestji stabili-
zacji w służbie, jawności oceny pra-

cy, uregulowania ustawowego kwe-

stji zaopatrywania szkół w urządze-

nia i pomoce szkolne, uproszczenia

zbyt wybujałej biurokracji i nieobcią

żania nauczycieli t. zw. dorbowolne- 
trzech rodzajów: „dobra”, jeżeli ja-
kość 1 skuteczność pracy nauczycie|
la przy uwzględnieniu warunków tej
pracy wybija się ponad przeciętny

ziom, „dostateczna, jeśli jakość i

skuteczność pracy nauczyciela od-
powiada wymaśaniom, lecz nie wy-
bija się ponad przeciętny poziom i
„niedostateczna jeśli jakość i sku-
teczność pracy nauczyciela jest nie-
wystarczająca.

Nauczyciel ma prawo przeglądać
swoją kartę kwalifikacyjną i arkusze
spostrzeżeń oraz czynić z nich od-
pisy. Akai kg

Jeśli ocena pracy nauczyciela
jest „niedostateczna”, to władza
przesyła nauczycielowi orzeczenie
pisemiie z podaniem motywów.

SLIK FLOTA WOJENYA

 

szkolne rosyjskie, prowadziła ją aż!

 

UCHWAŁY ZJAZDU

Powrót do Polski
gen. Józefa Hallera.
Wi niedzislę, dnia 1 lipca br. przy”

ježdža do Gdyni na statku „Kościusz
ko* z Ameryki, Generał Józeł Hal-
ler, po triumialnym  oojeździe Sta-
nów Zjednoczonych-Ameryki Półn,,
gdzie zbier:! fundusze na rzecz in-
walid>w b. Arruji Polskiej we Fran-
cji. Po speimieniu tej zaszczytnei mi-
sji na rzecz swych żoinierzy błękit-
nych, «tóra to misją trwała 6 mie-
sięcy, powraca Generał do Gdyni,
gdzie wierni mu żołnierze Hallerczy-
cy przygołcwują serdeczne przyję-

cie. 
zi S. p. Stefanja Świda. | 3

 

jako 7-miokiasową publiczną szkołę
powszechną im. Szymona Konar-
skiego.

Szczeżólne znaczenie przypisuje
zawsze zas.czegpianiu zdrowych za-
sad moralnych ; daniu trwałych pod-
staw. naukowych dzieciom w latach
ich najmłodszych. .W r. 1827 wyco-
tała się z kierownictwa szkołą do-
bychczasow4 i utworzyła szkołę no-
wą prywa'aą p. n. „Dziecko
Polskie' która pod Jej wytraw-
nym kierunkiem zdobyła sobie po-
wszechne zaufanie wśród rodziców
i wychowawców.

Nie przestawała kierować szkołą
osobiscie aż do ostatniej choroby,
a w ostatnnm dniu nauki szkolnej
dn. 15 czerwca r. b., złożona nie-
mocą, mie mogąc już mówić, —
myślą zwracała się do swych ucz-
niów, którym życie całe poświęciła,
z takiemi oto siowami, skreślonemi
słabnącą już ręką:

„Moja dziatwo ukochana! Smut-

no mi, że i w tym dniu ostatnim nie
mogę Was zobaczyć i osobiście po-
żegnać. Przesyłam Wam serdeczne

uściśnienia i życzenia pomyślnego
spędzenia lata Niech Wam lato

przyniesie co najwięcej korzyścii
dla zdrowia i dla umysłu. Żegnam
Was dzieci!

Zmarła — zgrupowała dokoła
siebie бгоп› bliskich sobie sił fa-
chowych, 2rzejętych gorąco ideą

wychowawczą swej przełożonej, —
które z pewnością z całym pietyz-
mem poprowadzą, w myśl Jej wska-
zań, szkołę „Dziecko Polskie" —
by w dalszym ciągu mogła ona słu-

żyć szczytnym hasłom wychowaw-

czym, religiinym i narodowym, tak
jak to czyniła dotąd,

Zmarła zabierała w latach nieco
dawniejszych niejednokrotnie głos

na łamach prasy wileńskiej w spra-
wach nauczania i wychowania, —

Wydała te: w r. 1929. „wiązankę
deklamacyj na obchody narodowe”

'p. t. „W wolnej Ojczyźnie” (Wilno,
1929, str. 38).

Wieloletrią półwiekową pracą
"swoją nauczycielską i wychowaw-

w duchu szczerze polskim pro-

 
, SZĄ,
‚ мабхопа, poza Wilnem i przez łat

1 33 w Wilnie — dobrze się zasłużyła
sprawie narodowej i kulturze ojczy-

| stej, jako prawdziwa obywatelka-
Polka, kładąc trwałe fundamenta

pod gmach państwowości polskiej.
Cześć Jej świetlanej pamięci!

NAUCZYCIELI.
mi opiatami na różne cele. Wypo-
wiedziano s.ę za potrzebą zwołania

| Kongresu Wychowawczego. Należy

| ograniczyć <admierną dziś liczbę róż

nych konferencyj urzędowych, które

powiększają przeciążenie pracą na-

uczycieli. iśażdy nauczyciel winien

mieć prawo swobodnego wyboru

pracy społecznej pozaszkolnej, zależ

nie od jego zainteresowań i kwalifi-
kacyj. Należy zwiększyć ilość eta-

tów: nauczycielskich w szkołach pow
szechnych w tym stosunku, aby ilość

dzieci w klasie — w obecnym okre-

sie przejściowym — nie przekracza-

ła 50. Wi programach wszystkich

przedmiotów nauczania należy pod-
kreślić cele wychowania religijno -

moralnego.
‚ — Na dalsze tr:echlecie wybrano na
prezesa Stowarzyszenia dotychcza-
czowego zasłużonego prezesa p. Se-
naiora Sicińskiego Michała. Na wnio
sek Zarządu Gł. Walny Zjazd miano-
wał jednomyślnie członkiem hono-
rowym Stowarzyszen:a p. Michała

,Arcichowskiego, weterana pracy
oświatowej, zasłużonego działacza w
czasach przedwojenych, zwłaszcza
na polu walki o szkołę polską w b,

e (KAP).

Imiata w Mia. W R. 7 0. P.
W związku z objęciem przez do-

tychczasowego Kuratora Krzemie-
nickiego, p. K. Poniatowskiego, teki
Mnistra Rolnictwa, eo uchodzi już za
rzecz pewną i postanowioną, prasa
warszawska podaje informację, że p.
K. Pieracki, brat zamordowanego śp.
Ministra Pierackiego, jeden z wice-
ministrów w Min. Oświaty, ma objąć |
stanowisko kuratora  Krzemieniec=
kiego. «Т

Gdyby ta zamiana stanowisk do=
szła do skutku zawakowałoby w
Min. Oświaty stanowisko wicemini-
stra. Obsadzenie tego stanowiska nie
byłoby łatwe, .biwiem ustępujący e-
wen ie wiceminister Pieracki
był główny: twórcą reformy szkol--
nej, kcóra daleka jest jeszczeodza:

 

 to najlepsza gwarancja nauczycielem. Oceny mają być niepodległości.
kończenia,
—  



 

KRONIKA.
Jubileusz Koronacji Cudownego Obrazu

N. M. P. Ostrobramskiej.
Wielkic Zgromadzenie Marjańskie.

Z uaicjatywy Archidiecezjalnego

Instytuiu Akcji Katolickiej w Wilnie
z powodu rozciągnięcia na cały
świat przez Jego Świętobiiwość Ojca
Św. Piusa XI Wielkiego Jubileuszu
1900 rocznicy od dokonania Dzieła
Odkupienia rodzaju ludzkiego odbę-
dą się w W'lnic wielkie uroczysto-
ści koronacji Cudowneżo Obrazu
Najświętsze, Panny Ostrobramskiej
w dniach 1, 2, 3 i 4 lipca br.

W] dniu 2 lipca odbędzie się a
Placu Łukiskim o g. 20-ej Wielkie

Indywidualne
Ministerstwo Komunikacji na

skutek staiań _ Archidiecezjalnego|
Instytutu Akcji Katohckiej w Wił-
nie przyznało indywidualne ulgi ko-
lejowe dla uczestników  uroczysto-
ści z okazji VII rocznicy Koronacji!
Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Ostrobrams:iej. |

Warunki korzystama z
następujące.

 

1-mo prcejazd do Wina za opła-|czasie od 2.VII do 7.VI1 1934 roku z
kolejowej naj
30 kilome-

tą normalnej taryfy
przestrzeni conajmniej

trów; | m dai

Przed Jarmarkiem św.św. Piotra
Q©d kilku dni na piacu przed ko-

ściołem św. św. Piotra i Pawła czy-
nione są gorączkowe przygotowania
do tegorocznego jarmarku.

