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MOSKWA (Pat). Wiedług donie-
r sień, otrzymanych drogą radjową od

- zastępcy dyrzktora północnej drogi
morskiej Uszakowa, szczegóły ura-
towania 62 :ozbitków z prof. Szmid- |
tem na czele, przedstawia się nastę-|

- pująco: : '
- 7 kwietnia lotnik Slepniew za-

wiózł Uszakowa z przylądka Wanka
- rem do obozu rozbitków, gdzie

stwierdzono stan rzeczy grożniej-
szy, aniżeli wynikało z donie-

v | sień prof, Szmidta, Wskutek pod-
? | niesienia się temperatury lody usta-
e wicznie pękały i przegrupowywały
м się, grożąc w każdej chwili katastro-

ią. Uszaków zarządził niezwłoczne
' podjęcie akcji ratunkowej. Ułożono

« | kolejność odloiów, zależnie od stanu
zdrowia ewakuowanych, Podczas tej
akcji lotnicy odbywali po cztery lo-

„ | ty dziennie z obozu rozbitków do
Wankarem i z powrotem, Na lodzie

, pozostało obecnie 28 ludzi, których
' przewiezienie nastąpi w ciągu dnia

dzisiejszego, t. j. 12 kwietnia.

MOSKWA. Pat). Dalsze szcze-
śóły przebiegu uratowania 62 roz-
bitków ze statku „Czeluskin*, we-
dług ostatnich wiadomości, przed-
stawiają się następująco:

Akcja odbywała się przy 36 st.
| mrozu. Uszakow spędzii w obozie 3

"| dni, przygotowując akcję na miej-
| scu. Katunek przybył w samą porę,

bowiem 8 kwietnia rozpoczęło się
silne parcie lodów, które całkowicie
zmienity koniigurację obozu. Zwały
lodowe zmiotły kuchnię, zniszczyły
barak, połamaty motorówkę, oraz
strzaskały lotnisko, na którem stał
samolot Slepniowa. W dniach 10 i 11
b. m. uratowano 57 rozbitków. Mo-
łokow dostarczył do Wankarem cię-
żko chorego proi, Szmidta wraz z
lekarzem Nikitinem. Prof. Szmidt
ma przeszło 39 st. gorączki, Na ууу>
brzeżu rozpoczęto ewakuację ura-

| towanych na psich zaprzęgach do za.
toki Opatrzności, dokąd przybyć

| mają okręty „Smolensk* i „Stalin-
R | grad”, We wszystkich osiedlach nad-

brzeżnych od Wankarem do zatoki
św. Wawrzyńca poczyniono przygo-

` ania na przyjęcie rozbitków, Do
| Weliem wysłano dotychczas 15 osób,

b O dalszej akcji ratunkowej brak
'| wiadomości. Wedle ostatniej radjo-

"| depeszy Uszakowa w obozie pozo-
+ | stalo jeszcze 28 ludzi, których ura-

towanie zapewnione jest w ciągu
| dnia dzisiejszego, o ile nie nastąpi

„  raptowne pogorszenie się pogody.
y czterech lotników są w

całkowitej gotowości do startu.

MOSKWA. (Pat), Wszystkie
pisma poświęcają wstępne artykuły
 bohaterstwu lotników i jakości sa-
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ministracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATORCM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENKIKA WILEŃSKIEGO"
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

'DZIENN
  

  

będziemy zmu-   
   Kwietnia 1934 r.  

wszystkich przewieziono na samolotach.
MOSKWA. (Pat). Dziś z obozu

rozbitków Czeluskina przewieziono
do Wankarem jeszcze 22 osoby. W
obczie pozostaje obecnie jeszcze tyl-
ko 6 osób. Proiesor Szmidt przewie-
ziony został na Alaskę. |

Ratowame rozbitków „Czeluski-|
na”, który po zatonięciu zmiażdźo-|
nego górami ledowemi statku rozbili
namioty na krze lodowej, zwróciło
uwagę na biegun północny i wysiłki
ludzkie, zamierzając do zbadania
Arktydy. >

W, dniu € kwietnią rb. upłynęło
25 lat, gdy śmiały podróżnik amery-
kański, Robert Peary, w 1909 r. do-
tarł powielkich wysiłkach do biegu-
na północnego.

fajemni:e Arktydy odkryły się
ludzkości stosunkowo niedawno do-
piero przed 39 laty, gdy znakomity
podróżnik Nansen wykazał, że poło-
żone nad biegunem przestrzenie są
głębokiem morzem, które w ciągu
całego roku pokrywa gruba powło-
ka lodowa. Przed Nansenem wśród
uczonych i żeglarzy panowały  naj-
przeróżniejsze wyobrażenią o Ark-
tydzie. Niektórzy twierdzili, że na
biegunie znajduje się stały ląd. Inni
widzieli tam wieczne lody. Najbar-
dziej jednak rozpowszechniąoną była
hypoteza o :stnieniu w centrum Ark-
tydy otwariego morza.

Pomimo, że od początku pierw-
szych prób dotarcia do Arktydy,
które rozpoczęły się w wieku XVI
dla znalezienia drogi morskiej na
Daleki Wschód, żeglarze natrafili na
lody niedostępne dla okrętów żaglo-
wych, hypoteza o morzu polarnem
utrzymywała się bardzo długo. Hy-
potezy tej gorąco bronił wybitny ge-
ograł niemiecki, August Peterman
w drugiej połowie ubiegłego wieku.

Sprawa otwartego morza polar-
nego miałaby duże znaczenie ekono-
miczne i dlatego pierwsze próby do-
tarcia do bieguna zawsze były zwią-
zane z tem zagadnieniem. Osiągnię-

i ' _ Uratowanie „rozbitkėo  „Czelūshina“

 

25-lecie odkrycia bieguna północnego

 
Wyjaśnienie rządu Rzeszy
w sprawie budżetu na zbrojenia.

LONDYN Pat. — ForeignOffice |
otrzymało dziś zm pośrednictwem
ambasadora brytyjskiego w Berlinie
memorjał rządu niemieckiego, uza-
sadniający wzrost wydatków budże-
towych Niemiec w zakresie prelimi-
narza morskiego, nadpowietrznego
i wojskowego. W odpowiedzi tej
Niemcy dają szczegółowe wyjaśnie-
nia z powodu podwyższenia wydat-
ków zbrojeń, ŻZaznaczając na wstę-

MOSKWA. (Pat), Wszyscy roz-
bitkowie z obozu Czeluskina prze-
wiezieni zostali ma kontynent. Na
lodzie pozostał tylko samolot Doro-
nina, uszkodzony przy lądowaniu w
obozie.

ubiegłego Fiidjoi  Nansen wysunął
zupełnie nowy i oryginalny sposób
dotarcia do szerokości północnej.
Postanowił on wyzyskać prądy mor-

   

13 kwietnia 1934 r.
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pie, že traktat wersalski nie naklada
pa Niemcy żadnych ograniczeń co
do wydatków, rząd niemiecki
oświadcza, że Niemcy posiadają
prawo dowolnego dysponowania co
do swoich wydatków budżetowych.
Dokument niemiecki podkreśla rów-
nież, że wobec tego, iż porozumie-
nie w sprawie redukcji zbrojeń wy-
duje się mało prawdopodebnem,
Niemcy muszą już obecnie podjąć
stosowne kroki, aby należycie wy-
posażyć swoje rozbrojenie. Co się

łem 32350 tys. funtów, memorjał
niemiecki wyjaśnia, że to powięk-
szenie wydatków spowodowane zo-
stało przygotowaniem do przekształ-
cenia 100000 ej Reichswehry z dłu-
gim okresem służby wojskowej na
armję większą z krótszym okresem
służby. Zwiększenie wydatków w za-
kresie marynarki z 2.500 funtów do
11.165 tys. funtów tłómaczone jest
koniecznością zastąpienia starych
i nieużytecznych statków i materja-
łów nowemi. Wreszcie co się tyczy
zwiększenia budżetu wydatków na-
powietrznych z 6.600 tys. funtów
na 10500 tys. funtów dokument
„niemiecki wyjaśnia, że samoloty
posiadające dotychczas tylko jeden
silnik ulegają zastąpieniu przez po- skie, idące od północnych brzegów

Syberji przez centralną część morza
Lodowatego do Grenlandji. Okręt
jego „Fram” istotnie poniosły prądy
morskie w pożądanym kierunku i 15
grudnia 1893 r. start jego znalazł się
na szerokości 85056',

Tak blisko bieguna nie znalazł
się żaden okręt ani przed Nansenem
ani po nim, Zatrzymany lodami
okręt zarzucił kotwicę, a Nansen u-
siłował dojsć pieszo do bieguna.
W. ten sposob dotarł do 86'14'.

Użycie sań szeroko zastosował
amerykański badacz podbiegunowy
Robert Peary. Urodził się on w
1856 r. w Pensylwanji. Po szeregu
ekspedycyj do Grenlandji Peary
wziął sobie za zadanie dotarcie do
bieguna. Myśl ta pochłaniała go od
początku jego działalności polarnej.
Upór, z jakim Peary dążył do wyko-
nania powziętego zamiaru, niema
sobie równ==$go w całej historji eks-
pedycji pod:óżniczych.

Charakterystycznym przykładem
uporczywości i żelaznej — епег
Peary'ego może być ekspedycja w
1898 r., kiedy to w drodze do biegu-
na odmroził sobie nogi wskutek
czego amputowano mu 7 palców. Z
ranami niezagojonemi Peary wyru-
szył znowu na północ, zabierając Z
sobą na wszelki wypadek protezy.
Drogę swą do bieguna Peary rozpo-
czął od przylądka Columbja, odleg-
łego od bieguna o 800 klm. Na przej-
ście do bieguna i z powrotem zużył
tylko 53 dni przyczem drogę po- cie punktu, przez który przechodzi

oś ziemska, wówczas nie było samo
dla siebie celem.

Pomimo, że korable XVI i XVII
wiekw nie inogły dotrzeć do lodów
Arktydy, niektórym odważnym, że-
glarzom udało się dotrzeć dość da-
leko ma północ. Tak np. znakomity
żeglarz angielski Hudson dotarł w
1607 r. do 80%5 szerokości północnej.

Przeszkody lodowe, które unie-
możliwiały dotarcie przy pomocy
okrętów na caleką północ, zmuszały
podróżników do wyszukiwania in-
mych sposovów: dotarcia do bieguna.
Takim środkiem mogły być sanie,

po raz pierwszy zastosowane przez molotów, cała bowiem akcja odby-
y| wała się na samolotach produkcji:

iła| Sowieckiej, jedynie Slepniow lata na:
aparacie amerykańskim, Masowo
napływają z od najwybitniej
szych uczonycl: i pisarzy oraz z po-

nś| szczególnych fabryk į instytucyj.
a tki nadzwyczajne o uratowaniu

141 Tozbitków odczytywane wczoraj
й! Późnym wieczorem w teatrach i in-,
ję| dych lokalach publicznych wśród:

$romkich oklasków. Z odgłosów pra-
y zagranicznej pierwsze nadeszły

4) lo Moskwy wiadomości prasypol- |
— iej, cytowane na pierwszych stro-

0) dicach wszystkich dzienników, Po-
sł0) Szczególne punkty  Czukockiego

| brzygotowane są do przyjęcia reszty

energicznego badaczą polarnego
Parry w 1827 r. Wi roku tym doko-
nał on próby dostania się do bieguna
od strony Szpitzbergu, lecz próba
ta nie powiodłą się. Zamiast glad-
kich pól lodowych, Parry znalazł
stłoczone złomy lodowe i osiągniąw-

wrotną odbył w ciągu 16-tu dni,
przebywając średnio 50 klm. na
dobę.

Zdumiewająca jest ta szybkość
przerzucania się po lodach basenu
północnego, gdyż doświadczenie|
wszystkich dalszych ekspedycji wy-
kazuje, że azienne przejście po lo-
dach 15 kbn. należy uważać już za
wielki sukces.

Należy zeznaczyć, że szybkość
posuwania się Peary'ego ku biegu-
nowi wywołała swego czasu podej-
rzenia, czy istotnie udało się znako-
mitemu podróżnikowi osiągniąć bie-
gun. Jednakże ścisłe badanie szla-
ków jego drogi wykazało, że wątpli-
wości były nieuzasadnione.

W, dniu 6 kwietnia 1909 r. po 23)
letnich wysiłkach Peary dotarł do,
bieguńa północnego. Po osiągnięciu|
tego celu Peary dalszych wypraw|
zaniechał. Wyprawy jego miały,
charakter sportowy. Badanią nauko-
we interesowały Peary'ego bardzo,
mało. : szy 82045' zmuszony był powrócić.

W1900 r. wloch Cannie przy pomo-
cy zaprzęgu psów do nart osiągnął,
rekordową na owe czasy szerokość
północną — 86'34'. Z końcem wieku.

   

Protestanci przecho
WIEDEN (Pat.) „Wiener Zeitung"

dalszym badaczom, z

датарслу у 7

Peary ctworzył jednak drogę
których je-|
północnego,
mi

O Y ewy: |

dnak nikt do bieguna
mie dotarł,

   

dzą na katolicyzm.
gelickiego i prosi z pokorą i przy-|

of“! tozbitków. Dziesiątki sań, zaprzężo-|ogłasza list wystosowany do Ojcz|ięcie do jedynego świętego kato-
ef] tych w psy, przygotowane są

„| brzewiezienia rozbitków. Czukczo- protestanckiej Karola  Thiemego,
do|Swiętego przez profesora teolugji| lickiego Kościoła.

Dzienniki donoszą, że staowisko
| wie i Eskimosi przygotowują swoje |w którym zaznacza, że nie możesię| profesora Thiemego podziela 600
3 do przyjęcia członków załogi) pogodzić z postępowaniem nowego|pastorów ewangelickich.

| Prof. Szmidta,
vag

biskupa niemieckiego Kościoła ewan-

siedające kilka silników. Dokony-
,wene jest to w interesie bezpie-
|czeństwa żeglugi napowietrznej.
Zwiększenie wydatków awjacyjnych
tómaczone jest koniecznością zor

tyczy powięxszenia wydatków na) AZ я i
wojsko z 8750 tys. funtów na ogė-|bais“ i „Temps“ ogłaszają pełny

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem | przesytką pocztową Z. 4 gr. 08, 22

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | wtekście (6 lamowe)35gr. za
tekstern (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstuma po 25 gr. Ogłoszenie
<yłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e ZS proc. drożej. Termizy

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

RYGA. W kołach politycznych
Zwraceją uwagę na niepokojące
głosy prasy francuskiej o wpływach
niemieckich w państwach baltyc-
kich, a właszcza w Litwie. Niemcy
równocześnie z rozwijaniem szero-
kiej propagandy narodowo-socjali-
stycznej wywiersją na państwa bał-
tyckie silny nacisk ekonomiczny.
Ponieważ znaczna część kapitałów

Memaljał W Sprawie
PARYŻ, (Pat). „Journal des De-

jtekst memorjału, wręczonego dziś
ministrowi sprawiedliwości Cherono
wi przez panią Prince i jej syna.

