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„Bziernik  Witeński

  

|  Dupowanie wytarte do Rady Mejskiej olwarie
Sanacja wypiera się.

Okres wyborczy w Wilnie roz-|
bczął się. Rozpoczęła się również|
akcja prasowa, zapowiedź agitacji;
Wyborczej. Jak dotychczas mówisię dami wybrali do prezydjum magi- | zydent miasta ma zamianować 2
Ogólnie o zamierzeniach na przysz-| stratu pp. Folejewskiego i Czyża,|członków i ich zastępców. Przewod-
„ość, oraz o rachunkach za przesz-|
ość, W tych rozważaniach  retro-|

Щ` pektownych prym trzyma urzędowyj
oVgan sanacji wileńskiej — „Kurjer
| Mileński".

zu”
Już dwukrotnie w „Kurjerze Wi-

kuj ©ńskim' spotykaliśmy się z twier-
na zeniem, absolutnie niezgodnem z

Tzeczywistošcią, że rada miejska w
je) Vilnie w okresie 1919—1927 miała
Л Charakter endecki, a w okresie 1927

 — 1934 socjalistyczno - endecki,
sf] Pierwsze wystąpienie „Kuzj. №1-

вleńskiego” pozostawiliśmy bez odpo
 Wiedzi, uważając je za lapsus lin-

ia| $uae, ale skoro twierdzenie powtó-
ar" | Tzyło się, musimy dopatrzeć się w
aś |lem metody i rzecz należycie wy-
iw |śnić,

_. Odpowiedzialność za radę miej-
Ską w okresie 1919—1927 chętnie

ia*| bierzemy. Radni chrześcijańsko-na-
zy|todowi stanowili w niej absolutną
oni | większość; wybrali magistrat we-

| dług swego uznania i prowadzili go-
$podaraę według swego najlepszego

il _ fozumienia.
Czy ta gospodarka była dobra?

(A Nad sprawą tą niejednokrotnie się
gt, | Zastanawiano i byla ona nawet
mi Drzedmiotem dyskusji w ostatniej
at|Radzie Miejskiej w 1929 r.
„DE Otóż podczas tej dyskusji zda-
la:| Izylo się, że na wyjątkowo napastli-

1 we przemówienie jednego z radnych,
 Mmiarodajny przedstawiciel Magi-

g|5ratu, należący do ugrupowania sa-

| Wilenski“

14

|nacyjnego, oświadczył, że im dłużej
Pracuje w Magistracie i lepiej po-
znaje tajniki gospodarki miejskiej,
tem więcej ma uznania dla gospodar

swych poprzedników kadencji
1919 — 1927, Przedstawiciel Koła
chrześcijańsko - narodowego, radny

„ Engiel nie omieszkał tego zna-
miennego wyznania podkreślić,
A teraz przyjdźmy do kadencji

 tady miejskiej 1927 — 1934. „Kurjer
charakteryzuje ją jako

 socjalistyczno - endecką, Na jakiej
podstawie?

WW ostatnie radzie miejskiej Ko-
o chrześcijańsko . narodowe byla
wprawdzie najliczniejsze, bo liczyło
12 członków, ale na ogólną liczbę
54 (48 radnych plus 6 członków ma-

 śistratu), Jeśli idzie o większość w
 Tadzie, — a przypomnieć sobie trze-
ba — było to w okresie sielankowe-
 $o współżycia sanacji i socjalistów,

tórzy razem robili przewrót majo-
Wy i wówczas właśnie trwali w 0-

esie  najpiękniejsześo rozkwitu
"radosnej twórczości”. | Socjališci
Przecież odmówili udziału w per-
lraktacjach, zaproponowanych przez
Koła Chrz. - Nar. dla wyboru fa-

chowego i bezpartyjnego prezydjum
magistratu.

Socjaliści, łącznie z sanacją i ży:

wbrew głosom chrześcijańsko - na-

rodowym.
A może potrzeba dalszych do-

wodów współpracy sanacji i socjali-

stów? A kto przeprowadził w radzie
miejskiej wbrew głosom chrześć, -
narodowym żydowski wniosek do-
puszczający do -obrad języki mniej-
szościowe łącznie z żydowskim?

Kto uchwalał piakatowanie ogłoszeń
o zapisach do szkół w jęz. żydow-

skim? Kto uchwalał wnioski o nada-
niu ulicy w Wilnie miana Hirsza

Lekierta?
A przyjrzyjmy się stosunkom w

magistracie, Na sześciu członków

magistratu jest dwóch sanatorów (w

tem prezydent) i dwóch socjalistów
(w tem wiceprezydent).  Przedsta-

wiciela politycznego Koła chrzešci-

jańsko . narodowe do końca roku

1932 wogóle nie miało, jakto, oświad

czył przewodniczący Koła Chrześć.-
Nar., p. Komarnicki bezpośrednio po
wyborach ławników.

socjalistyczno . endecka, o której
mówi „Kurjer Wileński”?

Prawda! Ттхеба zaznaczyć, że
sielanka  socjalistyczno - sanacyjna

wym okresie kadencji rady 1927 —
34, współpracy socjalistów z sanacją
nie było. Ale i wowczas był nieraz
zaznaczany życzliwy stosunek socja-
listów do sanacji. (Wystarczy przy-
pommieć sobie moment wyrobu dr,
Maleszewskiego na prezydenta m.
Wilna, kiedy socjaliści swą obecnoś-
cią na sali umożliwili ten obiór.
A więc większości socjalistyczno”

endeckiej w radzie miejskiej nigdy
nie było; była natomiast przez czas
dłuższy większość sanacyjno - soc-
jalistyczna przy poparciu żydów.
Ale teraz sanacja tego się wstydzi i
wypiera. Wypiera gorąco, ale nie-
zręcznie.
My wiemy dlaczego, Oto autor

artykułów w „Kurj, Wil p. T. Na-
gurski, urzędnik magistratu, jest w
magistracie referentem  budżeto-
wym. Wie on doskonale, że w okre-
sie kadencji rady miejskiej 1927 —
1934 m. Wilno kolosalnie się za-
dłużyło. Pan Nagurski wymienia na-
wet sumę tego zadłużenia — 23 mil-
jony złotych. Wszystkim wiadomo,
gros tego zadłużenia, to owoc „ra-
dosnej twórczości” sanacyjno . socja
fistycznej i radby odpowiedzialność
za ten stan rzeczy na innych prze-
rzucić.

Ale to się nie uda! My wiemy,
jak było i nieścisłości natychmiast
przygwoždzimy. 