Przybywają licznie  włościanie,
zajmając na placu miejsca, od wczo-
raj zaś przekupki i przekupnie wi-

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Najpierw pogoda o zachmurzeniu

zmiennem z możliwością przelot-
nych deszczów, poczem stopniowe
polepszenie się stanu pogody, po-

cząwszy od zachodu kraju. We
wschodnich dzielnicach chłodniej.
Pezatem temperatura bez większych
zmian. Początkowe umiarkowane
wiatry z kierunków północnych pó-
źniej słabe miejscowe. W dalszym
ciąga skłonność de burz,

DYŻURY APTEK.

 

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Ja4-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhi.-
zowska Nr. 1; Szyrwiadta i 1 -
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wazysikie m+ przedmiešciach, prócz Śni-
piszek.

Z MIASTA.
— Komunikacja autobusowa.

W komunikacie wczorajszym doty-
czącym rozkładu jazdy autobusów
wkradły się omyłki.

Od dnia 28 b. m. nastąpi zmiana
ce do rezkładu jazdy w zutobusach

ulg są stać nieograniczona ilość

Zgromadzer::e Marjańskie z nastę-
pującym pregramem: 1. Chór pod
dyrekcją prof Władysława Kali-
nowskiego. 2. Zagajenie prezesa
Archidiec. Instytutu A. K. p. Dr.
K. Nizyńskiego 3. Hymn papieski
i narodowy wykona orkiestra 6-g0
pułku piech Leg. 4. Okolicznościo-
we przemówienie p. prof. M. Lima-
nowskiego. 5, Chór — orkiestra.

Organizacie proszone są o przy-
bycie ze sztandarami,

ulgi kolejowe.
2-do 50 proc. ulgi w drodze po-

wrotnej;
® 3-tio nabycie karty uczestnictwa
w _ Archid:ecezjalnym _ Instytucie
Akcji katolickiej w Wilnie, który
potwierdza udział danej osoby w
uroczystościach.

Z ulg powyższych może korzy-
osób na

renie całej Polski. Ulga ważna w

tem, iż podróż należy ukończyć
przed godziną 24 dnia 7.VII 1934 r.

  

I Pawła.
leńscy oraz przybyli z bliższychi
dalszych okolic zaczęli urządzać
stragany i stoły do sprzedaży róż-
nych towarów. Jak meżna wnios-
kować, tegoroczny jarmark będzie
miał rozmiary wielkie, mimo ogra-
niczonego terenu.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Udosiępnienie wgiądu w

akta stareścińskie. Urzędy staro”
ścińskie etrzymaly wyjaśnienie w
sprawie udestępnienia akt intere-
santom. W myśl rozperządzenia
uznana zostaje zasada jawności dzia-
łania władz administracyjnych. Stro-
ny zalnteresowane uprawnione są
więc do przeglądania akt po uzy-
skaniu zezwolenia władzy i w obec-
neści urzędnika. ldestępnieniu po-
dlegają tylko te akta, które zawie-
rają dane niezbędne w sprawie ob:
chedzącej interesanta.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wędliny wileńskie de Fran-

cji. 5.000 nig. różnych wędlin wy-
wiezione z Wileńszczyzny do Fran-
cji. Dalsze zapotrzebowania wypeł-
niają powiaty woj. newogródzkiego,
a przedewszystkiem pew. lidzki,
gdzie wytwórnie wędlin wyrabiają
specjalny gatunek wędlin litewskich,
cieszących się dużem zapetrzebo-
waniem na rynkach francuskich.
— W Sprawie przetwórni

grzybów.  Przedstawicie! Polenji do Kolonji magistrackiej. Wóz, który
obsługiwał Mag. Kolonję będzie jed-
noczeštie ebsługiwał Wełokumpję,
tytułem próby w ciągu 14 dni.

Rozkład jazdy autobusów peda-
liśmy w numerze wczorajszym, obec-
nie jedynie prostujemy emyłki, któ-
re się wkradły, a mianowicie: zamiast
„Odjezd z Wołekumpji przez Mag.
Kolenję do Placu Katedralnego ©
godz. 7.12, 8.25, 16.15 1 4. powin-
no byś: edjazd z Wełekumpji przez
Mag. Kolonję do Piacu Katedralnego
© godz. 7.12, 825, 16.05 i t. d.
— Przegląd taksówek, który

trwał 3 dni—zakończył się. Zbadano
kilkadziesiąt pojazdów.  Naogół
wszystkie wozy znajdują się w znisz-

czonym stanie. Świadczy to o cięż-

kiem położeniu posiadaczy taksówek.
SPRAWY MIEJSKIE.

_— Wykończenie budewy gma
chu „Ośredka Zdrowia”. Zarząd
miasta w najbliższym czasie zamie-

rza przystąpić de wykończenia bu-
dewy zainicjonowenej jeszcze przed

kilku laty gmachu przyznaczonego
na pomieszczenie Ośrodka Zdrewia.
Gmach ten przy ul. Kijowskiej do-
prowadzeny został ped dach, później
jednak z braku kredytów dalsza

budowa została przerwana. Obecnie

peuzyskaniu odpewiedniej pożyczki
magistrat jeszcze w roku bieżącym
budowię wykończy i odda do użyt-
ku Ośredka Zdrowia.

Pmerykańskiej, p. Fronczak bawii
estatnie na terenie województw
północne-wschodnich i interesowai
się żywo sprawą założenia na tere-
nie tym przetwórni grzybów.

SPRAWY PODATKOWE.
— Egzenwoewanie pedatau io-

kalowego. Wiadze skarbowe przy-
stąpiły już do ściągania Il raty po-
datku lekalewego, którego termin
płataeści minął z dniem 14 b. m.
Podatek obecnie ściągany jest łącz-
nie z odsetkami za zwłokę i kosz-
tami egzekucyjnami.

POCZTA i TELEGRAF.

-zowej

_DZIENNIK W

Dzień 28 czerwca: W godzinach
popołudniow ych rozpocznie się de-

| koracja doraiów wystaw sklepowych

1 gmacnów publicznych flagami pań-
stwowemi . tlagami Ligi Morskiej i

Kolonjalnej. О godz. 1Y ej rozpocz-
nie się uroczysty capstrzyk wszyst-
kich orkiest: wojskowych w mieście
z propagantowemi  transparentami.
Orkiestry będą maszerowały ulica-
mi raiasta wzżdług odpowiednich
marszrut. Ż/. nastaniem zmroku or-
kiestry będą maszerowały z pochod-
niami. gi

O godz. 20 wiecz. gmachy urzę-
dów państwowych będą iluminowa-
ne. Góra Zamkowa iluminowana ini-
cjałanu L. M + K. Na Górze Lrzy-
krzyskiej i po obu brzegach Wuuji
rozpalone będą oginska.

O godz. 21-ej odbędą się uroczy-
stošci nad Wilją urządzane  4ra-
niem Klubów Wioślarskich. Będą
więc ognie sztuczne, zabawy  ludo-
we, korowody łodzi udekorowanych,
na przystaniach zaś będą przygry-
wać orkiestry wojskowe i orkiestra
mandolinistėw „Kaskada“. Po im-
prezach na Wilji odbędą się na
przystaniaci: zabawy taneczne, W
kinach będą wyświetlone filmy pro-
pagandowe c morzu z przemówie-
niem Genessła Orlicz-Dreszera.
W teatrach odbędą się przemó-

wienia okolicznościowe, poczem na-
stąpi zbiórka na Fundusz Obrony

Morskiej. iš
Dzień 29 czerwca: O godz. 8-ej

rozpocznie się zbiórka do puszek na
ulicy.

O godz. 8-ej koncert orkiestry 6
ppl. z Góry Zamkowej.

O godz. 9-ej orkiestry
przechodziły przez ulice
według ustalonych marszrut.

O godz. 10-ej zostanie odprawio-
ne uroczyste nabożeństwo w koście-
le św. Kazimierza dla przedstawi-
cieli władz, urzędów, organizacyj,
związków i stowarzyszeń społecz-
nych. (Udział wszystkich organiza-
cyj z pocztami sztandarowemi i od-
działami reprezentacyjnemi).

Również w godz. rannych zostą-

będą
miasta.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Komunikat obchodu miejskie-
go LOPP. Dnia 25 bm. odbyło się
posiedzenie Zarządu Obwodu Miej-
skiego LOFP. Na zebraniu tem
przyjęto sze.eg uchwał, dotyczących
spraw organizacyjnych Obwodu oraz
zatwierdzonc przyjęcie 31 nowo u-
tworzonych Kół Komitetów Domo-
wych, liczących 82 członków rze-
czywistych oraz 132 członków  po-
pierających.

Poaadto 11 bm. zostało zawie-
szonych 16 dzwonów alarmowych
ma następujących pesesjach: przy
ul. Kalwary;skiej pod numerami 65,
84 83, 78, 92, 34, 89, 122,
111 į 132 oraz przy ulicy Piłsud-
skiego pod numerem 38, przy ulicy
Kijowskiej Nr 2,
Zamkowej 13. Ogółem zawieszono
16 dzwonów alarmowych.

Ze względu ua to, że środki alar-
mowe odegiają poważną rolę w o-
bronie miasta w wojnie lotniczo-ga-

apelujemy do wszystkich
właścicieli sieruchomości, by w in-
teresic własnym nabywali dzwony
alarmowe celem wywieszenia na
wyznaczonych objektach, gdy zaj-
dzie tego potrzeba.