Fiipoteza wypadku lub samobój-

wykluczona, gdyż zbyt wiele dowo-
dów przemawia za tem, że popelnio-
no zbrodnię. Po wyliczeniu tych do-
wodów  memorjai podkreśla, że
wszystkie nici prowadzą do klubu
hippicznego Frolique i że nie dość
jasno wyświetlono rolę Simonowi-
cza. Kównież alibi Tribouta nie jest
dość przekonujące. Tak samo zezna-
nia Lussatsa, Carbonesa i Spirito
wykazują sprzecznościiwymagają
wyjaśnień,

Memorjał podkreśla, że Prince
został zamordowany w przeddzień
przedstawienia prezesowi Lescouve
odnośnych dokumentów. W. dalszym
ciągu memorjał poddaje analizie sto-
sunek Prince'a do Pressarda. Trzy ganizowania ochrony ludności przed

atakami napowietrznemi. Odpowiedź
niemiecka wywołała w brytyjskich
kciach rządowych jaknejfatelniejsze
wrażenie. (lważają tu dozbrojenie

Niemiec za przesądzone, W kołach

puszczenie, że powyższa odpowiedź
Niemiec umocni rząd brytyjski w
przekonaniu o konieczności współ-

rancyjnych. Spodziewane jest, że
rząd poda odpowiedź niemiecką do
wiadomości lzby gmin w sposób
oficjalny jutro popołudniu.

LONDYN. (Pat). Trzej obywatele polscy
Icek Jakób Najmark, Bernard Turek i Ed-
ward Popielec, oskarżeni o fałszerstwo bry-
tyjskich papierów wartościowych, stanęli
dziś przed sądem policyjnym w Londynie.

Uskarżony Najmark, lat około 50, jest
handlarzem koni, które przewoził z Gdyni
do Hull, Najmark kilkakrotnie odbywał już
tę podróż na statkach polskich, był kilka-
krotnie w Londynie i posiadał książeczkę
rejestracyjną, wydaną przez policję angiel-
ską obcokrajowcom przebywającym w Lon-
dynie dłużej niż 3 miesiące.

Oskarżony Turek liczy około 45 lat,
Oskarżony Popielec, sprawiający wraże-

nie człowieka wytwornego i inteligentnego
i podający się za dyrektora t-wa handlowe-
$o w Warszawie, liczy lat ok. 40,

Oskarżeni byli obecni na dzisiejszej roz-
prawie, ale nie zeznawali Zeznania skła-
dali agenci Scotland Yardu, którzy dokład-
nie przedstawili przebieg aresztowania.

Turek i Popielec przyjechali do Lon-
dynu 2 kwietnia rano. Agenci Scotland Yar-
du oczekiwali ich w porcie Harwich i śle-
dzili ich w drodze z Harwich do Londynu.
W Londynie na slacji Turek i Popielec, za-
ładowawszy 4 walizki na taksówkę, odje-
chali do hotelu Imperjal. Agenci Scotland
Yardu śledzili ich w drugiej taksówce. O-
skarżeni najwidoczniej zorjentowali się, że
są ślędzeni.

Po przybyciu do hotelu Imperial Turek
i Popielec weszli do wnętrza hotelu, Walizki
zostały zabrane do hotelu, lecz po chwili
obaj wyszli na ulicę, przyczem  Popielec
miał w ręku jedną walizkę, W tej chwili
zostali aresztowani przez agentów Scotland
Yardu,

Aresztowanych przewieziono do ko-
misarjatu policji i tam zażądano otwarcia
walizy, Oskarżeni oświadczyli, że bagaż nie
jest ich własnością i że mie posiadają klu-
czy od walizek, Przystąpiono do rewizji o-
sobistej. Pod podszewką kapelusza Turka
znaleziono zawinięty w banknot kluczyk,
który otwierał trzy walizy,
W jednej z waliz znaleziono przeszło

1.900 arkuszy fałszowanych znaczków opłat
od świadczeń socialnych, w drugiej przeszło
1.300 arkuszy, w trzeciej 1.275 arkuszy,

Oskarżony Najmark przyjechał do Lot-
dynu tegoż dnia, później, Agenci policyjni
aresztowali go. Najmark lał przy sobie
tylko jedną walizkę i teczkę. W teczce zna-

 
politycznych wyrażane jest przys |

działania z Francją przez przychy-|
lenie się do francuskich żądań gwa-

główne raporty w sprawie Stawiskie
$o zostały zakomunikowane Pressar
dowi przez zmariego radcę. Jest rze-
,czą niezaprzeczalną, żę Precsard
(miał wszystkie te dokumenty w.
(swoim ręku. W obecności pewnego

| skarżył się, jak to Pressard w ordy-
|narny sposób zwracał uwagę Pria-
ce'owi, że ten nie zwrócił mu uwagi
na jeden z tych raportów, Wówczas
Prince miał zamiar spoliczkować
Pressarda. Później, gdy skandal stał
się głośnym, Pressard odbył rozmo-
wę z Princem. Prokurator był bar-

Fałszerze papierów wartościowych
stanęli przed sądem.policyjnym w Londynie.

ka i Popielca potwierdzony został również
przez iakt, że część rzeczy, znajdujących
się w tych walizkach, należy, jak się zdaje,
do Najmarka,

Rzeczoznawca  Waterlow oświadczył

szowane. Ogółem znaleziono 619 tys, znacz-
ków nominalnej wartości 64.700 funtów.

Sędzie orzekł przekazanie sprawy do
dochodzenia karnego. Sprawa będzie roz-
patrywana prawdopodobnie w drugiej poło-
wie maja.

W czasie dzisiejszej rozprawy wszystkie
zeznania, złożone przez agentów Scotland
Yardu, tłómaczone były oskarżonym w ży-
dowskim żargonie, oskarżeni bowiem nie ro-
zumieją po angielsku.

Sprawa przedstawia się w obecnem
stadjum dość tajemniczo, Nie ulega wątpli-bę
wości, że oskarżeni, którzy nie znają języka

BERLIN. ;Pat). Ubiegłej nocy w
miejscowości Kucoby na Śląsku O-
polskim wydarzyła się straszna eks-
plozja,
śmierć.

teru i spirytusu, przeznaczone
przemytu do Polski, We wtorek wie
czorem do zagrody przybyło 7 prze-
mytników, którzy mieli zabrać część

 leziono portiel, w portielu zaś klucz, taki
sam jak Turka i który również otwierał
wszystkie trzy walisz zatrzymane  po-|
przednio. W portielu Najmarka znaleziono
również małe zawiniątko, w którym była|
srebrna moneta, 6 pojedyńczychter.|
skich znaczków opłaty od świadczeń -|
nych rozmaitej wartości, Każdy ze znacz-
ków odpowiadał typowi —, podrobio-
mych. Związek Najmarka z walizkami Tur-

STRON XII + 494,
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stwa, zdaniem memorjału, musi być|

urzędnika munisterstwa spraw za-
,granicznychi rodziny swej Prince

stanowczo, że znalezione arkusze są siał-|

 

Wpływy niemieckie w Łotwie.
ragranicznych w Łotwie jest nie-
miecka, prawie wszystkie banki w
Łotwie pozostają pod kontrolą nie-
mieckich narodowych socjalistów.
Niemcy najsilniej reprezentowani są
w ziemiaństwie i przemyśle, a czę-
ściowo w handlu. Te właśnie koła
wywierają największy wpływ na ży-
cie polityczne kraju.

si IGRAZO ROWOEEWA ASTRO SI

Zanoldowania Piūtė“a,
dzo pizygnębiony i piakai. Prince
zlitowai się nad nim i postanowił
zredagować notatkę łagodzącą od-
powiedziainość Pressarda. Następnie
jednak miał Prince wyrzuty sumie-
nia i postanowił przedstawić całą
sprawę prezesowi Lescouve, a $dy-
by Pressard za odkładanie sprawy
czynii jego odpowiedzialnym, miał
oświadczyć, że świadectwo Pressar-
da niewiele jest warte, gdyż złożył
on już iaiszywe zeznania przed są-
dem w czasie rozpatrywania sprawy
Qustrica. Zamordowany sędzia miał
oświadczyć, że między aim a Pres-
sardem istnieje šmierilna nienawiść.
Początkowe Prince miał przedstawić
caią sprawę Lescouve 17/2, ale po-
nieważ dokumenty posiadał jeszcze
wtenczas Pressard, więc rozmowę
przesunięto na 21/2, Uniemożliwiła
to śmierć Prince'a. Miemorjał pod-
kreśla wreszcie dziwną zbieżność
niektórych iaktów i domaga się gru::

j townego ich zbadania.

SANLai,LEO ЧЕУ

Tajemnicza zbrodnia.
WASZYNGTON. (Pat). Z Seattle

,w stanie Waszyngton donoszą © ©-
hydnej zbrodni, której ofiarą padło
4 mężczyzn i 2 kobiety, Zwłoki za-
mordowanych nosiły ślady znęcania
się. Ofiary zbrodni, na których wi-
doczne były prócz poważnych usz-
kodzeń cielesnych rany postrzałowe,
miały skrępowane sznurami nogi i
ręce. Policja aresztowała 5 mężczyzn
i 3 kobiety, podejrzanych o udział w
tej tajemnicze; zbrodni.

 
 

i którzy mieli bardzo mało pieniędzy, u
wszystkich trzech znaleziono Ł. 50, posia-
dają w Aaglji wspólników, dotychczas nie-

| wykrytych, Według pogłosek, główm
wspólnikiem ma być Anglik, który miał ich
oczekiwać w Londynie. Zorjentowawszy się,
że Scotland Yard śledzi oskarżonych, zdo-
łał w ostatniej chwili umknąć i podobno
znajduje się obecnie w Polsce. Istnieje rów-
nież przypuszczenie, "że oskarżeni za ро-
średnictwem tego Anglika mieli łączność z
różnemi większemi firmami angielskiemii

które zatrudniają większą liczbę pracowni-
ków i kupują znaczki na większe sumy,
Firmy te prawdopodobnie były odbiorcami
fałszywych znaczków, inaczej trudno sobie

| wyobrazić, dlaczego oskarżeni przywozić
mieliby do Londynu tego rodzaju falsyfi-

| katy. ei iBUS

 

STRASZLIWA EKSP_OZJA ETERU.
eteru. W czasie przelewania eter
wylał się i nastąpił wybuch, od któ+

| rego cała zagroda stanęła w płomie-

 

od której kilka osób poniosło | niach. 5 dzieci Gruzki, jego bratowa
Zaniieszkały nad granicą |i jeden z

chałupnik Piotr Gruzka ukrywał w | śmierć na miejscu, Sam Gruzka z żo-
swojej zagrodzie większe zapasye- | ną doznali ciężkich poparzeń. Pozo-

do stałych 6 przemytników, którzy wy-
|szli z katastroly również poparzeni,

przemytników ponieśli

zdołało zbiec.

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny I Polska"
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dziełoj

ROMANA DMOWSKIEGO
t:

„PRZEWROT“
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.
ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pącztowem lub po nadesłaniu
należności na konte „Gazety Warszawskiej” w P. K. O, Nr. 104,
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Sytuacji © Rumunji
W obronie konstytucji—Przeciw-

ko lewicowej dyktaturze.
Depeszy doniosły o udaremnieniu

wielkiego zamachu na królą rumuń-
skiego, jego rodzinę i rząd. Zamach
miał być wykcnany w ten sposób,
że miano wysadzić dynamitem ka-
tedrę w Wiielkanoc (według starego
stylu) podczas obecności tam króla z
rodziną. Komunikat urzędowy rządu
rumuńskiego zaprzecza częściowo tej
wiadomości, bagatelizując ją i twier-
dząc iż należy ją traktować jako wy-
kroczenie kilku niższych funkcjonar-
juszów.

Zdaje się, iż sprawę powyższą na-
leży traktować w związku z wiel-
kim procesem bukareszteńskim o za.
bojstwo premjera Duci. Skończył się
on wyrokiem  skazującym trzech
zamachowców na dożywotnie cięż-
kie roboty. Nawiasem zaznaczyć
trzeba, że według obowiązującego w
Rumunji prawa, była to najwyższa
kara, jaką sąd mocen był podykto-
wać. Reszta oskarżonych w liczbie
okoio 40 zostałą uniewinniona.

Wyrok ten, jak widać z prasy ru-
muńskiej, wywołał w szerokich ko-
łach społeczeństwa rumuńskiego
zdziwienie, a nawet oburzenie. Bo-
wiem owi trze; skazani byli właści-
wie tylko pionkami, ślepem narzę-
dziem w ręku tamtych czterdziestu,
przywódców ink zw. „żelaznej śwar-
dji”, organizacii zbliżonej poniekąd
do włoskiego iaszyzmu, bardziej je-
szcze do niemieckiego hitleryzmu i
przez rząd niemiecki popierany.

Poważniejsze koła prawnicze ru-
muńskie pośpieszyły wyjaśnić opinii,
że sąd nie był mocen na podstawie
obowiązującego prawa wydać inne-
$o wyroku, prawo to bowiem karze
jedynie popełuiona zbrodnię,wszelka
zaś agitacja polityczna nawet naj-
skrajniejsza nawet jawne podżeganie
nie jest przewidziane przez kodeks,
który jedynie obowiązującym jest dla
sędziego.

- Wielce znamiennym jest jednak
fakt, że właśnie dnia tego, gdy za-
padł wyrok w sprawie zabójców Du-
ci, sejm rumuński przyjął bardzo
znaczną większością głosów nową u-
stawę, zaproponowaną przez min.
sprawiedliwości Wiktora Antonescu
„w celu ochrony porządku publicz-
nego, swobody i konstytucji". Nowa
ustawa przewiduje znaczne obostrze
nie kar nietylko za dokonane prze-
stępstwa polityczne, ale także za
wszelką agitację, zmierzającą do о-
balenia istnieiicego porządku.

Wpływowe pismo  bukareszteń-
skie „Lupta” w artykule widocznie
inspirowanym przez koła rządowe.
wywodzi, że we wszystkich tych kra
jach europejskich, gdzie panowała
tak zw. Kiereńszczyzna, gdzie nie
zastosowano pizeciwko wszelkiego
rodzaju przewiotowcom  odpowied-
nich, energicznych środków, wolność
obywatelska została pogwałcona,
władza przeszłą w ręce dyktator-
skie — obojętnie czy to jest dykta-
tura lewicowa czy prawicowa.

Rumunja, od czasu wojny świato-
wej nieustannie narażona jest na 0-
bydwa te niebezpieczeństwa: lewi-
cowe i prawicowe. Wprawdzie uda-
ło się po długiej walce okiełzać do
pewnego stopnia ruch przewrotowy
lewicowy, t. j. komunistyczny, ale
stało się to kosztem niebywałego
rozrostu niebiezpieczeństwa prawi-
cowego, reprezentowanego przez
„želazną gwardję“.

Pismo wylicza caly szereg zama-
chów politycznych, dokonanych w
czasach ostatnich: w Jassach zamor-
dowany zostal prefekt policji Man-
cin, sprawcą byt „kapitan”* „gwardji
żelaznej”. W. Bukareszcie strzelano
do znanego polityka d-ra Wajdy; w
tym wypadku zamachowcem był ko-
munista. Dalej raniony został przez
członka „śwardji” b. min. spraw we-
wnętrznych Angelescu. Pismo przy-
tacza jeszcze szereg zamachów na
mniej wybitne osobistości.