Represje wobec ludności polskiej w Litwie

kon powiatu Kowieńskiego i Wił-
komierskiego oraz miejscowości
przy linjj administracyjnej. Mimo
kary administracyjnej p. Jankunów-
na została nadto pociągnięta do od-
powiedzialności sądowej za prywat-
ne nauczanie, Wyrokiem sądu rejo-
nowego w Szyrwintach 28 bm. zo-
stała ona skazana na 500 It. kary z
zamianą na 1 miesiąc więzienia, Po-
zatem w tej sprawie został również
'skazany p. Piotr Połoński na karę
1100 It. grzywny z zamianą na 1 ty-
dzień aresztu.
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KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
2 i pół w lokalu Stron. Narodowego

przy ul. Grzeszkowej 11 odbędzie się

ANIE
p. MIKOŁAJ OSADA

wygłosi odczyt p. t.: Kwestja mieszkaniowa
Wejście za zaproszeniami, które wydaje Sekretarjat StronnictwaNarodowego

э nie ustają.
10) KOWNO. „Dzień  Kowieński'”
i donosi:
KO! Jak w swoim czasie pisaliśmy,

8 b. tai: zt na3 marca rb. została zaaresztowa
Ww Szyrwintach nauczycielka pry-
Watna p. Antonina Jankunówna i
Odstawiona etapem na miejsce swe-

 f£o stałego zamieszkania do Szydło-
wa. P. Jankunównie zakazano po-
Żątem wydalenia się poza obręb

ie $miny Szydłowskiej. Zakaz ten zo-,
stał cofnięty częściowo 18 bm., mia-
Rowicie zezwolono jej zamieszkać

b na terytorjum całej Litwy z wyją-
4

: w niedzielę, dnia 6 b. m. o godz. 1

: ЗЕВЕ
1 na którem poseł na Sejm
z
ji
jei
taij

 

codziennie w godz. 11—13 | 18—20.

 

KOMUNIKAT.
| Dnia 6 b. m. w niedzielę o godz. 5 po poł. w Sall $. N. Orzeszkowej 11

odbędzie się

Zebranie
Stronniętwa

eh Wstęp

 

Młodych
Narodowego.
wolny.

Telefon Redakcji,

codzienrte.

Gdzież jest więc ta większość

urwała się po Brześciu i w końco=|

  

   

    

PRZY SAMYM
PRZYSTANKU POZarządzenia

przedwyborcze.
Skład głównej komisji wybor-

 
i

Informacji udziela

druki mo
dk a

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy,sprzedaż: po lewej stronie od torujadąc @

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

Pod nazwa Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW*
Parceie od 500 qr e na dogodne spłaty,

arząd, Wileńska 35 m. 10, od 12 — 2 i od 6 — 7-ej.

zagranicą 8 zł.
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czej zostanie dziš uzupelniony. Pre-|5072-55 Tel. 177,

: astępc MODNIEJSZE 2
niczącego komisji i pozostałych |; m ELEGANTSZE -—

członków zamianuje wojewoda wi- TANSZE ==

leński. :

Wczoraj komisarz wyborczy, p. KAPELUSZE TYLKO

Góra, odbył pierwszą naradę z w FIRMIE «LEONJA» =

prezydentem miasta. WILEŃSKA 42, =

Tematem rozmowy był plan
prac Głównej komisji wyborczej.
W przyszłym tygodniu zwołane

zostamie pierwsze posiedzenie tej
Komisji dla omówienia technicznej
strony prac wyborczych, a miano-
wicie kwestja lokali dla komisji ob-
wodowych, formularzy druków itp.
Główna komisja wyborcza mieścić
się będzie w gmachu Zarządu mia-
sta (Dominikańska 2), normalne u-
rzędowanie rozpocznie się już w
dniach najbliższych.

Wilno, jak donosiliśmy, podzielo-
ne zostało na 6 okręgów wybor-
czych i na 68 obwodów. Ilość obwo-
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Dziennikarze polscy
w Hamburgu.

HAMBURG  (Pat.) Wycieczka

dziennikarzy polskich przybyła dziś

: p jdo Hamburga, powitana na dworcu

PE skręcić: przez konsula generalnego t КР,

Komisje obwodowe będą miały Graz przedstawicieli władz miejsco-

za zadanie odbieranie głosów od|wych i prasy. Wycieczka zwiedziła

poszczególnych wyborców. Doza- |miasto i port, poczem na pokładzie
dań komisyj okręgowych należeć| Deutschland, odbyło się śniadanie
będzie obliczanie głosów, przydział| jai adb ‚ Hamb
mandatów i wybór radnych |z udziałem nadburmistrza Hambur-až
szczególnych okręgach, ma |ga i przedstawicieli władz miejskich.

S ARWAKIRCZRCA

13-LECIE PGWSTANIA SLĄSKIEGO.
KATOWICE. (Pat). Dziś ca- była się akademja. O godz. 20-ej

ły Śląsk obchodził uroczyście -13 nastąpiło „ohwarcie lokalu klubu
rocznicę wybuchu 3-go powstania powstańców. O godz. 23,45 odbędzie

 
no nabożeństwo za poległych i,wstańców, a więc zapalenie ognisk,

zmarłych uczestników powstania. | raport i defilada.
Wieczorem w teatrze polskim  od-

Pobicie Poiaka w Gdansku.
GDAŃSK. (Pat). Wczoraj w po- my „Paged“ za

bliżu $machu komisarjatu general- sztandaru oddziału. Również za nie-
nego R. P. przy ul. Neugarten z ma-| podniesienie ręki znieważony został
szerującego ulicą oddziału sztur-| czynnie polski urzędnik celny Rafał
mówki narodowo - socjalistycznej|Sławoszewski. Pozatem miało mieć
wybiegło kilku szturmowców, wśród|miejsce jeszcze kilka innych wy-
nich dowódca oddziału, bijąc bru-| padków pobicia Polaków, których
talnie przechodzącego ulicą Polaka|dotychczas nie można było dokład-
Bronisława Weynę, pracownikafir-| nie sprawdzić.

Łotwa i Fstonja nie pragną
związku ścisłego z Litwą.

Telefonem od własnegu korespondenta.)

RYGA. Memorjał litewski, żłożony przez przedstawicieli Litwy równo-
cześnie w Łotwie i Estonji znalazł żywe echo na łamach prasy obydwu
wymienionych państw. Naogół koła polityczne łotewskie i estońskie przy-
jęły z zadowoleniem propozycję litewską jako dowód zmiany nastrojów
politycznych w Litwie.

Nłe brak jednak głosów krytycznych, które z dużą rezerwą oceniają
wystąpienie litewskie Mówi się, że Litwa weszłaby z balastem kłajpedz-
kim i wileńskim komplikując poważnie stosunki z Polską i Niemcami.

Celem zapobieżenia tym nieprzychylnym Litwie komentarzom prasa
tutejsza otrzymała z kół litewskich wyjaśnienie, że zastrżeżenia łotewskie
i estońskie są nieuzasadnione, gdyż Litwa, zdając sobie sprawę z trudno-
ści, jakie nastręczyłyby Łotwie i Estonji nierozstrzygnięte kwestje Wileń-
ska i Kłajpedzką, nle dąży do ścisłego związku z temi państwami lecz
pragnie tylko współpracy z Łetwą i Estonją na zasadach dość luźnych.

