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PRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem | przezyłką pocztową ZŁ 4 gr. SĄ
zagranicą 8 zł.

GG6ŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem + w tekście (6 łarmewe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstam pe Z8 gr. Ogłoszenia
ayłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e Z% proc. drożej. Terminy

w niedziełe od 12 do 13-eį.

„Dziennik Wileński”   

"Niemiecka delegacja handlowa
będzie rokowała w Warszawie,

(Teletonem oć własnego korespondenta.)

WARSZAWA Dnia 26 b. m. przybędzie do Warszawy del
niemiecka, która będzie prowadziła rokowania handlowe.

Na czele delegacji stoi radca Winter, jeden z głównyc
cowników niemieckiego ministra gospodarstwa—Tarrego.

Delegacja zwiedzi m. in. Białowieżę...

Wybory do Rad miejskich.
'[] elefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na dzień 27 maja r. b. wyznaczone zostały wybory
do rad miejskich w  trzystukilkudziesięciu miastach na terenie człej

Polski. Jeżeli chodzi o miasta powyżej 10 tysięcy riieszkańców (z wy-

lątkiem Warszawy), to pierwszy okres postępowania wyborczego, rozol-

egacja

h współpra-

10 tys. mieszkańców, rozpisanie wyborów nastąpi 27 kwietnia. |

° \ Warszawie wybory odbędą się później, zapewne w sierpniu.

WYBORY W ŁODZI 27 MAJA.
ŁÓDŹ (Pat). W dwu dzisiejszym rady miejskiej ' Łodzi. * Zarządzenie

wc'"woda łódzki Hauke - Nowak to, zgodnie z art. -6 regulaminu wy-

wrńczył  komisarzowi  rządowemu borczego, nosi datę 17 -kwietniai

Łodzi inż. Wojewódzkiemu -zarzą- wyznacza jako dzień wyborów nie-

dzenie o rozpisaniu wyborów do dzielę 27 maja rb.

Prezydentem Poznania dr. Wł. Mieczkowski.
POZNAŃ (Pat). Rada miastaPo-| kończy się z dniem 24. TV. Prezy-

znania dokonała dziś wyboru pre-| dentem miasta: obrano”' dyrektora

zydenta miasta w związku zblis- Banku Polskiego“ i"byłego prezesa

kiem ustąpieniem obecnego prezy-|rady miejskiej w Poznaniu dr.. Wla-

'denta Ratajskiego, którego kadencja|dystawa Mieczkowskiego.

Z Komitetu Ekonomicznego ministrów.
*" WARSZAWA (Patl. Dziś w go- siewną dla ludności Wileńszczyzny

dzinach popołudniowych pod prze-i Huculszczyzuy. Następnie komitet

wodnictwem p. premjera Jędrzeje- ekonomiczny przedyskutował spra-

wicza odbyło się posiedzenie komi-
tetu ekonomicznego ministrów. Na Warszawa — Gdynia na odcinku
posiedzeniu tem przedyskutowano i| Warszawa — Toruń. Przyjęto do
ustalono program akcji parcelacyj-,wiadomości sprawozdenie ministra
mej, scaleniowej i meljoracyjnej ńa przemysłu i handlu w sprawie:bie-
rok 1934/35 na tle planu paroletnie- żących rokowań handlowych oraz
$o. W) tym zakresie wysłuchano | uchwalono wniosek 1uinistra komu-

Sprawozdania ministra rolnictwa i |nikacji w sprawie budowy bocznicy
Teform rolnych oraz w sprawiezbo” kolejowej od stacji Druskieniki do

żowej akcji interwencyjnej za ostat- | zdrojowiska, wreszcie wśród innych
ni kwartał, uchwalając jednocześnie spraw bieżących postanowiono

doraźne wprowadzenie dodatkowej przyjść z pomocą centralnemu t-wu

Premji przy wywozie owsa w wyso-|wytwórczości krajowej w celu uru-

zi codziermie.

Sanie wyborównastąpi już dnia 17 b. m. W miastach liczących poniżej|

|wę budowy kabla telefonicznego

  

 

    

Barthou przyjeżdża w niedzielę.
PARYŻ (Pat) Agencja Havasa Minister pozostanie przez poniedzia-|

donosi, że minister Barthou opuści iek w Warszawie, wc wtorek zaśj
Paryż w sobotę 21 bm. o godz. 19,05, |e godz. 18-ej wyjedzie do Krakowa,'
udając się do Warszawy, dokąd |skąd nazajutrz o godz. 21,10 udaje
przybędzie w niedzielę o godz. 17,50. | się do Pragi. :

"Spotkanie Barthou z Titulescu.
PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris* kanie to będzie wstępem do rozmów,

pisze, że Barthou przed swym wy: jakie minister spraw zagranicznych
jazdem do Warszawy « Pragi spotka|Francji odbędzie w Warszawie i Pra-
się z. Titulescu,. który: oczekiwany| dze. &
jest „dziś. wieczorem w. Paryżu. Spot:| `

Rada Ligi Narodow.
"GENEWA (Pat). Sekretarjat ge- szych spraw porządku obrad figu-

neralny Ligi Narodów ogłosił dziś ruje zatarg boliwijsko-paragwajski
prowizoryczny porządek obrad 79 oraz sprawa plebiscytu w zagłębiu

| sesji Rady Ligi, która rozpocznie się Saary.
jw dniu 14: V: rb. Wśród ważniej-,

| ‚ ;
| Rekonstrukcja gabinetu Dollfussa.

„ WIEDEŃ (Pat). Po dokonaniu Fey. W, kołach politycznych mówią
połączenia wszystkich grup. prorzą- |0' nieporozumieniach między księ-
jdowych. powstała kwestja rekon- ciem Starhembergiem : wicekancle“
|strukcji gabinetu dr. Dolliussa. Do rzem Feyem, nie wąirią jednak, że
| gabinetu ma być powołany, według kanclerzowi Dollfussowi uda się to
jdoniesień prasy, komendant Heim- nieporozumienie złagodzić. Decyzja
|wehry książę Starhemberg. Nie jest|w sprawie rekonstrukcji gabinetu
|jeszcze postanowione, czy Starhem- nie zapadnie przed zalatwieniem re-
berg zostanie wicekanclerzem, czy |formy konstytucji. Starhemberg wy-
tylko ministrem. Jak wiadomo, w jechał w ubiegłą sobotę do Włoch,
gabinecie zasiada już jako mążza- |śdzie, jak mówią, ma się spotkać z
ułania , Heimwehry wicekanclerz' Mussolinim, :
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Sensacja w Izbiė gmin.
LONDYN (Pat). Wybitny kon- który miał być złożony do przedy-

serwatysta lord Wiuston Churchił skutowania izbie gmin Na propo-
wywołał dziś w izbie gmin nieocze*;zycję  Churchila sprawę zarzutu
kiwaną sensację, występując z zadsyprzekazano specjalnej komisji par-
rzutem, skierowanym do ministra lamentarnej. Sprawa ta posiada
spraw Indyj Hoarea, ze ten naruszyłwielką zasadniczą wagę, albowiem,
przywileje parlamentu przez usiło- o ile Churchilowi uda się dowieść,
wanie zmuszenia oddziału indyjskie-że zarzuty są usprawiedliwione, to

druku mogą być

| O godz. 13 w odległości 5 kilome-

kości 3 zł. od 100 kg., oraz posta-
nowionó przyjść z dalszą pomocą

RADOM. (Pat). Wczoraj po pół-
nocy otrzymano szczegóły katastro-
ty, w której zginęli małż. Rueckero-
Wie i został ciężko ranny redaktor

TZOS.

trów za Białobrzegami w stronę Ra-
mia przy wsi Kamień: samochód,

którym jechał redaktor Wrzos i pań-
stwo Rueckerowie, został wyminię-
ty przez inny samochód, który pozo-
Stawil za sobą smugę kurzu, W tym
urzu nagle ukazała się rowerzystka,
tėra nie reagowała już na sygnały

Poprzedniego auta, tak, iż kierowca
Pierwszego samochodu odwrócił się,
by zobaczyć, co się z nią dzieje, W
ym momencie rowerzystka zagrozi-
łą samochodowi, kierowanemu przez
pz i spowodowała katastrolę.
Wskutek nagłego zahamowania uła-
mało się koło od kierownicy. Samo-
chód przewrócił się do góry kołami.
/szyscy jadący wypadli na szosę

asfaltową. Państwo Rueckerowie u-
Padli tak nieszczęśliwie, iż czaszki |
ich zostały rozbite. Śmierć nastąpiła'

 

 

Przymusowe litewszczenie nazwisk,
„MW „Musu Rytojus“ ks. P. Webłaj-

tis pisze w sprawie liłewszczenia na-
žwisk na Litwie, że powołana do tej
Czynności komisja prowadzi propa-
$andę zmieniania nazwisk i układa
Obecnie w porządku alfabetycznym
$pis nazwisk o brzmieniu nielitew-
skiem, przesłanych przez samorządy
Ministerstwu spraw wewnętrznych.
Po ukończeniu tej pracy komisja u-
stali metodę zmieniania brzmienia
Ra czysto litewskie i drukowane

 Apisy zmodyfikowanych nazwisk ro-

Żeśle instytucjom, wydającym pasz-
korty, które będą się kierowały o-

 Tzymanemi instrukcjami przy wyda-
Waniu nowych paszpo:tów.

s Zmiana nazwisk i nazw miejsco-
„"0šci mą byė dokonena nie dobro-

Olnie, lecz drogą wydania ustawy,
łyczem litewszczeniu ulegną na-

ciągu-wystawy.

Szczegóły katastrofy samochodowej
na szosie radomskiej,

"stala złamana. Redaktor Wrzos do

jstwiesdziły na podstawie

 pyska, jedynie Litwinów, Polacy zaś,
) ję Janie, ydzi i Niemcy. zachowają
5 W dawnem brzmieniu. Po pewnym

ASie zostaną wydane nowe pasz-

chomienia przez to wo t. zz. po-

|

|
|
}

na miejscu. Natomiast
Wrzos upadł na lewą rękę,

wstrząsu mózgu.

licznych wsi, zawiadomił: o wypadku|
władze w Radomiu i zawrócili są|
mochód, którego kierowca widział
katasirofę. Po godzinie nadjechali
lekarze z Radomia, którzy stwier-
dzili śmierć małż, Rueckerów. Nad-|
mienić należy, że redaktor Wrzos
nie chciał opuścić miejsca katastro-
fy, dopóki nie zabiorą wszystkich |
ofiar wypadku. Lekarze musieli go
przemocą wsadzić do samochodu i
zawieść do szpitala.

Na miejscu wypadku pozostały
władze prokuratorskie i policja, któ-
re. przeprowadziły dochodzenie i

zeznań

świadków, że spowodowałą katastro
fę rowerzystka, którą aresztowano.
Jest nią p. Janina Królówna.
Redaktor Wrzos pozostaje w szpi-

talu w Radomiu.

porty, gdzie nazwiska i nazwy miej-
scowości będą figurowały już w
zmienionej formie. Jednocześnie bę-
dą też wydawane przez ministerstwo,
spraw wewnętrznych odpowiednie
zaświadczenia tożsamości, zaś akt
zlitewszczenia nazwiska będzie za-
znaczany w księgach metrycznych,
co ma zapobiec komplikacjom jury-
dycznym. s

" Powstaje pytanie, kogo ustawa i
następnie wykonawcy jej uznają za
Litwinów,

 

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

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

| większej sumy pieniędzy, przyczem

go manchesterskiej izby handlowej
do zmiany opinji w sprawie reformy
konstytucji Indyj. Opinję tę z pun-
ktu widzenia interesów angielskich
przemysłowców włókienniczych izba
handlową wyraziła w memorjale,

Poparcie katolików niemieckich
przez Watykan.

BERLIN (Pat): W tutejszych ko-
redaktor łach politycznych wielkie wrażenie przez Watykan w obecnej dobie ka-
która zo- wywołała wiadomość « mającóm na- tolikom w Niemczech, co jest zro-

- stąpić w. maju nadaniu kapelusza zumiałe zwłaszcza z uwagi na ostat-

znał ponadto ogólnego potłuczenia i kardynalskiego nowemu biskupowi nie wystąpienie publiczne ks. bis-
| diecezji berlińskiej Baresowi. Fakt! kupa Baresa w obronie spraw ko-

Ludzie, którzy się zbiegli z oko-, ten komentowany jest jako wyraz ścioła katolickiego.

O czystość krwi przodków szlachty
niemieckiej.

BERLIN. (Pat). Związek szlachty
jniemieckiej w porozumieniu z kan-
clerzem Rzeszy wezwał swych człon
ków do przedłożenia rodowodów,
sięgających do roku 1750. Ci, którzy

ido wystąpienia ze związku.

pociągnie to za sobą niewątpliwie
dymisję ministra spraw Indyj Hoa-
rea, a nawet wskutek zadrażnienia,
jakie panuje w łonie partji konser-
watywnej, pociągnąć może ogólne
przesilenie rządu,

poparcia moralnego, udzielonego

'

nie udowodnią czystošci krwi przod-
„kėw, odpowiadającej wymogom pa-
ragrafu aryjskiego, zmuszeni będą  

Przyjazd dziennikarzy
zagranicznych.

W związku z wizytą ministra
spraw zagranicznych Francji, p.
Barthou, w Warszawie, polskie M.
S. Z. otrzymało zgłoszenie kilkudzie_
sięciu dziennikarzy zagranicznych,
głównie francuskich i niemieckich,
którzy na ten czas przybywają do
Polski.

Z pośród dzienników francuskich
przysyłają specjalnych koresponden-
tów m. in. „Temps'”, -„Matin“, „In-
transigeant“, niemieckie zaś prawie
wszystkie, nie wyłączając tych, któ-
re mają w Warszawie stałych swych
przedstawicieli.

przez Administrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. ©. Nr. 80187.
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Gen. Hal
NOWY JORK. (Pat). W stanie

zdrowia gen. Hallera, który leży po-
ważnie chory w hotelu „Drake“ w
Chicago, nastąpiło pewne polepsze-

ler chory.
nie. Lekarze zalecają generałowi,
jeśli polepszenie będzie trwało, wy-
jazd na dłuższy odpoczynek na Flo-
| rydę,

TROCKI WYJECHAŁ Z BARBUSSON.
PARYŻ (Pat), Dziś rano Lew

Trockij wraz z żoną opuścił willę w
Barbusson, udając się samochodem
w nieznanym kierunku. Obecnie
okazuje się, że Trockij mieszkał w
Barbusson od kwietnia ubiegłego
roku.