Bliższych informacyj w tej spra-
wie  udzieia sekretarjat Obwadu — Pocztowcy ku czci śp. Min.

Pierackiego. Staraniem Pocztowego,
Przysposobienia Wojskowego
dziś o godz 19-ej w sali Świetlicy
(ul. Ś-to Jańska 13) odbędzie się u-
roczysta akademja żałobna ku ucz-
czeniu śp. „Ministra Bronisława Pie-
rackiego. Na program akademji zło-
żą się zagajenie Dyr. Okręgu Inż. M.
Nowickiego przemówienie okolicz-
nościowe proł. Topór- Wąsowskiego,
deklamacje, produkcje chóralne i
orkiestrowe. Wstęp bezpłatny. Go-
ście mile widziani.

Fundusz Obrony
Morskiej.

Konto czekowe P. K, O. 30.680.

Miejskiego LOPP przy ul. Żeligow-
skiego 4 w podzinach urzędowych.

— Żarząd Wilenskiego Oddziału
Związku Kaniowczykow i Żeligow-
czyków zw 'iuje Nadzwyczajne wal-
ne zcbranie członków Wil. Oddz.
Zw. Kan. i Zelig. na dzień 1 lipca
1934 r. na godz 12 w pierwszym ter-
minie i: na godz. 12.50 w drugim
terminie w lokalu Federacji P. Z.
O. O. ul. M:ckiewicza 22 m. 4 z na-
stępującem porządkiem dziennym:

1. Zagajenie,
2. Sprawozdanie z

Związku,

3. Wybory nowego Zarządu
Stowarzyszenie  Właścicieli

Nieruchomości m. Wilna (ul. Jagiel-
lońska 14) pod:je do wiadomości,
że z dniem 1 lipcą rb. przy Stowa-

działalności

Program obchodu „Swięta Morza".

„Į wygioszone

120-b,'

Wielkiej 24 i;

ILENSKI

nie  odprawione nabożeństwo w
! świątysiach wszystkich wyznań,

Fo mszy u św. Kazimierza mniej-
więcej o godz. 1il-ej wyruszy po-
chód, w którym udział wezmą
wszysikie crganizacje z pocztami
sztandarowemi i orkiestrami. Po-
chód przedzie ulicami: Wielką,
£amkową, Magdaleny, Placem Ka-
tedralnym, Arsenalską i zatrzyma
się u wylotu Arsenalskiej przed pa-
łacem lyszkiewicza, gdzie z balko-
nu pałacu tlr. [yszkiewicza zostaną

odpowiednie przemó-
wienia, ; Zat”

Po przentówieniach nastąpi defi-
lada iodzi ra 1zece Wiiji, poczem
odbędzie się przejażdżka statkiem
na rzece Wilii.

U godz. 5-ej motocykle i tąksów-
ki przedefiiwją przez miasto przez
główne ulice.
W ciągu całeżo dnia będzie się

odbywała kwesta na rzecz Funduszu
Obrony Morskiej.

Pierwsz: isauguracyjne  posie-
dzenie Rad“ Miejskiej odbędzie się
dopie:o w drugiej polowie sierpnia,
|względnie  nawet Ww początkach
września,

—

W związku z rozpoczętemi pra-
cami meljoracyjnemi na granicy pol-
sko-łotewskiej przez Wileński Urząd
Wojewodzki, przybyła do Wilna de-
legacja łotewska eksporterów meljo-
racyjnych do Mieszanej Polsko-
Łotewskiej Komisji Granicznej, ce-
lem omówienia dalszego biegu prac
meljoiacyjnjch na granicy. W, godzinach od 15-ej do zmie-

rzchu odbęczie się zabawa bezpłat-
na w ogrodzie Bernardyńskim. Będą
przyśrywał” dwie orkiestry wojsko-
ke (tańce i cały szereg innych atrak-

cyj).
Wieczorem o godz. 20-e; cdbę-,

kolumnowe: Uniwersyletu St. Bato-
rego.

J. Miikowskiej gra na fortepianie

Szpakiewicza i gra na wiolonczeli;
znakomitego wirtuoza p. Bogumiła
Sykory.

Dzień 30 Vi. W lokalach zam-
kniętych obędzie się zbiórka na
Fundusz Obtony Morskiej.

Dzień 1. VII. Odbędzie się w
całem miescie zbiórka uliczna na
rzecz Funduszu Obrony Morskiej,
W, godz. wieczornych w parku Że-
ligowskiego odbędzie się Rewja
Morska i występ orkiestry symfo-
nicznej. Dichėod całkowity z rewji
przeznaczony jest na Fundusz Obro-
ny Morskie

rzyszemu został _ zorganizowany
dział Księżowo-Podatkowy, który
udziela porad w sprawach zakłada-
nia ; prowadzenia księgowości po-
jedyńczej i podwójnej, jak również
prowadzi księgi. Czynny we wtorki
od godz. 18 ej do 19-ej.

— Zarząd Związku  Niższych
Funkcjonarjuszów Państwowych R.
P. Okręgu Wileńskiego zawiadamia
swych członków, iż dnia 1 lipca rb.
odbędzie. się. Zjazd 'Wojewódzki
Związku. Zbiórka członków o go-
dzinie 8 rano w lokalu Związku ul.
Bakszta 1. O godz. 9 nabożeństwo
jw kosciele św Kazimierza, o go-
jdzinie i1 nastąpi otwarcie Zjazdu
w sali Sądu Okręgowego w Wilnie
ul. Mickiewicza 36.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Bratniej Pemocy P. Mł.

Akad. Zarząd Stowarzyszenia Brat-
nia Pomoc Pol. Młodz. Akad. USB
podaje do wiadomości, że od dnia
1 lipca do 15 września b. r. Sekre-
tarjat i Agendy centrali Bratniej|
Pomocy czynne będą tylko we wtor-
ki, środy i piatki od godz. 13—15.!

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Stan bezrobocia. Ostatnie

dane notują spadek bezrobocia w
stosunku do tygodnia poprzedniego
o 49 osób. Obecpie Wilno liczy
ogółem 4945 bezrobotnych. Przewa-
żają wśród bezrobotnych pracowni-
cy umysłowi, z kalei następną gru-

pą są niewykwalifikowani robotnicy
frzyczni.

” SPRAWY ŻYDOWSKIE,
— Wil. Syndykat dziennikarzy

żydowskich. Dnia 27 b. m. władze

administracyjne w Wilnie zalegali-
zowały statut „Wileńskiego Syndy
katu Dziennikarzy Prasy Zydow
skiej*, którego założycielami są p.
Ch* Lewin, A. Ałk i A. Cyncynstus.

RÓŻNE.
—Mecz szachowyWilne—Lida.

Dnia 29 i 30 b. m. o godz. 19:ej
w lokalu Wil. T-wa Szachowego
przy ul. Mickiewicza 11 będzle ro-
zegrany Ill międzynarodowy mecz
drużynowy Wilno — Lida na pięciu
szachownicach. Goście b. mile wi-

dziani.
 

p. Z. Trockiej, deklamacje p. dyr.|wodu

W] dniu 5 bm. oabyło się w Wil-
nie w sali iechników walne zgroma-

dzenie )tow. „Upieka Polska nad
rodakami na obczyźnie”,

Po zagajeniu wybrano na pize-

dzie się uroczysta Akademja w Auli wodniczącego zebrania ks. superjora ' przez
Jana itzymeitkę, Sprawozdanie za

sprawozdaniu zaznaczono, że z po-
og" noświatowego  x«ryzysu

emigracja nasza zarówno zamorska
jak i lądowa prawie zupełnie ustała;
wobec tego biuro informacyjne
Stowarzyszenia było nieczynne.
Praca stowarzyszenia nie może jed-
nak ustać! Jeżeli zdamy sobie z te-
śo sprawę 14 czwarta część z ogól-
nej liczby polaków jest. poza grani-
cami kraju — zrozumiemy iż nie
wolno jej siracić!., Możemy przecie
posłać naszym rodakom polskie sio-
   

Przy doleg'iwościach żołądokowo - kisz-
kowych, odbwaniach, zastosowanie 1—2
szklanek naleralnej wody gorzkiej
„Francisska-J6zeia“ wywołuje doskonałe
opróżnienie przewodu pokarmowego. Żądać
w aptekach i drogerjach. 8365/1

 

Teatr i mużyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńscim Dziś o godz. 8 m, 30 wiecz.
prapremjera nowej sztuki polskiej N. Druc-
kiej p. t. „Z:mknięte drzwi”, W sztuce
tej wystąpi po raz pierwszy w Wilnie ar-
tystka leatru Katowickiego p. Zofja Bar
wińska w roli nauczycielki. Mesztę obsady

stanowią: L Jzsińska-Detkowska, M. Szpa-
kiewiczowa, J. Pytlasińska, E. Gliński, L.