Dalej wywodzi „Lupta”, że tego
rodzaju czyny nie przyniosą odro-
dzenia. Kraj potrzebuje reiorm, pra-
cy kanstrukcyjnej, ale nie rewolucji.
Zabójstwo premjerą Duci nie było
czynem O ionym, nie jest też
objawem specjalnie rumuńskim, to
jeden z epizodów wielkiej wszech-
światowej waiki przeciwko cywili-
zacji, przeciwko  trakta-
tom pokojuwym, które zapew-
niły swobodę narodom uciemiężo-
nym. Cała ta akcja skierowana jest
przeciwko konsolidacji tych naro-
dów a podsycana przez zwolenników
rewizji traktatów.

Jako szczegół, charakteryzujący
nastroje rumuńskie, przytoczyć moż-
na wynik wyborów uzupełniających,
jakie niedawno odbyły się w jednym
z okręgów Bukaresztu na miejsce
zamordowanego Duci. Do wyborów
tych stanęła także „żelazna śwar-
dja”, której kandydat Vasilescu Val-
jean zdobył na ogólną liczbę 85 tys.
wyborców zaledwo 1500 głosów.
Najwięcej głosów padło na kandyda-
ta stronnictwa liberalnego (49 tys.)
oraz narodowego stronnictwa chłop-
skiego (29 tys.j.

Powyższe dane zaczerpnęliśmy z
prasy rumuńskiej, która w przeważ-
nej swej częśc: reprezentuje panują-
cy dziś tam kierunek liberalny.
Stronnictwo _ liberalne dąży do
wzmocnienia Małej Ententy, do ści-
«łej współpracy z Francją, do utrzy-

„Niechlujna robota".

„Robotnik“ cytuje nam jeszcze

jeden szczególnie ciekawy przykład
podobnej roboty, który pozwolimy
sobie przytoczyć:

„Niechlujna robota” nie jest wyłącz-

nym przywilejem izb ustawodawczych.

Wczorajsza „Polska Zbrojna” podaje odbit-

kę fotograficzną adresu, doręczonego marsz.

Piłsudskiemu przez kawalerję wraz z buz-

dyganem.

W. adresie tym w wyrazie „rozstrzy-

gnął brak litery +.

Taki brak w dzienniku, drukowanym

pośpiesznie, jest wybaczalny. Ale w adre-

sie hołdowniczym inaczej tego nazwać nie

można, jak „niechlujną robotą”.

Nałóg.
Dziwi nas, že „Robotnik“ z tego

tytułu wyraża jakieś zdziwienie. Nas
przyzwyczaiła do tego w znacznej

mierze Polska Agencja Telegraficz-

na.

Oto niedawno agencja ta roze-

słała komunikat o obchodzie 1100-ej

rocznicy śmierci jednego z wielkich
ludzi Japonii.

„Warszawa PAT. W. Japonji odbywają

się obecnie przygotowania do uroczystego |

„Kobo Daishi, ur. w r. 776 przed J.|

Chrystusem (za życia naszący nazwisko

Koukai), jako dwudziestoletni młodzieniec

stał się zakonnik.em buddystycznym...“.

Przytaczając ten komunikat P.A.

T-icznej feljetonista „Polonji“ zapy-
tuje +

Zaraz, zaraz... Kiedy to on się urodził?

W r. 774 przed Narodzeniem Chrystusa?

To skąd ta 1100-1 rocznica? Przecież 774

 

 

Artykuł p. Birżyszki w „Musu
Vilnius” wywołał dziś życzliwe u-

wagi na łamach polskiego „Dnia!

Kowieńskiego. Naturalnie pismo

polskie nie godzi się na wnioski

działacza litewskiego, uważa wszak-

że tendencję autora za próbę zdro-

wego, życiowego podejścia do spra-

wy stosunków litewsko-polskich.

Nasz pogląd wypowiadamy w ar-

tykule wstępnym, tu przytaczamy

interesujące wyjątki i uwagi ko-
wieńskiego pisma polskiego o obec-
nym stanie rzeczy w Litwie. „Dzień
Kowieński' pisze:

(Tu, w Litwie, tylko schodząca już z

areny życia społecznego starsza generacja|

zna, odczuwa i pamięta Wilno z czasów

przedwojennych. Dla pokolenia młodego,|

które wyrosło w niepodległej ojczyźnie,|

Wilno jest to terra incognita, znana już |

tylko bądź z podręczników historji, bądź ze!

wspomnień lat dziecinnych. Tych,których |

łączą z Wilnem żywe więzy dłuższego po-

bytu i obcowania, jest coraz mniej. Tych,

dla których gród Gedymina stopniowo staje

się oderwanem marzeniem, ideałem bez o-

kreślonej życiowej karnacji, jest coraz wię-

cej. Wilno w wyobraźni narodu litewskie-

go powoli błękitnieje, oddala się w per-

spektywie historji, kształty jego zacierają

się w mgle czasu. Ideał wileński, nie prze-

stając być wzniosłym, traci swe naturalne,

czerpane bezpośrednio z życia ciepło,

sztywnieje według martwych szablonów po-

litycznej propagandy. Jeszcze drugi taki

kilkunastoletni okres „bez stosunków** — a

Wilno stanie się dla Litwinów jedynie mar-

twą tradycyjną relikwją, symbolem.

Nie możemy, oczywiście, skon-
trolować. ile w tym barwnym spisie
jest prawdy. Możemy wszakże za-
pewnić „Dzień Kowieński”, iż dale-
ko odbiega od prawdy to, co pisze o
znajomości stosunków w Litwie
przez nas, wilinan. Wiemy trochę
więcej, jak wygiąda Litwa, niż to co
przypisuje nam polski organ ko-
wieński, gdy twierdzi:

Jeszcze gorzej sprawa się pizedstawia,

gdy chodzi o stcsunek odwrotny, ponieważ

Wilno od czasów przedwojennych niewiele

się zmieniło, zaś współczesna Litwą — to

zupełnie nowy świat.
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Z prasy.
plus 1934 to jest, o ile się nie mylę—2708.

Więc czyżby w Japonji nie umieli liczyć?

Niby co za porządki?! Chyba p. Koukai,

rozpowszechniają: prawo, zapomniał o roz-

powszechnianiu arytmetyki. Wszystko moż-

liwe.

Ale skąd w takim razie został on w

20-tym roku życia zakonnikiem buddystycz-

nym, kiedy Budia urodził się dopiero w

roku 600, czyli w stokilkadziesiąt lat póź-

niej? Czary jakieś, czy c0...?

Napewno.

Ale nie koniec na tem, bo oto,
czytamy dalej w komunikacie
P. A. T-icznej

„W r. 804 przed J. Chrystusem udał
się do Chin i tam studjował ezoteryczną

doktrynę, zwaną przez hindusów „Tantra”,

a przez japończyków „Makkyo”.

Ten ustęp ostatecznie wyprowa-
dzą z równowagi feljetonistę „Polo-
nji”, który woła:

Jezus Marja! Był zakonnikiem buddy-

stycznym przed narodzeniem Buddy, a w

30 lat przed swojem własnem urodzeniem

udał się do Chin! Na studja! Po „Tantrę“-i

„Mikkyo“!!!!

A niech to jasna Tantra wežmie!

Czy PAT przypadkiem nie jest — Wiel-

kim Mistrzem Rozpowszechniającym Duby

Smalone...?1

Dawniej przynajmniej sprawozda

nia z uroczystości i akademii imieni-

nowych podawano względnie ściśle,
zmieniając jedynie nieco (oczywiście
in plus) liczbę obecnych, ale teraz

jak widać z przykładu cytowanego

w „Robotniku”, nawet adresy hoł-
downicze wymegają korekty.

 

U NAS I W LITWIE.
w krzywem zwierciadle skąpych wiadomo-

ści, przedostających się na „zakazaną*

stronę drogą „poczty pantoilowej* bądź u-;

rywkowych, często nieścisłych, przesadnych

i przeważnie ma'qcych posmak sensacji in-

formacji prasowych; drudzy z łezką senty-

mentu poczciwie zamykają swoje o nim wy-

obrażenia we wspomnieniach o „białym

dworku na Litwie”; trzeci wreszcie —
przeciętny ogół — poddając się różnym na-

strojom, wogóle wie o swej miedzę żyją-

cej sąsiadce tyle, co o wyspach Hawaj-

skich.

„Dzień Kowieński" naszego, to
jest wileńskiego, zainteresowania się
Litwą (recte Kowieńszczyzną) nie
docenia. My wiecej wiemy o was
niż wy o nas.

Warto, by o tem wiedzieli nietyl-
ko Litwini, als i Polacy, osiadli w
Litwie. I dlatego my realniej i bar-
dziej życiowo traktujemy sprawę li-
tewską. ‚ .

Przed odwiedzinami p. Barthou..
Znakomity dziennikarz francuski

p. Emile Bure pisze w L'Oidre nr.
1580 z 8-go bin.

„Układ niemiecko-polski z 26-go stycz-
nia 1934 zagrozi” sojuszowi  francusko-pol-
skiemu, a tylko niewiele dzienników Iran-

cuskich spotkało się z L'Ordre w ostrzeże-

niu o tem ogółu francuskiego. Niektórzyz
naszych kolegów wieńczyli nawet pułk.
Becka, polskiego ministra spr. zagr., który
napewno żywi wubec Francji uczucia dość

mieszane. Twierdzili oni, że kraj nasz ni-

śdy nie miał przyjaciela wierniejszego, niż
ten młody i sympatyczny, jak mówili, fawo-
ryt marszałka Piłsudskiego. Gdyby mówili
prawdę, trzebaby pazawsze zwątpić o przy-

jaźni polskiej, a wierzyć naszym germanoti-
lom, którzy nieustanie ją przedstawiają jako

zwodniczą.
Jesteśmy dostatecznie uposażeni w

zmysł rzeczywistości, by nie niepokoić się
zbytnio objawami nieufności, któremi Pol-
ska zasypywała nas w ostatnich czasach ze
świadomą bezceremonjalnością. Czy pułk.
Beck, a nawet marszałek Piłsudski, chce

czy mie, los ich kiaju jest związany z losem Któż go jeduak zna po tamtej stronie
kordonu? Dla jednych odbija się on jedynie

20,000
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mania traktatów pokojowych i prze-
ciwstawia się Niemcom i Hitlerowi,
który na gruncie rumuńskim prowa-
dzi czynną akcję i stara się pozyskać
wpływy. Nie godzi się zamilczeć, że
śród liberałów rumuńskich dość
znaczną rolę grają masoni, którzy,
jak wszędzie, są tu elementem de-
strukcyjnym. $

Według ostatnio nadesziych dro-
gą okrężną wiadomości z Bukaresz-
tu, policja rumuńska aresztowała w
szeregu miast siedmiogrodzkich kil-
kadziesiąt osób pod zarzutem nale-
żenia do spisku pułkownika Pre-
kupa.
Jak się okazuje, po kilkudniowem

śledztwie wyjaśniły władze rumuń-
skie, że zamachowcom przyświecała
przedewszystkiem myśl obwołania
dyktatury wojskowej i skłonienia
króla, by sam stanął na czele dykta- |
tury. Tem samem wszystkie wersje, |
jakoby istniał zamiar wymordowania |
rodziny królewskiej wraz z królem|
Karolem, są pozbawione wszelkiej
podstawy. Okazuje się, że środki:

  wybuchowe, znalezione u spiskow-

padło wczoraj w 2 dniu elągnienia 3 klasy
w największej t najszczęśliwszej

w WILNIE — xouekrusze

 

naszego i nie mogą nas zawieść, nie spra-
|wiając zawodu sobie samym. W  śruncie
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ców, nie były niebezpieczne. Były to
petardy, któremi chciano wywołać
w stolicy zamieszanie, by móc tem
łatwiej dorwać się do władzy. Plan
bowiem był następujący: Korzysta-
jąc z zamieszania, mieli zamachowcy
uwięzić członków rządu, zmusić rząd
do dymisji, rozwiązać parlament i
ogłosić dyktaturę, a postawiwszy
króla przed faktem dokonanym, zło-
żyć władzę w jego ręce, jako dykta-
tora. Nie ulega wątpliwości, że plan
szedł po linji programu żelaznej
śwardji, która, jak dowodzi przebieś
procesu przeciwko mordercom Du-
ci, ma w armji, a szczególnie śród je-
neralicji, licznych i wpływowych
zwolenników. Niezależnie od strony
politycznej istniał też zamiar usu-
nięcia pani Lupesku.

— Sprostowanie. Na wstępie wczoraj-
sżego artykułu wstępnego wkradł się błąd,
który niniejszem prostujemy.

Zamiast: „W Austrji o stosunkach opo-
zycyjnych mówi się” — powinno być:

„W Anglji o stronnictwach opozycyjnych
mówi się”, a

x, е 237е

 

мааеан _
W. Pabjanicach rozpocząi się pro-

ces przeciwko 16 osobom, oskaržo-|

nym o udział w krwawych zajšciach°

z policją w czasie strajku robotni-|

ków włókienriczych w marcu ub.|

roku, |
Jak wiadomo, w czasie tych zajść

pięciu robotników zostało zabitych|

a kilkunastu rannych. |
Do rozprawy powołano 71 świad-|

ków. |

Politechniki Lwowskiej?
Zapowiedziana jeszcze na jesieni

r. ub, likwidacją Wydziału Lasowe-

go Politechniki Lwowskiej nie prze-'
staje być w dalszym ciągu źródłem
wielkiego niepokoju dla społeczeń-
stwa Małopolsii Wschodniej. :

Przed dwoma dniami przybył do
Lwowa wiceminister oświaty, ks.'
Żongołłowicz, który w czasie swego
parodniowego pobytu zajął się m. in. |
itą sprawą. Wicemin. ks. Žongolio-|
kicz odbył konierencje zdodana |
wydziałów i rektorami oraz zwiedził
szczegółowo wszystkie zakłady po-
litechniczne. Jakie były wyniki na-
rad i czy Wiydział Lasowy zostanie
od nowego roku akademickiego zwi-
nięty — niewiadomo.

:Hitlerowskie» metody
w walce wzajemnej organizacyj

żydowskich.

W Stanisławowie przy ulicy Go-
łuchowskiego w domu, zajmowanym
przez żydowską organizację skauto-
wą „Menorach”, ideowo zbliżoną do
ruchu rewizionistycznego Żabotyń-
skiego, wybuchła maszyna piekielna.

Zniesienie wydziału” leśzego |

 Wskutek wybuchu zawalił się strop
jednej z ubikacyj, przyczem runęła
część ściany | wyleciały wszystkie|
okna. Wybuch nastąpił wskutek pod,
łożenia bomby, która była umiesz- |
czona w skrzynce żelaznej, wielko-|
ści 30 cm. Znajdował się w niej pre-
cyzyjny mechanizm zegarowy z ba-|
terją elektryczną. Maszynę podłożo-
no w piecyku. Sprawca dostał się na|
piętro domu, w którem mieszcząsię |
lokale zajmowane przez t. zw. Hach-|
haren to jest „wyszkolenie pione-
rów” przez rozbicie kłodki od
drzwi.

Najskuteczniej waikę
z żebractwem można prowa-
dzić zapomocą bonów jałmu- žniczych „Caritasu“

rzeczy taksamo myśli ogromna większość

narodu polskiego i prasa polska niewątpli-
wie silny dawałaby temu wyraz, śdyby nie
była poddana twardej cenzurze. Prof. Sta-
nisław Stroński, poseł na Sejm członek ko-

misji spr. zagr. w uwagach, ogłoszonych
wczoraj przez Agence de la Presse Franco-

Etrangere, mówi: Bardziej, niż kiedykal-

wiek, jest rzeczą niezbędną, by największa
jasność i największa ufność panowały obec-

mie w stosunkach między Francją i Polską,
których cele i drogi zupełnie te same.