PARYŻ. (Pat). W związku z wy-
kryciem pobytu,Trockiego we Fran-
cji „Le Matin" występuje z gwał-
townym atakiem przeciwko mini-

CZY NOGU OfrN SZpI
PRAGA (Centropress). Czecho-

słowacka opinja publiczna z wiel-
kiem zainteresowaniem śledzi roz-
wój afery firmy Schenker i S-ka. Jak
wiadomo, władze czechosłowackie
aresztowały dyrektorów  czechosło-
wackiego oddziału tej firmy w Pra-
dze z powodu malwersacji dewizo-
wych.

MW toku śledztwa władze doszły
do poważnych podejrzeń o przesięp-
stwo karane na mocy ustawy o ©-
chronie republiki,  kodejrzenia, że
praski oddział niemieckiej firmy
Schenker i S-ka przysyłał do Nie-
miec wiadomości, z «tórych wnio-
skować można, iż chodzi w tym wy-
padku o uprawianie szpiegostwa, są
podobno w znacznym stopniu uza-
sądnione.

Firma Schenker i S-ka jest fir-
mą światową. Jest to koncern spe-
dycyjny, którego właścicielami byli
wiedeńscy  kapitaliści Emil Karpe-
les, Gottlieb i August Schenker An-
derer. Koncern posiadał w poszcze-
gólnych państwach w większej czy
mniejszej mierze samodzielne oddzia
ły, na których czele slali dyrektoro-
wie lub wspólnicy.

Po wojnie, kiedy wyłoniłą się ko-
nieczność utworzenia oddziałów w
nowych państwach į kiedy handel

inte tail w ЗИМ mrdea Pn
PARYŻ (Pat), „Dzis przed żan-

darmerją zeznawał przedsiębiorca
samchodowy, niejaki lirunean, któ-
rego zeznania dały kilka nowych
szczegółów w. sprawi: morderstwa
radcy Prince'a, ;

Bruneau opowiedział, że w cza-
sie swego pobytu w Monte Carlo
znał pewnych bogatych Anglików
Watsonów. Pewnego dnia dwaj nie-
znajomi bliżej osobnicy zapropo-
|nowali mu 'wydostani: od Watsona

zaproponowali  Bruneanowi, — Бу
wciągnął Watsona w zasadzkę. Nie-

| znajomi obiecali Bruneanowi podzie-
lenie się zrabowaną kwotą. — Вги-
nean odpowiedział wymijająco į je-
dnocześnie. zawiadomił 0 wszyst-
kiem Watsona. W, kilka dni później
owi niezajomi wyznaczyli Bruneano-
wi nowe 'spotkanie. Po. przybyciu
|na umówione miejsce zaprosili Bru-
neana, by zajął miejsce w ich samo-
chodzie. Tu usiłowano go ogłuszyć
uderzeniem pałki gumowej. W'pew-
nej chwili Brunean, nie tracąc przy-
tomności, wyjął rewolwer i strzelił

ciężko. - Drugi napastnik zrzucił
Bruneana z samochodu.

Prowadzone dochodzenie wyka-
zało, że małżonkowie Watsonowie

połowie lutego rb, napaść na IWat-|
sona z tego powodu, że ten odmó-!

przez policję Watson zeznał, že“
istotnie Brunean opowiadał mu swe-
go czasu o postrzeleniu nieznajo-
mego. Oświadczył on, że ranny ów
nieznajomy nazywa się Fournier.
Brunean twierdził, że zabił Fournie-
ra z rozkazu komisarza Bony'ego.

Powyższą sprawą zainteresowały
się władze śledcze. Poinformowany
komisarz Bony oświadczył, że nie
zna żadnych z powyższych osób,
zna tylko nazwisko Watsona, prze-
mysłowca, cieszącego się powszech-
nym szacunkiem,

Dochodzenia przedsięwzięte w
okolicach Monte Carlo, gdzie Bru-
nean miał zabić owego Fourniera,|

neana władze aresztowały. W cza-|
sie ponownego badanią potwierdził
|on pierwotne zeznania, podając, w |
jakich okolicznościach strzelił do.
|Fourniera. Brunean mówił, że ude-
„rzony palką gumową, nie stracił

 
| do jednego z napastników, raniąc $0 przytomności. W. pewnej chwili u-

„słyszał, że jeden z napastników mó-
| wił do drugiego: zostaw go, ma dość.
Na to ten drugi ; ddRowiedia: ta-
kich względów nie okazywales,

św. Wincentego 3 Paulo.|spotkali się w Monte Carlo z Lus-|mordując radcę Prince'a, W, owej

niera.
PARYŻ (Pat), Prasa donosi, że

wił mu większej pożyczki. Badany ów Fournier był przyjacielem Lus-| jaka
satsa i należał do jego bandy, uży-
wając przezwiska „piękny Jeannot“.
W dniu 3. IV. rb. Fournier zginął z
horyzontu. .

Rozbitkowie
MOSKWA. (Pat). Uratowanych

rozbitków „Czeluskina” przewiezio-

no już częściowo saniami, zaprzężo-

nemi w psy, z Wankarem na przylą-

 

„strowi spraw wewnętrznych, który
j udzielił zgody Trockiemu na zamiesz
kanie w pobliżu Paryża. Powszech-

|nie jest wiadomo, że Trocki nosi się
2 zamiarem założenia czwartej mię-
jdzynarodówki pod hasłem rewolucji
| we wszystkich krajach o stałym u-
jstroju. Dziennik domaga się wyzna-
L Trockiemu, jako miejsca po-
p — Korsyki.

i

egowska w Czechtich
międzynarodowy znacznie się
wzmógł, koncern znacznie się po-
większył, założył szereg nowych od-
działów i filji, tak, że centralą wie-
deńska nie była w stanie podołać
pracy. Wobec tego uiworzono dwie
centrale a mianowicie w Wiedniu dla
Bałkanów, Więgier, Włoch, Szwajca*
rji i Turcji oraz w Berlinie dla Nie-
miec, Anglji, Polski, dalej państw są-
siednich i Stanów Zjednoczonych.

Czechosłowacka firma prowadzona
była samodzielnie przez wspólników
Becka i Broka, Wszystkie towarzy-
stwa koncernu Schenkera zobowią-
zane są współpracować wzajemnie,
wzajemnie się wspie:ač i informo-
wać, Koncern rzucił się po wojnie na
spekulacje, które spowodowały wiel
kie straty, tak, że groziła kancerno-
wi katastrofa. Kiedy sytuacja stawa-
ła się krytyczną, kierownictwu cen-
trali berlińskiej udało się uzyskać

pożyczkę od niemieckich kolei pań-
stwowych w kwocie 25 miljonów ma
rek. Temsamem koleje niemieckie
były w znacznej mierze zaintereso-
wane w koncernie Schenkera i, '
chcąc zyskać gwarancję dla swych
udziałowców w koncernie, pomogły
koncernowi do zawarcia umowy, na
podstawie której firma Schenker zy-
skała monopol w transportowy w ca”
łych Niemczech. Aby wreszcie w zu“

| pełności ocalić swe kapitały, koleje
| niemieckie zakupiły cały kancern za
j27 miljonów marek. Temsamem ko-
| leje niemieckie stały się właścicie*
jlem całego koncernu, nie wyklucza*

 
satsem i Carbonem. Lussats miał w chwili Brunean strzelił do Four- | jąc towarzystwa Schenker w Cze-

‚ | chosłowacji.
Na tem tle uwydatnia się afera,

ujawniona została w tych
dniach w Czechosłowacji. Sledztwo
wykaże, w jakiej mierze firma Schen
ker stała na usługach wywiadń,

 

, zeluskina“.
dek Wellem, W Wankarem pozo-
'stało jeszcze 32 osoby z obozu prot.
„Szmidta.

Panika śród dzieci w kinie.
5 dzieci poniosło śmierć, 32 ciężko poturbowane.

BUENOS AIRES (Pat). W cza-

dla dzieci w jednem z kin w Barran-
quilla, w Kolumbji, jakiś osobnik,
przechodzący ulicą, wszczął alarm,
że się pali. Dzieci, ogarnięte panicz-

| nym strachem, rzuciły się do uciecz-
ki. 5-ro dzieci poniosio śmierć a 32
w groźnym stanie przewieziono do
„szpitala.  Osobonik, po wszczęciu
fałszywego alarmu, zbiegł bez śladu.
Władze bezpieczeństwa przypusz-
czają, że działał on pod wpływem,
halucynacji lub nagłego ataku szału.

`

"Tragiczny wypadek wstrząsnął do
nie dały żadnych wyników. Bru-|sie cdbywającego się przedstawienia głębi całą ludnością.

| Bs i TR SEAAREA,

| Czy bieta rasa wymiera?
FRANKFURT n/M. (Pat). W na-

kładzie Cellwey'a w Monachium u*
każe się w druku książka dyrektora
statystycznego urzędu Rzeszy dr.
Fryderyka Durgdóriera, p. t. „Czy
biała rasa wymiera?'* Autor wyka*
zuje biologicznie  samozagrożenie
białych narodów i przestrzega o nie-
bezpieczeństwie zaniknięcia białej

| rasy,
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Modne prądy,
(W. niedzielę odbył się w Warsza-

wie zjazd Rady Naczelnej Stron-
nictwa Narodowego.

Waadomość 0 obradach Rady

|

 

|

DZIENNIK WILENEKI
— —.

Rada Naczelna Stronnictwa
Narodowego.

Zebranie Rady Naczelnej Stron-
nictwa Narodowego 15-g0 bm. miało

szczególne znaczenie, które uwydat-

niło się i w składzie uczestników,

zbiegła się z inną, a mianowicie z |rozszerzonym ponad 200 osób, i w
wiadomością 0 powstaniu nowego| gruni

ugripowania politycznego pod na- |

zwą „Obóz Radykalnc Narodowy'.
Na czeie tego ugrupowania politycz-

owności przemówień pp. Bar-

toszewicza, Dmowskiego i Rybar-

skiego, które były pedstawą obrad,
i w samym przebiegu rozpraw.
W składzie uczestników  posie-

nego stanął znany działacz natere-, dzenia znamienny by: szczególnie

nie

rodowej,

innych mniej znanych.
Nie brak zresztą wśród tych, co

podpisali deklarację .deową, także

przedstawicieli starszego pokolenia,
jak np. Tadeusz Gluziński i inni,

Prasa sanacyjna z faktu powsta-
nia nowego stronnictwa politycznego

robi wydarzenie niemal epokowe i

zapowiada już niewiadomo poraz

który upadek Stronnictwa Narodo-

weżc, Czy istotnie sprawą przed-

stawia się tak groźnie i, czy można

mówić o rozkładzie obozu narodo-
wego w Polsce?

Przedewszystkiem przypomnieć

mus'my, że to już nie pierwszy raz

obóz narodowy przeciiodzj przez te-

go rodzaju „przesilenia”',

Kto pamięta dzieje powstania

stronnictw ludowych, kto zna histo-

rję powstania Narodowego Związku

Robotniczego (N. Z. R.), będącego

poprzednikiem ginące; dziś Naro-

dowej Partji Robotniczej (N. P. R.) i

likwiaującej się częściowo Chrześci-

jańsxiej demokracji, ten również pa-

mięta, że powstanie każdej z tych

iorganizacyj z reguły uważane bylo
za .pogrzeb* znienawidzonej „En-
decji ', i

A jednak mijały lata, w czasie

których różne nowotwory zamierały
stopniowo, zaś rdzeń obozu narodo-

wego, dawna Demokracja Narodowa

(dzisiejsze Stronnictwo Narodowe)

trwało i trwa po dziś dzień, spelnia-

jąc zhlubnie zaszczytną misję, jaką

nań dzieje włożyły.

I mie nazwiska rczłamowiczów,

doraźnych „twórców nowych prą-

dów”, przeszły i przejdą do historji,

lecz tych wodzów narodu polskiego,

którzy jak Balicki, Popławski i

Dmowski trwali wierrie przy wiel-
kiem sztandarze polskiej idei naro-

dowej.
Skąd się jednakże tiorą te rozła-

my : przesilenia?
Żródło ich jest bodai zawsze jed-

nakie.

Pod wpływem chwilowej konjunk-

tury lub prądów płynących z ze-
wnątrz, ludzie słabsi, lub bardziej

* niecierpliwi, nie mogąc wytrzymać
w aimosferze planowej i wytrwałej

waiki, prowadzonej przez obóz na-

rodowy w imię swycr ideałów od

lat, poczynają bądź szukać t. zw.

„nowych dróg", które mają szybciej

doprowadzić do celu, bądź próbują
dojść do kompromisu z prądami, wy-

wołanymi chwilową  konjunkturą.

A takich prądów nigdy nie brako-
wało w dziejach Polski. Płynęły one

od zachodu i od wschodu.
Im zawdzięczamy pierwszą po-

ważniejszą secesję, z szeregów obozu

narodowego w roku 1908.

Wielka wojna wyiuskała także
pewną ilość ludzi nawet tęgich, któ-

rzy pod wpływem istotnie zawrot-

mych zwycięstw niemieckich przeszli

do : zw. aktywistów,

Już po odzyskaniu niepodległości
ze źwiązku Ludowo - Narodowego,

będącego bezpośrednia spadkobier-

cą Demokracji Narodowej, także
wysiąpiła liczebnie poważna grupa,

która w Sejmie utwoizyła osobny

„klub parlamentarny 1 miała swych

przedstawicieli na czele rządów. Co

się z tem wszystkiem stało?

Ludzie uczciwi, lub naprawdę

coś wzrci dawno powrócili ną łono

Stropnictwa Narodowego. Reszta —

zginęła niemal bez śladu i dziś żadnej

roli w życiu polityczaem nie ode-

grywa. Ale i na tem nie koniec.

Niemal każda przemiana w in-

nych państwach znaj::owałą swoje

odbicie w życiu stronnictw polskich,

warszawskim młodzieży na-|liczny, czynny i żywy udział przo-

p. Jam Mosdurf, oraz kilku downików ruchu młodych, ze wszyst
kolejno
główny
Matła-

kich stron Polski. Mówili

pp. pos. Bielecki, kierownik
ruchu młodych (Warszawa),
chowski (Warszawa), Michael (So-

snowiec), Giertych (Warszawa),

Niebudek (Częstochowa), Sergot

(Chojnice), Szafrański (Lublin), Do-

mański (dzielnica warszawska), Po-

zowski (Kraków), Czapiewski (Ро-

znań), Stamper (Lwów i dzielnica

lwowska), Malatyński. kierownik

Sekcji Młodych w Warszawie, Ko-

walski (Łódź), Zasada (Łęczyca),

Sojka (Górny Śląsk), Pacanowski

(Wilno), Zajączek (Podhale). ; Wali-

nowski (Radomsko). Nazwiska zaś

tych młodych są już znane, bo mają

oni za sobą w ciągu ostatnich lat

sporo pracy, która poruszyła i oży-

wiła wszędzie miejscowe życie poli-

tyczne. Zbieś okoliczności sprawił,
że właśnie w przeddzień zebrania

Rady Naczelnej ukazała się odezwa

warszawskiej grupy, »dstępującej z

narodowego obozu młodych i two-
rzącej coś odrębnego pod nazwą o-
bozu narodowo . radykalnego. Na

zeb-aniu Rady Naczelnej Str. Nar.
wspomniano o tem bez podniecenia,
a samo przesunięcie się przez mów-

nicę tego długiego szeregu kierowni-

ków ruchu młodych z całego kraju
najlepsze rzuciło światło na tę

O metodę i

Sprawa dość niezrozumialego

koniliktu pomiędzy Polską a Cze-

chosłowacją budzi w szerokich ko-

tach spoieczeństwa zywe zaintere-

sowanie i zaniepokojenie. Do tego

trzoba dodać, że sensacyjne nieraz

intormacje czy plotki prasy zagra-

nicznej, zwłaszcza nie:nieckiej, pod-

sycają zaciekawienie. Nie może być

awoch zdań co do stanowiska opinii

polskiej, jeśli chodzi o stan posiada-

nia ludności polskiej w Czechosło-

wacji. Może być mowa tylko o obro-

nie, nigdy o wyrzeczeniu się,Doty-

czy to naturalnie nie tyjko Czecho-

stowacji, ale każdego państwa, w

którem znajdzie się ludność polska.