Wyjaśnienie to, jest żywo komentowane w tutejszych kołach po-
litycznych.

Wiec antyniemiecki w Kłajpedzie.
RYGA. (Pat), Donoszą z Kłaj-; rektorjatu, 2) wydalenia z urzędu

pedy: Wczoraj odbył się w Kłajpe. | samorządowych elementów  anty-
dzie wielki wiec, któryzgromadził | państwowych, 3) likwidacji niemiec-
2.000 osób. Liczni mówcy żądali, by|kich narodowo-socjalistycznych or-
walkę z wpływami niemieckiemi| ganizacyj, 4) ochrony obywateli li-
prowadzono systematycznie i ener-|tewskich przed terorem elementów
gicznie, W przyjętej w końcu rezo-| wrogo nastrojonych do narodowości
lucji wysunięto żądanie: 1) natych- litewskiej i 5) wzmocnienia w szko-
miastowej dymisji kłajpedzkieśo dy-łach ducha litewskiego.

Próbny balon niemiecki w Kłajpedzie
RYGA. (Pat). Donoszą z Kłajpe-; spekcji w szkołach, co spowodowa-

dy: Do sejmiku kłajpedzkiegozostał | ło zdecydowany protest ze strony
złożony przez kwalifikowaną więk-|nauczycielstwa. WW. wyniku tego
szość niemiecką projekt zmiany $ konfliktu 3 nauczycieli zostało
25 statutu kłajpedzkiego, przewidu-|aresztowanych. Większość niemiec-
jący ingerencję litewskich władz w | ka, wnosząca projekt zmiany $ 25
sprawach szkolnictwa. Wniosek dąży do usunięcia ingerencji władz
większości niemieckiej będzie roz- litewskich w sprawach szkolnictwa
patrywany w dniu 4—5 i uważany |i chce przekazać tę i ngerencję in-
jest za próbny balon agresji nie- |stytucjom autonomicznym kraju
mieckiej w stosunku do włądz li- kłajpedzkieśo. Potrzebne do prze-
tewskich. W myśl $ 25 guberhator prowadzenia tej zmiany 3/5 głosów

| kłajpedzki wyznaczył specjalnego|Niemcy mają zapewnione.
| komisarza do przeprowadzenia in-

 

śląskiego. W] Katowicach odprawio- |się na rynku uroczysty biwak ро-!

niesalutowanie ;

WILNO,
Md. Mickiewicza 25CISZE»

w dniu 3 go Maja b. r.

Otwarcie ogrodu letniego
Podęzas obiadów i kolacji przygrywa zespół koneeriowo-dancingowy

PRENUMERATA: miesłęczna 4 zł., z ednoszeniem | przezytką potstową Ai. 4 gr. BB

GGŁOSZENIA: za wiersz miltm. przed teksham | wtekście 6łamowa) SGgr. za
šekstem (10 lamowe) pe 12 gr., nekrołogi przed tekctum po PB gr.
uyfcowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e Ż6 prot. drożej. Tarmaluy

e: Administrację dowołnie samóżsiane.
owe w P. K. О. Kr. 80187.

 

   

BRPSk
Higjeniczne wygodne

zał,
OBUWIE DZIURKOWANE
wyrób własny nie piekący nóg

MLN 3w wytwórni Rielka

Największy wybór OBUWIA
opanki, piacionki, sandałki,

wiatrówki, obuwie brezentowe,
gumowe | t. d.

Wyrób gwarantow. Ceny fabryczne
|

Nowy rekord lotniczy.
LONDYN. Pat. — Lotnicy brytyj-

scy Rubin i Waller, którzy wylecie-
li z portu Darwin w Australji, wylą-
dowali w ;miejscowości Edstbourne
w Anglji. Przelot trwał 8 dni, 19 g.
i 55 :». wobec czego pobili oni re-
kord Mollissona. ustanowiony w ro- Kuchnia wyborowa — Dania barowe od 50 gr.

jedzie do
BRUKSELA. (Pat). Król Leopold

III mianował Adolfa Maxa, burmi-
strza m. Brukseli ambasadorem nad-
zwyczajnym, który wyjedzie do Pol-
ski w specjalnej misji celem zawia-
domienia Pana Prezydenta Rzeczy-

tycznych rozeszła się wieść, że do

Polski ma przybyć obecny  francu-

ski minister wojny, marszałek

Petain. Przyjazd marszałka Petain'a

(miałaby nastąpić w dniu święta

„wojska polskiego, w połowie sierp-

 

ku 1932 o 2 godz. 30 minut. ©
i +=

Belgijski ambasador nadzwyczajny
Polski,
pospolitej Polskiej o wstąpieniu na
tron młodego monarchy. Adol Max
jest osobistością znaną i popularną

w Belgji jeszcze z czasów wojny.

Jest on ministrem stanu i posłem do
parlamentu.

przętszi marsz. Petalna do Polski.
WARSZAWA. W kołach poli-nia, prawdopodobnie w rocznicę

bitwy pod Warszawą dn. 15 sierpnia.

Podobno marszałek Pełoin ma

przywieźć do Polski nominację
marszałka Piłsudskiego na mar-
szałka Francji i jednocześnie wrę-
czyć mu buławę marszałkowską.

 

RZYM. (Pat). „Giornale d'Italia“

donosi z Paryża, że mówi się tam o

| możliwości wyjazdu min. Barthou do

| Rzymu. Jest rzeczą oczywistą — pi-

lsze dziennik — że rząd francuski

j przywiązuje dużą wagę do stosun-

ków z Włochami i chciałby zapewnić

Kronde ZAWUŁZ
PARYŻ. (Pat). Aresztowanie

posła komunistycznego Monjauvis

dało powód do groźnych zaburzeń

w l3-ej dzielnicy Paryża w t. zw.

Cite Jeanne d'Arc. O godz. 20-ej

tłum z okrzykiem „aresztowano

nam posła” zaczął manifestować.

Na drodze wiodącej do drewnianych

baraków, w których mieszka 5.000

ubogiej ludności, ustawiono dwie

barykady, a na nich czerwone sztan

"dary, Gdy policja zbliżyła się, po-

(sypały się strzały, wskutek czego

|2 policjantów zostało rannych. O
| godz. 2,30 nad ranem nastąpiło for-

WASZYNGTON. Pat. Komisje fi-

nansowa senatu zatwierdziła projekt

ustawy o udzieleniu prezydentowi

Boemby.w Saragossie.
PARYŻ. Pat. Z Saragossy dono-

szą, że dziś w różnych punktach

miasta rzucono kilka bomb. 2 ko:
biety sąj/ciężko ranne. Nowy za-
mach terorystyczny wywołał w mie=

ście olbrzymie poruszenie.