Są oczywiście w Polsce i zdecydowani
germanofile. Czyż jednak nie mamy ich i
we Francji? Są to ludzie albo mający
skłonność do samobójstwa, albo będący о-
fiarami fałszywej ideologii, albo kierujący
się interesem osobistym. Jeden z germano-
filów polskich niedawno zwierzył się ze

swych poglądów (tu następuje przytoczenie
ustępu z niedawnego wystąpienia p. Stud-
nickiego w „Wiad. Liter.“).

Gdyby Polska miała popaść znowu w
słabości, które doprowadziły ją do niewoli,
Niemcy miałyby najlepsze widoki spełnienia
swych wielkich zmysłów pangermańskich.
Ale Polska już w to powtórnie nie popad-
mie. Temi dniami p. Laroche, ambasador
nasz w Warszawie, miał z marszałkiem Pił-

sudskim burzliwą rozmowę, ale wynik był

ostatecznie zadow lniający, gdyż rząd pol-

ski zaniechał zarządzeń, mogących niepo-
koić rząd czechosłowacki, które powziął
niespodziewanie. Nic nie stoi przeto na
przeszkodzie podróży naszego ministra spr.

zagr. do Polski...

Nikt nie ma większych danych, niż

Louis Barthou, nasz obecny minister spr.

zagr. który był sprawozdawcą traktatu
wersalskiego, by "ygładzić trudności jakie
powstały między ! 'ancją i Polską. Także i
nasz kraj popełni: cieżkie błędy, których
zaprzeczenie byłob; niecelowe. Za dużo
ofiar złożył wszechiudzkości w swym nie-
rozumnym pacyfiźmie, a przyjaciele Francji,
zaniedbywani przez nią, słusznie mogli być
urażeni, widząc, ze schlebia ona i dogadza
swym wrogom. Powracając do dyplomacji
ustalonej, której nigdy nie powinien był
porzucić, odnajdzie kraj nasz swą dawną
powagę. Słusznie mówi p. Stroński: Klucz
sytuacji europejskiej jest we Francji. Hitler
tak dobrze to rozumie, że stara się oder-

wać jednego za drugim naszych  sojuszni-
ków. Obecnie intryguje u  Jugosłowian,

choć może tem zrazić sobie Mussoliniego,

którego pomoc jest dłań jeszcze konieczna.

Tak jak sprawy idą, możemy się spodzie-
wać, że Francja uzyska w końcu nagrodę

za swą szczerość i uczciwość”.

Głos ten, ak i inne liczne w o-
becnej chwil. świadczy, że we
Francji żywo odczuwa się potrzebę
wyrównania stosunków  francusko-
polskich, któremu mają służyć od-
wiedziny p. Barthou. 
 

  

JNTOURIST- Z.S.R.R.
urządza zwyczajem lat ubiegłych w LENINGRADZIE

w dn. od20 do30majar.b.

kolosalny testival MUZYCZNY
z udziałem najwybitniejszych sił świata muzycznego

i teatralnego ZSRR oraz innych państw

PROGRAM FESTIVALU w skróceniu przedstawia się,

"Jak następuje:

1) Koncert symfoniczny pod dyr. A. B. Gauk. W programie utwo-
ry Czajkowskiego, Szostakowicza oraz współczesnych kompozy-
torów Z $5 R R. przy udziale dziewigcioletniej dyrygentki Mar
garity CHEJFEC.

2) Symfonja obronna LWA KNIPERA z udziałem chóru czerwono
gwardzistów i orkiestry.

3) Dwa koncerty symfoniczne pod dyr. MITROPULOSA (Grecja).
W programie m. in: a) utwory BORODINA oraz rosyjskich kla-
sykėw, w kolejności historycznej, b) repertuar muzyki współ-
czesnej — pieśni narodów zemieszkujących Z.S.R.R. w opraco-
waniu symfonicznem MAKSA STEINBERGA, c) koncert skrzy-
pcowy z udziałem najlepszych solistów Z.S RR.

4) Mieszany koncert z udziałem najlepszych solistów Z.S.R.R.

5) Koncert—próby kompozycyj muzycznych w przekroju historycz-
nym.

6) Bslet „PŁOMIEŃ PARYŻA", muzyka ASTAFJEWA (pierwsze
wykonanie w 1933 r.)

7) Opera „KNIAŻ IGOR", muzyka BORODINA (wystawiona z tań-
cami połowieckiem:).

8) Opera — „LADY MACBETH MCEŃSKIEGO POWIATU”, muzy-
ka SZOSTAKOWICZA (wykonanie 1934 r.)

Podczas trwania festivalu uczestnicy zwiedzą godne widzenia za-
bytki, galerje sztuk pięknych, instytucje społeczne i kombinaty

przemysłowe. :

Jednocześnie z wyżej wymienionym festivalem w końcu maja w
Leningradzie odbędzie się wystawa 16-lęcia zdobyczy budownictwa
socjalistycznego w Z. 5. R. R. z oddziałami: przemysłowym, rolni-
cyym i kulturalnym. Ponadto zorganizowane będą poszczególne

stoiska handlu zagranicznego W.O.K.S. i „Intourista“.

Informacyj udziela oraz zapisy na
ne przyjmuje przedstawicielstwo

rzejazdy grupowe i indywidual-
„Intourista“ w Polsce, Warszawa,

Mazowiecka 9 tel. 25820, „Orbis* i wszystkie jego oddziały, oraz

 

Przeprowadzenie bezpośrednich
rozmów między przedstawicielami
Polski i Niemiec w sprawach doty-
czących obydwu krajów, z natury
rzeczy musi wpłynąć na zewnętrzną
formę wzajemnych stosunków. Opi-
nja polska przyjęła z ulgą rozwiąza-
nie narastających od dłuższego cza-
su nieporozumień, oczekując, że za
słowami  miarodajnycz czynników
niemieckich pójdą i czyny, które
wymanewrowałyby nietylko nasta-
wienie rządu, ale i społeczeństwa
niemieckiego z tej ślepej ulicy, w ja-
kiej zabrnęły dzięki swej polityce
przeciwpolskiej. '

Najjaskrawiej chyba w kierunku
wybitnie przeciwpolskim układały
się nastroje społeczeństwa i przed-
stawicieli rządu na terenie pruskich
prowincyj wschodnich. Wielka wła-
sność ziemska, t, zw. junkrzy, była
dotąd warstwą, na której rząd opie-
rał swą akcję przeciwpoiską, Obec-
nie jednak rewolucja narodowo-so-
cjalistyczna odsunęła junkrów od
wielkiej polityki, Ruch narodowo-
socjalistyczny zrozumiał, że oprzeć
się musi na najszerszych warstwach
ludności, które jednak należy naj-
przód odpowiednio wychować,

Ale to wychowanie, zarówno w
całej Rzeszy, jak na wschodzie Nie-
miec, nie odbiega od idei Drang nach
Osten lecz raczej ją wzmaga, jak
świadczy szereg zjawisk z pierwsze-
go roku rządów hitlerowskich.

1. Zaraz w pierwszych miesią-
cach istnienia rządu hitlerowskiego
zwrócono się do przerobienia pro-
gramów szkolnych, poddając prze-
dewszystkiem rewizji program nau-
czania historycznego. Ten bowiem
ma posłużyć do całkowitego zmobi-
lizowania ludności do poczynań ru-
chu hitlerowskiego w wielkiej poli-
tyce wschodniej. Okólnik ministra
spr. wewn. Rzeszy, Tricka, z lipca
1933 do ministrów poszczególnych
niemieckich i w następstwie zgodny
z nim okólnik pruskiego minister-
stwa oświecenia, Rusta, wydany w
sierpniu 1933 r., zaleca kształcenie
młodzieży w kierunku rozwijania
idei narodowościowei  (vólkischer
Gedanke), narodu kierowniczego
(Herrenvolk) i jednostki kierowni-
czej (Fiihrer) przy pomocy historji.
poczynając od prahistorji, a kończąc
na ostatnich wydarzeniach dojścia
do władzy ruchu hitlerowskiego z
uwzględnieniem przytem istnienia
wielkiej ilości pobratymców poza
$ranicami Rzeszy. Jest to próba pe-
OPra mająca w młodzieży od
najmłodszych lat wyrabiać i umac-
niać zaborcze instynkty względem
narodów cywilizacyjnie słabszych,
głównie wschodnio - europejskich.
Program ten miałby tak głęboko za-
paść w duszę młodzieży, by przy-
zwyczaić ją do idei Lzówsktwa
kulturalnego całego świata wschod-
niego. Ten swoisty „„mesjanizm' speł-
niania misji kulturalnej na wscho-
dzie,  uzasadniający konieczność
przewodzenia narodom wschodnim,
rozwijać musi megalomanię i egoizm
narodowy. Może on stać się źródłem niepokoju, budząc uzasadnioną nie-

„WAGONS LITS COOK" w Polsce.

1 

'Niemcy twarzą na Wschód. |
ufność do wynurzeń oficjalnych oso-
bistości niemieckich.

2. Nietylko przecież metodami
pedagogicznemi w szkole nastawia
się odpowiednio naród. Również na
terenie organizacyjnym czynione są
prace o wielkim rozmachu. Rządy
hitlerowskie doprowadziły do zjed-
noczenia w Bund Deutscher Osten
pod kierownictwem dr. Fr. Liidtke-
go, wszystkich stowarzyszeń i związ
ków patrjotycznych (t.
mattreue Verbande), skupiających
na terytorjum Rzeszy elementy, któ-
re w wyniku agitacji czynników. nie-
mieckich wyemigrowały z zachod-
nich województw Rzeczypospolitej,
oraz czynniki, interesujące się czyn-
nie sprawami niemieckiego wschodu.
Dr. Liidtke, stojący również na czele
wydziału wschodniego urzędu zagra-
nicznego partjij NSDAP, już w sierp-
niu 1913 w odczycie p. t. Ostarbeit
und Schule. zajął się problemem
zwrócenia twarzy na wschód narodu
niemieckiego, podjętym przez Adol-
fa Hitlera w jego dziele „Mein
Kampf'. Mówił on o konieczności
rozwijania w młodzieży niemieckiej
„woli wschodw* (der Ostwille) i chę-
ci do przyszłego działania na wscho-
dzie (zukiinftiges Handeln im Osten),
co możliwe będzie dzięki wychowa-
niu i wykształceniu młodzieży w tym
kierunku, iż zrozumie ona doniosłą
kulturainą misję Niemiec na wscho-
dzie. „Odwojowywanie” przestrzeni
wschodnich dla Niemiec powinno
być zagadnieniem o największym
zasięgu polityczno - państwowym i
stanowić treść czynu narodowego |
socjalizmu.

3. Światło na politykę wschodnią
Rzeszy rzuciła urządzona ostatnio w
Berlinie _ wystawa
wschodu (Ostausstellung). Mniej zna-
na była wydana staraniem biura pra-
sowego wystawy ulotka propagan-
dowa, według której zadaniem impre
zy wystawowej było zwrócenie twa-
rzy narodu niemieckiego na wschód,
przygotowanie gruntu pod przyszłe
rozstrzygnięcia w kwestjach wschod
nich ; szerzenie przekonania, że za-
gadnienie wschodnie jest kwestją
żywotną dla Niemiec. W ulotce za-
powiedziano wzmożenie akcji uświa-
damiającej za pośrednictwem szkoły
1 zaznaczono, że żaden student nie
będzie dopuszczony do końcowego
egzaminu bez uprzedniego wykaza-
nia się znajomością kwestyj wscho-
du niemieckiego.

Kłopoty małżeńskie
cesarza Mandżurji.

W tych dniach pisma chińskie doniosły,
że cesarz Mandżwji zamierza rzekomo wo-
bec braku potomstwa z pierwszą żoną po-
jąć „drugą małżonkę, co jest zgodne ze zwy-
czajami azjatyck'emi. Obecna małżonka ce-
sarza, wychowana według wzorów zachod-
nich przeciwstałiu się temu energicznie i za-
groziła usunięciem się z pałacu na wypadek
zrealizowania zamierzeń cesarza, Stanowi-
sko cesarzowej popiera również jej matka,
kobieta niezwykłej energii, ciesząca się
wielkiemi wpływami na dworze. ‚
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W tych dniach wznowione zo-
Stały w Bazylice roboty ratownicze
przerwane, jak wiadomo, z braku
Odpowiednich na ten cel funduszów.

„KRONIKA.
Wznowienie robót w Bazylice.

Obecnie, pomimo, że Komitet roz
porządza bardzo ograniczonemi środ-
kami, rozpoczęto „najpilniejsze prace
w kaplicy im. Maryi.

Wzrost siec! szkolnej w okręgu

Władze szkolne obecnie roz-
patrują projek! uruchomienia na te-
renie Kurator,wm Okręgu Szkolnego
Wileńskiego około 70 nowych szkół
powszechnych i około 15 zawodo-
wych. Również staje się aktualną
kwestją znalezienia budynków szkol
nych, ewentualnie wzniesienie no-
wych budowli dla szkół.

DYŻURY APTEK.
* Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90), sukc. Chomiczewskiego — ul.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
Oraz wszystkie ma przedmieściach, p”ócr
Śnipiszek.

| WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
_ — Na intencję J. E. ks. Arcy-

biskupa. J. E. ks. biskup Kazimierz
Michalkiewicz dn. 14 b. m. w sobo    

  

   

tę o godz. 8 rano odprawi w Ostrej
_ Bramie Mszę św. na intencję po-
_ myślnego wyniku powtórnej opera-

cji J. E. ks Arcybiskupa-Metropo-
_ lity Romualda  Jałbrzykowskiego,
która odbędzie się dn. 14 b. m.
w godzinach porannvch.

SPRAWY MIEJSKIE.
„— Opłaty na rzeźni miejskiej.