Ale chodzi o metodę. Zwraca na
to uwagę p. S$. K. w „Gazecie War-

szawskiej”, pisząc:
Do akcji, podjętej w stosunku do Cze-

chosłowacji, usiłuje się wciągnąć opinię

publiczną i czynniki społeczne. Jeśli rząd

dla takiej akcji-chce wygrać te czynniki w

kraji cywilizowanym, to trzeba, by społe-

czeństwo wiedziało, co się święci. Obcho-

dząc się bez społeczeństwa, można przed

niem konspirować cele i taktykę działania

na terenie międzynarodowym, jeśli się chce

wszakże czynnik społeczny wygrywać, to

trzeba go oświecić i z nim się liczyć. To

jedno; drugie zaś polega na tem, że trzeba

brać w rachubę prądy i nastroje społeczne.

Używanie do „odgrywania" czynników spo-

łecznych organizacyj, o których wszyscy

wiedzą, że są posłuszne wskazaniom rzą-

du, nie wprowadzi nikogo w błąd i nie wy-

woła nigdzie wrażenia, że rząd ulega na-

ciskowi społecznemu. Jesli zaś chodzi o

go przesilenia gospodarczego i poli-
tycznego musiał u nas znaleźć

znacznie szerszy oddźwięk,

Jak wzory komunistyczne znala-
zły swe odbicie w szeregach mło-

dzieży sanacyjnej i lewicowej, gdzie

się wytworzył nawet specjalny typ

„salonowych komunistów”, popisu-
jących się sympatjam: do idei leni-

nowskich, tak wśród pewnego odła-
mu młodzieży narodowej musiały

znaleźć wiele sympatji niektóre z
hasel bitlerowskich.

Zrozumiała to zresztą sanacja,

tworząc na poczekanii: szereg orga-

nizacyjek  „polskich”* narodowych
socjalistów i usiłując za wszelką ce-

nę zaszczepić to ślepe  naśla-

downictwo obcych wzorów wśród

młodszych pokoleń narodowców.

Ale nacjonalizm polski wyrósł

całkowicie z gleby cejczystej i nie

mógł przejąć wzorów, które w wielu

wypadkach są sprzeczne z tradycja- a terenie

młodszego pokolenia
przedewszystkiem na miiż istotą charakteru narolu pol-

Pamiętamy | skiego. Elementy bezkrytycznie za-

doskonale, jak po przewrocie łaszy- | pat'zone na naszego sąsiadą zachod-

stowskim namnożyło się u nas co-| niego nie mogły zbyt długo utrzymy-

miemiara przeróżnych organizacyj i wać się w szeregach obozu narodo-

organizacyjek, naśladujących wzory|wego. Musiały albo zasymilować się,

włoskie, i
Jeżeli te modne eiemerydy sto-

albo ustąpić.

Zwartość obozu narodowego, któ-

sunkowo szybko zakończyły swój|ra stanowiła jego siłę, nie mogła

žywol, to z pewnością dlatego, iż | ulec rozkładowi.

czasy były inne, niż dziś, no i wzory

włoskie żbyt ódległe. To też prze-| wać
właśnie w tem należy upatry-

źródła wypadków. które nastą-

wrót hitlerówski, odbywający się w piły w Warszawie.

bezpośredniem sąsiedztwie, a który Fodkreślatny słowa Warszawę.

przypadł w chwili wyjątkowo ciężkie gdyz grupę secesjonistów stanowią

 

prawdę, że narodowy ruch młodych

pozostał w łożysku, w którem się

zrodził.
Szczególnie czynny tym rażem

udziai Romana Dmowskiego, zarów-
no w przygotowaniu obrad Rady
Naczelnej jak w samych obradach,
wniósł w mie wartosci niezwykłe

głębszego wniknięcia w zadania

Polski dzisiejszej.
Rzut oka na przewodni kierunek

obozu narodowego w cstatnich dzie-

siątkach lat, uwydatniający dobitnie

istotne rysy pracy i warunków pracy

nad odbudowaniem państwa pol-

skiego, odczytany na posiedzeniu

Rady, stanowi podstawę do tego u-
jęcia zadań wewnętrznych, społecz-
no-gospodarczych, które dał Dmow-
ski, wykazując konieczność wielkiej
i do podstaw sięgającej przemiany

polityki pod znakiem popierania
wytwórczości, a usuwania paso-
rzytnictwa.

Przemówienia prezesa Str. Nar.
p. sen. Bartoszewicza o głównych
sprawach politycznyci:, a prezesa
KI. Nar., posła Rybarskiego o go-
spodarczych wytycznych obozu na-
rodowego, uzupełniły oświetlenie
zadań, jakie polityka polska ma
dziś przed sobą.

Trzy te referaty, wraz z uchwałą
zasadniczą,  ujmującą wytyczne,
przedstawione przez Romana
Dmowskiego, uzupeinione przemó-
wieniami licznych mówców, oraz u-
chwalonemi wnioskaini polityczne-
mi, przedstawionemi przez pos.
Strońskiego, jakoteż samorządowe-
mi i organizacyjnemi, przedstawio-
nemi przez pp. Kozłowskiego i
Wierczaka, złożyły się na całość,
która przemówi do społeczeństwa 

 

 
 

rzeczowo i mocno.

 

Ż prasy.
konkretny wypadek, to można w Polsce li-
czyć na poparcie całej opinji, gdy wchodzi
w grę obrona interesów Polaków, gdy wcho-

dzą w grę jasne i dla wszystkich zrozumiałe

interesy na terenie międzynarodowym; lecz
trudno pobudzać do działania, czy do
reakcji „człowieka z ulicy' twierdzeniem,

że najbardziej zagrożeni są Polacy w Cze-

chosiowacji, lub, że na terenie międzyna-

rodowym największe niebezpieczeństwa za-

grażają nam ze strony tego właśnie kraju.

Mówiąc ordynarnie — nikt nie zrozumie,

že należy organizować porozumienie z

Nieracami, a wzniecać nieporozumienie z

Czechami. Prócz tego musi wyrosnąć w

umyśle owego „człowieka z ulicy” pyta-
nie--czy Polacy w Niemczech, a zwłaszcza

na terytorjach, na-których „stan posiada-
nia" ma pierwszorzędną wagę (Śląsk Górny
iPrusy Książęce), żyją w warunkach nie po-

zostawiających nic do życzenia?

Prócz tego — zdaniem autora
powyższych uwag — metody muszą
być dostosowane do czasu i miejsca.
Inne były za Lechów i Leszków, a
innż muszą być dzisiaj. Obecnie sto-
sowane nie podobają się p. S. K.i
oświadcza to otwarcie, chociaż wie,
iż nie jest pożądane publiczne roz-
trząsanie podobnych spraw, śdy
„ten trzeci” patrzy z boku. Ale, gdy
się chce wygrywać opinję publiczną
i czynniki społeczne, to trzeba się li-
czyc i z temi czynnikami j z tą

opinią.

ZESAAABRAIT |
ty w bonyjalmaiaicae „„Caritast““

ju zaopatrzyłeś sie?
(siT a TL T T I IIS CAC CZORT DZA

'niemal wylącznie byli dzialacze aka-

denvccy MWarszawy.

MV. innych ośrodkach secesja war-

szawska znalazła pewae echo jedy-

nie w Poznaniu.

Ani Kraków, ani Lublim, ani

przedewszystkiem Lwów nie przy-

stąpiiy do secesjonistów.

Zresztą i w samej stolicy prowa-

dzone przez młodych organizacje

robotnicze zachowały swą jedność i

spoistość tak, że cały ten t, zw,

„rozlam”* sprowadza się do terenu

akademickiego i przytem do niezbyt

licznej grupy. i

Ogioszona przez  secesjonistó

deklaracja programowa nie przy-

niosła niczego nowego. Nie wniosła

oną do skarbnicy ruchu narodowego

żadnych wartości trwałych.

Zjawiła się i przebrzmi tak, jak

przebrzmiało wiele podobnych „ma-

nifestów"'. ;

Žywiolowego rozwoju ruchu na-

radowego nic nie zdoia dziś wstrzy-

mać Obóz narodowy przejdzie nad

tem drobnem w gruncie rzeczy wy-

darzeniem do porządku dziennego.
Szkoda jedynie zmarnowanych

wys'ików młodych sił. których pe-

wien, daj Boże nieznaczny, odsetek

niewątpliwie zostanie stracony.

„Modne prądy” muszą także,
niestety, pochłonąć pewną ilość

ofia: $

Na szczęšcie „moda“ mija znacz*

nie <zybciej, niž się to wielu u nas,

w Polsce, wydaje.

Ordynacja wyborcza do rad miejskich.
Wi numerze 29 Dziennika Ustaw

'R. P. z dn. 9 kwietnia 1934 ukazało
!się rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 30 marca
193: r. w sprawie regulaminu wy-
|borczego do rad miejskich. Rozpo-
rządzenie to uzupełnia postanowie-
nia Ustawy z dn. 23 marca 1933 o
częściowej zmianie us.roju samorzą-
du ierytorjalnego i usiala łącznie z
ustawą w całkowity sposób ordyna-
cję wyborczą do rad miejskich.

Ze względu na bliski termin wy-
borów do Rady Miejskiej m, Wilna
podajemy poniżej dokładne stresz-
czenie postanowień wyborczych u-
stawy i wzmiankowanego rozporzą-
dzenia.

1. Prawo wybierania.

Prawo wybierania do Rady
Miejskiej mają obywatele polscy
bez różnicy płci, którzy ukończyli
do dnia zarządzenia wyborów: 24 la-
ta. Zwracamy przy tej sposobności
uwagę, że dotychczasowa ordynacja
wykorcza dawała prawo głosu już
tym osobom, które ukończyły 21
lat. A więc nowa ustawa przesuwa
minimalny wiek, niezbędny do gło-
sowania o 3 lata wgórę. Głosować
możą w Wilnie tylko ci obywatele
polscy, którzy mieszkają na terenie
Wiina conajmniej od roku, Warunek
ten nie dotyczy właścicieli nierucho-
mości na terenie Wilna, duchowień-
stwa świeckiego i zakonnego, urzęd-
ników państwowych i somorządo-
wych oraz wojskowych zawodo-
wych. AB

„Wszystkie te osoby i ich rodziny
mogą brać udział w głosowaniu,
choćby mieszkały w Wilnie nawet
krócej niż rok jeden.

Inowacją ustawy jest także na-
danie prawa głosu czynnego zawo-
dowym wojskowym t. zn. oficerom i
podoficerom, służącym stale w woj-
sku; natomiast wojskowym niezd-
wodowym t. zn. odbywającym nor-
malną służbę wojskową lub ėwicze-

| płci, który do dnia zarządzenia wy-

2. Kto może być wybrany
na radnego.

Na radnego może być wybrany
każdy obywatel polski bez różnicy

borów ukończył 30 lat i ma prawo
wybierania do rady miejskiej. Kan-
dydat na radnego musi władać ję-
zykiem polskim w. .icwie i piśmie.

Na mocy art, 34 wtawy o zmia-
nie ustroju samorządu w miastach
posiadających od 180.000 do 250.000
mieszkańców liczba radnych wynosi
64. Ponieważ ludność Wilna zawie-
ra się w tych właśnie granicach, |
więc liczba radnych m. Wilna wy-
nosić będzie 64 (dotychczas było 48).
Kto wyraził zgodę 52 postawienie

swej kandydatury na radnego, wra-
zie wyboru obowiązany jest przyjąć
manudat i sprawować go do końca
kadencji. Źrzec się mandatu można
tylko w: ściśle określonych wypad-
kach, a mianowicie wrazie objęcia|
urzędu publicznego, przyjęcia man-
datu w innym organie samorządo-
wym, ułomności fizycznej lub nad-
wątlonego zdrowia, ztego położenia
gospodarczego, stałego zatrudnienia
poza Wilnem, oraz innych ważnych
powodów. |

Kto bezprawnie odmówił przyję-
cia mandatu lub go złożył przed u-
pływem kadencji, na tego magistrat
ma prawo nałożyć jednorazowe
świadczenie w wysokości od 10 zł,
do 1000 zł. Opuszczenie: bez uspra-
wiedliwionych powodow: trzech ko-
lejnych posiedzeń rady powoduje u-
tratę mandatu, przyczem uważa się,
że złożenie mandatu było nieuspra-
wiedliwione.

Radni nie mogą wchodzić z Za-
rządem Miasta w żadne stosunki
prawne w charakterze kontrahenta,
z wyjątkiem najmu pomieszczeń,
dzierżawy drobnych parcel, o ile
najem lub dzierżawa ma miejsce we-
dług czynszu, ustalonego powszech-
nie. W, wyjątkowych wypadkach
członkowie rady mogą być dostaw-
cami towarów dla miastą według nia prawo głosu nie przysługuje.

ь Są jeszcze ludzie, którym nie wy-
wietrzały z głowy pomysty tworze-
nia państwą z obszarow byłego W.
Ks. Litewskiego. Pomimo gorzkich
doświadczeń, których im. nie oszczę-
dziły czasy największego rozmachu
projektów: federalistycznych, pomi-
jmo bardzo wyraźnego, niedwuznacz-
nego głosu ludności Wileńszczyzny,
wycażonego w uchwałach Sejmu
orzekającego w Wiinie, — ciągle
jeszcze żywią jakieś złudzenia.