«Wyczerpana» sprawa.
WASZYNGTON. Pat. Korespon-

dent New York Times podaje. że
departament stanu nie zamierza
kontynuować rozmów z Japonją na
temat sprawy chińskiej, uważając,
tak samo jak minister spraw zag!.
Wielkiej Brytanji Simon, sprawę za
wyczerpaną.

Los Trockiego;
PARYŻ. (Pat). Wobec tego, że

żaden z krajów nie chce udzielić
Trockiemu azylu, pozostaje on w

dalszym ciągu we Francji. Jak do-
nosi agencja Havasa, Surete Gene-
rale przywiduje możliwość wyzna-
czenia mu na pobyt jednej z miej-

scowości położonej o 300 km. od
Paryża. „go

Min. Barthou jedzie do Rrzymu. )
tym stosunkom trwałość. Rzymska
wizyta miałaby doprowadzić do

| uzgodnienia szeregu konkretnych
| zagadnień. Nie jest wykluczone, że
min. Barthou przybyłby do Rzymu

|przed swą podróżą do Białogrodu i

| Bukaresztu.

enia w Paryżu.
„malne oblężenie. Wezwano straż

pożarną i saperów. Strażacy puścili

jsnopy światła z mocnych retlekto-

|rów a zarazem strumienie wody na

|barykady. Policja, uzbrojona w

| pałki gumowe i rewolwery, przypu-
ściła szturm, jednak nie napotkała

większego oporu. Natomiast wkrót-

ce z okien okolicznych domów po-

jsypały się kamienie na policjantów.

Po uciążliwych walkach przywró-

| conospokój o godz. Srej nad ranem.

| Aresztowano 138 osób, u których

znaleziono broń.

Pełnomocnictwa dla Roosevelta. -
Rooseveltowi pełnomocnictw do
przeprowadzenia rokowań 0 układ
handlowy z zagranicą.

 

Wiadomości
.

telegraficzne.
KRAJOWE.

* Wczoraj przed godz. 13-tą w
drukarni Jerzego Jaskowa wybuch-
ła petarda. O godz. 12,30 przyszła
do drukarni jakaś kobieta i prosiła
o pozwolenie pozostawienia paczki,
po którą zgłosi się później. 20 minut
jpo jej wyjściu nastąpił wybuch,
wskutek którego wyleciały szyby a
szafa została uszkodzona,

* Urzędy państwowe otrzymały
zalecenie do wyrównywania wypłat
z funduszów państwowych częścio-
wo bonami Funduszu Inwestycyjne-
go. Wypłaty takie dokonywane ma-
ją być bonami w wysokości 10 proc.
całej sumy.

ZAGRANICZNE.
** Ambasador Rzeczypospolitej

„Patek złożył wczoraj prezydentowi
Kuby Carlosowi Mendieta listy u-
wierzytelniające, jako poseł Rzeczy-
pospolitej przy rządzie kubańskim.

** Według oświadczenia wysokie-
komisarza Ligi Narodów do

spraw uchodźców Mac Donalda,
liczba uchodźców z Niemiec nie
jest mniejsza niż w grudniu ubiegłe-
go roku. Liczba tych uchodźców
wynosi 60 — 70 tysięcy. i  

й
x
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3-ci maj.
Sto czterdzieści pięć lat mija

dzisiaj od dnia uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja. Mimo, że od tego czasu

minęło blisko półtora wieku, mimo

że sama Konstytueja majowa w

świetle dzisiejszych pojęć jest już:

tylko zabytkiem historycznym, mimo

te dotąd Naród Polski obchodzi

dzień uchwalenia Konstytucji, jako

święto narodowe, a od czasu odzy-

skania niepodległości dzień tem zo-
stał uzńany zą jedyne obowiązujące
w całej Polsce święte państwowe,

Fakt, że dniem święta narodowe-

go przez cały czas niewoli i dziś po

odzyskaniu niepodległości jest nie

rocznica jakiegoś wielkiego zwycię-

stwa zbrojnego, tylko rocznica u-

chwalenia ustawy konstytucyjnej

dowodzi jak silne jest w Narodzie

Polskim poczucie konieczności istnie
nia trwałego porządku prawnego w

państwie,
Uchwalenie Konstytucji 3 maja

było wynikiem dojrzałego w oświe-

conych umysłach ówczesnego społe-

czeństwa polskiego przekonania o

konieczności wyjścia z chaosu, stwo-

rzenia mocnych prawnych podstaw

istnienia państwa, ukrócenia samo-

woli szlacheckiej, zniesienia liberum

veto, › ai

Narėd Polski zagrožony upadkiem

zdobył się wówczas na wielki wysi-
łek ugruntowania porządku praw-

nego w Polsce, dając tem dowód, że

docenia znaczenie panowania pra-

worządności w: państwie.

Ta myśl przewodnia Konstytucji
3 maja — poszanowanie prawa —

winna być dziś po półtora wieku w
dalszym ciągu dla nas drogowska-

zom. © HIDE
Święto Konstytucji 3 maja, to

święto prawa. Dziś, kiedy poszano-

wanie prawa w Polsce znacznie

osłabło, kiedy ponad prawem stawia
się wolę jednostki, jak przed Kon-

stytucją 3 maja wola jednostki przez

liberum veto mogła się sprzeciwić

woli większości, dziś, kiedy na wzór

dawnej samowoli szlacheckie! istnie-

ją tendencje do podporządkowania
narodu pewnej grupie, w której
przekonaniu Polska musi być jej

domeną, dziś szczególnie pamiętać

trzeba 0 testamencie pozostawio-
nym nam przez przodków naszych z

przed półtora wieku w postaci Kon-
stytucji 3 maja,

Dziś, tak jak pod koniec wieku
XVIII stoimy wobec konieczności
naprawy ustroju Rzeczypospolitej.

Dziś tak samo, jak wtedy najwy-

bitniejsze umysły mają obowiązek

pracy nad stworzeniem podstaw or-

śanizacji państwa na dłuższy okres
czasu.

Lecz przedtem nim stworzyć no-
wą konstytucję pisaną, należy wy-

plenić dziś w niektórych sferach
sprzeczny z pojęciem praworządno-
ści stosunek do prawa i państwa.
Musimy wrócić do tego przekona-
nia prawa, jakie przyświecało twór-

com Konstytucji 3 maja. Musimy
utrwalić przekonanie, że państwo
istnieje dla Narodu Polskiego, a nie

dla tych, czy innych jednostek lub
grup, chociażby nawet istotnie za-

służonych.

Ze strony naszych przeciwników
politycznych dużo się mówi o no-

wym ustroju, gdzie jednak jest gwa-
rancja, że nowa konstytucja, jaka-

kolwiek będzie, będzie przestrzega-

na, że nie będzie przekroczona, w

wypadku gdy taka będzie wola i in-

teres taj czy innej grupy rządzącej.

Doświadczenia ostatnich lat ośmiu
śwarancji takiej niestety nie dają.