Ustanowione zostały nowe opłaty za
korzystanie z urządzeń rzeźni miej-
skiej. Rzeźnia miejska może pobie-
rąć od właścicieli mięsa opłaty za
prawo korzystania z wszystkich u-

"E
SY

| mi. Opłata ta nie może przekraczać
50 proc. opłat, pobieranych od wła-
ścicieli bydła, które poddawane jest
ubojowi w rzeźni,
— 6dzie są ogrodnicy miej-

Scy? Wzdiuż ul. Mickiewicza mamy
rzędy drzew, a koło nich skąpe
skrawki ziemi. Z dnia na dzień co-
Taz intensywniej pęcznieją młode
pąki. Niestety, ogrodnicy miejscy,
do których ten obowiązek należy,
nie przekopują owych ubitych na
deptak skrawków ziemi. Nie mówi
to dobrze o opiece miasta nad

- drzewami.
Z działalności wydziału

opieki społecznej. W ostatnich
Czasach ilość zgłaszających się po
zapomogi do Opieki Społecznej Ma-
gistratu znacznie wzrosła. Przyczynił
się do tego głównie t. zw. „martwy
okres”, kiedy kończą się jedne ro-
boty, a zaczynają się drugie.
W ciągu marca Opieka Społecz-

„Na wydała na zapomogi i różne po
moce biednym 9500 zł. Z tego udzie-
lono 1135 zł. na pomoc dla zagro-
Żonych eksmisją, czy to w postaci
drobnych pożyczek (20—25 zł ), czy
też w naturze. 825 osób ctrzymało
zapomogi pieniężne, zaś 537 pracę.
— Sprawy komunikacji auto-

busowej. Dyrektor Miejskich i Mię
dzymiastowych Komunikacyj Auto

 busowych „Arbonu* odbył z Magi
 Stratem konferencję Omawiane by-
ły sprawy, dotyczące kwestji unor:
mowauia komunikacji miejskiej
w Wilnie.
— Wyłlaśnienie. Do artykułu

"P. t. „Dziwne praktyki ze sprzedaw-
 €ami ulicznymi* w Nr 97 „Dzien:

| Nika Wileńskiego"zakradła się pewna
Nieścisłość. Mianowicie napisaliśmy,
Że referent Rogowski odnajął miej-
Sca tych sprzedawców, którzy na
zimę usunęli swe wózki.,
W rzeczywistości zapowiedział on

tylko oddanie tych miejsc innym
Osobom, lecz nie uczynił tego wsku-
tek interwencji władz bezpieczeń”
stwa.
e! Z MIASTA.

|. — Walka z żebractwem. Jak
has zapewniają, ilość żebraków,

Przyjezdnych z prowincji zmalała
W ostatnich czasach do minimum.
becnie, jeżeli istnieje paru żebra-
ów prowincjonalnych, to ukrywają

Się oni tak, że nie sposób ich na-
Tazie ująć. W ciągu ubiegłego mie-
siąca zdołano złapsć tylko 3 osoby
2 prowincji, które uprawiały żebrac-

o. Wszystkich wysiedlono do
Miejsc poprzedniego. z*mieszkania.

SPRAWY WOJSKOWE.
— P. Prezydent a 10-lecie

KOP-u Dowiadujemy się, iż w uro-
£2' stości 10-lecia istnienia Korpusu
chrony Pogr. udział wezmą przed

Atawiciele Rządu na czele z P. Pre-
tłydentem Rzeczypospolitej.

‚ — Pobór rekruta. W ciągu
AWietnia r. b. odbywa się wcielanie

szeregów rekrutów rocznika 1913.
ło Wilna przybywają partjami re

ci z Warszawy, Łodzi, Białego-
ku i Kresów i są wcielani do
łków wileńskich i KOP.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Znowu zaostrzył się strajk
arzy i ciesii.W| dniu wczorajszym

ostrzył się strajk murarzy i cieśli.
„ W: ciągu dnia porzuciło pracę po-
4d 100 osób. Zaostrzenie spowodo-
Wąło niestosowanie się kierowników
Obót do warunków umowy zbioro-
„9, chociaż sami dobrowolnie przy-
"*ekli jej przestrzegać.
, Na wielu budowach gdzie mura-
e i cieśli przedwczoraj przystąpili

`° pracy, wczoraj zastrajkowali.

 

   

   

   

 

   
  

 

   

         

  

   

 

  

   

    
   

 

  

      

  

   
   

 

   

   

  
   

   
  

    
  

  

  
  

   

 
  

 
rżądzeń poza cenami obowiązujące-|

r. Wiieńskiem.
‚ — Мобес tego, że z nowym rokiem
| przybędzie na terenie całego okręgu
| szkolnego około 10 tys. młodzieży i
| dzieci — projektowana ilość szkół
j może być niewystarczającą. Na te-
|renie tylko jednego m. Wiilna dzieci
w wieku szkolnym z nowym rokiem

' przybędzie przeszło 1500.

 

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Eksport raków do Francji.

W związku ze zbliżającym się sezo-
W.| nem eksportu raków do Francji Izba

Przemysłowo - Handlowa w Wilnie
przypomina, że świadectwa pocho-
dzenia przy eksporcie raków do
Francji wymagane są jedynie w okre
sach, gdy połów ich jest wzbroniony.
Okres ten ciągnie się od pierwszego
poniedziałku po 15 kwietnia (włącz-
nie) do pierwszej niedzieli po 15
czerwca (wyłącznie) w myśl dekretu
z dnia 9-go kwietnia 1892 roku.
— Czy wędliny wileńskie pojadą

do Rosji? Wzr:owione zostały z zain-
teresowanymi czynnikami sowieckie
mi pertraktacie w sprawie dostar-
czania wyrobów masarskich i wędlin
litewskich do Rosji sowieckiej.

Sprawą ta ma być załatwiona
| jeszcze w b. r.
| Rynkiem sowieckim w znacznym
stopniu interesuje się Wileńszczyzna

li Nowogródczyzna, które mogą w
ciągu roku dostarczyć na rynek so-
wiecki około 1 milj. klg. różnych
wędlin. В

Zaznaczyć należy, iż odbiorcy
sowieccy skłaniają się do nawiązania
stosunków w sprawie dostawy wę-
dlin do Rosji, lecz nie zgadzają się
na postawione warunki, przyczem
proponują handel zamienny towara-
mi. Propozycja handlu zamiennego
kresowym wędliniarzom ani handla-
rzom bydła niz dogadza.

SPRAWY SZKOLNE.
—Prywatna Szkoła Powszechna

przy Gimnazjum O. O. Jezuitów w
Wilnie — Wielka 58 przymuje wpi-
sy na rok szkolny 1934/35 w dnie
powszechne w godz. 11—12': w kan-
celarji Gimnazium.

Przy Gimnazjum O. O. Jezuitów
istnieje również internat dla ucz-
niów.
— Obozy barcerskie na pograni-

czu. Na terenie pogranicza polsko-
sowieckiego i polsko-litewskiego ba-
wili przedstawiciele komisyj szkol-
nych i wychowania fizycznego w
sprawie urządzenia w okresie letnim
obozów dla 8 tys. młodzieży szkolnej
i harcerzy.

Obozy wzorem lat ubiegłych bę-
dą rozmieszczone przy kompanjach i
baonach K. O. P. w miejscowościach
pogranicznych. 3

Kolonje letnie na pograniczu roz-
poczynają się z dniem 1 czerwca i
trwać będą do 15 września r. b.

Również projektowane jest zor-
$anizowanie obozów żeńskich.
— Flim na usługach szkół za

wodowych. Dowiadujemy się, iż
z nowym rokiem szkolnym Pań
stwowa Szkoła Techniczna i Ogrod
nicza wprowadzają nowy system
nauczania przy pomocy filmów po-
kazowych. Filmy będą ilustrowaly
poszczególne etapy pracy w tecbni-
ce, budowie mostów. maszyn, elek-
tryczności i t. p. Dział ogrodnictwa
będzie wyczerpująco ilustrował pie-
lęgnowanie roślin, kwiatów, sedze-
nie drzew, kwiatów i t, d“

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Estończycy u oticerów re-

zerwy. Zarząd Koła wileńskiego
ZOR podaje do wiadomości człon-
ków, że na piątkowym kolejnym
wykładzie stałego kursu wojskowego
ZOR będą oficerowie armji estoń-
skiej, bawiący z wycieczką w Wilnie.
Po skończonym wykładzie odbędzie
się skromne przyjęcie, w którem
życzący przyjąć udział (za minimal-
ną opłatą) koledzy, zechcą łaskawie
zapisać się w sekretarjącie w dniu
13 b. m. Początek wykładów o godz.
'6 ej, wobec powyższego uprasza się
ikolegów o punktualne przybycie.

Baczność, podoficerowie
rezerwy! W dniu 15 b. m. zwycza-
jem lat ubiegłych Zarząd Koła urzą-
dza tradycyjne święcone koleżeńskie.
Zapisy w sekretarjacie codziennie
od godz. 6—8 ej.
— Walne zgromadzenie LOPP.

Dnia 14 b. m. o godz. 17 w małej
sali konferencyjnej urzędu woje-
wódzkiego przy ul. Marji Magdaleny
2 odbędzie się doroczne walne zgro-
madzenie LOPP okr. wileńskiego.
— Ch. Zw. Zaw. Stolarzy zawia-

damia cztonkew, že w dniu 15 b.m.%o
godz. 1 po południu odbędzie się
nadzwyczajne RE w lokalu Zw.
rzy lu. Metropolitalnej 1.
EE SPRAWY LITEWSKIE.
— Pomoc dla ludności litewskiej

głodujących powiatów. Wobec odmo
wy władz centralnych przepuszcze-
nia transportów żywności z Litwy
dla Litwinów, zamieszkałych w Wi-
leńszczyźnie, Tymczasowy Komitet

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI

nego”, jeden z najwybitniejszych
publicystów obozu majowego. W re-
lacji „„Kurjera Wileńskiego” wywody
jego w kwestji ustroju w Polsce wy-
padły tak:

Jeżeli mamy mówić o naszej państwo-

wej sile, to musimy myśleć o wydobyciu
wszystkich różucrodnych indywidualnych
wartości i sił zawartych w poszczególnych
regjonach naszegc państwa. Nie jesteśmy
zwolennikami eksperymentów opartych na
dyktaturze.

„„Eksperymenty zaszyzmu i hitleryzmu
są eksperymentami przejściowemi, gdyż są

one oparte na imperjalizmie i strachu głodu.
My staramy się stworzyć na okres przej

ściowy ustrój państwowy, gwarantujący sil-

ne rządy, nie wyrzucający jednak za burtę

zdobyczy demokratycznych XIX wieku.

Mówca jest przeciwnikiem centralizacji,

degrać rolę potężnego mocarstwa na wscho-

nemi siłami zorganizować akcję do-
żywiania ludności litewskiej w po-
wiatach: święciańskim, brasławskim
i dziśnieńskim. Powołano do życia
Komitet niesienia pomocy, którego
członkowie potworzyli sekcje pro-
wicjonalne.

Artykuły żywnościowe będą za-
kupywane w Polsce. Na ten cel z
Kowna będą przychodziły odnośne
sumy.
— Kolonje letnie dla dziatwy li-

tewskiej. Staraniem Tymczasowego
Litewskiego Komitetu w Wilnie są
czynione przygotowania do urucho-
mienia kolonii 1 obozów letnich dla
młodzieży szkolnej.

Na terenie powiatu święciańskie-

go, wileńsko-trockiego, lidzkiegoi
brasławskiego zorganizowane będą
dla 1000 dzieci kolonje trzechmie-
sięczne.

Kolonje letnie mieścić się będą
w majątkach i folwarkach, zakupio-
nych w ub. roku przez Komitet za
pieniądze kowieńskie.

ZABAWY.
— Zabawę wiosenną urządza Komitet

rodzicielski szkoły pow. Nr. 25 w Wilnie dn.
17 bm. w sali gimnazjum Tow. „Sokół” Wi-
leńska 10. Tańce od 21 do 5 rano. Do tań-
ców przygrywa pierwszorzędny zespół jaz-
bandowy, bufet tani i obficie zaopatrzony
na miejscu.
Dochód przeznaczony na rzecz niezamoż-

nej dziatwy szkoły.
— Na więźniów. Staraniem Patronatu

więziennego w dniu 14 bm. o godz. 23 odbę-
dzie się w lokalu Czerwonego Sztralla Dan-
cing - Coctail, z którego całkowity dochód
przeznacza się na dożywianie dzieci i ro-
dzin więźniów. OPZZ

 

Teatr I muzyka
— Teatr miejski Pohulanka. Dziś o go-

dzinie 8-ej wiecz. Teatr na Pohulaice gra w
dalszym ciągu cieszącą się wielkiem powo-
dzeniem, głośną komedję satyryczną A.
Słonimskiego p. t. „Rodzina”,

Jutro, w sobotę o godz. 8-ej „Rodzina”.
— Najbliższe premjery na Pohulance.

W przygotowaniu 2 premjery: komedja w
3-ch aktach J. Deval'a „Towariszcz” i
„Skąpiec* — Moliera'.
— Teatr muzyczy „Lutnia“ „Dzidzi“ po

cenach propagandowych. Dziś ukaże się po
raz ostatni pełna humoru, dowcipu i pięk-
nych melodji operetka Stolza „DZIDZI” z
L. Romanowską w roli tytułowej. Operetka
ta schodzi zupełnie z repertuaru wobec koń
czących się występów L. Romanowskiej. Ce-
ny propagandowe od 25 gr.
— Jutrzejsza premjera w „Lutni“, Wy-

stępy Olgi Szumskiej. Publiczność wileńską
czeka w premjerze jutrzejszej operetki „Ma
newry jesienne" niezwykła atrakcja, Oto
kierownictwu udało się pozyskać do wyko-
nania roli baronowej w „Manewrach* zna-
komitą primadonnę oper włoskich (w Med-
jolanie i Turynie), oraz warszawskiej i poz-
nańskiej, znakomitą śpiewaczkę, obdarzoną
ięknym dramatycznym  sopranem Olgę

Sanaką,
Popołudniówka niedzielna w „Lutni*,

Niedzielne widowisko popołudniowe po ce-
nach propagandowych wypełni oryginalna
komedja muzyczna wileńskiego kompozy-
tora J. Świętochowskiego „Rajski ogród* w
obsadzie premjerowej z L. Romanowską w
roli głównej.
— Teatr Objazdowy — gra świetną ko-

medję T. Łopalewskiego p. t. „Aurelciu nie
rób tego'* — dziś w Kraśnem n/Uszą, jutro
w Wołożynie.
— Audycja wileńskiego Towarzystwa

muzyki współczesnej. Dnia 15 bm. w lokalu
Związku Zawodowego Literatów przy ul.
Ostrobramskiej 9, o godz. 20 odbędzie się
audycja, poświęcona utworom  Żygmunta
Mycielskiego, Piotra Perkowskiego, Tadeu-
sza Szeligowskiego i Ernesta Blocha, W au-
dycji udział wezmą: p. Janina Pławska (so-
pran); Albert Katz (wiolonczela) oraz kwar-
tet im. Mieczysława Karłowicza. Na cieka-
wą tę audycję towarzystwo zaprasza wszyst
kich miłośników muzyki.
— Teatr-Kino „Collosseum“ wyś-

wietla dziś sensacyjny film „Kłub dżentel-
menów*' ilustrujący dzieje bandy włamywa-
czy - dżentelmenów. Na scenie skecz z re-
pertuaru „Na ėwiczeniach“,

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Mieszkańcowi wsi Mar-

kucie Antoniemu Wieremiejowi skradziono
z niezamkniętego mieszkania różne ubranie

i gotówkę łącznej wartości 216 zł.

Złodzieje przez wybitą w oknie szybę

dostali się do mieszkania Anny Adamowi-

czówny (Beliny :4) i zabrałi różną garde-
robę damską oraz zegarek, łącznej wartości

75 zł.

WYPADKI
— Cześ i Danusia porzuceni. 2!/e-letnie-

go Czesia i 8-miesięczną Danusię przypro-
wadziła do III Kom. P. P. m. Wilna Antoni-
na Szarko (Żydowska 1). Cześ i Danusia
przez niewykrytych narazie rodziców po-
rzuceni zostali w lokalu Opieki Społecznej

Zarządu m. Wilna. Chłopczyka umieszczono

 

 

 

Jak to jest z projektem konstytucji?
W. środę wieczorem w klubie: dzie promieniującego swe wpływy politycz- |

B.B.W.R. w Wilnie wygłosił odczyt, no-kulturalne. Spełnić musimy nasze zada-
na tematzagadnień ustrojowych p.., nie i dlatego niezłomnie musimy bronić na-

W. Stpiczyński, red. „Kurjera Poran!szej narodowej indywidualności.
Jest to oczywiście zupełnie sprze

czne z podstawami, na których oparł
pł Car swój projekt konstytucji, Sil-
ne rządy i... zdobycze demokratycz-
ne 19 wieku...