Madaliński, A Łodziński, M. Węgrzyn, St.
Skolimowski Reżyserja — M. Szpakiewicz

{ Т. Łopalew:ki. Dekoracje — W. Makoj-

nik.
Jutro — „Zamknięte drzwi”.
— świąteczna popołudniówka. Jutro o

godz. 4 przedstawienie popołudniowe wy-

pełni świetna komedja muzyczna Berra i

Vetneu''a p. | „Moja siostra i ja” — z go-
ścinnym występem Hanki Wańskiej i Sta-
nislawa Iwańckiego. Ceny propagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dziś po

raz 10-ty barwna operetka O. Straussa

„Bohaterowie, która cieszy się niesłabną-
cem powodzeriem. W roli głównej Janina
Kulczyska. Ceny letnie. Wycieczki 1 aka-

demicy korzy:iają z ulg biletowych.
Jutrzejsza popołudniówka. Jutro

ujrzymy na ptzedstawieniu poj łudniowem

operetkę Grswichstaedtena „„ rłow' Zz J.

Kulczy:ką i K. Dembowskim w rolach

głównych. Peczątek o godz. 4 pp. Ceny

propagandow od 25 śr. :

— ,Pagauini*. Najbliższą premjerą bę-

dzie stylowa operetka Lehara „Paganini”.
W operetce tc; wystąpią Janina Kulczycka,

oraz specjalnie pozyskany do roli tytuło-

wej — Radzyiaw Peter,

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dn. 28 czerwca 1934.

6,30: Piesń. Muzyka. Dziennik po-
ranny. 11.50. Program dzienny. 1155:

Czas. 12.00: Hejnał, Kom. meteor. Prze-

gląd prasy. Koncert. 12.33: Dziennik po-

łudniow;. 1200: Objęcie warty głównej

przez Marynarkę Wojenną. 13.20: Audycja

dla dzieci „O papierze, farbach i kredzie”
13.35: Koncert (płyty). Wiadomości eks-

portowe. Gieida roln. 16.00: Audycja dla

dzieci, 16.30: Płyty. 1700: „W świetle
wampy”. 17.15: Koncert solistów. 1800:

Napoje mleczne przygotowane w domu“,
18.15: Siu-!owisko. 19.00: „Skrzynka

pocztowa Nr. 302", 19.15: „Ze  świała

radjoweżć” rog. 19.25: Koncert. Wigdo-

ści sportowe. Wil. kom. sport. Myśli wy-

brane. 20.02" Transm. uroczystości trady-

cyjnych wianków na Wiśle. 20,30: Muzyka

lekka. Dzienuik wieczorny. 21.00: Transm.

z Gdyni. Codz. odc. pow. 21.12: Koncert

popularry. 2200:
Wersalskiego  felj. 22.15: Transm. z Po-

znania — Wianki na Warcie. 22.35: Pły-

pmma

 

 ty. Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

W skład delegacji łotewskiej
wchodzą: dyrektor departamentu
ministerstw. rolnictwa inż. Kuze|,

„Piętnastolecie traktatu |*

inauguracja Rady Miejskiej.
Zwłoka ta spowodowana jest

ferjami letn'emi, które pociągają za
sobą urlopy a co zatem idzie wy-
jazd z Wilna wielu radnych.

i ы
 

Prace meljoracyjnena granicy
polsko-łotewskiej.

uDelegacja łotewska przybyła do W'ina.

‚ огаз inżynierowie Abolin i Schna-
kenburg. Delegacji łotewskiej prze-
wodniczy p inž, Erteis.

| Ze strony polskiej biorą udział
| delegaci miaistęrstwa rolnictwa i re-
form tolnych inż, Wawrzkowicz i
ministerstwa spraw wenętrznych inż.
Knapik, oraz inžynierowie Urzędu
Wojewódzkiego.

Koaleren:ji przewodniczy delegat
„rządu polskiego p. radcaMedyński.

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia «Opieka
Polska nad rodakami na obczyźnie.

wo i oiuchę przez książka, pisma, li-
sty, opiatki wigilijne itd, Nowych
książek kupować Stowarzyszenie
nie mogło 7 braku funduszu, lecz
|książki i pisma ofiarowane były

społeczeństwo wileńskie i
prowincję. Uporządkowano i wysła-

‹ Na program Akademji złożą czas od 1.IV 1933 r. do 1.IV 1934 r.'na zagyanicę książek 4 paczki pię-

się produkcje chóru Echo, śpiewp. | podała p. K. Bakszewiczowa. W.|ciokilowe, 5 dziesięciokilowych i

|jedną 24-ro kilową.

Stowarzyszenie ma wziąć udział
w wystawie „Polska i Polacy w
świecie” — w czasie zjazdu Pola-
ków z zagrenicy, który odbędzie się
między 6 iiź sierpnia rb. w War-
szawie.

Po wy:łuchaniu sprawozdania
kasowego . rewizyjnej komisji walne
zebranie udzieliło Zarządowi abso-

lutorjum.  Ustępujący członkowie

zarządu i komisji rewizyjnej zostali
ponownie wybrani,

Na zakończenie ks. superjor Jan
Rzymełka wygłosił referat na temat:
„Zjazai Polaków z zagranicy i jego
cele', który przez obecnych z
ogromnem zainteresowaniem został
wysiuchany, Im m,

Wydawanie obiigacyj
Pożyczki Narodowej.

lzba Skazbowa podaje do wiado-
mości, ze pcczynając od dnia 2 lip-
ca rb. wszystkie placówki sprzedaży
Pożyczki Narodowej, a w tem i
Urzędy Skarbowe będą wydawały
obligacje P>życzki wszystkim tym

subskiybentom którzy uišcili cai-
kowitą  naieżność bądź odrazu,
bądź też racami do dnia 5 marca rb.

Po odbicr obligacyj winny zgła-
szać się osoby, które podpisały de-
kiaracje subskrypcyjne.

Przy wydawaniu obligacyj Urzę-
dy Skarbowe będą żądaiy okazania
dowodów osobistych i ewentualnie
pokwitowan (dowodów wpłaty) na
kwoty wpłacone na poczet Pożyczki
Narodowej.

W celu uniknięcia natłoku przy
okienkach Urzędów Skarbowych,
uprasza się subskrybentów zgłaszać
się pod odbiór obligacyj w dnie wy-
znaczone p'zez Urzędy Skarbowe,
o cze'a zostaną wywieszone ogłosze-

nia w lokaiach tychże Urzędów.
Obligacje będzie wydawał rów-

nież oddziai wileński P. K, O.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”.
Ku uczczeniu nieodźałowanej pamięci

Dyr. Banku Polskiego Oddziału w Kaliszu
Telesfora Boruckiego, zamiast wieńca na
grób — zł. 3)— na VII Konferencję Tow.

Pań Miłosierćzia św. Wincentego a Paulo
składają E. i E. Szell.

KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzicż cukru na stacji towarowej.

Na stacji towarowej z wagonu wykradziono

kilka worków cukru. W związku z tem za-

trzymano dwie osoby podejrzane o kradzież

— Za ialsiywym kwitem jęli trzy
worki mąki, Dwaj furmani Konasewicz i

Kanolewicz z Wilna za zialszowanym kwi-

tem podjęli ze składu mąki Rappaporta

3 worki mali  Nieuczciwych woźniców

aresztowano.

WYPADKI

— Zaginął mąż. Walukiewiczowa An-
tonina (Stara 6—7) zameldowała w policji,
iż mąż jej, K:nstanty, wyszedł w dniu 24 bm. z domu : dotychczas nie powrócił,

JAN GRABOWSKI.

Polska — Rosja.
Artykuł poniższy ukazał się przed

dwudziest« laty w Nowinie, mało zna-

nej książce zbiorowej, wydanej w koń-

cu 1914 r w Warszawie.
Woba: niezwykle ciekawej jego

treści pozwalamy go sobie przedruko-

wać. Red.

Zdroj kastalski kryształowy
Swe, krasy uplenił,

Gians wód jego marmurowy

W *ał się szpetny odmienił" etc.

Liche te rymy, pióra wierszoroba pol
skiego z XVII stulecia, wierszoroba,
jakich było naówczas legion w całej

Polsce, nie byłyby warte wspomnie-
nia, gdyby vie osoba autora. Satyra

' „Depoesi leprose', z której właśnie
przytoczylismy wyjątek, wymierzo-

na przeciw zapędom rymotwórczym
i nieposkrumionej wierszokleckiej
gadatliwośc. Jana Maksymowicza,
władyki czernihowskiego, jest utwo-

rem wysokiego hierarchy cerkwi

prawosławnej rosyjskiej, zaliczonego
po śmierci o pateryku świętych te-

goż kościoła jako Dymitr Rostow-
ski, — osobistości pochodzenia. ru-
skiego, lecz pomimo stanowiska du-

chownego w kościele  dyzunickim,
przejętej kvlturą polską do tego

stopnia, że uajprywatniejsze rozmo-

wy, prowad:one z samym sobą, swój

pamiętnik spisuje po polsku.
Inny wysoki dostojnik tejże cer-

kwi prawosławnej wita temi słowy:
Cos mia: na sercu, toś na Runo

: wylał
Sam cię duch Święty w tej pracy

‚ posilał...' : t
a więc wie. zem polskim, ukazanie

się pisma p. t. „Runo Oroszennoje”,
pióra wspou.tnienego już wyżej Dy-
mitra Rostowskiego.