Pierwszym zatem etapem: napra-

wy ustroju w obecnej Polsce jest
nawrót do dawnej tradycji poszazo-

wania prawa, - której żywym i nie-

śmiertelnym pomnikiem jest Kon-
stytucja 3 maja,

Dalej, nowa konstytucja musi

być zgodnem dziełem całego narodu.
Nie będzie konstytucją narodową

na kolanie pisany elaborat, uchwa-

lony przypadkową większością,
przy pomocy ekwilibrystycznej in-

terpretacji obowiązujących ustaw.
Przedewszystkiem zaś nowa kon-

stytucja musi mieć za myśl prze-

wodnią dobro całego Narodu Pol-
skiego, a nie mieć za cel główny

oddanie wbrew woli narodu władzy

w państwie jednej jakiejkoiwiek gru-

pie, niezależnie od tego, czy zasługi

przez tę grupę sobie przypisywane,
są istotne, czy nie.

 

 

Popierajcie Polską
Macierz $zkolną.

 

Polskiej Macierzy Szkoinej.

historją za stan kultury i oświaty na

Niechże więc każdy świadomy

Prezes Zarządu Centralnego

P. M. S. w Wilnie
STANISŁAW WĘSŁAWSKI

а
Przemiana 1-g0o maja.

Na marginesie wczorajszych szo-

pek pierwszomajowych czyni „ABC“

następujące uwagi na temat dziw-

nych przemian, przez jakie to „Świę-

to z. biegiem czasu przechodziło.
Pierwotnie było ono tylko „świętem

pracy” — na poły czemś w rodzaju akade-

mji robotniczej, na poły majowką.

Z biegiem czasu przeradzaio się w po-

kaz siły proletarjatu, zorganizowanego do

walki — stawało się demonstracją, mającą

na celu wzbudzenie odpowiedniego respek-

tu dla tej siły w przedstawicielach państwa,

na dalekim horyzoncie poza ostatniemi sze-

regami pochodów widniał coraz potężniej
transparent najgroźniejszy: rewolucja...

Teraz natomiast przeistacza się
stopniowo 1-szy maj w „święto”

bądźto państwowe, bądź też tylko dzię-

ki czujnej opiece państwa chronione przed

zamienieniem się we wzajemną bójkę sa-

mych uczestników uroczystości między -so-

bą. ч
Fierwsze przeprowadziły upaństwowie-

nie 1-go maja Sowiety, rozprawiszy się z

wszystkimi przeciwnikami i usunąwszy ich

z placu. Od roku zeszłego na tę samą dro-

śę weszły hitlerowskie Niemcy, które uni-

cestwiwszy marksistów zabrały im także

najpotężniejszy środek oddziaływania na

wyobraźnię mas. W tym roku za przykła-

dem Niemiec poszła Austrja. Najpierw

krwawy rozgrom  Schutzbundu, a teraz

1-szy maja proklamowany jako jedyne świę

to państwowe i jako inauguracja jego no-

wego ustroju wewnętrznego.

Jeśli tak dalej pójdzie, to za kil-
ka lat 1-szy maj będzie upaństwo-
wiony wszędzie, i wszędzie

będzie miał charakter coraz bardziej

militarny. Bo to jest naturalny wynik

wszechpotęgi państwa.

Tam zaś, gdzie się jeszcze utrzymuje
w dawnej postaci, odbywa się w asystencji

bojówek partyjnych, przy ostrem pogoto-

wiu całej policji, nawet — jak obecnie w

Paryżu — przy czujnej z ubocza asystencji

wojska.

Na szczęście „upaństwowienie
pierwszego mają nam nie grozi, bo
go juž „upafūstwowiono“ i „towa-
rzysze” z BBS. też chodzą pod czer-
wonemi sztandarami i wydzierają się
nie gorzej od pepesowców.

Jeżeli nasz „upaństwowiony” 1-y
maj nie wygląda tak imponująco jak
w Berlinie, Wiedniu, czy też w Mo-
skwie, to dlatego, że sanatorzy już
się wyczerpali na innych galówkach
i na 1-y maja... „prochu nie chwy-
ciło”.

Dziady.
Słusznie więc czyni „Gazeta

Warszawska* nazywając to „świę-
to", świętem „dziadów.
Ма to zastosowanie nietylko do

socjalistów z pod znaku „ideologji”',
ale i tych z P. P. S, czy Bundu.
Zresztą nietylko nasi socjaliści ze-
szli, co się zowie, na psy. lo samo
obserwujemy w całej Europie.

Przy całej swej rewolucyjnej fra-
zeologji znalazły się partje socjali-
styczne w szeregach obrońców nie-
powrotnie kończącego się okresu w
dziejach ludzkości.

Już wiele lat temu socjalizm poniechał
rewolucyjnej taktyki i jął się działalności
praktycznej, Wyraziło się to w akcji parla-
mentarnej socjalistycznych partyj i w orga-

Na tem polu zdziałał socjalizm bardzo wie-

le, doprowadzając niejednokrotnie stosunki

gospodarcze do zupełnego absurdu. Dopóki

Europa była tworem gospodarstwa świato-

wego, dopóki ciągnęła zyski z innych części

świata, które gospodarczo i politycznie or-

ganizowała, dążenia socjalistyczne znajdo-

wały wystarczające podstawy materjalne.

Socjalizm spokojnie prosperował w cieniu

kapitalizmu, wytwarzając charakterystyczną

dla minionej doby symbiozę. Symbiozę tę
ułatwiała okoliczność, że obie międzynaro-

dówki:  kapitalistyczna i socjalistyczna о-
pierały się na jednym i tym samym narodzie.

Obie były kierowane przez żydów, którzy
umieli znakomicie niemi manewrować i u-
żywać do swoich narodowych celów.

Ale czasy się zmieniły.
Katastrofa gospodarcza świata, głębo-

kie przemiany moralne, jakie zaszły w łonie
społeczeństw powołały do życia nowe dą-
żenia i nowe prądy. Prądy te uderzyły w
socjalizm i w 'wielu krajach zlikwidowały 

ODEZWĄ DO SPOŁEŃSTWA.
Od dn. 3-g0 do dn. 9-g0 maja włącznie na terenie całej Rzeczypo-

spolitej odbywa się biórka na „„Dar Narodowy 3 Maja“.

Každy grosz wrzucony do skarbonki kwestarskiej lub złożony na

listę ofiar przyczyni się do utrzymania i rozwoju placówek oświatowych

Liczne gromady dzieci oczekują szkoły polskiej.

Młodzież i starsi wyciągają dłoń po książkę polską.

Szeroki rzesze wsi i miasteczek łakną słowa polskiego,

które im niesie światło i kulturę.

Nikt więc, komu przyszłość naszych kresów nie jest obojętną, nie

może odmówić swej ofiary na tak wielkie cele.