Spostrzega to nawet sprawozdaw
„ca „Słowa'”, który też stwierdza, że
referent ujawnił „tendencje, zasad-
niczo sprzeczne z założeniami kon-
stytucji 26 stycznia „(czytaj projek-
tem, uchwalonym przez B.B, w Sej-
mie). Owa „konstytucja 26 stycznia”
przyjęta zostałą jednogłośnie przez
posłów B.B.

Teraz widzimy, jak to wygląda
owa jednomyślność. Przecież p. Stpi-
czyński nie reprezentuje wyłącznie
samego siebie. Jakaś grupa z BB.
przyznaje się chyba do niego.
W świetle referatu p. Stpiczyń-

śdyż uważa, że wyzwalanie sił twórczych | skiego jasnem jest, iż projekt p. Ca-
poszczególnych regjonów potęguje siłę ca- | rą'nie budzi entuzjazmu nawet w o-
łego narodu, a t6 jedynie pozwoli nam0-| bozie prorządowym,

dudówa pomnika Adama Mickiewicza
w Wilnie.

Zarząd Komitetu Głównego bu-
dowy pomnika Adama Mickiewicza
w Wilnie na posiedzeniu w dniu 10
b. m. uchwalił przystąpić do budo-
wy fundamentu pod pomnik, który
stanąć ma na osi ulic Mickiewicza
przy placu Orzeszkowej. W związku
z tem Magistrat w najbliższych
dniach przystępuje do przełóżenia
jezdni, która przebiegać będzie
mniej więcej po linji obecnego
chodnika. Po przełożeniu jezdni
rozpoczną się prace przy przekla-
daniu przewodów kanalizacyjnych,
oraz zostanie ogrodzony [plac bu-
dowy pomnika. Na placu tym umie-
szczone będą transporty obrobio-
nych płyt granitowych, które czę
ściowo już zestały przysłane do
Wilna, a w najbliższym czasie przy-
być mają transporty dalsze. W zwią
zku z przekładaniem jezdni będą
ścięte lipy, znajdujące się w obrębie
obecnego chodnika ul, Mickiewicza
przy ul. Orzeszkowej.

Wybory
do Rad miejskich.

Według iniormacyj prasy war-
szawskiej ory do Rad miejskich
na obszarze b. Kongresówki mają się
odbyć jednego dnia we wszystkich
miastach, t. j. 27 maja,

Jeżeli termin ten jest dokładny,
to dotyczy on niewątpliwie również
województw wschodnich.

Wstrzymanie licytacyj
skarbowych we wsiach.
Jak donoszą pisma warszawskie,

w bieżącym tygodniu wstrzymane
zostały na okres 14 dni licytacje skar
bowe na wsi. Dwutygodniowe za-
wieszenie licytacji ma na celu nie-
zakłócenie prac rolników przy orce
wiosennej i zasiewach.

Ruch wydawniczy.
Na straży zdrowia ogółu. Głośny był

swego czasu w Lubece w Niemczech strasz-
ny wypadek ze środkiem przeciwgruźliczym
prof. Calmette, gdzie po zaszczepieniu
zmarło około 200 niemowląt. U nas rzecz
taka nie jest możliwa, każdy bowiem tego
rodzaju preparat zbadany musi być wpierw
i wypróbowany z;rzed zastosowaniem czy

  

 w przytułku SS. Salezjanek, dziewczynkę—  Litewski w Wilnie postanowił włas- w przytułku Dzieciątka Jezus,

sprzedaniem bardzo ściśle i dokładnie w
Państwowym Zakładzie Higjeny w  War-
szawie. Zajmujący i bogato ilustrowany fel-
jeton o tym tak pożytecznym zakładzie
znajdą Czytelnicy w ostatnim (13) numerze
„Ilustracji Polskiej”, który przynosi poza
tem ciekawy artykuł o dzikich łabędziach,
żyjących na naszych jeziorach pomorskich.
Na treść pięknego numeru składają się poza
tem artykuliki pomniejsze, mnóstwo zdjęć
aktualnych z kraju i zagranicy, odcinek po-
wieściowy, nowela, mody, humor, strona
młodzieży, rozrywki umysłowe i t. d.

„llustrację Polską" nabywać można w
Wilnie w kioskach gazetowych oraz w Ad-
ministracji „Dziennika Wil”,

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 13 kwietnia.

700: Czas. 11.50: Utwory Moniuszki
(płyty). 11.57. Czas. 12.05 Utwory Griega
(płyty). Kom. meteor. 12.33: Wyjątki z
op. „Rigoletto“ — Verdi'ego (płyty). Dzien.
poł, 14.55: Pogadanka L.O.P.P, Wiad. eksp.
Giełda roln. 15.20: Muzyka lekka. 15.50:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: „For-
tepian i jego literatura“ — (III) pogad.
16.35: Pieśni murzyńskie. 16.55: Ludowe
pieśni węgierskie. 17,30: Odczyt dla ma-
turzystów. 17.50: „Metody nauczania w
nowem gimnazjum”, 18.10: „W gorącym
oddechu pieców” — wizyta w hucie szkla-
nej. 18.30: Muzyka z płyt. 19.25: Feljeton
aktualny, Wiad. sport. Wil. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02: Po-
gadanka muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny z Filharmonji Warszawskiej. „Nowe
wejrzenie na Mickiewicza” — felj, 22.40:
Muzyka tan. Kom. meteor.

Sobota, dnia 14 kwietnia 1934 r.
7.00: Czas. 11.40: Przegląd prasy. 11.50:

Utwory Greczaninowa (płyty 11.57: Czas.
12.05: Koncert. 12.30: Kom. meteor. 12.55:
Dzien” poł. Wiiad. eksport. i giełda raln.
15.20: „Po wizycie mikrofonu w Domu No-
clegowym dla kobiet”. 15.40; Audycja dla
chorych. 16.20: „Wielkanoc Wilnianina w
Kopenhadze" feljeton. 16.35: Recital
śpiewaczy. 16.55: Trio kameralne. 17.30:
Odczyt dla maturzystów. 17.50: Reportaż.
18.10: Muzyka radosna (płyty). 19.15: „Prze-
gląd prasy roln., kraj. i zagran. 19.25: Kwa-
drans poetycki. Sport. Wil. kom. sport.
Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02 Kon-
cert. 21.00: Koncert chopinowski. Skrzynka
techniczna. Wesoła audycja.  Retransmisje
stacyj zagranicznych, Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

 

 

i Pod Protektoratem J. Ekscelencji ks.
i Biskupa

D ra OKONIEWSKIEGO
| Popularna Pielgrzymka na Zielone

do RZYMU
połączona ze zwiedzaniem Neapolu,

Padwy | Wenecji
17. V. — 26. V. zł. 385,—
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Zapisy przyjmują:
Akcja Katolicka, Pelpin.

Wagons-Lits Cook,
Wiino, Mickiewicza 6
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Słosując znakomity krem Preciosa,
Pani cera, skłonna do piegów,
nie będzie narażona na zdradliwe
działanie mocnych promieni słonecz-
nych. Krem Preciosa usuwa pla-
my, piegi i udelikatni Pani cerę.

KREM
PRECIC/
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« Szybkie ziikwidowańie burd wywołanych.
| przez pijanych rekrutów.

Rok rocznie w okresie wcielania rajszym w pociągu warszawskim,
rekrutów do szeregów, zdarzają się
awantury, wywoływane przez pija-
nych rekrutów, udających się do
swych tormacyj wojskowych. |

Po głośnych awanturach i zaj-
ściach wi pociągach, jakie zdarzyły
się w, ub. roku, władze wydały za-
rządzenie celem uniknięcia zajść w
pociągach i udający się rekruci do
pułków są informowani o skutkach i
konsekwencjach, jakie ich czekają
za wybryki. Mimo to w dniu wczo-

zdążającym do Wilna, rekruci po-
wybijali w wagonach szyby, poła-
mali ławki, przyczem napastowali
podróżnych. Dzięki szybkiej inter-
wencji nie dopuszczono do poważniej
szych zajść, zaś drobne zakłócenia
w pociągu zowtały szybko złikwido-
wane. Uporniejszych rekrutów po-
wysadzano na stacjach między
Grodnem a W:lnem, Do Wilna przy-
byli rekruci już „spokojnie, pociąg
natomiast opóźnił się o 11/2: godziny.
 

SPORТ.
Zaniechanie meczu polsko-czeskosłowackieg0

Mecz międzypaństwowy  piłkar-|
ski Polska-Czechsłowacja o mistrzo-,
stwo świata, który miał się odbyć w

najbliższą niedzielę t, j. 15 kwietnia|
w Pradze czeskiej, mie dojdzie do
skutku, ponicważ wyjazd drużyny
polskiej do Czechosłowacji został
zaniechany,

Jak się okazuje, powodem zanie-
chania meczu jest to, że minist,
spraw zagranicznych odmówiło wy-
dania paszportów do Czech polskiej
reprezentacyjiej drużynie  piłkar-
skiej.

PRAGA. (Pat). Cała dzisiejsza
prasa popołudniowa komentuje ob-
szernie odwołanie przez Polaków
zawodów piłkarskich polsko-czesko-
słowackich w Pradze.

Z wynurzeń prasy wynika, że od-

Zebranie lekkoatletów.
Dziś o godz 18 w sali Sokoła Wi-

leńska 10 odbędzie się walne zebra-
nie sekcji lekkoatletycznej Sokoła.

Na zebraniu omawiane będą ak-
tualne sprawy, związane z sezonem
sportowym.

Kierownikiem sekcji jest M. No-

Przed zjazdem dziennikarzy.
W dniu 26 b.m. w Warszawie na-

stąpi uroczyste otwarcie Zjazdu de-
legatów okręgowych związków dzien
nikarzy i publicystów sportowych.
W tym roku Związek Dziennikarzy
obchodzi 19-lecie swego istnienia,

Po przemówieniach powitalnych
red. Junosza-Dąbrowski wygłosi re-
ferat o zadaniach prasy sportowej,
poczem nastąpią obrady,

Wilno reprezentowane będzie na
zjeździe przez pp. Niecieckiego i Wi
$uszyna.

Międzynarodowe zawody bokserskie
BUDAPESZT. (Pat.). Wezoraj

wieczorem w Budapeszcie nastąpiło
uroczyste otwarcie 4-ch międzyna-
rodowych zawodów bokserskich o
mistrzostwo Europy. W zawodach
bierze udział 74 pięściarzy z 13
państw europejskich, Wczoraj za-
wodnicy polscy spotkali się: w wa-
dze muszej Rotholc z Estończykiem
Freymuthem, pokonując go wysoko
na punkty, przez zwycięstwo to Rot-
holc zakwalifikował się do półfina-
łu. W| wadze półśredniej Seweryniak
znokautował Celegatego (Włochy).
Jednak sędzia zdyskwalifikował Po-
laka, twierdząc, że cios był niepra-
widłowy. Zdaniem kierownika pol-
skiej ekspedycji, cios, unieszkodli-
wiający Włocha, był zupełnie pra-
widłowy, Sprawa ta zostanie rozpa-
trzona w czwartek przez Międzyna-
rodową Federację Sportową,

BUDAPESZT. (Pat). Wczoraj w
pierwszym dnru zawodów bokser-
skich o mistrzostwo świata z dru-
żyny polskiej, oprócz Rotholca i Se-
weryniaka, wuiczył Piłat, odnosząc
zwycięstwo na punkty nad Węgrem
Gyoerfinem. Dziś w czwartek wal-
czą: w'wadze koguciej Larsen (Nor-
wegja) z Rogalskim, w wadze muszej
Fornalski spotką się z Rumunem
Jordanescu, w wadze średniej — Maj
chrzycki z Niemcem Blumem, w wa-
dze półciężkiej — Antczak z Wę-
grem Szabo,, wreszcie w wadze cięż-
kiej — Piłat z Kopeckim (Czecho-
słowacja).

BUDAPESZT, (Pat). W. drugim
dniu zawodów bokserskich 0 mi-;
strzostwo Europy Polacy odnieśli|
dalsze zwycięstwa,

W] wadze koguciej Rogalski po-
konał wysoko na punkty Larsena
(Norwegja). W wadze piórkowej
Forlański (Polska) wygrał zdecydo-
wanie z Rumunem Jordanescu. W
wadze średniej Majchrzycki w do-

ł skonałej formie pokonał mistrza Nie miec Bluma. W wadze półciężkiej

wołanie to było niespodzianką dla
Czechów, gdy nawet w czasie naj-

| większej kampanji rewizjonistycznej
czeskosiowaccy sportowcy utrzy-

mywali dość przyjazne stosunki z
Niemcami, Węgrami i Włochami,

Niewydanie paszportów państwo=
wej drużynie sportowej na wyjazd do
kraju, z którym państwo to nie po-
zostaje w warunkach wrogich, to
sprawa istotnie nadzwyczajna. Ta
niezrozumiała decyzja polska będzie
miała daleko idące konsekwencje.
Postępowanie takie obraża nietylko
sport czeskosłowacki ale i całą
opinję czeskosłowacką. Prawdopo-
dobnie dojdzie do zerwania stosun-
ków pomiędzy czeskim i polskim
związkiem piłki nożnej.

Antczak (Polska) wygrał na punkty
z Węgrem Szabo.

BUDAPESZT. (Pat). Dziś odbyło
się w Budapeszcie posiedzenie mię-
dzynarodowej federacji sportowej,
celem rozpatrzenia protestu polskie-
go przeciwko  zdyskwalifikowaniu
Seweryniaka. Formalnie decyzja
wypadła na naszą korzyść, postano-
wiono bowiem  zdyskwalifikować
dożywotnio sędziego węgierskiego
za niesłuszne rozstrzygnięcie, jed-
nakże postanowienie sędziego nie
może być obalone i zwycięstwo w
walce Seweryniaka z Włochem Ce-
legatem przyznane zostało Wło-
chowi.

Słowiański zlot lotniczy.
Z okazji odsłonięcia pomnika śp.

por. Żwirki i inż, Wigury, jakie na-
stąpie ma w dniu 31 maja br., odbę-
dzie się w Brrie słowiański zlot lot-
niczy, zorganizowany przez Moraw-
sko-Sląski Aeroklub.

Już obecnie wpływają pierwsze
zgłoszenia uczestników zlotu. Pierw-
szy odezwał się Poznań, zapowiąda-
jąc dwie awjonetki z czteremą osoba
mi. Aeroklub Krakowski zgłosł 3 sa-
moloty z 6-cioosobową obsadą. Pięć
awjonetek zgłosiło Pilzno.

Organizatorzy spodziewają się o-
koło 30 samolotów z Polski.