W. szkol: eparchjalnej w Rosto-

wie wykładuno język poiski, W in-

nym zżoła krańcu Rosji, hen, na pół-
nocnem  Białomorskiem pomorzu,
czerńcy sołowieckiego monasteru
wydają w toku 1691 „Bukwar sło-
wiano - greko - polskij“. elemeniarze polskie na Północy nie

były rzadkością. Docierały one już
dawniej nie tak daleko wprawdzie
i nie drukowane przez  czerńców,
lecz z Polski importowane, ale mu-
siało być ich fam wiele, skoro w
1557 roku Anglik Gautry mógł na-
być „Naukę krótką ku czytaniu pi-
sma polskiego” aż w Wołogdzie.

Dwór ca"ski „ne hnuszalsia“ pol-
skiego języka. Nietylko język ten nie
jest mu obcy, iecz przeciwnie, za-
równo dwór, jak i synklit bojarski
zaczyiują się, o ile czytać umieją,

księgami polskiemi; dla  nieznają-
d.|cych tego języka powstają przekła-

dy ze „slow;ano-polskiego“ na „sto-
wiano-rosijski", przeróbki kronik
polskich, a nawet dzieł tak nienawi-
stnych zawsze Rosji jezuitów. Jakie
bylo usposcbienie dworu względem
polszczyzny. wiemy najlepiej od Ła-
zarzą Baranowicza, który w „ро-

słaniu', dołączonem do dzieł swych polskich,  dedykowasych carowi
Aleksemu, iak się do niego odzywa:

Zresztą „Izdach eti knihy jazykom polskim,

izwiestien bo jeśm jako carewicz Fe

|dor Aleksieiewicz ne toczju naszym

pryrodnym, no i lackim  jazykom

cztet knyhy, izdach jazykom lackim,

wiem bo jako Waszeho Preświetła-
ho Wieliczestwa Synklit seho jazy-

ka ne hnuszajetsia, no cztut knyhy
lackija w siadost“.
Następcy cara Aleksego, carewicze

Piotr 1 Ilwau, w których zastępstwie

sprawuje rządy carewna Sofja (za-
palona zwolenniczka polszczyzny,

czytelniczk» polskich żywotów świę

tych pióra wspomnianego już Bara-

nowicza), wnieją już tyle po polsku,

że Krzysztci Grzymułtowski, woje-

woda poznański, sprowiając posel-
stwo króla Jana III do Moskwy, ce-

remonjalne mowy powitalne do mło-
dych carewiczów ma po polsku i jest

przez nich 1ozumiany bez uciekania
się do pomocy tłumacza.

Bibijoteki monasterów, prywatne
bojarskie i (arckie obfitują w księgi
polskie. Poiszczyzna w XVII wieku 

skiej kultury. Wpływ kultury pol-
skiej nie ograniczał się do sfery ję-
zyka, przepejał on obyczaje, refor-

mowai nawet ustrój, wprowadzając

polską modę na dworze moskiew-
skim. Wieln'oże co postępowsi, któ-

rym rodzima zaściankowość nie wy-

starczała, przejmują sie kulturą pol-

ską do tego stopnia, że bojarynMat-

wiejew np. na wygnaniu pisze po

polsku pamiętnik, tak, jak za lat sto

jego następcy pisać będą francuskie

memuury. Bojarzy trzymają nauczy-

cieli domowych Polaków, chcą mieć

wzorem po.skich magnatów kapele

nadworne, do Stórych prowadzenia

polskich sprowadzają mistrzów.
Muzyka po.ska zrazu zamknięta

w terzmach bojarskich, podejrzewa-

na stale o rieprawomyślność religij-

ną, o dusześubstwo, przesącza się

powoinie poprzez wrota bojarskich

domów, wychoćzi na ulicę, wreszcie w Moskwie'miaża ten sam charakter,
lco w końcu XVIII w. język francu-

wdziera się do cerkwi aby ostatecz-

nie na tereive refugium przeciwnicz-

ski, była ona językiem poloru, ogła- ki 1

dy i wyższei umyslowej i towarzy-| kiewnej,
Iki. nieuczonej piosenki ludowej i cer

stoczyc z nią bój zwycięski,
Symeon Poiocki, widząc ten ingres

nietylko muzyki polskiej, lecz, co

dziwniejsza, tekstów polskich do cer

kwi moskiewskich, uzył zręcznego
manewru, aby wpływ ich podkopać.
Przełożył on z polskegó, polskim sy*
labicznym wierszem psałterz, tłuma-
cząc się w przedmowie, że psalmy
w jego przekładzie zastąpić winny

polskie, śpiewane w Moskwie: „woz

lubisze bo sładkoje i sohłasnoje pie-

nje polskija psałtiri, stichom preło-

żennyja, obysosza tyje psałmy pieti”.

Lud, drocniejsza bix'rokracja, ste-

ry okolicznych striapczych i t. p.

znają alfabet polski i, nie władając

dostaiccznie językiem polskim, aby

z literatury polskiej korzystać bez-

pośrednio, starają się naśladować

sfery bardziej wpływowe i czytają

dzieła pisane wprawdzie po rosyj-
sku, lecz drukowane czcionkami pol

skiemi, jak up. „Kniga rodost. doma
okolicz. Aleks. Petr. Hołowina” z

r. 1685. „Dokończenie nastąpi).
 
 

 



2 КК AJU.
Przyśpieszone prace przy budowie

odnogi kolejowej.
Prace przy budowie odnogi ko-

lejowej od dworca Druskieniki do
uzdrowiska prowadzone są w przy-
śpieszonem tempie, tak, iż należy

, oczekiwać zakończema robót i pu-i
/ szczenia
| pierwszych dniach wrżeśnia r. b.|

pierwszego pociągu w

{

Czerwony kogut rujnuje gospodarstwa.
WILEJKA. We wsi Domosło-

wie, gm. krzywickiej, spaliło się 5
domów mieszkalnych, 3 chlewy i 1
spichrz oraz 7 sztuk bydła, 10 sztuk
owiec i 5 swiń. Przyczyny pożaru
Oraz wysokości strat narazie nie
ustalono.

Święciany, [We wsi Punżanki,
gm. kiemieliskiej, na szkodę Budo-
wicza Adama, spalił się dom miesz-
kalny i 3 chlewy. Straty wynoszą
6200 zi. Pozar powstał wskutek za-
prószenia ognia podczas odbywają-

| cej się w tym domu zabawy.

Reemigrant z Ameryki oszukany przez
podwajaczy banknotów.

Bogaty włożcianin, reemigrant z
Ameryki, Wojciech Guścik, miesz-
kaniec hutoru Zakliszki, gm. jažwiū-
skiej, padł ofiarą oszustwa przy po-
dwajaniu bank:otėw. Oszuści pod
pozorem podwojenia 260 dolarów i
danie możności uzyskania 520 dol.,
wyłudzili od Guścika pieniądze, a!

w prowizorycznej maszynce do po-
dwajania pozostawili naiwnemu wło-
ścianinowi zwykłe papiery bezwar-
tościowe, irwituiące banknoty dola-
rowe, spotykane często w pudełkach
jod cukierkow i t. p. jako premie.
|Poszkodowany powiadomił o wy-
padku policję.

Nieuczciwy sekwestrator ukarany.
GRODNO. Przed dwoma laty w

Zarządzie Miejskim m. Grodna wy-
kryto nadużycia, popełnione przez
sekwestratora miejskiego Markusa
Krasowskiego, które polegały na
tem, že Kracowski, ściążając od płat-
ników podzitki. wydawał im kwity
prawidłowe lecz na grzbietach tych-

że kwitów zapisywał zupełnie inne
kwoty i inne nazwiska płatników.

Oskarżony przyznał się do winy.
Sąd skazał nieuczciwego sekwestra-
tora na 3 luta więzienia z pozba-
wieniem przw obywatelskich i ho-
norowych na okres 5 lat.

Tragiczna Кате!.
Podczas kąpieli w jeziorze Umra,

gm. szydłowskiej, utonęli 17-lelni
Mieczysław Łowczyk 1 16-letni Wa-

cław Mikołajczyk. Zwłoki tego o-
| statniego wydobyto.

Orzeł górski w puszczy Rudnickiej.
Liczni n:ieszkańcy okolicznych

wsi, położozych koło puszczy Ru-
dnickiej, byl świadkami porywania

„i duszenia ptactwa przez orła gór-
| skiego, któ;y przypadkiem dostał
| się ma Kresy.

(ASK EISS TOSOOOO OCZ

1.421.960 ubezpieczonych.
Według prowizorycznych  obli-

czeń, ilość ubezpieczonych we
wszysikich  ubezpieczalniach  spo-
łecznych na terenie caieżo państwa
wynosi 1,421.960 osób, zgłoszonych
przez 373,332 zakładów pracy.