Patronat Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i uczestnictwo najwyż-

szych dostojników Państwa w komitecie

mownem świadectwem, że cele, którym służy Polska Macierz Szkolna,

mają dla Państwa niezwykłą wagę i doniosłość.

Pamiętajmy, że pokolenie dzisiejsze będzie odpowiedzialne przed

stwa pośpieszy złożyć ofiarę na „Dar Narodowy 3 Maja“.

 

prasy.

BZIENNIK MILENSKI.

honorowym zbiórki są wy-

ziemiach kresowych.

swych obowiązków: obywatel Pań-

Przewodniczący Komitetu

Zbiórki w Wilnie
WITOLD BAŃKOWSKI

kiem gwałtu i przemocy. Nastąpiła ona

przedewszystkiem naskutek tego, že spo-
łeczeństwa zrozumiały całą niedorzeczność

anarchicznej zasady walki klas i na jej

miejsce wysunęły postulat zorganizowanego

narodu.

Ruch ten szerzy się w całej Euro-
piei wciąż przybiera na sile. Stoi
przed nim wiele jeszcze zadań i wie-
le pracy, ale masy już idą za nim
opuszczając masowo szeregi socjali-
styczne,

Dlatego też „wiosna ludów" w tem
znaczeniu, jakie nadaje jej publicystyka

socjalistyczna, już nie wróci. Lud staje się

coraz bardziej świadomym swoich zadań na-

rodem i coraz realniej zaczyna myśleć o

swojej przyszłości.

Dlatego też i wczorajsze święto socja-

listyczne wypadło tak szaro i ospale.

Przypominało ono przez swoje hasła
obrządek _„dziadów*, wywoływania du-

chów, zresztą niedalekiej przeszłości, i

składania im konwencjonalnej daniny. Nie

było w niem pulsującej krwi, wiary i zapa-

łu, bez których wszełki ruch masowy jest

niemożliwy.

Zacołane żydostwo.
„Hajnt' podaje sprawozdanie z

konferencji prasy żydowskiej, odby-
tej w Warszawie w dn. 20 u. m. z
inicjatywy organizacji „Ort (Tow.
szerzenia pracy wśród żydów) przy
udziale dr. A, Singalewskiego, pre-
zesa tej światowej organizacji z cen-
tralą w Paryżu, Wymieniony dzia-
łacz żydowski mówił: )

„W. życiu żydewskiem wzmaga się nę-

dza głównie z powodu reorganizacji handlu
i powstawania nowych warstw kupieckich

z pośród narodów rdzennych. U tych ostat-
nich wzmaga się zorganizowana działalność

gospodarcza, aby opanować kryzys. U ży-

dów natomiast stabilizuje się apatja, pogląd,

że sprawa przegrana, że niema wyjścia. To,

co przeżywamy w ostatnich 5 latach, stano-

wi więcej niż kryzys, jest to katastrofa".

Żydom już nie uda się ulokować
się w handlu, jak to było przed woj-
ną:

„Niebezpieczne zmiany, które nastąpi-|

ły po wojnie w życiu żydowskiem, nie po-

prawią się same przez się, nawet gdyby

znikł kryzys światowy. Narody rdzenne

nie będą rozpaczały, że my, żydzi, obróci-

my się w nędzarzy. Nasza zdeklasowana

masa sklepikarska nie wróci do swego
normalnego stanu nawet wówczas, gdy bez-

robocza ludność rdzenna znów znajdzie
zajęcie”,

Plan gospodarki musi być narzu-
cony masom zgóry. Jako przykład
może posłużyć Litwa, gdzie wzmo-
żono rolnictwo, dotąd zacofane,
gdzie wytworzono własny, litewski,
przemysł.

Żydzi utracili pewność siebie,
która ich cechowała doniedawna:

„Przyczyna, dla której żydom jest
wszędzie gorzej, pomimo że mogłoby być

lepiej, tkwi, pomijając opłakaną strukturę,
w żydowskiem zacofaniu”.

  

  

WI roku ubiegłym mieliśmy spo-
sobność zanotowania, w odpowied-
nim szkicu historycznym, nazwisk
tych bohaterów Powstania Stycznio-
wego, którzy na mocy konfirmacji
Murawjewa wieszatiela i innych o-
prawców carskich, straceni zostali
na kresach północno - wschodnich
naszego kraju, a przedewszystkiem|
w Wilnie.

Właśnie w mieście naszem rok
1863-ci był, rzec można, najkrwaw-
szym, ile że w roku następnym, in-
ne częsci dawnej Rzeczypospolitej
Polskiej, stanowiące ziemie zaboru
rosyjskiego, były terenem okrutnego
porachunku władz rosyjskich z pol-
skimi i litewskimi insurgentami, Cho
ciaż śledztwa, areszty i deportacje w
r. 1864-ym w Wilnie oczywiście nie
ustawały, spotykamy w  annalach
Golgoty ówczesnej, na terenie mia-
sta naszego również dwie krwawe
egzekucje. Jak podają historycy, na
mocy  komfirmacj dowódcy wojsk
Wil. Okr. wojen. i wyroku Audy-
torjatu z dn. 30 grudnia 1863 r. roz-
strzelany został w Wilnie 13 stycz-
mia 1864 r. za ucieczkę ze służby,
wstąpienie do szeregów powstań-
ców, przebywanie w ich oddziale i
zbrojne działanie przeciw wojsku,
Czechan (on też Ciechinowicz) Ja-
kób albo Józef, szeregowiec wileń-
skiego bataljonu straży wewnętrz-
nej i Kalinowski Wincenty-Konstan-
ty, sym Szymona, szlachcic ziemi
Grodzieńskiej i tegoż powiatu, ska-
zany przez te same władze dn. 5
marca 1864 r. na powieszenie za to,
że był członkiem Rewolucyjnej Or-
ganizacji i samoistnym zarządza-
jącym powstaniem w całym Kraju
Litewskim. Wyrok ten wykonano 10
marca tegoż roku.