W. dniu 31 maja Polak Czastula
przedsięwieźmie na szybowcu lot z
Warszawy do Brna i z powrotem.

Sensacyjny projekt bokserski,
Znany w Polsce menażer Frank.

który czas dłuzszy przebywał w A-
meryce jako bokser, a potem mena-
żer, projektuje sensacyjną imprezę
bokserską 'w ramach wielkich
igrzysk sportowych Polaków z za-,
granicy. Igrzyska te odbyć się mają
jak wiadomo, w sierpniu br. w War-
szawie,

Frank pragnie zorganizować wiel
ki turniej najlepszych bokserów za-
wodowych pviskich, przytem—liczy
na sprowadzenie do Polski wszyst-
kich tych pięsciarzy naszych, którzy
stale przebywają zagranicą,  Pro-
gram takiego turnieju zapowiada się
sensacyjnie i w projekcie p. Franka
wygląda następująco:

Waga ciężka: Pawlarczyk (Pa-
ryż), — Świderski (St. Zjedn.). Godzi
się nadmienić, że Paweł Świderski
ma za sobą zwycięstwa nad Mickey
Walker'em, b. mistrzem świata w
mae średniej, Maxie Rosenboom i
t. d,

(„Waga średnia: Teddy Jarosz (St.
Zjedn.), — Poi Jut (Paryż). Teddy
Jarosz lokowany jest na trzeciem
miejscu w świecie w swojej wadze.

Waga półśrednia: Edward Ran
St. Zjedn.), Nowotczyński (Paryż),

Gdyby projektowany turniej do-
szedł do skutku w tej obsadzie, ja-
ką wymieniliśmy, mielibyśmy wido-
wisko bokserskie, jakiego w Polsce
jeszcze nie oglądano,  

   



 

Z KRAJU.
Rozwiązanie Rady Miejskiej

i Zarządu Miejskiego w Głębekiem.

GŁĘBOKIE. (Pat). P. Wojewoda

wileński zarządzeniem z dn. 10 b. m.

rozwiązał Radę miejską i Zarząd

miejski m. Giębokiego, powołując

równocześnie na stanowisko tym-

czasowego burmistrza Edwarda Kol-

buszewskiego. ‹

Jako motywy rozwiązania za-

rządzenie podaje: 1) pogwałcenie

przepisów, dotyczących budżetowa-

mia samorządów, 2) nierealność bud-

żetów z ostatnich lat skutkiem cze-

go deficyty na 1 b. m. osiągnęły su-

mę 43,300 zł., 3) wadliwą gospodarkę |

Wybuchy amunicji utrudniały stłumienie

pożaru.

SŁONIM. (Pat). /W dn. 10 kwiet+ Staszkiewicza. Ponadto spłonął po-

nia we wsi Mysłowo gm. miżewickiej, siadany przezwspomnianych inwen-

pow. słonimskiego, wybuchł pożar, tarz martwy oraz spalił się jeden

który zniszczył trzy zagrody gospo- | koń. :

darskie, a mianowicie: dom mieszkal! Akoja ratunkowa byta utrudnio-

ny, dwa chlewy i stodołę Andrzeja na z powodu wybuchu amunicji. о-

Kuźmickiego, dom mieszkalny Kon- gólne straty wynoszą około 12.000

stantego Paszkiewicza, podczas po- złotych. Pożar powstał w zabudowa-

żaru którego nastąpił wybuch 70 na- niach Andrzeja Kuźmickiego z po-

boi karabinowych, a policja znalazła wodu nieostrożnego obchodzenia się

karabin rosyjski na strychu i wresz-| z ośniem.

cie dom mieszkalny, chlew i stodołę 3

Požar w gminie Niemenczynskieį. |

WILNO-TROKI. W zaśc. Stachu-, żar, który zniszczył stodołę i chlew.

ryszki, gm. niemenczyńskiej, w za- WI ogniu zginęły 2 konie i 8 szt.

budowaniach Grygorczyka Jana z, bydła. Straty obliczane są na 2000 zł.

niewiadomej przyczyny powstał po-

Z POGRANICZA.

Meijoracje rolne na pograniczu

polsko - sowieckiem.

drogową i przedsiębiorstwmiejskich,

skutkiem bezczynności i nieudolno-

ści organów samorządu miejskiego.

W związku z powyższem zarzą-

dzeniem mianowany burmistrz zło-

żył dn. 11 b. m. na ręce starosty

przysięgę, poczem udał się do Za-

rządu miejskiego, gdzie w obecności

wicestarosty Kowalewskiego i in-

spektora samorządowego Petryszcze

odbyło się przekazanie przez do-

tychczasowego burmistrza inż. Snar-

skiego agend miejskich.

 

Na pograniczu polsko-sowieckiem | zaścianków. Roboty przyodwodnia-

> niu gruntów potrwają do września r.

b. Plan przewiduje odwodnienie run

tów, łąk i moczarów na przestrzeni

2000 ha i obejmuje okres 3-chletni.

w rejonie Michorowszczyzny, Zanie-

wicz i Der czyna rozpoczęły się

wstępne prace przy meljoracji grun-

tów, położonych na terenie 17 wsi i

W Londynie: przy ulicy Downing pod
numerem 10 mieści się organizacja, o któ-

rej mało się mówi i która nawet nie lubi,

żeby o niej mówiono, Na wielkim, szarym

gmachu jest napis złotemi literami: „Dobry
szpieg musi być dzielnym i wartościowym
człowiekiem”, a w innem miejscu znowu

można przeczytac: „Szpieg, który za oj-

czyznę zginął, jest dokładnie tak samo do-

brym żołnierzem, jak ten, który na polu

chwały życie stracił”.

Organizacja, na której gmachu napisa-

no te wielomówiące słowa, jest najwięk-

szą na świecie i najpotężniejszą angielską

służbą wywiadowczą, t. zw. „Intelligence

Service“. 3

Anglicy mają па istotę służby szpie-

gowskiej zupełnie inne zapatrywanie, niż

inne narody. Na kontynencie przeważnie

w większej lub mniejszej mierze zajęcie

szpiegów uważane jest za niehonorowe i

naogół pogardza się ludźmi, którzy pod-

patrują państwa sąsiedzkie, żeby wiado-

mości te zanieść swej ojczyźnie. Na kon-

tynencie szpiedzy są to ludzie, którzy prze-

ważnie służą danemu krajowi za pienią-

| dze i zawsze są gotowi zdradzić jeden

kraj na korzyść drugiego, jeżeli tylko są

odpowiednio zapłaceni. Odwrotnie spra-

wy się mają w Anglj. Tam większość

;szpiegów to ludzie, którzy podejmują się

tego tak niebezpiecznego zajęcia z miłości

ojczyzny, której w tej służbie chcą służyć,

lub poświęcają się jej, traktując ją jako

sport. Najniebezpieczniejszy ze sportów,

bo stracić w nim życie jest najłatwiej, a

odwagę trzeba mieć niezwykłą.

Fakt, że Anglicy w swej służbie szpie-

gowskiej zatrudniają ludzi o wysokiej war-

tości moralnej (przeważnie), spowodował,

że ich szpiedzy są najlepsi i najpewniejsi.

Śmierć ich nie odstrasza od ryzyka, bo wie-

dzą, że zginąć, to to samo, co polec nawoj-

nie śmiercią honorową.

 

 

OD WIEKÓW TRWAJĄCA TRADYCJA...
Początku „intelligence Serwice* nale-

ży szukać w or(anizacji, stworzonej przez

króla Henryka V!I, który z pomocą kardy-

mała Wolseya stale zatrudniał ludzi, któ-

tych jedynem zsdaniem było dowiadywać

się o wszystkiem, co może interesowaćkró-

la i donosić mu o tem. Za następnych kró-

lów służba ta zyskiwała ciągle na znacze-

miu i obejmowała coraz szersze kręgi i dzie-

 

į

 

Największa organizacja szpiegowska na świecie.
Anglji, niech słuzy za przykład iakt, że

królowa Marja Sturat padła jej ofiarą.

Dzięki wiadomościom, dostarczonym przez

tę podziemną służbę, dostała się nieszczę-

sna królowa w ręce kata.

Cromvell należał do mężów stanu naj-

lepiej poiniormowanych swego czasu, dzię-

ki tej służbie. Tej službie zawdzięcza an-

gielski minister Canning wiadomośc 0 pak-

cie Tylżyckim zawartym potajemnie po-

między Napoleonem I i carem rosyjskim

Aleksandrem. Swej służbie wywiadowczej

Auglja zawdzięcza zniszczenie iloty duń-

skiej w porcie Kopenhagi, co, jak wiemy

miało olbrzymie znaczenie w czasie walki

Napoleona z Anślją. Zniszczenie iloty duń-

skiej spowodowało rozpadnięcie  porozu-

mienia północnego, skierowanego przeciwko

Anglji, i uratowało tę ostatnią od napadu

na jej terytorjum, jak to Napoleon projek-

tował.

DWA ZASADNICZE DZIAŁY.

Organizacja siużby należy do wzoro-

rowych. Dzieli się ona na dwa zasadnicze

działy: handlowy i polityczny. Pierwszy

zajmuje się tylko tak zwanemszpiegostwem

handlowem, czyt inaczej mówiąc, dostar-

cza wszelkich iniormacyj potrzebnych kup-

com i przemysłowcom angielskim. Dział

handlowy ma olbizymie znaczenie dla han-

dlu angielskiego. Najbardziej tajne posunię-

cia gospodarcze są przez agentów tych śle-

dzone i donoszóne odpowiednim ministrom

czy organizacjom handlowym. Naturalnie,

że wszelkie nowe wynalazki o dużem zna-

czeniu dla przemysłu, agenci ci poprostu

wykradają lub wykupują, ażeby je dać na

usługi Anglj. Dział ten administruje rów-

nież majątkiem orgamizacji, który jest bar-

dzo wielki i z którego dochody idą na cele

związane ze szpiegostwem.

Drugi dział to szpiegostwo czysto poli-

tyczne, to znaczy wypadków, mających

bezpośredni związek z obroną kraju i spra-

wami wojskowemi czy dyplomatyczno- poli-

tycznemi.
1

SZKOŁA SZPIEGÓW.

Tak olbrzymia organizacja potrzebuje

naturalnie stałego dopływu fachowców, lu-

dzi, którzy obejmują stanowiska kierowni-

cze i są do tęgo odpowiednio przygotowani,

tak pod względem zawodowym jak i moral-  dziny. Jak wielką była jej rola w historji

polsku Czarnym Zamku, mieści się szkoła

szpiegów, gdzie kursa trwają trzy lata. —
Tam to młodzi ludzie kształcą się na ofi-
cerów służby wywiadowczej, bo agenci ma-

ją stopnie wojskowe i stanowią część armji

aktywnej. Posiadają oni wszysikie przywi-

leje oficerów innych służb, a pozatem jesz-

cze są specjalnie wynagradzani.

Przyszli szęłowie szpiegów angielskich

poznają tam rozmaite dziedziny wiedzy,

jak nauki wojskowe, robienia planów ob-

jektów wojskowych trudnych do odczytania

dla niewtajemniczonych, stosunki politycz-

me w świecie, języki obce, geografja, dalej

cały szereg wiadomości czysto szpiegow-

skich, jak pisanie atramentami tajnemi itd.

Połowę czasu zajmują uczniom ćwicze-

nia lizyczne. Szpieg musi być świetnym

sportowcem i musi posiadać wielką wy-

trzymałość fizyczną na wszelkie trudy i
głód. Musi świetnie wdrapywać się po ryn-
nach na domy, jak również pływać, czy
jeździć konno. Słowem, Anglicy żądają od
swych szpiegów wielkiej sprawności iizycz-

nej, wiedzy fachowej i wysokiej wartości

moralnej.

Szpiedzy angielscy są naprawdę mi-

strzami w swym zawodzie, co nieraz miały

nieszczęście doświadczyć na sobie państwa,
które były w stanie wojennym z Wielką
Brytanją, a ostatnio mocarstwa centralne w

czasie wielkiej wojny światowej.

 
W. pierwszym dniu ciąśnienia 3-ej kla-

sy 29-ej polskiej loterji państwowej więk-|
sze wygrane padiy na numery następujące: |

Zł. 10.000 nu N-ry: 23511 46440 123434|
138000. |

Zł. 5.000 na N-ry: 19746 67690.
ZŁ 2.000 na N-ry: 39399 75048 124946

157731 160439 168416.

ZŁ 1.000 na N-ry: 26288 33036.
Zł. 500 na N-ry: 10759 11986 16157 25195

52210 53748 55135 72858 77562 95241|

99306 102661 116723 118622 136470 139191
„142635 146832 150293 155848 165675 166291
167345 167579.

ZŁ. 400 na N-ry: 73762 75819 76531 80164
83032 98538 111256 118362 136554 139955
152274 157067 166686.

ZŁ 300 na N-ry: 2202 6002 81012 44260
45025 57305 86528 87300 89490 89884 97319
100234 102806 106873 122329 122515 129146
147776 150139 161320 163433 164431 169895
169390.

ZŁ 250 na N-ry: 2920 4527 13283 14839  nym. W Black Castle, czyli tak zwanym po 17667 18133 21231 22019 22216 26219 28361

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgja

123,93—124,22—123,62. Berlin 209,25—209,77
—208,73. Gdańsk 172,63 — 173,06—172,20,
Holandja 358,45—359,35—357,55. Kopenhaga
122,10—122,70—121,50. Londyn 27,35—27,48

—21,22. Nowy Jork 5,29—5,32-—5,26. Kabel
5,29—«:!/—$5,321/4—5,26'/4, Paryż  34,93/:—
35,02—34,85. Praga 22,03 — 22,03 — 21,98.
Stokholm 141,00—141,70—140,30. Szwajcarja
171,43—171,06—171,00. Włochy 45,45—45,57

—45,33. Tendencja niejednolita.
Papiedy procentowe: Pożyczka budow-

lana 43,90. Konwersyjna 61,50—+41,35—01,50.
5 proc. kolejowa 56,75. Dolarówka 53,35—
53. Stabilizacyjna 57,88—58 — drobne: 58,
41/3 proc. L. Z. ziemskie 48,25—48,50. 8 proc.
L. 2. warszawskie 53,68—54,13—53,75. Ten-
dencja przeważnie mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 80—79,50—79,75.
Lilpop 11,60. Starachowice  10,50—10,35.

Dolar w obr. pryw. 5,27'/2.
Rubei 4,64—4,68.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 73,25. Dillonowska 82,50. Stabiliza-
cyjna 99. Warszawska 63,25. Śląska 63 i */.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
i LNIARSKA w WILNIE z dn. 12 kwietnia.

Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne. Mąka pszenna

4/0000 A luks. 33,75. Mąka żytn. sitkowa 16.
Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 14,50—15.

II st. 15,50—14. Fszenica zbierana 19—21.
Jęczmień na kaszę zbierany 15,25—16,25.
Owies st. 14—14.25. Owies zadeszczony 13
—13,25. Mąka pszenna 4/0000 A luks, 33,75

135,50. Żytnia 55 proc. 24—24,50. Żytnia
65 proc. 19—19,50. Razowa 17,50—17,75,
Otręby żytnie 10,50—11, pszenne grube
13—13,50, pszenne miałkie 12—12,50, jęcz-
mienne 9,75—10,25. Ceny na kasze bez
zmian. Gryka zbierana 20—22. Łubin nie-
bieski 7,50—8,50.  Seradela  9,50—10,50.
Ziemniaki jadalne 4,50—5,25. Siano 3,50—4.