Liczba ubezpieczonych w War-
szawie wyżwosi 245,431 osób (73 425
zakłaców pracy), w Łodzi 152 603 o-
sób (25.125) w Sosnowcu 65.571 o-

sób (10.293 w Wilnie 32.704 osób
'(9,859), w Poznaniu 53.803 osób
(14.190), w Krakowie 71.494 osób
(22.796), oraz we Lwowie 59.588 o-
'sób (18.849 zakładów pracy).

Cyfry te w obliczeniu ostatecz-
,nem będą nieco wyższe, pewna bho-
„wiem ilość zakładów pracy nie do-
| konała jesz'ze głoszeń swych praco-
|wników do ubezpieczalni.

VI Międzynarodowy Kongres Kaukowej Organizacji w Londynie,
W dniach 15—20 lipca 1935 roku

odbędzie siz w Londynie VI Między-
narodowy Kongres Naukowej Urga-
nizacj; pod protektoratem J. K M.
Księcia Waii.

Prograc. Kongresu przewiduje 7
sekcyj a mianowicie: sekcję Prze-
mystową, Rolniczą, Handlową, Na-
uczan'a Orśanizacji, (Gospodarstwa
domowego, craz sekcję na której dy-
skutowane będą referaty na tematy
dowolne,

Blizszyck w:adomości o Kon$gre-
sie Londyńskim udziela biuro Pol-

skiego Komitetu Naukowej Organi-
zacji w Warszawie przy ul. Moko-

| towskiej 53. tel 8.16-43 w godz. 10—
114 codziennie z wyjątkiem niedziel
i świąt.

„€66€6666666686
Najskuieczniej wslkę
z żebrectwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
jatmužniczych „Caritas“.

2666066660666

DZIENNIK MILENSKI.

SPORT
Wygraliśmy mecz lekkoatletyczny
z Centralnym Instytutem Wycho-

wania Fizycznego.

Wczorajzy mecz iekkoatletycz-
ny z C.L W F nieco nas pocieszył,
a cieszymy się nie wynikami, bo te
są jeszcze bardzo słabe, ale tą am-
bitną walke, jaka zawiązała się w
każdej niemal konkurencji.

Zawodnicy aasi walczyli rzeczy-
wiście pięknie. Zasłużyli całkowicie
na pochwaię.

Zawodników w imieniu lekko-
atletyki wileńskiej powitał prezes
O. Z. L. A, płk. Klewszcżyński. Od-
powielział mu kpt, Baran.

MW poszczególnych konkurencjach
wyniki były na tępujące:

W, pchnięciu kulą zawodnicy po-
dzielili się pierwszemi miejscami,
Fiedoruk (W) i Zieleniewski (C)
uzyskali po. 13,6, Trzecie miejsce
zajął Zieniewicz (W) 12.28, 4) Wojt-
kiewicz (C) 12.20. Fiedoruk naresz-
cie pczekroczył 13, a trzeba mieć
nadzieję, że teraz stale rzucać bę-
dzie koło 11 mtr, Wojtkiewicz wy-
kazał słabą formę we wszystkich
rzutach, a nawet w oszczepie,

(W skoku wzwyż oddaliśmy dwa
pierwsze miejsca C.LW.F, Lokajski
skoczyi 170. a Maciukiewicz 160.
(„Wilno rep:ezentowane było przez
Czardasza i Szczerbickiego, którzy
skcczvli po 160. (W, skoku wdal zaś
wilnianie, Szczerbicki 4 Wieczorek,
zajęli pierwsze miejsca, przysparza-

jąc 7 cennych punktów.
W. „setce'* zwyciężył, po pięknej

walce, Żyliński (W) 11,8; 2) Zardzin
(W) 11,9; 3) Galicki (C) i Brochocki.

Big na 1000 mtr. wygrał Żyle-
wicz (W) 2.45,8 przed Kazimier-
skim 2,47,2, Walkowskim 1 Mille-
rem, '

Kazimierski biegł źle taktycznie,
Pod „karą Śmierci” nie można mi-
jać na wirażaca, bo szkoda jest sił,
a Kazimiers«i właśnie męczył się na
2 wirazach z Walkowskim.

Na 110 mtr. przez płotki Wie-
czorek miai łatwą przeprawę, a taś-
mę przerwał w czasie 16,2 sek.;
2) Lokajski (C) 17; MWo;tkiewicz (C);
4) Rymowicz (W). ‚

Wi dysku wyniki były słabe.
1) Fiedoruk (W) 38,89; 2) Zienie-
wicz (W) 3/93; 3) Wojtkiewicz (C)
35,22 i Zieleniewski (C) 34,36.

Bieg na 400 mtr, zakończył się
sukcesem Żylińskiego, który prze-
biegł w czasie 54,4 sek; 2) Lokajski
(C) 55; 3) B:giński (W); 4) Miller (C).
Żyliński, ruimo choroby żołądka,
biegł bardzo ambitnie,

W. oszcrepie zwyciężył oczywiś-
cie Lokajsk. (C, 58.82, 2) .Wojtkie-
wicz (C) 5295: 3) Zieniewicz (W)
52,15, 4) Fliedoruk (W) 46.90.

Naypiękuiejsza walka rozegrała
się między sztatetami 4100 mtr.

Biegacze C..W.F. biegli ładnie,
ale Lokajsk na zmianie z Brochoc-
kim przekroczył strefę zmiany pa-
łeczki i sztafeta została zdyskwa-
lifikowana.

Waunianie, biegnąc w składzie:
Kliks, Żard:in, Wieczorek, Żyliński,
ustanowili nowy rekord okręgu 45,7
sek. Świetnie biegł Wieczorek, a
Żyliński rekordowo.
W punkiacji ogólnej zwyciężyli

więc wilniacie 58,5 do 39,5 pkt, Zawodon* przygrywała orkiestra
1 p. a. p. leg.

Finałowe walki,
Dziś, w piątek, dn. 28 czerwca

rb. po 21-ym dniu zmagania nastąpi
zakończenie międzynarodowego tur-
nieju zapaśniczego, odbywającego
się w sali kina „Casino“.

Dzis walczą do rezultatu:
1) Mistrz Torno (Polska) contra

żyd. herkules Binder (Małopolska).
2) Bułgar: Ferestanoff conira pol-

ski olbrzym Grubowski.
3) Langer (Makabi—Katowice)

contra Krauss (Niemcy).
Wszystkie dzisiejsze walki jako

finałowe będą prowadzone aż do
ostatecznegc rezultatu.

Po walkach rozdawanie nagród
zwycięzcom Defilada i początek
walk o godz. 9 wiecz,

Z „Sokoła* wileńskiego.
W dniu dzisiejszym udały się do

Poznania na turniej gier sportowych
o Misirzosiwo Związku Sokolstwa
Polskiego Ziem Zachodnich drużyny
koszykówki i siatkówki Sokoła Wi-
leńskieżo.
Razem z innymi wyjechał biegacz

Sokoła Kulinkowski Jan, który bę-
dzie startował w biegu na 5000 mtr.,
obok znany:h biegaczy Noji, Jaku-
bowskiego ; innych.

Wohec :ozpoczęcia feryj letnich
nastąpiła przerwa w ćwiczeniach so-

° .

Z życia
Wystawa ,Poleka i Polacy

w świecie”.

W! Muzeum Wojska trwają prace
przygotowawcze do otwarcia wysta-
wy „Polska i Polacy w świecie”, or-
$anizowone, na czas zjazdu Pola-
ików z zagranicy. U wiejścia na wy-
stawę umieszczona będzie wielka
statua wysokości 8 metrów, symbo-
lizująca 33 miljonową ludność Polski.
Podstawą statui będzie kula ziem-
ska, postać irzymać będzie w jednej
ręce pług przeorywujący tę kulę. w
drugiej — godło państwa.

Za postacią na ogromnej płasz-
czyźnie trzech pięter Muzeum Woj-
ska umieszczone zostaną dwie pół-
kule z uwidocznieniem na nich
wszystkich większych skupień pola-
ków na obczyźnie, Postać zostanie
połączona specjalnemi nićmi z temi
skupieniami. jako symbol łączności
Macierzy z emigracją.

Podczas trwania wystawy od 1
do 31 sierpnia czynny będzie na
dziedzińcu Muzeum Wojska specjal-
ny teatr, którego zadaniem będzie
zapoznanie oczekiwanych na wysta-
wie cudzoziemców i polaków z za-
granicy z okrzędami regjonalnemi lu
du poiskiegc

Bulwar na Żoliborzu.