IW roku 1864-ym ogromna więk-
szość wyroków śmierci dokonana
była na ziemiach rdzennej Litwy a
mianowicie. w samem Kownie 7 mar
ca tegoż roku, za przebywanie w
powstaniu, dowództwo oddziałem, po
wieszenie jednego włościanina... po-
wieszono Lugajło Bronisława, dymi-
sjowanego porucznika Połockiego
pułku piechoty ze szlacty m. Wilna;
3-go kwietnia rozstrzelano za sprze-
niewierzenie pieniędzy, rządowych
ucieczkę ze służby, wstąpienie do
szeregów powstańców i przebywanie
przez dłuższy czas w oddziale, Gry-
goraszczenkę Zachara, szeregowca
Szumskiego put. huzarów: 5 listo-
pada powieszono za należenie do taj
nej rewolucyjnej organizacji, jako ko
misarza Województwa Kowieńskie-
i czynne rozporządzenie ku podtrzy-
maniu w gub. Kow. propagandy re
wolucyjnej, Mickiewicza Juljana, sy-
na Benedykta, (szlachcic i wolno
praktukujący lekarz). W. Poniewie-
rzu zginęli za udział w powstaniu Fi-
lipowicz Ludwik, sym Franciszka,
szeregowiec Szlisselburskiego put.
piech. rozstrzelany 22 maja, zaś 29
września rozstrzelano Kosperowicza
Jana, syna Mateusza, szeregowca
Biało . jezierskiego pułku piech.,
Grochowskiego Ignacego, syna An-
toniego (szlachcic pow. Poniewie-
skiego) i Brazisa Ignacego, syna Jana
szeregow. Kaukaskiego 22 batalj.
linjowego. (W Girsudach (pow. Po-
niew.) zginął Wodopałas Józef, syn
Mateusza, włościanin, powieszony 24
sierpnia, W] Szawrach 10 lutego po-
wieszono Kobylińskiego Sołub-Ale-
ksandra, (szlachcic ziemi kowień.) i
Kuprjanko  Andzeja, szeregowca
Lejb - Draguńskiego Pskowskiego, O tym zacofanym ustroju żydo-

stwa pisał już przed dwoma laty żyd,
Zuckerman w prasie angielskiej,
tłómacząc swym współwyznawcom,
że średniowieczna struktura społecz
na żydostwa iest ciężarem dla)
wszystkich marodów „i musi budzić
wrogie nastroje, nięzależnie od tego,
czy będą nad tem pracowały ugru-|

* { z . *

nizacji ruchu żawodowego mas pracujących. powania antysemickie.
i

   
iDwi

Józeia Kostosza, b. pielęgniarza w
Siemianowicach, podającego się za
„administratora biskupiego kościoła
starokatolickiego“ | į  „sufragana“
przywódcę sekty t. zw. kościoła na-

Mateusza Mansfelda. Kostosz jest.
oskarżony o bezprawne wykonywa-
nie czynności urzędnika stanu cywil
nego, udzielanie rozwodów i wysta-|
wianie fałszywych dokumentów roz-
wiodowych, a ponadto za współudział |
w występku bigamii. {

Na zapytanie kto upoważnił go. 
go doszczętnie. Likwidacja ta nie jest wyni- !

do sprawowania czynności urzędniką
stanu cywilnego, Kostosz powołuje!

|rzy, włościanin gromady Leczeckiej,

Aiesztowanie przywódcy t. zw. kościoła

Jej Ces. Wys. puł. 20 lutego powie-
szeni zostali Songajło Konstanty,
szlachcic pow . Szaw. i Pronajtis Je-

TWARZ BEZ PIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

>)KREM CAZIMI
7 МЕТАМОВРНОЗСА

UDELIKATNIA CERĘ-ZAPOBIEGATWO
RZENIUSIĘ PIEGOW,WAGROW,ZMAR |
SZCZEK i INNYCH. DEFEKTÓW. CERY.

Wyroki śmierci przed

 

strzelano szeregowca  Galinajtusa
Józeta - Jana. Wi Uszpolu 7 marca
powieszono Czerwińskiego Pawła,
syna Jana, szlachcica, a w Użwien-
tach rozstarzelano 30 października
Towtowicza Mikołaja, syna Domini-
ika, szlachcica pow. Rosieńskiego.
Rozstrzelani zostali 24 marca w Bir-
żach Lacer Jan ,syn Marcina, włoś-
cianin , 3 września w Szadowie Da-
nowski Albin, syn Gabrjela, szlach-
cic pow. Szawelskiego. W, Sejnach
28 lutego powieszono Kozelskiego
Feliksa, syna Wojciecha, szeregow-
ca, a 29 tego miesiąca Witkowskie-
śo Franciszka, syna Tomasza, włoś-
cianina 11 kwietnia tamże rozstrzela
no Jasińskiego Antoniego, szere-
gowca, Kaporskiego puł. piech, W
libianach 5 czerwca powieszeni zo-
stali: Proniewicz Zygmunt, syn Ka-
zimierza; Szablewicz Damazy, syn
Józeła i Wiilkiewicz Marceli, syn
Antoniego, szlachta gub. kow.

Najliczniejuze krwawe egzekucje
na ten 1864 rok przypadają na Su-
wałki. Tam 3 lutego rozstrzelano
szeregowca Krasińskiego Jana, syna
Stanisława, 5 lutego rozstrzelano Bie

ŁUCK. (KAP). Wi sobotę 28 u. m.
przybyli do Łucka J. Em. Ks. Kardy-

Ks. Biskup Henryk Przeździecki, Po
drodze Dostojni Goście, spotkani
przez JE. Ks. Biskupa Adolta Sze-
iążka, któremu towarzyszył ks. in-
fułat Zagórski, zatrzymali się w
Kowlu, gdzie zwiedzili budujący się
kościół-pomnik, którego probosz-
czemi jest ks. prałat Tokarzewski,

Jakkolwiek wizyta Jego Eminen-
cji miała charakter ściśle prywatny,
jednak społeczeństwo katolickie
miejscowe pragnęło przyjąć najżyw-
szy udział w przyjęciu Najdostoj-

organizacje społeczne spontanicznie
zgłaszały swe prośby o pozwolenie
na wzięcie udziału przynajmniej w
powitaniu Jego Eminencji. Na tere-
nie pałacu biskupiego zgromadziło
się duchowieństwo na czele г . Е.
Ks. Biskupem Sufraganem Walczy-
kiewiczem, oraz
czele z dowódcą garnizonu łuckiego,
p. pułkownikiem Żurakowskim, O
godz. 4-ej przybył Ks. Kardynał, w
towarzystwie Księży Biskupów
Przeździeckiego i Szelążka oraz
swego kapelana ks, kan, Dąbrow-
skiego, tudzież miejscowych księży
kanoników Pierzchały i Szycha;
przy dźwiękach hymnu przeszedł
przed frontem oddziałów przyspo-
sobienia wojskowego oraz zgroma-
dzonych  organizacyj, przyjmując
kwiaty i adresy ozdobne. Wstąpiw-
szy na taras pałacu, Jego Eminencja
wygłosił podziękowanie za przyjęcie

KOWINO. (KAP). Po diecezjal-
nych kongresach eucharystycznych.
w. Szawlach i Wilkowyszkach w r.|
1931, a Poniewieżu w roku ubiegłym,
przygotowuje się obecnie Litwa do
wielkiego, pierwszego w swych
dziejach, ogólnokrajowego kongresu
Eucharystycznego w Kownie pod
koniec czerwca r. b. Wj kongresie
wezmą udział wszyscy biskupi pro-