Najtrudniej jest zawsze pogodzić
się z bankructwem  politycznem.
Plany, które zawiodły, idee, którym
życie nie chciało dać konkretnego
wyrazu — wracają uparcie do głowy
i mącą jeszcze spojrzerie na rzeczy-
wislošė,

Do takich ludzi, którzy nie mogą
pogodzić się — przynajmniej teore-
tycznie — ze stanem dnia dzisiej-
szego, należy p. Witoid Abramowicz.
Cztonek Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej źle się czuje na tem za-
szczytnem stanowisku w; stolicy Pol-
ski. (Wolałby zasiadać w Wilnie w
Sejmie niezależnego (W. Ks. Litew-
skiego, obejmującego Kowno, a za-
pewne także (Grodno i Mińsk Lit.
były prezes „rządu' niefortunnej
„Litwy Środkowej” z żalem i melan-
cholją spowiada się w wywiadzie na
łamach „kIiurjera Porannego" z „nie-
speinionych marzeń, niewygasłych
snów”,

„Litwa Środkowa' miała być

KTKTTTIIOT TiSAASTTT

Jeszcze nie wywietrzalo...

cen. ustalonych powszechnie dla da-
negv gatunku towaru.

MWarszawie“ a raczej ówczesne koła
rządzące pod naciskiem bardzo po-
tężnych czynników  federalistycz-
nych rękami i nogami broniły się od
ingerencji ; nacisku ne sejm wileń-
ski. Jeśli był nacisk, to raczej tych
kół, które chciały odrębności ziemi
(Wileńskiej. Doskonale pamiętamy
zabiegi około posłów sejmu wileń-
skiego i w końcu ową niezapomnia-
ną całonocną walkę delegacji sejmu
wileńskiego z rządem polskim w pa-
łacu prezydjum Rady ministrów.
Chodziło o formułę wiączenia. War-
to przecież o tem pamiętać, gdy się
z żalem wspomina rycerskie zapasy
© zwycięstwo własnyct: idei...

Obecny stan rzeczy nie zadawal-
mia p. Albramowicza, Sądzi, iż „ani
Warszawa, ani Kowno, ani Wilno nie
możą uznać dotychczasowego sposo-
ibu podziału i rządów za rozwiązanie
problemu polsko-litewskiego“. Nie
bardzo rozumiemy, o to w tem zda-
niu chodzi, ale dalsze wywody rzuca-
ją snop światła na pragnienia p.
Abramowicza. Komunikacja, tranzyt,
wymiana towarów i stosunki dyplo-
matyczne nie wystarczają. V. Abra-
mowicz wysuwa dawny plan:

„Zasadniczem rozwiązaniem  podniesio-
nego problemu może być tylko zmiana sto-
sunki, Warszawy i Kowna do Wilna. Mają

słuszność Litwini, upatrując w Wilnie swo-
ją stolicę. Ma słuszność Polska, nie mogąc

zgodzić się, aby Wilno znalazło się poza

obrębem wpływów Państwa Polskiego.   ośrodkiem, który miał przekonać
Kowno o konie:zności wzajemnego
porozumienia się. Co z tego mogło
bezpośrednio wyniknąć, nie bardzo
rozumiemy na podstawie wynurzeń!
p. Abramowicza, natomiast:

„Rzeczywistość wykazała, że idea so-

lidaryzmu obywatelskiego i interes kraju,
jako całości, nie znajdują jeszcze dosta-
tecznego zrozumienia wśród ludności Li-
twy, że nacjonalizm zarówno polski, jaki

litewski dąży raczej do wyłącznego pano-
wania na części terytorjum. z podporządko-
waniem sobie mniejszości, które tam się

znajdują, aniżeli do odbudowania jednego
wspjlnego organizriu państwowego, w któ-
rym wypadłoby zrczygnować z pierwszeń-
stwa i przywilejów, a uznać zasadę równo*

rzędności.”
A zaraz potem gorzko skarży się

p. Abramowicz na Warszawę:
„Dopuszczenie do głosu w dziejach Li-

twy Środkowej polskich czynników poli-|
tycznych z Warszawy, uzależnienie jej losu |
od rządu i sejmu w Warszawie, rychło spo-
wodowało spaczenie pierwotnej myśli ini-
cjatorów. „Zamiast sejmu — kończy ten
wywód p. Abramowicz — o charakterze.
konstytuanty, został po dwóch latach zwo-
łany sejm orzekający, a uchwała tego sej-
mu wileńskiego o złączeniu ziemi wileń-

skiej z Rzeczpospolitą Polską, przyjęta
przez rząd polski z zaznaczeniem wniesie-

mia do Sejmu Rzeczypospolitej projektu
statutu ziemi wileńskiej, została wkońcu
zrealizowana przez zwykłe wcielenie Wi-

leńszczyzny do Polski i utworzenie woje-
wództwa wileńskiego."

Naszem zdaniem, dobrze się
stało, ponieważ... Ponieważ, niestety,
p. senatora Abramowicza zawodzi
trochę pamięć, Właśnie (Warszawa
nie chciała „uzależnienia losu" Wi- 

Ma przedewszystkiem słuszność Wilno,

niechcąc być rządzonem przez naród li-
tewski. |

Jeżeli na sztandarze państwowym w,
Wilnie ma być umieszczona historyczna|
Pogoń litewska — czego wilnianie nie-|
opatiznie się wyrzekli — to winna się ona
ukazać obok Orła Białego, tak, jak za
dawnej Rzeczypospolitej i tak, jak zostało

wznowione przez Litwę Stodkową.

Mnie pozostaje — jako obserwatorowi
stosunków wileńskich — dodać, że tak, jak
obecny prezes obozu prorządowego na

Wileńszczyźnie, myśli znakomita większość

obywateli i to bez różnicy narodowości,
wyznania i zabarwienia politycznego, czy
też stanowego.

Nie chce się z zamkniętego już
faktami politycznemi arsenału doby-
wać argumentów, któremi kiedyś
przekonywaliśmy p. Abramowicza i
jego przyjaciół o szkodliwości i bez-
celowości podobnych projektów. Z
przykrością tylko stwierdzamy, że
znowu odżywają one w pamięci tych,
którzy przed 12 laty ową grę prze-
śrali. Pragnęliby dziś w lepszej dla
siebie konjunkturze znowu wszcząć
ibezpłodną wojnę wewnątrz własne-
go społeczeństwa. Zastrzegamy się,
iż pod nazwą „lepszej konjunktury“
rozumiemy jedynie ludzi, stojących u
steru państwa.

Bo źle „obserwuje' p. Abramo-
wicz i popełnia wielki wskutek tego
błąd, gdy twierdzi, że tak, jak on,
myśli znakomita większość obywa-
teli, nie wyłączając Polaków. P. se-
nator, tak jak nie znał, nie zna i te-
raz opinii i woli ludnosci Wilna i Wi-
leńszczyzny. leńszczyzny „od rządu i sejmu w

Wojskowi zawodowi, aczkolwiek

posiadają prawo głosu przy wybo-
racji, na radnych wybierani być nie

mogą.

3. Głosowanie.
Wybory do rady miejskiej są tak,

jak dotychczas, powszechne, równe,
tajne, bezpośrednie stosunkowe,
jedrak w samej technice przeprowa-
dzenia wyborów nowa ustawa wpro-
wadza duże zmiany.

Dotychczas przy wyborach Wilno
stanowiło jeden okręg wyborczy, ©-
becnie miasto będzie podzielone na
kilka okręgów. Jeśli władze, które
będą dzielity miasto ua okręgi, pój-
dą za przykładem miast, które wy-
bory już odbyły (np. Poznania, Kra-
kowa), Wilno może być podzielone

i

Ina 10—12 okręgów.
Na okręg wyborczy nie może

przypadać mniej niż 3 mandaty, a
wogóle ilość mandatów w okręgu
zależy od liczby jego mieszkańców.
Każdy okręg wyborczy winien two-
rzyć jedną ciągłą całość terytor-

jalną. 1554 5
Podział miasta na okręgi i usta-

lenie ilości mandatów dla każdego
okręgu muszą być uskutecznione
przed zarządzeniem wyborów.

Zarządzenie wyborów w m. Wil-
nie 1 podział miasta na okręgi nale-
żą do kompetencji Wojewody Wi-
leńskiego. W. zarządzeniu wyborów
muszą być podane ściśle granice
każdego okręgu (według ulic) i ilość
maadatów przypadających na dany
okręg.

Każdy okręg wyborczy ma wła-
sne listy kandydatów, opatrzone
numerami porządkowemi w  kolej-
ności zgłoszenia. Numeracja list od-
bywa się dla każdego okręgu wy-
borczego oddzielnie.

Nadawanie listom kandydatów z
różnych okręgów pewnego wspólne-
$o miana, o ile reprezentu,ą one je-
den kierunek, jest przewidziane, w
$ 26 regulaminu; niewątpliwie bę-
dzie ono stosowane, gdyż inaczej
żadna uświadamiająca akcja
cza nie byłaby możliwa.

Każdy wyborca rozporządza tylu
głosami, ilu radnych wybiera się w
danym okręgu wyborczym. Wybor-
ca ana prawo każdy pojedyńczy swój
głos oddać poszczególnym kandyda-
tom danej listy i może w tym celu
zamieścić na karcie głosowania peł-
ną liczbę kandydatów, przypadają-
cych na dany okręg wyborczy. Wy-
borca ma prawo również część lub
wszystkie  rozporządzalne — głosy
przeznaczyć na korzyść jednegoi
tego samego kandydata.
Wyborca może głosować wyłącz-

nie tylko na kandydatów, których
nazwiska umieszczone są na jednej
liście kandydatów.

Karta do głosowania musi być
biała, ma zawierać numer i ewen-
tuainie nazwę jednej ze zgłoszonych
list, oraz nazwiska kandydatów, na
których wyborca oddaie głos. Treść
karty może być pisana, drukowana
itd., ale nie może zawierać żadnych
znaków odróżniających.

4. Zgłaszanie list.
, Wyborcy mają prawo zglaszania

list kandydatów do danego okręgu
wyborczego. Ta sama lista kandy-
datów nie może być zgioszona w
dwóch lub więcej ok:ęgach.

Poszczególny kandydat może fi-
gurować tylko na jednej liście kan-
dydatów, w przeciwnym razie bę-
dzie z list skreślony, względnie po-
zostawiony tylko ma jednej, gdzie
najpoźniej wyraził swą zgodę.

Każdy kandydat na radnego mu-
Si na piśmie wyrazić swą zgodę na
kanaydowanie oraz oświadczenie,
że znane mu są przepisy odpowied-
nich art. ustawy, dotyczących rad-
nych. PM

Każda lista kandydatów powinna
być podpisana własnoręcznie przez
conajmniej 1/50 część wszystkich
wyborców wpisanych do spisu wy-
bor:ów danego okręśu. :

liczbę 3U0 podpisów należy w
każaym wypadku uznać za wystar-
czającą. Każdy wyborca może pod-
pisać tylko jedną listę  Przewodni-
czący, Komisji Wyborczej ma prawo
wzywać wyborców, którzy podpisali
litsę i badać własnoręczność ich
podpisów. Przy podpisie każdego z
wyborców należy podać jego za-
mieszkanie. (Wyborca ma prawo
cołnąć złożony podpis pod listą kan-
dydatów, najpózniej duia 34,od dnia
zarządzenią wyborów.

5. Wybór radnych bez głosowania.
O ile w okręgu wyborczym zo-

stała zgłoszona tylko jedna ważna
lista kandydatów, zawierająca naj-
wyżej tyle nazwisk kandydatów, ile
wynosi liczba mandatów w danym
okręgu wyborczym — wówczas gio-
sowanie się nie odbywa, a radnymi
zostają zgłoszeni kandydaci, Jeżeli
kandydatów jest więcej niż manda-
tów w danym okręgu, wówczas na-
wet, gdy zgłoszona jest tylko jedna
lista — głosowanie się odbywa. O
ile kandydatów: na jednej liście jest
mniej, niż mandatów, wówczas kan-
dydaci zgłoszeni zostają radnymi —
a dia obsadzenia pozostałych man-
datów ogłasza się wybory dodat-
kowe, ;

Dalsze przepisy, dotyczące wy: 
 

=
- U

borow do rady miejskiej podamy
i później. :

|
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„A, Mickiewicza.

Czy nie wymagają one gwałtownych

tylko butelkowane,

   
 

  

    
  

   

 

KRONIKA.
STAN ZDROWIA J. E. KS. ARCYBISKUPA-

METROPOLITY.
Pooperacyjny stan zdrowia J. E.

ks, Arcybiskupa-Mertopolity jest zu-:
pełnie dobry. Temperatura prawie|
normalną — 37,5, tętno 84, ciśnienie
zaś krwi normalne. Żadnych obja-|

wów niepokojących, ani w narzą-
dach, ani też w ranie niema,

Wczoraj Arcypasterz już czytał
gazely.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
W dalszym ciągu pogoda sło-:

neczna o zachmurzeniu umiarkowa-;
nem i skłonnością do burz lub prze
lotnych deszczów. Ciepło Słabe;
Wiatry z kierunków manys),

DYŻURY APTEK. —
w nocy dyżurują następujące

 

Dziś
apteki: PRE

Augustowskiego ul, Mickiewicza
Nr, 10 (telef. 9-18); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ul Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie „+ przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Bazylika wileńska, Komitet

Ratowania Bazyliki Wileńskiej ro-
zesiał obecnie dalszą serję broszur

р. Ł „Bazyliką Wileńska”. Roze-
słano około 500 egzemplarzy.

Z MIASTA.
— Prace przy budowie pomnika

Zgodnie z naszą
zapowiedzią onegdaj rozpoczęły się
wstępne prace wytyczne przy robo-
tach nad wzniesieniem pomnika A.
lickiewicza u wylotu ul. Wileńskiej

i Mickiewicza. Obecnie prowadzo-
ne są roboty na placu Orzeszkowej.

Konserwacja historycznych
budowli, W końcu b. m władze kon-
serwatorskie przystąpią do prac
cy konserwacji murów zamku w

ilnie i Trokach. Roboty potrwają
w ciągu całego lata. Pozatem Urząd
Konserwatorski opracował plan ro=|
bot koserwatorskich kilku ruin zam-
ków i baszt w woj. nowogródzkiem.
— llość żebraków wzrosła.

Pomimo wiosny i ocieplenia się,
Ilość żebraków i włóczęgów w Wil-
nie nietylko nie maleje, lecz prze
tiwnie w dalszym ciągu wzrasta
dak wykazuje zestawienie społecz-
hego Komitetu do Walki z Zebrac-
twem i Włóczęgostwem, ilość że-
braków w ciągu ubiegłego miesiąca,
Wzrosła o 12 osób |

| SPRAWY MIEJSKIE.
— Komitet Rozbudowy m. Wii

ha podaje do wiadomości, że do
dnia 5 maja r. b. przyjmowane są
podania od osób ubiegających się
0 uzyskanie pożyczki na przebudo-
wę większych mieszkań na male,
Oraz na wewnętrzne remonty miesz-

kań. Szczegółowych informacyj u
dziela Komitet Rozbudowy (Zarząd
Miasta—Dominikańska 2, pokój 61)
Od godz. 12 do 14eej.