Rozpoczęto porządkowanie wiel- 
kolich, natomiast ćwiczenia iza-
prawa indywidualna lekko-atletycz-
na odbywac się będą na Stadjonie
Okr. Ošr. W. F., udzielonem bez-
płatnie przez Ośrodek.

kiego bulwaru spacerowego nad Wi-
słą w pobliżu cytadeli pomiędzy mo-
stem kolejowym a Al. Krasińskiego AKADEMICY WILEŃSCY KUPILI

ÓSEMKĘ,

Akademicki Związek Sportowy w
Wilnie zakupił jeszcze jedną łódź wyści-

gową jest nią ósemka,

Łódź kupiono w A. Ž. S. warstaw-

skiem. Ma ona w najblizszym czasie
przyjść do Wilna,

Nie ulega więc najmniejszej wątpli-

wości, że w 1Irokach 8 lipca odbędzie się

wyścig ósemek, hko i Ruder Klub z Rygi
też zgłosił osadę do biegu ósemek.

Oczywiście: ż: z chwilą sprowadze-
nia przez A. £ S$. ósemki będą musieli ko-
niecznie zakupić teraz ósemkę  wioślarze
W. K. S, ktėrzy mogliby mieć całkiem

przyzwoitą osadę.
Dowiadujemy się również, że protek-

torat nad regatami  międzynarodowemi w
Trokach objął p. Minister Z. Beczkowicz,
który osobiście przybędzie do Trok na 8
lipca.

Do Trok jak należy przypuszczać zgło-
si się szereg osad nietylko z zagranicy ale
również z Poiski, Termin zgłoszeń upły-
wa już 2 lipca

Bronka Polankówna odjechała.

Po jednodniowej wizycie w Wil-
nie, odjecnała dzisiaj nad Narocz
mistrzyni nart Bronisława Staszel-
Polankówna która wczoraj samo-
chodem zwiedziła Troki i okolice
Wilna a wieczcrem była na zawo-
dach lekkoatletycznych.

Mistrzynią zaopiekował się w
Wilnie Okr. Zw Narciarski na czele
z p. dyr. L. Szwykowskim, a w cza-
sie caiej byiności red. J. Nieciecki.

Polankówna odjechała dziś rano
przez N. Wilejsę i Michaliszki nad
Narocz, by nasiępnie jechać do Za-
leszczyk i Zakopanego, kończąc tam
swoją wycieczkę turystyczną. 

Zawody tenisowe w Wimbledon.
LONDYN (Pat), (W: pierwszej

rundzie rozgrywek tenisowych w
"grze mieszanej na kortach Wimble-
idonu o ni.eoficjalne mistrzostwo
'świata para polska Jędrzejowska—
|Tłoczyński spotkała się z parą an-
gielską Scriven—Tuckey. Pierwsze-
go seta wygrala para polska w sto-
sunku 7:5, natomiast dwa następne
sety padly lupem pary angielskiej
w stosunku 6:4 i 6:4. Godzi się nad-
mieniė, že Tuckey jest mistrzem
armji angielwkiej.

LONDYN (Pat).  Jędrzejowska
rozegrała dziś na kortach Wimble-
donu pierwszy swój mecz, singlowy
i pokonała Angielkę Moss w 2 se-
tach, wygrywając w stosunku 6:4 i
6:4. Następny: mecz rozeżra we
czwariek przeciwko Angieice Hard-
wick. |

Sukcesy sportowe w Akwizgranie.
AKWIZGRAN (Pat). We wtorek,

w pierwszym dniu międzynarodo-
wych zawodów konnych w Akwiz-
granie Polecy odnieśli wspaniały
sukces, W trudnym konkursie sko-
ków bez punktów karnych przeszło
15 koni, w tem 3 polskie, W roz-
grywce dodatkowej przez podwyż-
szenie przeszkody por, Górowski na
Hanun: zajął drugie miejsce w czasie
o 11/2 sek. gorszym od zwycięzcy
Włocha Kechlera — obaj bez punk-
tów karnyca Trzecie miejsce zajęła
niemiecka zawodniczka Opel. Kpt.
Ruciński na Roxanie zajął 8 miejsce.
Mimo rozbi.ia na przeszkodzie, kpt.
Mrowec na Moskalu zajął 9 miejsce.
Ogółem w konkursie startowało
ponad 90 koni. Szczegolniesilna jest
ekipa włoska, ponad 20 koni, oraz
niemiecka 1 węgierska. 

na Żoliborzu

stolicy.
Bulwar ten stanowić

będzie miejsce spacerów  dla
osób szukających odpoczynku na ło-
nie naiury. Istawione będą ławki. O
oświetleniu bulwaru narazie nie mo-
że być mowy.

Kolej podziemna w Warszawie,
W ostatnich czasach zaczęto po-

nownie poruszać w Warszawie spra-
wę kolei podziemnej.

Projekt budowy metro w War-
szawie został jaż opracowany dość
|dawno. Proiekt ten przewiduje dla
naszej ewentualnej komunikacji pod
ziemnej, 6 iinji, w tem trzy w kie-
runku półsoc — południe, dwie
z zachodu na wschód i jedną okólną.

Na lewym brzegu Wisły linje by-
łyby przeważnie podziemne. Linje o
kierunku północ-południe biegłyby
wzdłuż: projektowanej arterji N. S.,
Marszałkowskiej i Nalewek, Al. U-
jazdowskiej, Nowego Świata i Krak.
Przedmieścia.

Linje z zachodu na wschód bie-
głyby ul. Wolską, projektowanym
mostem wprist ul. Korawej, ul. Ża-
mojskiego do dworca Wschodniego, 

CTS INSANE

Konkurs fotograficzny
na Huculszczyźnie.

W związku ze zbliżającem się
„świętem Huculszczyzny* (7--8 VII)
Sekcja Fot:graficzna Tow. Przyja-

|ciół Hucuiszczyzny w_ najbliższym
czasie ogłosi konkurs z nagrodami na
najpiękniejsze zajęcia z Huculszczyz
ny.

Zdjęcia saają być dwojakiego ro-
dzaju: letnie i zimowe, przystosowa-
ne do dwóch najpoważniejszych im-
prez na Haculszczyźnie: letnie, ro-
bione podczas „święta Huculszczyz-
ny” i zimowe, wykonane w czasie
dorocznego „Rajdu narciarskiego hu
culskim sziakiem II Brygady Legjo-
nów”,

Bliższe szczegóły zostaną wkrót-
ce podane ża pośrednictwem prasy.

Tow. Pxzyjaciół Huculszczyzny
nie wątpi, ze konkurs ten przyspo-
rzy mu cały szereg cennych zdjęć,
jakoże tere.: Huculszczyzny, jak ža-
den inny, je:t niewyczerpaną kopal-
nią tematów dle wrażliwego na pięk
no oka.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz,
=

zabd

Giełda.
(WARSZAWA (Pat), Giełda. Waluty:

Belgja 123,80--124,11—123,49. Berlin 207,
—208,25—206,25. Gdańsk 172,67—173,10—
172,24. Holandja 359,55—360,45—358,65. Ko-

penhaga 119,25—119,85— 119,65. Londyn
26,69—26,82 --26,56. Nowy Jork kabel
5,301/—5,33'/s —5,271/s. Paryż 34,94—35,03—
34,85. Praga 22,01—22,06—21,96. Stokholm
137,60—138,30-—136.90. Szwajcarja 172,33—
172,76—171,90. Włochy 45,26—415,38—45,14,
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 86,25—86, Cukier
19. Lilpop 9.50—9.501/4. Starachowice 10,35

—10,25.  Tendencja przeważnie słabsza.
Paniery piocentowe: Budowlana 44.15.

Konwersyjna 65—64,90. Kolejowa 58. Do-
larówka 53V.  Stabilizacyjna 67—67!/—
67,38. 4 i pół proc. l. ziemskie 48, — Ten-
dencja dla pożyczek mocniejsza, dla listów

niejednolita, 
Komunikat Kinu „CASINO” 555 Otwarcie Sezonu Letniego!

Miesiąc Najnowszych Szlagierów Kinem. Euros.
 

JUTRO w piątek dnia 29 <zerwca —
Wielka premiera Potężny dramat p.t

John Wray i Victor Varconyl.
«RAJ PRZESTĘPCÓW—POŻĄDANA» "pory Misza”:

Nadprogram: Najnowsze dodatki dźwiękowa. Seanse 2, 4, 6 8 i 12,15 wiecz.

 

Parh Sportowy
Im. Gen. Żeligowskiego

WILEŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA!
Dziś we czwartek na scenie parkowe! e e 8 wiecz.
WYSTĘPY ZNAKOMITEGO ZESPOŁU SPIEWAKOW Ostatni triumf zaanych
(chóry męski i mieszany) pod art. k er. prof ADAMA bieńców ałego świat+ DOUG. FAIR-
LUDWIGA. W programie przegląd pieśni (oryginalnej)
w języku polskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim,

hebrajskim ilitewskim. Program w afiszach

 

Oszczędna gospodyni
najnowszą salonową sen
sację:

Wiecie państwo? <hy,

POKĆJ Osoba niezalażna, inte-

umeblowany, jasny, 0| Ма 'r ra gcspederna, о-
wygody, wejście|beznana w handlu, przyj-

  
O godz. 9,30 na ekranie:

wiazd, ulu

BANKSA | BEBE DANIELS
„W POGONI ZA KSIĘZYCEM'

Film ilustruje wileński zessół smy-
czkowy. Wstąp 25 gr.
 