Kto wygrał na loterji?
28942 30336 35777 37337 38532 38637 39973
41693 46698 48020 48838 59545 67359 68947
10773 75144 76266 76259 76518 77473 79042
86231 90020 91519 93712 94619 100371 103776
110159 110247 114838 116604 116885 118275
124101 126091 127093 134495 134533 135.
139210 139863 140140 143933 144729 146184
146646 149872 150599 156470 159390 160318
164716 164969 167497.

WARSZAWA. (Pat). — Dziś w drugim
dniu ciągnięcia I'll klasy 29 Polskiej Pań-
stwowej  Loterji Klasowej następujące
większe wygrane padły na numery losów:

300.000 zł. — 74.839.
100.000 zł. — 75.359.
50.000 zł. — 141.356 i 154.468.
20.000 zł. — 75.926, 102.738 i 138.346.

15.000 zł. — 78.591, 128.760.
10.000 zł. — 100.879 i 144.148.
5.000 zł. — 911, 65.065, 72.038 i 115.673.

—>

WSЧЕО УБ UNOGN i KASRINKOSTTT
Wykwalifikowana

Miłość, Sensacja.
661 Nieuchwytny... Tajemniczy... „K l u b D Z en t е l men 6 w”i

CLIVE BROCK z: zdać" Na SCENIE: ; Tęcnanu Teets zCyganerje: Wykoma
z repertuaru Teztru „Cyganerja". Wykona-

nie zespołowe. ;

sprredaiy ЗАМ DIĘCELA
ZARZĄD MIEJSKI w WILNIE
ogłasza przetarg na sprzedaż:

wy-

chowawczyni Pasak |

posady, zna freb. met., P RAC &

może się zająć dziećmi|
w wieku od 2 do 10 lat. : POSZUKUJĘ pracy do
Poważne świadectwa i . prowadzenia domowego

 

w roli
głów.

| „COLOSSEU
GSTROBRAMSKA 5

 

UWAGA. W niedziełę od godz. 2 do 4-ej ostatni poranek na „KRÓL KRÓLOW". Ceny zniżone:

iE

l | | | | j | Dziś. Niebywały Film. oczekiwany przez MIL-

JORY| Przewrót w dziejach kinematografjil

KINO

LU

w rel

Krótowa inody Joan 60 najmodniejszych

Crawford zademonstr. strojów.

AU

 

Dziś.
Dźwiękowiec, przepiękny film tetrzeński,

wielki dramat rozgrywający się ra tie cza-

rującego piękna Tatr p. t: $

Zbigniew Stariewicz znani z filmów „Cham

krew w żyłach. Groza sytuacji. Przepiękna ilustracja

 

Najpotężniejszy twór filmu
n»jwiększa seńsacja świata o gigantycznym

oraz_„najnowszy śpiewno-dźwiękowy dodatek kolorowo-rysuskowy ze

KOZY
cto przepiękny program emocji, naprężenia I najwyższego

 

Program, Którym się zachwyca
KAZ.4Y -Dorcśil I młoczież!

 

najpiękniejszych

JOAN CRAWFORD i Klark GABEL.”
sł.

TAŃCZĄCA U NUS Wszystkie arcydzieła BLEDNĄ wobec tego najwspanialszego flimu naszych czasów.

 

Niebywały sukces Polskiej Produkcji 934 roku. Po raz pierwszy w Wilnie Rewelacylny potężny Polski

zamarie EGRO +
I „Dzikie Pola”. Porywająca zkcja.

muzyczna w wykonaniu słynnego kompozy

dia wszys'kich. Nad program: Najnowsza krenika zagraniczna Pata.

i и 1 siinika
1 silnika

Takiego przepychu I wystawy nie bylo w żadnym

kobiet świata. filmie ani europ. zni amerykańskim

Flm, który wprowadził świst w podziw.

 

  Seanse od godz. 4 ej.

go w Wilnie.

nych w pozycji

2 silników o sllie 50 KM.
o sile 250 KM.
o slie 400 KM.

Oferty z podaniem ceny zacferowa-|—— "

nej należy kierować do Zarządu Miejskie-
Wszelkie szczegóły i dane

techniczne co do silników, wyszczególnio-
1-ej otrzymać można w

Wydziale Wodociągów i Kanalizacji Zarzą

refer. umie szyć, wyma-
gania skromne. Ul. Ta-
tarska 12 m. 13,
do 5. `
 

Wdowa po sierżancie
W. P. znaldająca się w
skrzjnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
iakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodz'el-

od 2

gr.—2 | wyjazd, jak rėwniež go-

 

DOUGLAS FAIRBANKS * **!

„Nowoczesny Robinson:
oraz przepięk»y śplewno muzyczny dodatek kolorowo-rysunko

wszysiko dotyehczes widziane.

 
T

dźwiękowego,
rozmachu realizecji

TESTAMENT

=|Dra MABUZE

 

  

 

| gospodarstwa u samotnej
| lub przy niewielkiej ro-
dzinie w mieście lub na

| spodarstwo folwarczne:
| Adres w Adm. „Dzien.
Wil" 176—2

Poszukuję pracy
pieęgniarki do chorych
posiadam świadectwa

 

 

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10,15. du m. Wilna, o pozostałych silnikach w iaut I Saias |ebieluńcka ©
Elektrowni Miejskiej. „Oz. Wil“— L-skawe о- gr4

Zarząd Miejski M. Wilna. fiary lub A
pracy prosimy zkłade esz. |

rol. tł| TYYPYYWYYTYWYYTYYTYYYYŻYWYYYPYYYYYTYWYYYYYWYYYYYY| W Adm. „Dz. W.* dla | Mi kania
„Wdowy”. gr3 ! pokoje

Ankwicz I i ы 'шц‹и ae PAŃ : 2 2 в
a я z odpowiednią prezencją | referen:jami zaangału: PETI

Tragizm wielkiej RSL a jemy do pracy propagandowej wykajrodnacie 200| poszukują posady ©- Potrzebne od zaraz

W sobot i niadsiełę: od p 2e] zł w stosunku miesięcznym Wilno, Bosifraterska| chmis'rzyni lub gospo- 1 — 2 pokoje słoneczne
® < 9. . 2-8. dyni na wieś. Zuzm się przy rodzinie w suchej,

na gospodarstwie, kuch wysoko położonej okoli-
ni, hodowii drobiu imie| ty „Wilna, odległej do

m NATO IEŁZSZZAZŻICW| CZerst 'e Referencje do- Т) 1е U

Kupno | RÓŻNE | bre..Ofarna 2 m. 7. " "Ь‘і.“’ш@.]и‚,““а'”із'‚ L
: „Dzien. Wil." pod „Słoń-

Sprzedaż | SF2| ce”, 172

|Majątki zlemskie na||Poszukuję posady do
laci у wszystxiego do male

i dFi i 0 s"e rodiiny: £|  bórdżó z Mieszkanie

Pierwsza _ Wileńska||brem c<otowaniem lubza de wynajęcie, 5 pokol z

sprzedam z powodu wy-| | Spółka  Parcelacyjna, aSA sj Vr Е ГЧ‘:‹';%' m LORE"
jazda wersztat ślusar-|| Wilno, ul. Mickiewi- r опач redalm| "=
sko = mechanlezny nale-| | cza 15, tel. 5-45. —6 "i: M ce D

Adadas La —r Šionlemika“ ul Nr.5.5 | unane Nr.
wę ko A „|m.7063 do 7. r2

dynkiem. Wiadomość m.|| BIEONA SIEROTA g Dobra rada;

„ZłotejąSerji* p t: „Królestwo Neptuna".
zadowolenia dła oczu | uszu ,

Dia młodzieży zwolone.

 

jnowszej kreacji jako Robinson Kruzoe
na bezludnej wyspie p. L:

wy ze .Złotej Serji" p. t „KrólestwoNeptura*— przewyźszający

 

Lida, Suwałska 58. 5

 

„Okazyjnie
sprzedaje się duży dę-
bowy kredens, iampa
żyrandoł | inne rzeczy
Kalwaryjska 11 m. 6.

176

2 uczennica III kursu
Sem. Nauczycielskie-
go nie może opłacić
30 zł. za naukę. Ukoń-
czerie zaś tego kur
su zapewni jej lekcje
płatne Łaskawe ofia-
ry prosimy składać
do Administraeji „Dz.
WilL“ Adres tamże   gr

ARKADIAуИТКн
  

; | NAUKA į
T
Nauczam matematyk),
fizyki w zakresie szkcły
średniej z początkami
matem. wyższej oraz
przygotowuję do egza-
minow, ul. Kalwaryjska
31--7 w godz. 9—1). 177

— Jak ten czas się
wolno wlegzel!

— Jest na to rada!

— Jaka?

— Podpisz pan weksel
miesięczny, zobaczy pan
jak czas prędko leci. 

 

GEORGES HOFFMANN.

Fabrykanci złota.
Pszekład autoryzowany z francuskiego

Do wagonu salonowego pociągu pośpieszaego, którym jechał Bru-

w ostatniej chwili minister spraw zagranicznych, repiezentu-|no, wsiadi
jący Francję w Radzie Ligi Narodów

Wbrew swej

zwykle,
Pierwsze posiedzenie Rądy odbyło się nazajutrz o jedenastej rano

na Quai Wilson w Genewie, Minister

ry bawił na wypoczynku w Aix-les-Bains,

delegat nieniecki wyjechał zBerlina

czasie co minister francuski z Paryża.

przedziło tego posiedzenia o sciśle pouinym charakterze,

można się byto później dowiedzieć, odbyło się bardzo burzliwie, wobec

diametralnie przeciwnych projektów wysuwanych przez delegatów.

Koło południa mocno zdenerwowany Niemiec opuścił Radę.

mówił wszelkich wyjaśnień, przeszedł

kającego nan samochodu konsulatu niemieckiego.

wyszli i inni delegaci, również milczący i z ponuremi twarzami, Nie uka-

zał się żaden komunikat Ligi Narodów. Rozeszłą się tylko pogłoska, że

Rada ma się zebrać ponownie tegoż wieczoru.

wysiadywali w przedpokojach ministe

zwyklej upizejmošci

szej rozmowy wszystkilm jadącym tym pociągiem dziennikarzom, Rzu-

ciwszy parę niby pocieszających ogólników, s

łe, ale tym, co śo widzieli, wydało się, a

zaklopotauą minę. Papieros zwisał mu jeszcze smętniej z kąta ust, niż

M/;dawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

11)

dla prasy delegat odmówił dłuż-

ł się w swym przedzia-

że może po raz pierwszy miał

Spraw Zagranicznych Anglji, któ-

przybył poprzedniego dnia, a
tegoż rana, prawie w tym samym

Żadne prywatne spotkanie nie po-
które o ile

Od-

szybko przez hall i wsiadł do cze-
W godzinę później,

 

go, oprócz zapewnienia o niemożności uzgodnienia poglądów. Dzienni-

karzy francuskich wyproszono grzecznie z „Hotel des Betgues“, gdzie

rezydowała delegacja francuska, a niemieccy nie mieli więcej szczęścia

| w „Hotel Metropole“.
Po połuaniu nastrój gorączkowy wzmógł się. Nieustanny ruch pa-

nował między wielkiemi hotelami a pałacem Ligi Narodów, sekretarja-

tem a restauracjami, gdzie przybywali dziennikarze, W! kabinach telefo-

nicznych, na Quai Wilson, korespondenci dzienników francuskich, an-

gielskich, amerykańskich, japońskich, nadawali jałowe, nie zawierające

taktów konkretnych depesze.
W istocie nikt nie wiedział, co się działo za zamkniętemi drzwia-

mi Rady. Czyzby wytworzona sytuacja miała wpędzić cały świat w no-

wy kryzys, cięższy w konsekwencjach od wszystkich odbytych wojen?

O jedenastej wieczorem posiedzenie jeszcze trwało, .O północy gwar

napełnił hall. Członkowie Rady rozchodzili się rozmawiając. Twarze Бу-

ły zmęczone, ale mniej zakłopotane. Osaczony przez grupę dziennika-

rzy delegat Francji ograniczył się do powiedzenia:

— Wszystko załatwione. * Niedługo będziecie mieli komunikatl...
Nic więcej nie mogę powiedzieć!...

Bruno pobiegł czem: prędzej na wyższe piętro, gdzie urzędowała

sekcja informacyjna i pracowaty powielacze.
Czytał va wilgotnej jeszcze kartce:

Rada Ligi Narodów odbyia dzisiaj dwa posiedzenia. W czasie dru-

giego nastąpiło porozumienie między mocarstwami reprezentowanemi;

uchwalono mianowicie wzięcie pod międzynarodową kontrolę. wynalaz-

kū dr. Piotra Gansa. Decyzją ta zostanie przedstawiona do zatwierdze-

nia w dniu juirzejszym na ogólnem posiedzeniu Ligi Narodów w Palais 
Dziennikarze napróżno

rjalnych: nie dowiedzieli się nicze- |

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego,

Electoral. Komisja specjalnie wyłoniona zabroni bezwzględnie fabryka-

cji złota i zaproponuje nowy miernik manetarny...
— Czyste kpiny! — krzyknął ktoś Brunoaowi. nad: uchem;

 

——-—
@1 54 RAIiA A IO ika O iT KÓGKAARONA

mu przez ramię, w ten sposób wyraził swe niezadowolenie.
Maz, Nalezałoby naipierw odnaleźć Piotra Gansa i tych, co go por-

wali, zamiast snówić © opiekowaniu się jego wynalazkiem! — ciągnął
z oburze.iem,

Bruno uscisnął mu serdecznie rękę. Zżyli się podczas długich wy-
sluchiwauych wspólnie konferencyj w Lozannie, Londynie Paryżu, Lo-
carnozae. z

„  Udaii się obaj do kabin telefonicznych, aby zakomunikować sw
dziennikom te skąpe nowiny, których się dowiedzieli, zaopatrzone A
snemi komentarzami. W; koluarach opowiadano sobie, że posiedzenie by-
ło bardzo burzliwe i że tylko energiczna interwencja delegata Francji do-
prowadziła do jakiego takiego porozumienia.

Późnym wieczorem cała prasą zebrała się w małej restauracyjce
„Bavaria“.

Był George Slocombe z „Daily Herald“, maty Barde z „i'Oeuvre*,
z monoklem w oku i ironiczną miną. Juljusz Becker z „„Vossische“. James
z „New-York Times“, Glarner z „Exchange Telegraph'', Sigettoku z nie-
przeniknioną twarzą - Japuńczyka, żywiącego lekką pogardę dla naszej
PRA i wielw innych...

gle podawana z ustą do ust wiadomość arła ruszenie
prży stolikach, Minister francuski miał jeść maslośoindiieie przed
następnem posiedzeniem z delegatami Anglji i Niemiec.
aka Gdzie? — zapytał Bruno Blondel'a, urzędnika sekcji informa-

cyjnej, który przyniósł tę nowinę.
— W. Vcyrier... w pałacu, w południe.
Bruno spojrzał na zegarek. Druga.

ы ,— Pięć eds SNU =mruknął, — ża będzie wstać wcześnie,
ci panowie mogli umyślnie wyznaczyć Veyrier, a zjedzą śniadani

Thoiry, albo gdzieindziej, : * s > s»
Podążył pośpiesznie do swegc hotelu, Był to Franciszek Truśfant, korespondent „La Vie", który, czytając

  

(D. < a.) `

OpowiaKrisSTANISLAI JAKITÓICZ

 