-— Kolonje letnie w iolwarkach
miejskich. /W| majątkach Leonisz-
kąck, Burbiszkach i innych zarząd
Miaqta przygotowuje przyjęcie dzie-
Ci na kolonje letnie. W b. r. na ko-

je letnie, które rozpoczną się w
połowie czerwca, wyjedzie około
1200 dzieci ze szkół powszechnych
I ochronek.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Inspekcje budowlane domów.
Na terenie całego prawie miasta
Dodiętą została budowlana inspekcja
don:ów. Specjalnie delegowane ko-
Misje sprawdzają stan poszczegól-
dych posesyj w celu stwierdzenia,

temontów. Komisja wyznacza wla-
właścicielom domów terminy na
Przeprowadzenie remontów, które
muszą być dotrzymane pod groźbą
1urowych kar.

SPRAWY SANITARNE.
— Reorganizacja szpitalnictwa.

Przy szpitalu żydowskim w tych
dniach otwarto oddział chorób dzie-
tlęcych. Przy szpitalu Św. Jakóba
Otwarto w tymże czasie oddział
<horób nerwowych. Kierownictwo
dad oddziałem objęła p. dr. Sukien-
nicka.
— Regulacja sprzedaży na-

blału. Wkrótce wydział zdrowia
łarządu miasta wyda zarządzenie,
tłęgulujące sprawę sprzedaży nabia-

, Mleko można będzie sprzedawać
jeżeli chodzi

0 sklepy spożywcze i mleczarnie
ha rynkach zaś mleko będzie sprze
dawane, jak dotychczas na miarę

Ww
— Ochronne szczepienie ospy.
najbliższym czasie mag strat urzą

Za ochronne szczepienie ospy po-
łaz pierwszy dla noworodków i po-
ps drugi dla dzieci w wieku szkol-
ym.

SPRAWY WOJSKOWE.|
— Ostatnia sposobność. Dziś

bobędzie się ostatnie przed pobo-
tem rocznika 1913-go posiedzenie
Sodatkowej Komisji Poborowej. Jest

Noc.Dowiadujem
dyrekcja Poczt i

s%

więc już ostatnia sposobność
regulowania swego stosunku do
ojska wszystkim tym mężczyznom,
rzy z jakichkolwiek powodów we

peściwym czasie tego nie uczynili.
| lomisja urzędować będzie w lokalu
bzy ul. Bazyłjsńskiej 2

POCZTA i TELEGRAF.
— Listy polecone —przez całą

się, że wileńska
elegrafów zamie-

wprowadzić przy rozmównicy
efonicznej czynnej przez całą
bę przyjmowanie listów poleco-

Mieczysław,

Ssakisław,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Budowa odnogi kolejowej do

Druskienik. Jak już swego czasu
| donosiliśmy, władze kolejowe zde-
cydowały budowę odnogi kolejowej
Druskieniki stacja —  Druskieniki
zdrojowisko. Projekt ten został
ostatnio szczegółowo rozpatrzonyi
zaaprobowany przez idę ministrów.
Obecnie przeprowadzają się pomia-
ry i wstępne prace. Prace przy bu-
dowie odnogi kolejowej rozpoczną
się w połowie maja r. b. i mają być
ukończone jeszcze w b. r.

SPRAWY PODATKOWE.
— Na fundusz drogowy. Z dniem

20 b. m. mija termin spłacenia raty
kwartalnej lub miesięcznej z tytułu
należności na fundusz drogowy. Po
tym terminie należność ściągana bę-
dzie z doliczaniem kar za zwłokę,
— Odroczenie egzekucyj podat-

kowych na terenach objętych gło-
dem. Wi związku z nader ciężką sy-
tuacją materjalną włościaństwa za-
mieszkującego powiaty: dziśnieński,
brasławski, postawski, święciański
i inne władze skarbowe, chcąc
przyjść niejako z pomocą zubożałym
masom rolniczym, postanowiły do
jesieni w miarę możności nie prze-
prowadzać egzekucyj podatkowych,
zaś z opłatą wszelkich podatków
wstrzymać się do późniejszego ter-
minu. Oczywiście ulgi te dotyczą
tylko tych osób, które znajdują się
naprawdę w sytuacji ciężkiej i nie
są w stanie narazie opłacać żadnych
należności z tytułu podatków.

SPRAWY ROLNE.
— Projekt wystawy rolniczej. W

Wilnie projektuje się urządzenie w
sierpniu wielkiej wystawy rolniczej.
W wystawie mają wziąć
interesowani z kilku województw
wschodnich. Na wystawie byłby zo-
brazowany dział przemysłu rolni-
czego Kresów oraz przebogaty dział
rolnictwa.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— 0 umowę zbiorową w kra-

wiectwie. Wczoraj rano w Inspek-
toracie Pracy miało się odbyć po
siedzenie delegatów cechów i zwią-
zków krawców dla wspólnego omó-
wienia warunków podpisania umowy
zbiorowej na rok 1934. Konferencja,
mimo, iż wszystkie organizacje otrzy-
mały zaproszenie, nie doszła do
skutku. Może to oznaczać zerwanie
rokowań.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Koła Związku ofice

rów rezerwy. Na walnem zgroma-
dzeniu Koła wileńskiego związku
ficerów rezerwy, odbytem w dniu|

15 b. m. został wybrany nowy zarząd
Koła na rok 1934—35 w składzie:
prezes Obiezierski Michał. Wice-
prezesi: | Młynarczyk Kazimierz,
Il Hajdul Kazimierz, Lemiszewski
Wacław. Członkowie zarządu: Ber
natowicz Kazimierz, Borowski Lu-
dwik, Erdman antoni,  Gulewicz
Piotr, Gąssowski Zygmunt, Glatman
Juljusz, Hejbert Waldemar, Kiewlicz
Czesław, Kalinowski Antoni, Korecki

Kondratowicz Mikoła',
Minkie»icz Anton,

Markowski Konstanty, Mieczkowski
Piechowicz Kazimierz,

Rytel Zygmunt, Sidorkiewicz Ema-
auel, Ślusarski Zb gniew, Sikorski
Tadeusz,  Walczykowski Wacław,
Wolski Tadeusz, Wojewódzki Antoni.
Do komisji rewizyjnej: Przewodni-
czący: Domański Bronisław. Człon-
kowie: Wsśniewski Aatoni-Franciszek,

Lewicki Józef,

Bronakowski Władysław.

— Estończycy w gościnie w
Związku oficerów rezerwy. W pią-
tek podejmował Związek oficerów
rezerwy bawiących w Wilnie na
studjach oficerów i studentów estoń-
skich
W! pięknej sali Związku oficerów re-
zerwy zasiedli przeplatanego estoń-
czycy i polscy oficerowie

skromną żołnierską kolacją.

rezerwy.
Gości powitał prezes federacji

dr. Edward Góra. Następnie por. rez.
dyr. Glatman w swojem przemówie-
niu, wygłoszonem częściowo w ję-
zyku niemieckimi i rosyjskim, przy-
pomniał sympatyczne stosunki, jakie
łączyły młodzież polską przed wojną
na uniwersytętach w Rydze, Dorpa-
cie i t. d. wspomniał c kartelu pol-
skiej korporacji „Wisła” i estońskiej
„Vajnla“.

1mieniem estończyków podzięko-
wał za miłe powitanie i przyjęcie
płk. Bach (po ros.).

W, czasie kolacji przemawiali p.
Federsón, por. rez. Gulewicz, por.
rez. Wójcicki, maj. Douglas, por. rez.
Antoniewicz, por. marynarki estoń-
skiej A. Orberg.

— Podziękowanie p. Helenie
Syrwidównie. W imieniu Chrzešc,
Zw. Zaw. żeńsk. służby domowej im.
św. Zyty Zarząd najuprzejmiej dzię-
kuje p. Helenie Syrwidównie za kil-
kuletnią pełną poświęcenia pracę w
Zarządzie i Komisji Rewizyjnej dla
dobra Związku i tą drogą przesyła
Jej serdeczne staropolskie „Bóg za-
płac"!
 

Ijazd do cmentarza św. św. Piotra i

udział za-|

DZIENNIK WILEŃSKI

wadzone przez całe lato aż do późnej
. jesieni.
| Mimo stosunkowo

obejmuje szereg dzielnic, w których
obecnie prowadzi się, lub też będzie
się prowadziło roboty bądź nad za-
kładaniem wodociągów czy kanali-
zacyj, bądź też w celu dokończenia
prac, zapoczątkowanych w latach
poprzednich.

Wielki nacisk kładzie się na u-
porządkowanie placu koło kościoła
św. św. Piotra i Pawła, którędy
skierowuje się ruch z ul. Wiosenną,
Słoneczną, Letnią, I-szą i Il-gą Po-
lową. Chcąc więc stworzyć dogod-
niejsze warunki dla komunikacji
śródmieścia z wspomnianemi ulica-
mi, postanowiono uporządkować do-

Pawła, gdzie, jak wiadomo, ulica jest
jeszcze nieuregulowane. Prace nad
regulacją wspomnianei ulicy już się
rozpoczęły i są prowadzone w szyb-
kiem tempie.
W. czasie regulacji placu, albo na-

wet wcześniej (najprawdopodobniej
w maju) skanalizuje się ul. Tadeusza
Kościuszki na odcinku od koszar do
ul. Przejazd, koło kolonii urzędni-
czej. Po obniżeniu poziomu jezdni

przyłączy się do sieci domy okolicz-
ne i na ul. urządzi się specjalne
ścieki dla wody deszczowej.

Na skutek starań mieszkańców
ul. Wiiwulskiego ureguluje się i ska-
nalizuje niewielki odcinek tej ulicy,
coś około 150 metrów od ul. Archa-
nielskiej do ul, Smoleńskiej. Jedno-
cześnie z tem rozpoczną się roboty
nad skanalizowaniem ul. I-szej Ba-
terji na odcinku od ul. Lelewela do
szpitala św. Jakóba.
„W dalszym ciągu tych robót bę-

dzie przedłużana sieć kanalizacyjna
od szpitala brzegiem (Wilii aż do
pierwszej  garbarni poza placem

| kredytów, plan tegorocznych prac!

Roboty wodociągowo - kanalizacyjne
w Wilnie.

Ż nastaniem wiosny Zarząd mia- wane jest wybudowanie kanału na
sta przystąpił do robót wodociągo- trasie od Mostu Zielonego, brzegiem
wo-kanalizacyjnych, które będą pro- rzeki i koło szpitala św. Jakóba ро-!,

Kanał (przypusz-
|czainie) będzie murowany i wysoki

szczupłych|1 m. 85 cm., tak, że człowiek prze-
ciętnego wzrostu bez trudu będzie

| mógł chodzić wewnąttz.
Wspomniany kanai skupiałby w

sobie wszystkie sieci na tej trasie i
skierowywał je do rzeki aż poza
placem miejskim. Budowa kanalu“

za plac miejski,

jest obliczona na kilka lat.
(W, ciągu bieżącego miesiąca lub

przyszłego rozpoczęte zostaną robo-
ty na ul.: Łukiskiej j Tartaki, Zało-
ży się tam kanalizację i przeprowa-
dzony będzie wodociąg.
W obecnej chwili przygotowuje

się materjały do robót wodociągo-
wo-kanalizacyjnych na Zwierzyńcu,
które rozpoczną się w połowie maja.
Pierwsza będzie skanalizowana ul.
Witoldowa. Po niej rozpocznie się
budowa kanałów na ul. Starej, Li-
tewskiej, Sosnowej, Tomasza Zana i
Giedyminowskiej. Kolejność prac
na tych ulicach nie jest jeszcze ści-
śle ustalona, ponieważ rozkład ro-
bót jest dopiero w opracowaniu,

MW maju lub czerwcu rozpoczną
się prace nad odwadnianiem za-
baśnionego odcinka ul. Bobrowej.

(Wi lipcu zaś rozpoczną się robo-
ty wodociągowe na ul, Mickiewicza
na odcinku od placu Łukiskiego do
Mostu Zwierzynieckiego,

Taki mniej więce; ogólnikowo
jest plan robót wodociągowo-kana-
lizacyjnych w roku bieżącym na te-
renie naszego miasta. Koszt wyko-
nanią całokształtu tych robót po-
chłonie prawdopodobnie około pół
miljona złotych.

Samorząd wileński;
między innemi obecnie z władzami
wojskowemi w sprawie uzyskania
pożyczki w sumie 300 tys. złotych na
roboty wodociągowo-kanalizacyjne,

Fodobno pertraktacje są ną do-
brej drodze i wkrótce mają być po-

pertraktuje miejskim przy uł. Łukiskiej. W; cza-
sie prac na tym odcinku projekto-

 

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

$odz.8 wiecz. „Rodzina" — A. Słonimskie-
go. Sztuka ta cieszy się ogromnem powo-
dzeniem na wszystkich scenach — dzięki
zagadnieniom jakie porusza. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Rodzina”. —
Ceny zniżone.

: W przygotowaniu 2 premjery: kome-
dja w 3-ch aktach J. Deval'a „Towariszoz'

i „Skąpiec” — Moliera.
— Teatr Muzyczry „Lutnia”. Dziś gra-

na będzie w dalszym ciągu ciesząca się
wielkiem powodzeniem operetka Kalmana
zo 4„Jesienne”*, W roli głównej, ba-
ronowej Rizy, czaruje swym pięknym gło-
sem Olga Szumska. Obsadę tworzy e
zespół artystyczny pod rcżyserją M. Ta-
trzańskiego. Zespół baletowy odtworzy w

II-gim akcie czardasza. Zniżki ważne.
— Widowisko propagandowe „Rajski

Ogród". Jutro po cenach propagandowych
oryginalna komedja muzyczna „Rajski O-
gród” z muzyką wil. kompozytora J. Świę-
tochowskiego. W roli głównej L. Roma-
nowska, która w dniu jutrzejszym kończy
swe wysłępy w Wilnie, Ceny od 25 gr.

1 Teatr Objazdowy — gra w dalszym
ciągu doskonałą komedję współczesną T.
Łopalewskiego p. t. „Aurelciu nie rób
tego' — dziś w Horodzieju, jutro w Nie-
šwiežu,
— Teatr-Kino „Colosseum“ — wy-

świeila dziś „Symfonję życia”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 18 kwietnia 1934 r. !