IE
Prawdziwe orgje śmiechu i

BUSTERAKEKTONA „„PIOLOSOT
Eksplozje śmiechu, huragany wesołości,

kreacj króla komików
Nadpregram: Atrakcje. Ceny zniżone od 25 gr. Pocz o 4-ej

burze zachwytów t-werzyszą na całym świecie tej najnowszej

w Kabarecie"
 

Pi
W Następnym programie: Ostatnia

zdobycz produscji sc wieckiej

I esektowuej
wystawy

о:: DOUGLAS FAIRBANKS |! BEBE DANIELS
«W POGONI ZASKSIFŻYCEM».

Wspaniały nadprogram: Dotąd niewidziane wyjątkowo iekawe zdarzenia światowe oraz konkursowe dodatki dżwię-
kowe CENY od 25 groszy!

<ZIEMIA PRAGNIE»

w najnowszym, przepięknym fil-
mie pełnym humoro, įnaplęela

Rewelscja wytwórni
„SOWK NO“.
 

NĄ RINGU:
Dziś 9 wiecz.
ostatni dzień

==>
Е—
—
л zapaśnicze o
s

УчА КЕ
nagrody

Dziś zakończenie turnieju I rozdanie nagród.

Wszystkie walki decydujące — finałowe,

1) Torno (Polsks) — Binder (żyd herkules),
2) Ferestanoff (Bu!gzrje) — Grabowski (Poiski olbrzym),
3) Langer ( Makkabi* — Katowice) — Krauss (Niemcy)
 

NT) Na scenie rewja p. t „Kryzys kończy sę"

Na ekranie: Potężny
drama: miłości I poświęcenia p. t.

Ceny zniżone parter od 40 gr  Dziśl Program Nr. 4.
Na żądanie pubilczności pożegnalne występy INY BIELICZ.

Udział blorą: Mina Fedorówna, Marta Poplelewska, Stanisław Go-
zdawa-G łębiowski i Seweryn Orlicz.

NOCNY EXPRESS»
Początek seansów o godz. 4, 6.30, 8.30 i 1020,

W rol. gł Ruth Hal-
1 Rebert Elliot.

 

KINO-REWJA

„COLOSSEUM

777 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

CENY 00 25 GR.

główna rzecz"'.

Dziś ni bywały dotychczas program:

 

tfieyna 2 pok. ogród о-
wocowy 200 kw. s., cent-
rum Zwierzyńca, cena
13,000 zł do sprzedenia
Inferm. Mickiewicza 46
т. 9 о4 3 4 рр 782

Plac frontowy
sprzedam przy U. Su
bocz, 250 sąż. Kwadr.
bez długu i obciążeń
Ziemia ogrodowa. Punkt
hanólowy. _ Dowiedzieć
się u dozorcy Czepurno-
wa Subocz 28 albo u
właściciela ul. Miekiewi-
cza 46—12 791—2

PREZEOBECZYWDECEDZGÓĆ

Zimna krew.

W pewnym pensjona-
cie wybuchł pożar, który
zaraz ugaszono, pomimo
to goście uciekli na dwór
w czem kto był, prze-
ważnie w grubych negli-
żach, bo to było nocą.

 

Pan Zyzio spogląda na
wszystkich zgóry i po-
wiada:

—Jak można było tak
stracić głowy! Patrzcie  

z werandą I używalnoś-
elą kuchni z osobnem
wejściem do wynajęcia
Konarskiego 34—3.

175—3

MIESŻKANIE
z 3 pokoi, kazhni, z ele”
ktrycznością, werandą |
ogródkiem Konarskiego
4). 780—3

.

Informacja

Przyjezdny  zatrzymu-
je na ulicy warszawskie-

go łobuza:

— Powiedz mi chłop-

cze, jeżeli pojdę  dalei

Nowym Światem, to czy

tam będzie Krakowskie

Przedmieście ? ;
— Nawet jeżeli pan

nie pójdzie wcale, to też
będzie!

MIESZKANIE
do wynajęcia 5 pokoi z
wygodami na 2 piętrze
od frontu. ul. Wileńska

 

 

Najweselsza komedja sezonu w-g V państwo na mnie: nawet 294 60—3

Wasermana Režyserji Mac Fiycza ADJUTANT JEGO WYSOKOSCI włożyłem kołnierzyk i d 1

Fiim o całe niebo przewyższa „Feldmarszałka”. W roli gł. VLASTA BURIAN. zawiązałem krawat! Oto, iaiNN
Na scenie Całkowicie nowy Program rewjowy p. t: „Troski precz — humor śmiech| co znaczy zimna krewif ' =

— Hm — uśmiecha się Niemożliwe
BALET: Taniec arabski duet Grey, „Na Hawaju''—Grzybowska | trio Grey — Plosenki| towarzystwo. — A  dla-

dziadowssie—Kaczorowski. Duet aktualny—Maczorowscy. Taniec węgierski FOX wykona Trio Ne-| czego pan jest bez spod- W. pewnem towarzy-
rytto. Aktówka p. t. „Prezent dla Fonsla" (Grzybowska, Janowski I Borski). ni? : stwie opowiada ktoś

Ap śą

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno Nr. 1 2

 
 

Mieszkanie
$eclo pokojowe, Iuksu
sowe  odremontowene,
wszelkie wygody, 1-sze
piętro, solidnema Ioks-
torowl. Zakretowa 1)
dozorea wskaże.

POKÓJ
umeblowany, okno wy-
chodzi na ogród do wy
najęcia Portewa 19 m.11.

76—2

Nie udalo się.

Wicuś wraca późno ze
szkoły. Matka go pyta,
dlaczego?
— Jakiś pan zgubił na

ulicy przed szkołą pięć
złotych. Pomagałem mu
szukać.
— [I cóż? Udało się?
— Nie! On sam znalazł.

AROTTREKCABZDZESCOREŃ

Pokój
umeblewany dla Pań przy
łazience, wygody, parter
Zygmuntowska 20 m.1
do 121 od 3do 6 pp.

 

že pan tą ręką dokony-
wać wszelkich ruchów.

Czy na skrzypcach
też mogę grać?

ak.
o doskonale! Bo

ja dawniej nigdy nie gra-
lem!|

ROŽNE |

REK
wiejski w  melowniczej
miejscowości, woda, las,
doskonałe u rzymanie,
przyjmie letników na b
dogodnych warunkach,
Dojazd autobusem z Wil-
na 41 km. traktem lidz-
kim na miejsce Adres:
Ma'e Soleczniki mal.
Brasznica. 778—2

 

Poszukuję posady qo-
spedyni lub przy cho-
rych, znam silę dobrze
na mleczarstwle, hodo-
wii ptactwa, urządzaniu
wędlin I t. p. Referencje
poważne. Polecka 1—19.

777—1

Wykwalifikowany ,
 

790| rolnik poszukuje posady
Rządcy lub leśniczego. ije

z sad

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAMJAKITOBICZ—

referencje poważne. Ul
Zamkowa 4 m. 7 grz

  

kupuje mydło I wszystkie dodatki do fEkaki uniarf0 na. atak .
iekrępujące, parter UI |mie jakąkolwiek pracę

prania w polskim składzie aptecznym| | „5oplęksj. Wrócił do Zygamatwośki 20 m. 1| w przedsiebiorstwie han-

farm. Władysława Trubiłły domu i zastał žonę z| do 121 ed 3 do 6 pp. |dlowem lub zarząd do.
> kochankiem na gorącym 790 |mu u osób samotnych-

Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej). uczynku zdrady małżeń- Blerty La RE
24 ы

Tamże woda kolońska na wagę 28 przeeudaych sad! I asai лЕ LDB A NIBrZ 7t9—1
2 zuprehów. współczuje pani Lola. Nowa umiejętność. i = е

— Bogu dzięki u nas Po_ dłuższej kuracji ychowawczyni  zna-

nic podobnego nie jest i я p į Jaes frebl metod poszu-

Kupno „ Mieszkania | mojwe: mój mąż jest| Pacientų „KtorY žviebnti kuje posady może się
Sprzedaż Ё 3 ! роко е taki anemiczny... zai” „za ać e y sieka

ч : POKÓJ ezzywyrywwywwnywwywewwyy| _ — №, №етах jest Mo: EE rob; gim Polana
Dom drewn. 5 pokojowy, zupełnie wyleczony, Mo- swiadectwa | ref. fad

| gania b. skro neul. Ta:
"tar ka 12 — 13 m. od1
40 5 а. gr2

Młody człowiek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach

 

materjalnych, poszukuje
pracy w mieście lub na
wsi, zaznajomiony z pra-
<ą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przyj-
mie każde ofiarowane
zajęcie. Oferty proszę
klerować do red. t. gaz.
pod „R.* albo Krzywe
Koto 27—3. — 2gr.

DJAA
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

l. TRIERZYŃIKIEGO
Mostowa ul. Mr.1.

Tsiefon 12-44.

ENY NISKIS— | 
a

fa