1.00: Czas. Muzyka. Przegląd prasy.,
11.50: Utwory Straussa (płvty). 11.57: Czas,
12.05: Koncert. 12.30: Kom meteor. Dzien.
poł. 14.55: „Zasady cięcia winorośli” — po-;
gadanka. Wiad. eksport. Giełda roln. 15.20:
Muzyka operetkowa (płyty). 15.50: Aud,
dla dzieci. 16.20: „W świetle rampy”. 16.35:
Koncert. 17.30: „Gruczoły i hormony” —
odczyt. 17.50: „Jak przybywają zwierzęta
do ogrodów zoologicznych” — odczyt. 18.10
Muzyka lekka. Codz. odc. pow. 19.25:
„Niebezpieczne związki literatury i filmu"
— felj. Sport. Wil. kom. sport. Dzien.
wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02: Aud. po-
etycka: „15 lat >. wileńskiej”, 21.10:
„Kosztowne dni Marglowej* — felj. 21.25:
Koncert wirtuozowski. Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 19 kwietnia 1934,
7.00: Czas, Muzyka. Przegląd prasy.

11.50: Utwory Suibeliusa i Szarwenki (pły-
ty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna
(płyty). Kom. meteor. Poranek szkolny.
zien. poł. 14.55: Chwilka strzelecka. Wiad.

eksport. i giełda roln. 15.20: Muzyka ta-
neczna (płyty) 15.50: Audycja dla dzieci:
„Wesoły nam dziś dzień nastał" — słucho-
wisko. 16.20: „Walka z molami* — pogad.
16.35: Pieśni) 16.55: Koncert. 17.30: „Ży*
cie to ruch” — odczyt. 17.50: Odczyt. 18.10:
Słuchowisko: „Powrót. „Skrzynka  pocz-
towa Nr. 292". Wil. wiad. kolej. 19.25: Od-
czyt aktualny. Wiad. sport. Wil. kom.
sport. Dzien. wiecz. „Myśli wybrane” 21.00:
„15 lat” — odczyt. 21.15: Muzyka lekka,
Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert wirtuozowski,

W środę o godz. 21.22 rozpocznie się
w studjo warszawskiem konceft kameralny,
transmitowany przez wszystkie rozgłośnie
polskie. Udział biorą pp Zofja Rabcewi-
czowa (fortepian), Halina Leska (śpiew) i
Ludwik Urstein (akompanjament). pro-
gramie utwory Schumanna, Glūcka, Karto-

małżeńskiego

mają
nie będzie wolno im wziąć ślubu.

twórcy ustawy |:
pragną oszczędzić przykrości oso-|:
bom, pozbawionym prawa oženku.
Świadectwa przedślubne będą mogli
wydawać lekarze prywatni,
ce oraz lekarze urzędowi.

myslnie zakończone.
m. r. s.

KARCZEWGRURED SZT TTT OOOO WROTEKETORS,

Badanie przedślubne
zdrowia narzeczonych.
Departament Służby Zdrowia

ministerjum spraw wewnętrznych о-
pracowuje ustawę o wprowadzeniu
obowiązku badań lekarskich przed
ślubem.

Świadectwa przedślubne istnieją
w niektórych państwach. Mają one
na celu, zgodnie z teorją eugeniki,
uniemożliwienie pobierania się lu-
dzi chorych. Opracowany projekt u-
stawy podobno rozwiązuje w ten
sposób sprawę świadectw  przed-
ślubnych, że %andydaci do stanu

będą obowiązani
przedstawiać urzędnikowi cywilne-
miu zaświadczenią stwierdzające, że
są zdrowi. Osoby chore nie otrzy-

zaświadczeń, bez których

Wi ten sposób

leczni-

Tylko drogą służbową.
Ministerstwo poczt i telegrafów

wydało charakterystyczne zarządze-
nie w sprawie zgłaszania się pra-
cowników do ministerstwa w spra-
wach osobistych. Postępowanie ta-
kie uznane zostało za naruszenie
drogi służbowej; w przyszłości pra-
cownicy, którzy zechcą się zwrócić
do ministerstwa z prośbami lub za-
żaleniami, muszą uprzednio uzyskać
na to pisemne zezwolenie dyrektora
właściwego okręgu pocztowego.

Audjencje udzielane będą tylko
tyra pracownikom, którzy okażą ze-
zwolenie. Winni niestosowania się
do zarządzenia karani będą w dro-
dze dyscyplinarnej.

PANACRIN
tabletki do rrania

CHRONIĄ PRZED

GRVPA
ANCINA

— DLNA

Nr, zezw. Z. F. O, — 17/34

Utwory Witolda Maliszewskiego.
W czwartek o godz. 1655 polskie radjo

transmituje koncert z cyklu „Muzyka nie-
podległej Polski“.
G-dur, op. 1 na skrzypce i fortepian cenio-
nego przedstawiciela starszej generacji
współczesnych naszych kompozytorów Wi-
tolda Maliszewskiego.

Nowa transmisja z La Scali.
Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, iż w

najbliższą sobotę wszystkie polskie roz-
głośnie transmitować będą z Medjolanu
z teatru La Scala popularną operę Ver-
a „Traviata“ pod dyrekcją Sergjusza
Failoni. Wśród wykonawców podkreślić
należy udział znakomitego tenora Titto
Schippa, znanego słuchaczom z płyt gramo-

 

     

     wicza, Czajkowskiego, Rubinsteina i Rach- maniaowa, fonowych. Tym razem usłyszymy żywy
głos znakomitego artysty.

+ ły obejmują wszystkie dziedziny wiedzy,

Program wypełni Sonata,

  
Zezw. Z. F. O. 58/34, 5/3-34 r.

Ofiary.
+(złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”.
Na świetlicę dla gazeciarzy p. Kazi-

mierz Poniatowski 2,— zł.

KRONIKA POLICYJNA.
— Drobne kradzieże, Zatrzymano Wła-

dysława Maczulę (Chlebowa 8) z ubraniem
| męskiem, wart. 7 zł, skradzionem Tobja-
szowi Iserowi (Ponarska 30).

Zenie Balanowej (Kolejowa 15) skra-
dziono z niezamkniętego mieszkania po-

 

 duszkę i bieliznę pościelową, wart. 20 zł.

!

j Wszystkie prawie zakłady dla umysło-

wo chorych znają wypadi jednotorowości

funkcyj umysłowych u warjatów, wypadki

w których chorzy, zdolni do genjalnych

czynów w pewnym kierucku, nie różnią

się pozatem absolutnie od ogółu warjatów.

Odnosi się wrażenie, że rozwój jednego ro-

dzaju uzdolnienia absorbuje wszystkie siły

duchowe człowieka umysłowo chorego.

Analogicznie, jak. przy utracie wzroku na-

stępuje wydoskonalenie słuchu i dotyku,

może anormalny rozrost pewnej grupy ko-

mórek mózgowych spowodować rozpad

wszystkich innych w chaosie, który ogar-

nął władze duchowe człowieka,
Niedawno pojawiło się nowe wydanie

brytyjskiego powszechnego słownika, będą-

cego najznakomitszem tegu rodzaju  dzie-

łem w angielskim języku. Setki uczonych

i fachowców pracowały w ciągu lat nad

ułożeniem tego słownika. Każdy w zakre-

sie swej specjalności.

Najbardziej jednak zasłużył się jeden

z nich, gdyż opracowane przez niego dzia-

 
oprócz dziedziny wybitnie nowoczesnej

techniki Uczony ten opracował około 600

działów słownika. Jest to doktór filozofji,
„Bernard Chancer,  siedemdziesięcioletni

|uczoay, ktėrego wyklady z zakresu wie-
|dzy antycznej cieszyły się niezwykłem po-
wodzeniem na uniwersytecie londyńskim.
Ten genjalny uczony przebywa już od
trzydziestu lat w zakładzie dla umysłowo-
chorych w Broadmoor, jest nieuleczalnym

i niebezpiecznym dla otoczenia  warjatem.
Chancer został ubezwłasnowolniony od
chwili, śdy podczas wykładu wydobył na-
gle rewolwer i zaczął strzelać do słucha-
czów, raniąc trzech z pośród nich.

Pierwsze lata pobytu w zakładzie spę-

dził w stanie zupełnego zamroczenia umy-

słu, później jednak zaczął studjować na

nowo naukowe dzieła i przedstawił wkoń-|
cu wynik swej pracy wydawcom brytyj-|
skiego powszechnego słownika, którzy za- |
interesowali się wielce wiedzą i genjalnem

uzdolnieniem autora. Od tego czasu współ-
praca jego w wydawnictwie nie uległa

przerwie, pomimo, że nie był już tajemnicą

stan umysłu Chancera.
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D ra OKONIEWSKIEGO
Popularna Pielgrzymka na Zielone

SŚwiątal

do RZYMU
i połączona ze zwiedzaniem Neapolu,

Paawy i weuecji

17. V. — 26. V. zł. 385.—
z peszposiem i wizami

llość miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmują:

Akcja Katolicka, Pelplin.
wagons-Lits Cook,
Wiino, Mickiewicza 6

Pociągi popularne. ;
Minister Komunikacji ostatnio

przyznał daleko idąc: zniżki i ulgi
dla pociągów popularnych. Pociągi
popularne na zgłoszenie osób obcych
będą mogły być uruchamiane po
złożeniu kaucji, która się waha od
50 do 200 zł. O wysoxości tej kaucji
decydować zawsze będzie Dyrekcja.
Dla pociągów popularnych przy 400
osobach zniżki wynosić będą 66 i 2/3
proc., przy 300 osobach — 60 proc.
Osoby, dojeżdżające do miejsca wy-
ruszenia pociągu popularnego, o ile
odległość nie przekracza 50 kilo-
metrów, za dojazd opłacać będą ta-
kie same zniżki, z jakich korzystją
pociągi popularne. O uruchomieniu
pociągu popularnego decyduje Dy-
rekcja K. P, z wyjątkiem, jeżeli cho-
dzi o pociągi popularne do stolicy i
do miejsc uzdrowiskowych w okre-
sie sezonów.

Przyśpieszenie
motoryzacji?

W] Państwowych Zakładach In-
żynierji został zwolniony nagle na-
czelny dyrektor inż, Kazimierz
Meyer, co za sobą puciągnie duże
zmiany personalne. Mówią o ustą-
pieniu zastępcy dyreirtora handlo-
wego Mikuckiego i dyrektora tecih-
nicznego Paszewskiego.

, Równocześnie należy spodziewać
|się zmiany dotychczasowej polityki
|samochodowej, która idzie w kie-
| runku ptzyspieszenia motoryzacji w
kraju. Nowy dyrek.tor naczelny inż.
Kręglewski od kilkiu miesięcy badał
gospodarkę zakładów i wygotował
plan daleko posuniętych robót,

 

 
 

Stosując znakomity krem Preciosa,
Pani cera, skłonna do piegów,
nie będzie narażona na zdradliwe
działanie mocnych promienisłonecz-
nych. Krem Preciosa usuwa pla-
my, piegi i udelikatni Pani cerę.

KREM
PRECIO/
„PERFECTION“1

 

    

 

Tam, gdzie genjusz graniczy Z obiguem.
Nie należy przypuszczać, że Chancer

w chwili strzelania do siuchaczy znajdo-

wał się w stanie chwilowego zamroczenia

umysłu. Również biędnem byłoby uważać

obecną działalność naukową za dowód wy-

zdrowienia. Bowiem ten zadziwiający czło-

wiek, któremu zakład oddał do rozporzą-

dzenia własny gabinet do pracy wraz z

przylegającą doń bibljoteką, zdradza poza

nausowem  uzdolnieniem objawy  nieule-

czalnej choroby umysłowej. Stawia n. p.

wokolo stołu, przy którym pracuje, oraz

u drzwi sześć wiader, napełnionych wodą,

gdyż to ma go rzekomo bronić od złych

duchów, z którymi musi wciąż walczyć,

Już dwa razy usiłował podpalić zakład, a

w przeszłym roku omal nie udusił jednego

z dozorców, nie przypusžczającego, aby

niedolęžny napozėr starzec mógł zdobyć

się na tak wielki fizyczny wysiłek.

Od chwili powstania filmu dźwiękowe-

go wzmógł się niezwykle popyt na melo-

dje szlagierowe. Przedsiębiorstwa kinowe

nie zawsze mogły pokryć zapotrzebowanie

odpowiednim materjałem, za który płaco-

no każdą cenę. Łatwo sobie wyobrazić

zadowolenie jednego z pszedsiębiorstw w

Hollywood, įdy pewna muzyczna agen-
tura zaproponowała mu nabycie dwustu

opracowań wprost porywających melodyj.

Po kilku miesięcach agentura zawiado-

miła 0 nadejściu nowego zbioru pieśni

tego samego kompozytora Pawła Lore-

wella, o którym dotyczchczas nik nie sły-

szał, W końcu przedsiębiorca zapropono-

wał kompozytorowi zawarcie stałej umo-

wy, aby sobie zapewnić spokojne korzy-
stanie z jego produkcji Wyszło wtedy na

jaw, że Paweł Lorewell znajduje się od

roku 1927 w miejskim zawiadzie dla umy-

słowo chorych w Chicago. Podczas świato-

wej wojny odniósł on ranę w głowę, połą-

czoną z uszkodzeniem mózgu do tego stop-

nia, że nie mógł nadal pelnić obowiązków

urzędnika bankowego i został umieszczo-

ny w zakładzie dla obłąkanych. Zasługuje

na uwagę, że Lorewell przed chorobą nie

odzneczai się zdolnościami do muzyki i nie
miał do niej zamiłowania. Obecnie spędza

przy fortepianie kilka godzin dziennie,

komponując przepiękne melodje, poczem

ciska krzesłem lub innym ciężkim  przed-

miotem w stojącego najbliżei dozorcę i roz-

poczyna warjackie harce. Godzinami wy-

stajc przed lustrem, robiąc najrozmaitsze

miny, szarpie i drze ubranie na siebie i

| współpacjentach i wyczekuje odpowiedniej
chwili, aby chwycić za gardło zakładowe-
$0 lekarza, z taką siłą, że kilku dozorcom
z wielką trudnością udaje się oderwać go
i zawlec do celi.

Pewien obłąkany skrzypek, przeby-
wający w zakładzie w Milvaukee, dopro-

wadzii wykonanie „Ave Maria* do takiej

doskonałości, i gra ten utwór z taką głębią

uczucia, że najznakomitsi muzycy przysłu-
chują się z zachwytem i zdumieniem  cza-
rującej grze obłąkańca. Należy tu jeszcze
nadmienić, że obłąkany skrzypek nie może
odegrać najprostszego inuego utworu i o

ile zauważy, że go nie słuchają, wpada w
szalony gniew.

Wszyscy ci obłąkańcy nie byli umysło-
wo-chorymi od urodzenia, wszyscy otrzy=
mali wykształcenie, jednostronny więc
późniejszy rozwój pewnych uzdolnień po-
wstał niezawodnie na podłożu istniejących

już w mózgu asocjacyj pojęciowych,

Inaczej mają się rzeczy u obłąkanych
od urodzenia, u których swiat zewnętrzny

nie wywarł żadnego wpływu na funkcje
mózgow. Zaliczają się ta cierpiący na

wysięk wody w głowie, których zasięg po-

jęciowy nie przekracza stanu umysłowego

oseska, którzy nie potrałią powiedzieć, ile
jest dwa i dwa ani ubrać się bez pomocy.
Pomimo to wykazują niektórzy zdumiewa-

jące jednostronne uzdolnienie. Jeden umie

na pamięć wszystkie pieśni ze śpiewnika,
drugi pamięta każdą interesującą go datę,
pamięta na lat wstecz wszystkie dni, kie-

dy otrzymał podarek lub odwiedził kogoś,
inny znów potrafi wyliczyć na tysiące lat
naprzód datę któregoś z dni tygodnia, cho-

ciaż nie umie obliczyć ilosci palców u wła-
snych rąk. Są tacy, którzy znają na pa-
mięć treść całej książki, nie rozumiejąc z-

niej ani słowa. Niektórzy obłąkani od uro-

dzenia są oprócz teko kalekami, ślepi, ku-
lawi lub garbaci, nie potrafią często zapa-
miętać własnego imienia, nie mówiąc już
o umiejętności czytania i pisania. A jed-

mak zdarzało się, że jeden z tych nieszczę-
śliwców sporządził z pudełek od konserw
dokładną kopję zbroi rycerskiej, której
wizerunek widział w książce, Inny nakre-
ślił ołówkiem plan budynków i gruntów

zakładu, w którym przebywał i omylił się
w wymiarach nie więcej iż o jedną dzie-

siątą w porównaniu z planem, sporządzo-

nym przez fachowca. Pracy, której, biorąc
pod uwagę brak wszelkich instrumentów
i pomocy naukowych, nie wykonałby do*
kładniej uczony architekt.

Słowem, mózg warjata bywa często w pewnym kierunku mózgiem genjusza.   
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Z KRAJU.
'Zdemolowanie pociągu przez rekrutów,
Onegdajszy pociąg osobowy, zdą- runku wysłał silny oddział polścji,

żający z Wi
kiego silnie uszkodzony, jadącybo-| rujących się.

wiem do Mołodeczna rekruci zde- |także lekarz powiatowy,

molowali w Woropajewie wagony,|udzielił pomocy rannym i pokale-

powybijali szyby i połamali ławki, czonym, poczem na,bardziej awan-

przyczem sami pokaleczyli sobie |turujący się osobnicy zostali odpro-

dotkliwie ręce. |wadzeni do aresztu.

Zaalarmowany komendant poste-|

Wielki pożar w majątku Dukszty.
W. majątku Dukszty k/Turmontu, cy dobytek, doznałą silnych popa-

stanowiącym własność Tomasza |rzeń i nazajutrz zmarła matka eko-

Zana, wybuchł wielki pożar, który noma 60-letnia Urszuia Raczycka.

strawił część zabudowań gospodar- Przyczyną pożaru była prawdo-

czych wraz z inwentarzem. Spło-|podobnie. wadliwa konstrukcja ko-

nęła doszczętnie stajnia z inwenta- mina przy parniku, t. j. kotle do go-

rzem żywym, a mianowicie: 1isztuk towania karmu dla świń, który znaj-

bydia rogatego, 44 owce, ogier pań- |dował się wewnątrz stajni. Akcja

stwowy rozpłodowy, klacz ze źreba- |ratowania inwentarza z płonącej

kiem, ponadto spaliły się wozy, |stajni utrudniona była wskutek tego,

uprząż i inne narzędzia gospodar- |że budynek stajenny masywny, mu-

cze. Dokładnej cyfry stratnarazie |rowany posiadał tylko jedno wejście

ustalić się nie dało ze względu na |czynne, gdyż drugie zabite było na

nieobecność właściciela, który bawi|głucho.
w Warszawie, jednak według pro-' Organa bezpieczeństwa prowa-

wizorycznych obliczeń, nie jest ona dzą dochodzenie w kierunku ustale-

niższa niż 15 tys. zł. |nia przyczyn pożaru.

Wi czasie pożaru, ratując płoną-|

  

Wilna, przybył do Głębo- |któca wysadziła z pociągu awantu-|
Na miejsce przybył|Nowogródzkiego.

który|
jbrano p. wojewodę nowogródzkiego

DZIENNIK

Liga Morska i Kolonjalna
w Baranowiczach.

BARANOWICZE. (Pat). W! Bara-
nowiczach w sali ogniska: garnizono-'
wego odbyło się inauguracyjne po--
siedzenie i walnego zjazdu  delega-
tów Ligi Morskiej i Kolonjalnej woj.'

Na przewodniczącego zjazdu wy-

|Steiana Swiderskiego, na sekretarza
p. Podgrabiūskiego. Podczas obrad
uchwalono,
М. › K. byla w Nowogrėdku, poczem
dokonano wyboru zarządu w skła-
dzie: wicewojewoda nowogródzki
Fiala, starosta baranewicki Jerzy
Neugebauer, prezes sądu okręgowe-
go Muraszko, ppłk. Michalski, pro-
kurator Zdanowicz, / Galasiewicz,
Woinik, Podgrabiński,  Chrošciel,
Weber i Kaczyński. Do komisji re-
wizyjnej zostali wybrani: Czachow-
ski, Bieniasz, Krzywiec i Nowak.

Dwa pożary.
WILNO-TROKI. W zaśc. Kijów-

ka, gm. rudziskiej spalił się dom
mieszkalny, należący do Ludwika
Sadowskiego i Józefą Kozłowskiego.
Prócz tego na szkodę Józefa Ko-
złowskiego spalił się chlew i dach
piwnicy. W. ogniu zginęło urządze-
nie domowe Franciszka Krawczuna,

| zamieszkałego w domu Kozłowskie-
|go i Sadowskiego. — Straty oblicza-

 

 

by siedziba Okręgu L.|

MILENSKI |

LEKKOATLECI SOKOŁA TRENUJĄ.

Treningi lekkoatletyczne Sokoła odby-

wają się we wtorki, czwartki i soboty.

lreningi odbywają się w parku sporto-

wym im. Gen. L. Żeligowskiego.

1 Foczątek o godz. 17.

DZIś MECZ BOKSERSKI POLSKA—

WĘGRY.

\ W Budapeszcie odbędzie się dzisiaj

nadzwyczaj ciekawy mecz bokserski między

reprezentacją bokserską Węgier, a repre-

| zentacją Polski.

Węgry, jak wiemy zajęły pierwsze miej-

sce, zdobywając „puhar narodów”, a Polska

zajęła zaszczytne drugie miejsce ze znaczną

jednak różnicą punktów.

i

interesujący, gdyż w niektórych walkach

będziemy mogli przeprowadzić ciekawe

spostrzeżenia.

Najciekawszym _ pojedynkiem będzie

chyba spotkanie Węgra Szegetiego z Chmie

lewskim, który zastąpi Majchrzyckiego.

Mistrz Europy jest troszkę zmęczony, a

Chmielewski wypoczęty. Pozwala więc nam

| spodziewać się, że pierwszy występ. mistrza

|Europy nie rozpocznie się dla niego pocho-

dem zwycięskich spotkań. Drugim poważ-

nym minusem jest fakt, że komisja sędziow-

ska będzie międzynarodowa, zatem nie po-

lerją tłumów budapesztańskich fanatyków

sportu.

SPO RE

Į
Dzisiejszy mecz jest więc nadzwyczaj

winaa już liczyć się wcale z krzykliwą ga-|

Budowa kościoła
„w Baranowiczach.

BARANOWICZE. (Pat).

staraniem komitetu budowy kościoła

im. Królowej Korony Polskiej w Ba-|

ranowiczach zostało zwołane zebra-

nie, podczas którego sprawozdanie

z dotychczasowej działalności komi-

tetu złożył gen. Śtanisiaw Skotnicki,

\ Ва-›
ranowiczach w lokalu kina „Apollo“|

Zarządzenie wyborów
w Grodnie.

|łostocki zarządził wybory do Rady

Miejskiej m. Grodna. Ża dzień zarzą-

dzenia wyborów liczy się wtorek 17

b. m. Wybory odbędę się dnia 27

ja r. b. Miasto zostało podzielone na

9 okręgów wyborczych wybierze 40

GRODNO. (Pat). Wojewoda bia-'

E.

=
=-|??

radnych.

ppłs.Michalski, burmistrz Jarmulski,

inż. Adamus, ppłk. Fisz, dyrektor

Banku Polskiego Statiej i Zygmunt

Kotłubaj.

Obecnych na zebraniu było około
400 osób.

Dziś Niebywzła okazja dla miłośników kine, muzyki

jący dremat życiowy

w rc
k

tów sprowadzenia tego wspaniałego areydzieła

Dotychczas na budowę kościoła dro-

gą dobrowolnych — оНаг zebrano
57.000 zł. Następnie dokonano wy-

borów członków komitetu w skła-
dzie: ks. dziekan Borysiuk, jako pre-

zes wyznaczony przez Kurję Bisku-

pią w Pińsku, członkami: ks.

Aleksandrowicz, starosta powia-
towy Jerzy Neugebauer, gen. Krok-

Paszkowski, płk.  Sokół-Szachin,

 

 

„COLOSSEUM"

 

N*JMILSZĄ I NAJWIĘKSZĄ ROZRYWKĄ jest obejrzenie I wysłuchanie przepiękrego fllmu węgierskiego

Marsz Rakoczego”
Pawła Abrahama oraz tempo akcji I wspaniały temat zachwycają każdego widza.

Nad program: Konkursowe dodatki kolorowe.którego cudowne pieśni i muzyka

PREMIERA. 2 sławy w swej największej

kreacji. Niezapomn eny „Czamp“

w najnow-
szem ar

<ydzieła

 

WALLA

П1
DZIS NIEBYWAŁY SUKCES. Pcteżna epopea szpiegowska. Dzieje

€aty Świat. — El ktryzujący wielki film pa now

szej produkcji 1934 r. p. t. „Byłem szpiegiem" MATRICULE 3

skiej roboty. — Pozaten od dala dzisiejszego wielki WYJĄTKO-

WY nadprogram. Wspanały | naj owszy т — reportaż Pata

I dzieje aż do bleżącego roku Między wieu elekswe «1 fragnenłami

Seanse od godz. 4€ej. W
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Serie CHARLES LAUGHTON, "z:
został odznaczony za tę nieporówn ną kreseję Jak: więk

to obejrzeć go w fim
areyfiim kolosalnego powodzenia zoba: zyć. Nad program:

ROZY Iš: EPS maeataói mw,Prywatne życie Henryka VIII

W NAJBLIŻSZYCH DNIACH w Kinie <cH E L I © Sb»
Reki-my nie potrzebuje. Wsz

CSI
caly świat mówi o tem »rcydziele prod. wiedeńskiej

UKE

GEORGES HOFFMANN. i 15)

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Dziękując panu Lebon za uwolnienie, czuł kompletny zamęt w

 

lowie.
1 ks

# W, chwili pożegnania przytrzymał dłużej w dłoni rękęinspektora:

— Zapewne wydaje się panu: niezrozumiała przygoda, z której mnie

pan wyratowai i, o ile pana znam, domyślam się, że chciałby pandowie-

dzieć się jej szczegółów... :

Inspestor uśmiechnął się i nie zaprzeczył.

—Powinienem się wytłumaczyć — dodał Bruno.

Pan Lebon bn. aras się szerzej:

— Może byłoby to lepiej... : SONA

— Czy iaiętia: przyjmie dzisiaj dziennikarzy po wieczornej sesji?

— Tak, o siódmej w Bergues. * : :

— Czy zechce pan przyjšė po mnie do Victorji koło wpół „do siódmej?

Pojechalibyśmy razem i wtedy będę miał coś do powiedzenia.

—Zgoda...
:

Твйв%ш\ш ruszyła. Przez całąkrótką drogę Bruno starał się upo*

rządkować w myśli ostatniewypadki. ; ze

Szary wóz, to była na pewno limuzyna Piotra Gansu i jej obecny

właściciel napewno należał do tych, którzy porwali sami lub kazali por-

ć Astrid i uczonegoholenderskiego.
: ‚

>Ale % zrobili ze swymi więźniami? W jakim celu ich zamknęli? Co

znaczyła ich obecność w Genewie? Co zawierały papiery, wręczone mi-

nistrowi?

"Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 

Traaediz skrzypka, śpiewaka | kompozytora p. L:

JOHN BOLES i GLORJA STUART.
Ceny nia podwyższone. Nad program: Najnowszy dodatek rysunkowy:

QSTROBRAMSKA 5 „PIETRYK w RADJOSTACJI".

  

„Plinuj swego męża:
Film ten jest prawdziwym sz<zyłem artyzmu I gry. Początek seansów o godz. 4. 6. 8 I 10,15.

 

najw'ększego szpiega XX wieku, o ktorym w czasie wielkiej wojny mówi i

so. otę I niedzielę od godz. 12 ej. Bil. honor. | bezpł. nieważne .

RAANN TORE A ART TC | AT

ie któy wywyższył go ronrd Inne dotychczasow słżwy i potęgi ekranu Wszyscy koniecznie maszą ten
nn. dodatek rysunkowo-kolorowy oraz najsowszy

FOX".`

 

Reprezentacje walczyś będą w nastę-

pujących składach: Kubiny (W) — Rotholc

(P), Lovas (W) — Rogalski (P), Fryges (W)

|ne są na 3,194 zł, — Przyczyną po-
|żaru był zły stan komina,

OSZMIANA. We wsi Zajeziorce,
gm. solskiej, pożar strawił 6 domów
mieszkanych i szereg zabudowań
gospodarczych. "W ogniu zginęła
część inwentarza żywego i zboże.
Ogólne straty wynoszą 15.000 zł. —

Pożar prawdopodobnie powstał
, wskutek nieostrożnego obchodzenia
|się ż ogniem.

(P), Varga (W) — Seweryniak (P), Szigeti

(W) — Chmielewski (P), Szabo (W) — An-

tczak (P), Gyorty (W) — Wocka (P).

Zwycięstwo czy Polski, czy Węgiernie

powinno wyrazić się rażącym stosunkiem

punktów. Trzeba jednak liczyć się z tem, że

zwycięży reprezentacja Węgier.

Z POGRANICZA.
s

Nieudana wycieczka z ralu sowieckiego.
| Ze Stołpców donoszą, iż w rejo-
jni Niegorełoje na teren polski usi-
łowała dostać się grupa włościan, cenlracyjnego.
!0га zbiegła z państwowych robót|

 
 

 
 

       VIDI CEZ OZ

«SYMFONJA ŻYCIA
Film który robi głębokie wrażenie | którego się

nigdy nie zapomine. Pomimo olbrzymich kosz=

 

1 špiewu! Wzrusza-

urzędowych.

247

 

I chluba Ame-
rykiCE BEERY Marja Dressler

POKÓJ

dać od '2—18 go
Sw. Anay Nr. 7 m 

 

Najbardziej tajemnicza post«ć. Po raz pierw , 3.ch pokojowe za
szy na ekranie p awdziwe ku'lsy SZp'EgoW- | przy zaułku3 (As Trefl

  

FART EOZZA 1200 ETON"

Portowa 19 m. 1i.

szy Artysta Swiata. W roll tej jest niedrścigniony ! naprawdę war-

Pan Stefan sto
morzem

 

motorowa. Właścia!
dzi zaprasza nayscy śpieszcie na
Ježdžką

W roli tytułowej FRANCISZKA GAAL.

zywa? — pyta Se
— „Jadzia“.
— Wylugzone!l

raz wpadłem 2
Jadzią. 

Różne możliwości przychodziły mu na myśl: na pewno bandyci nie +
mieli żadnych pretensyj ani do Piotra Gansa, ani do jego córki, chodziło

| im tylko o wynalazek. Nie wiedząc, czy będą mogli wyzyskać formułki
znalezione w Goodewagen, woleli zawładnąć ich autorem dla ułatwienia

sobie eksploatacji. I jeżeliby uczony wzbraniał się dostarczyć im klu-

cza do rozwiązania zagadki to może młoda dziewczyna, pod jakąś okrop-

ną presją — Bruno zadrżał na samą mysl — okaże się mniej odporna.

Mogli ją poddać torturom cielesnym, a potem moralnym. Mogli znęcać
się nad ojcem, ażeby zmusić do mówienia córkę... I niedługo złoczyńcy,
zmonopolizowawszy na swój użytek wynalazek Piotra Gansa, zaleją
świat złotem. Ale w takim razie nic nie tłumaczyłoby obecności w Ge-
mewie wozu B. 84-88, ani dziwnego orędzia do francuskiego ministra
spraw zagranicznych.

A więc szantaż? Zapłaćcie, albo zburzymy całą równowagę ekono-
miczną świata, nie lękając się największej katastrofy!

Chyba, że nie będą mogli wydostać od Piotra Gansa sekretu fabry-
kacji złota i zażądają okupu. ;

Albo może zechcą spieniężyć cenny wynalazek.
Wszystko było możliwe, a żadne przypuszczenie nie wydawało się

, słuszniejsze od poprzedniego. 3
Taksówka stanęła przed hotelem Victoria. Bruno kupił parę gazet

i szybko podążył do swego pokoju, zanim drzemiący portjer miał czas
zdziwić się widokiem pędzącego po schodach kelnera z kawiarni.

| ROZDZIAŁ V.
! Wykąpany, wygolony, Bruno położył się na chwilę w piżamie na
; kanapie. Miał jeszcze godzinę czasu na ubranie się, przed przybyciem
| pana Lebon.
| Niedbałym ruchem przyciągnął do siebie świeżo kupione
' Ledwie rozłożył pierwszą z brzegu, zerwał wię na równe nogi.

Tytui na całej kolumnie

 
gazety.  

   

  
  

  

— Forlaūski (P), Harangi (W) —Sipiński |

Mecz bokserski w Budapeszcie.

' ,WARSZAWA (Pat). W środę od-
będzie się w Budapeszcie między-
państwowy mecz bokserski polsko-
węgierski. Wi reprezentacji naszej
drużyny zajdą dwie zmiany. Zamiast
|Piłata, który w czasie walki z Cze-
|chem Kopeczkiem zwichnął kciuk
i nie może walczyć, wystąpi znany
bokser śląski Wocka W! wadze
średniej Majchrzyckiego zastąpi
Chmielewski, który rozegra walkę

|z Szigetim, do którego w finale mi-
strzostw europejskich przegrał Maj-
,chrzycki,

WYCIECZKA DO BERLINA.
i Wiošlarze polscy otrzymali zaproszenie

|do wzięcia udziału w wycieczce wioślarskiej

| dookoła Berlina.
Wycieczka ta ma odbyć się w czasie

„wielkich regat wioślarskich środkowej Eu-
„ropy na jeziorze Griinau.

| Zapisy na wycieczkę przyjmują po- |
jszczególne kluby  wioślarskie całej Polski.

Termin zapisów upływa 30 kwietnia,
Przy zgłoszeniu trzeba wpłacić 50 zł.Ogól-|
ny koszt wycieczki obliczony jest na 200 zł,

razem z paszportem zagranicznym.

Charakterystyczne jest, że stosunki
wioślarskie między Polską a Niemcami na-
wiązują się właśnie za pośrednictwem tury-

stów, a nie regatowców. Drugą charaktery-
| styczną stroną jest udział w wycieczce nie

| kajaków, lecz łodzi wiosłowych, które mają

być w Berlinie dostarczone polskim wiośla-

rzom.
Warto więc byłoby, żeby nawiązał się

|rówaież kontakt z regatowcami, którzy

|przez wyścigi swoje wzbudziliby ogromne

zaciekawienie.
dak wiemy, zapowiedź możliwości sto-

sunkowo taniego wyjazdu do Berlina wzbu-
dziła w Wilnie wielkie zaciekawienie.

i  

dzie otrzymali wstęgi.

| ziemskie 49,50—49,25. 8 proc. warszawskie

4
cy, kpt. Szosland na Alim i Doneuse

oraz kpt. Kulesza na Nidzie i Milor“

Dziś, w drugim dniu międzynaro*
dowych konkursów hippicznych W
Nice; rozegrany zosta:ie konkurs 0
nagrodę armji polskiej. Ponadto
odbędzie się konkurs o nagrodę
Monaco.

 

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy*

Belyja 123,75—14,11—123,49. Berlin 208,75—

209,27 — 208,23. Gdańsk 172,62— 173,05—

172,19. Holandja 358,65 — 359,55 —357,134

Kopenhaga 122,15—122,75—121,55. Londy?

21,36—27,49—27,23. Nowy Jork 5,30—5,47
—5,27. Kabel 5,301/2—5,33'/:—5,27/. Paryś
34,94'/+—35,03—34,86. Praga 22,00—22,05—
2195.  Stokholm 141,00—141,90— 141,04]
Włochy 45,35—45,47—45,23.

Papiery procentowe: Pożyczka budo

wlana 43,75—43,85. Konwersyjna 62,

6 proc. dolarowa 75—75,75. Dolarówka —
nie notowana. Stabilizacyjna 59—59,25!

drobne: 59,50—59,75. 4 i pół proc. L. Ž

54—54,15—54,50.

Akcje: B. Polski 80,50—81,50.  Lilpo?

11,60. Haberbusch 38—38,50. — Tendencj?
mocniejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,272.
Rubel 4,65'/—4,68'/2.
Poż. polskie w N. Jorku: Dolarow?

14,25. Dillon. 83,50. Stabilizacyjna 98,25
Warsz. 63. Śląska 64,75. :

WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiej”
szym sytuacja walutowa wykazała dość po”

ważne zmiany. Przy niec» mocniejszej ten”

den:ji dla dolara zaznaczyła się zwyżka 1

to dość wyraźna funta angielskiego oraf

lira włoskiego. Jednocześnie na wszyst”

kich giełdach nastąpił spadek dewizy o)

Berlin.

Czek na Nowy Jork notowano w War“
szawie 5,30, wczoraj 5.29; w Zurychu 3.09*/6/

wczoraj 3.08%; w Paryża przy otwarcit

15.161/, przy  wczorajszem zamknięciu

15.1 Р/4.

Dewizę па Londyn metowano w War“

szawie 27,36, wczoraj 2728; w Zurycht

 

Okręgowy a

Konkursy hippiczne w Nicei.
NICEA (Pat).

     

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III

w Grodnie ogłasza na dzień 30 kwietnia
1934 roku przetarg nieograniczony na wy-
konanie planów budynków wojskowych w
garn.: Augustów, Grodno i Suwałki.

Warunki do przetargu oraz potrzebnych
informacji udziela tenże Urząd w godzinach

Budownictwa Nr. Ill

ładny, duzy z wyg. Oglą-
dz. ul.

Nr. 837-Z. N.
AAAAAAAADAAAAMAAAAMAAAAAAALAA LAAAAAAAAAAAAAAA

pokoje |
ozd 

Poszukuję
niedrogiej lokaty na wa-

W. poniedziałek
odbył się w Nicei 2-4: międzynaro-
dowy konkurs hippiczny o nagrodę
księznej Aosty, Do konkursu star-

drogowych. Zbiegów zatrzymano na |towali jeźdźcy ma 2-ch koniach.

granicy i skierowano do obozu kon- |Pierwsze miejsce zajął Francuz Cla-
ve przed kpt. Rucińskim na Roxa-
nie i Reszce. Dwa j inni nasi jeźdź-

ciu 78.28,

78.10.

cześnie spadek 
cieszy, bo właśnie zbi-
łera tatusiu lusterko do
golenia. i

BPGBCOTEGPWZHNOZE

BIEDNA SIEROTA
uczennica Ill kursu
Sem. Nauczycielskie-
qo nie może op'zelć
30 zł. za naukę. Ukoń-
czenie zaś tego kur
su zapewni jej lekcje
płatne Łaskawe ofla-
ry prosimy składać
do Administracji „Dz.
Wil.* Adres tamże

gr

Wdowa po sierżancle
w. P. znajdująca się w
skrejnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
lakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziei-
nie kasyno, umia szyć.
Adres w Administracji
„Dz. Wil."— Ł: skawe o
fiary lub zaofiarowanie

 

  

  

     

     

cad) kacje w zlemiańskim do. pracy prosimy akladeė
и w Adm. „Dz. W." dla
20P|mu dla 12 letnlej, do- „Wdowy“. > gr3

 

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE

35 zł,
Warszaw-

Pokój
umeblowy elektrycz. okno
na og ód do wynajęcia

gr3

и
Nad morzem.

i nad

Dobija do brzegu łó1ź
tel ło-
p ze»

— Jak się ta łódź na-
tan,

Juž

Jedną

ZEZNANIE

EPILOG TRAGEDJI W GOODEWAGEN,
Znalezienie trupów Piotra Gansa i jego córki Astrid. 4

Bruno przeczytał gorączkowo depeszę. Nie zawierała wiele więcej
od tytułu. Policja holenderska znalazła w zaroślach nad Mozą okropnie
zniekształcone zwłoki uczonego i jego córki. Spoczywały one przež
dłuższy czas w wodzie i szczury wodne pożarły twarz starca.
strzępach ubrania i papierach odnalezionych w kieszeni Piotra Gansa
można było zidentyfikować ofiary dzikiego mordu.
stwierdziła, że znęcano się nad zwłokami uczonego i córki. Twarze były
poorane nożem, czaszka Astrid rozłupana siekierą.

Gazeta wypadła Brunonowi z rąk. Ogarnął go niezmierzony smutek:
Wielki uczony poświęcił całe życie na to, aby tak okropnie zakończyć

brze -ychowanej dzie-
weęzynki (ucz glmn. SS
Nazeretanek). (irząd Wo-
jewódzki pak. 66. 208

 

UL
KRAJOWE

„WISLA“i.LUCZNIK“
Przedsta»ie elstwo

k ROKCZEWSKI
Wileńska 10

Tamże sprzedaje się
okazyjnie

motocyki
F. N.

MAAAAAAALALAAAAAAAAAAAS

Dobre dziecko.

— Czy to prawda, że
tatuś nie lubi się golić?

— Prawda.

— lo niech się tatuś

   

  

    

 

 

Młoda osoba
poszukuje posady poko-

Marszałek Polski JOZEF PIŁSUDSKI ;742 stim 4 Dowiedzieć się| State zgło”wę AA
Wjazd P. Marszałka do Wilna na czele zwyciężkich legjonów w 1920 roku.; no RA ałej” rą Aisė

ul. Sierakowskiego 23
m. 15. Posiada šwia-
dectwa. 200—2

| / OSOBA MŁODA
energiczi:a, poszukuje
posady gospodyni - ku-
charki do majątku, czy
na plebanję, zna się na
gospodarstwie domowem
i podwórzowem. Prowa-
dzenie spiżarni i przyrzą”
dzanie wędlin. Chętnie
ma wyjazd, ma  świa-
dectwa i rekomendację.
Wielka 3 — 10. S, P.

201—3

 

Poszukują posady o-
chmis rzyni iub gospo-
dyni na wieś. Znam «ię
na gospodarstwie, kuch-
ni, hodowii drob'u i mie
czarstwie Referencje do-
bre. Ofarna 2 m

grz

Straszliwa śmierć i groźba światowej rewolucji.

kiem zadowoleniem.
Zapewne ta sesji Ligi Narodów nowina ta zostanie przyjęta z wiel”

; Groza natychmiastowej zawieruchy oddalala siej
narazie. Zanim nędznicy zdołają odcyfrować tormułki Piotra Gansa, za”
nim powtórzą doświadczenia i zrealizują wynalazek, upłynie sporo cza
su, Złoto zachowa swą supremację przez szereg miesięcy, a może i lat
(„W każdym razie będzie czas wyznaczyć ekspertów, komisje, podkomisje!
komitety; można będzie zwołać specjalne konferencje w czterech punk
tach globu. Wszystko układało się jak najlepiej, życie wracało na norj.
malne tory. Sprawa Piotra Gansa stawała się zwykłem wydarzenie
dnia, interesującem już tylko stróżów i midinetki. Pewnego dnia wykry“
ją bandytów, skażą ich na dziesięć lat więzienia. Kurtyna zapadnie na
tragedją, epilog nie przedstawia już nic ciekawego,

, Bruno myślał z przerażeniem o świeżej twarzyczce Astrid, którś
ujrzał na chwilę w Hadze. Widział śmiejące się oczy, ruchliwe usta
mały kapelusik kokieteryjnie nałożony na popielato-blond włosy...

(D, c a.)

15.96, wczoraj 15.91; w Paryżu przy otwaf”
przy wczorajszem zamknięci!

Dewizę na Berlin notowano 208,75 wo”

bec 209.10 w dniu wczorajszym. Jedno”

wania marki niemieckiej. W Zurychu no
towano dziś Berlin 121.80 wobec 122.00 W
dniu wczorajszym.

 

wykazują prywatne noto”

Kupno Ё
Sprzedaž ;|
 

A

Dialki
di sprzedania

pod budowę domów zie-
mla własna za gotówkę
ina raty, w zdrowejI
uroczej miejscowość! na
Antokolu ul. Tatrzeńske
róg Senaterskiej. Infor-
macji udzieła ak, ul.
Zamkowa 18. —i

Sprzedaję Się
działka zieml dobrej w
kwad acie 8 h kterów
w dobrym gatunku, cd
kościoła parafjslaego |
poczty 1 I pół kil. Ofer-
ty Plolfr | Masiulaniec
Dwojlince Poczta Suża-

20

AI

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEKIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

L. TWIERZYASKIEGA
Mostowa ul. Br.t.

Telefon 12-44.

ENY NISKIE
" EVVRAKUVRRNPAMK
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Tylko po

Komisja lekarskė
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