MOŁODECZNO. (Pat). — Komi-
tet Organizacyjny „Święta Lasu' w
Mołodecznie na czele z inż. Warze- 6-50 marca powieszono Werblucze-

wicza Albina, mieszczanina Szado-
wa. W. Kalwarji kow. 24 marca po-
wieszono Buraka Antoniego, syna,
Mateusza i GardzielewiczaMate-|
uszk, włościan., a 11-go kwietnia roz,

i

 

 
narodowego,

KATOWICE. (KAP). Władze się na „pełnomocnictwo udzielone |

śledcze aresztowały w Katowicach mu przez głowę sekty starokatoli-|
ków w. Niemczech, niejakiego Mo-;
oga. Otrzymawszy te „pelnomocni-|
ctwo“, Kostosz przelał je następnie
na Farona, za co został mianowany
„sufraganem“ tego ostatniego.

rodowego, Farona. Wraz z Kosto-| « Podczas rewizji, przeprowadzo- :stry 86 p.p. Młodzież szkolna niosła

szem aresztowano jego sekretarza nej u Kostosza, znaleziono wiele do- | transperent artystycznie wykonany

wodów, pieczęci i stempli, kwitów
na pobrane pieniądze, świadczących,
że swój proceder rozwodowy doko-
nywał na wielką skalę. Obecnie po-
licja stwierdza nazwiska osób, któ-
re padły ołiarą Kostosza. Razem z
Kostoszem będzie odpowiadał i
przywódca „kościołą narodowego“
Faron. i

chą, komisarzem Ochrony Lasów,
połączył to święto ze świętem sa-

dzenia drzewek.
Uroczystość rozpoczęta została

nabożeństwem w kościele parafjal-
nym. W, czasie nabożeństwa dokona-
no symbolicznego poświęcenie drzew
ka. Zarówno w nabożeństwie jak ; w
uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz administracji ogólnej,
samorządu, wojska, urzędów insty-
tucyj państwowych i prywatnych,
gimnazjum, organizacyj i stowarzy-
szeń społecznych, oraz szkoły po-
wszechne w: komplecie.

Po nabożeństwie z kościoła wy-
ruszył pochód przy dźwiękach orkie

z napisem, symbolizującym istotę

  

 

  

nai Aleksander Kakowski į J. E.

pp. oficerowie na|dą Józewskim,

     

70-ciu laty:
lawskiego Henryka, 2-g$o marca ро-
wieszono Lejbmana Lejbę, 28 mar“
rozstrzelany Letowt Juljusz, szlach-
cic, 20 marca rozstrzelany Blachi-
nycz Teodor, syn Stefana, szerego-
wiec. 1 kwietnia rozstrzelany ksiądz
Jerzy Dajlida, 7 kwietnia powieszo-

14 kwietnia powieszono włościanina
Gonglewskiegó Marcina, szlachcica
Gordackiego Edwarda, ekonoma
Miszuckiego Teofilą i szlachcica Rut
kowskiego Bałtazara; 15 kwietnia
rozstrzylany został Szmakow Leon,
syn Macieja, szeregowiec, wreszcie
23 lipca 1864 r. powieszono włoś-

cianina Staszkiewicza Jana i Wy:
sockiego Jana.

Listy skazańców na tem miejscu
narazie nie wyczerpujemy. Imiona
innych ofiar omawianego powstania
podamy w innym artykule podają-
cym nazwiska osób straconych
przed 70-ma laty na dalszych kre-
sach Rusi, tudzież dawnej Kongre-
sówce i na Inflantach. L-sław.

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
J.Em. Ks. Kardynał Kakowski na Wołyniu.

i udzielił ogólnego błogosławień-
„stwa wszystkim zebranym. ‚

Nazajutrz, po Miszy šw. i zwie-
„dzeniu katedry, Jego Eminencja
przybył do Seminarjum Duchowne-

| go, witany przez alumnów śpiewem i
przemówieniem djakona  Sikorskie-
go. Ks. Kardynał wypowiedział do
alumnów serdeczne stowa, wskazu-
jąc na trudne warunki pracy na kre-
sach i konieczność szczególnego uro'
bienia duchowego w tych okoliczno-
ściach. Następnie Jego Eminencja
udał się do Sierocińca SS, Misjona-
rek Benedyktynek, gdzie rozmawiał
łaskawie z dziatwą, później do die-

niejszego Gościa, Młodzież szkolna i| cezjalnego Instytutu Akcji kat., oraz
odwiedził J. E. Księdza Biskupa
Sufragana i ks. prałata Muraszkę, |;
prepozyta Kapituły, O godz. 2 popo- |
łudniu w pałacu biskupim odbył się
„obiad na cześć Jego Eminencji z
; udziałem przedstawicieli władz pań-
| stwowych na czele z panem wojewo

wojskowości, zie-
miaństwa oraz przedstawicieli mie-
szkańców m. Łucka. Następnie Jego |
Eminencja rewizytował p. wojewodę
Józewskiego, prezesa Sądu Okręgo- |

dowódcę garnizonu |wego Włodka,
m. Łucka. Wieczerzę spożyli Dostoj-
ni Goście w: sali posiedzeń kapitul-
nych, podejmowani przez Kapitułę
katedralną.

Wi poniedziałek 0 godz. 10 rano |
Najdostojniejszy Gość opuścił Łuck,
żegnany serdecznie przez Ks. Bisku-
pa, duchowieństwo i społeczeństwo
kresowe.

/

Pierwszy narodowy Kongres Eucharystyczny na Litwie.

wincji litewskiej i liczne pieigrzymki
wiernych. Spodziewany jest także
udział katolików łotewskich. Pro-
gram kongresu został już w zarysie
opracowany i obejmuje m. in. spe-
cjalny dzień dzieci, inny poświęcony |
młodzieży oraz wielką uroczystą
procesję eucharystyczną nocną przy
świetle pochodni,

 

SWIĘTO LASU W MOŁODECZNIE.
wiciele wszystkich organizacyj spo-
łecznych, urzędów i instytucyj pań-
stwowych i społecznych, wojska, na
uczycielstwa i młodzież szkolna. —
Obok nowozabrukowanego kawałka
drogi na wspomnianym traxcie po-
sadzono w ten sposób około 100
sztuk drzewek,

Po ukończeniu sadzenia drzewek
pochód, liczący: przeszło 1500 osób,
przedełilował z powrotem przez mia
sto i udał się do odległego o 4 klm.
uroczyska państwowego „Borki”. Tu
nastąpił odpoczynek i spożycie śnia-
dania. Zaznaczyć należy, że šniada-
nie dla najbiedniejszej dziatwy szkol
nej nadesłało dowództwo 86 p. p.

Następnie na strzelnicy wojsko
wej obok uroczyska „Borki”, gdzie
wysoki nasyp służył za trybunę, mło
dzież szkolna wygłosiła szereg oko-
licznościowych odczytów i deklama-
cyj. Uroczystość została zakończona święta i potrzebę opieki i szerzenia

kultury lasu. Pochód zatrzymał się
przy szkole powszechnej Nr. 1, gdzie|
na trakcie Mołodeczno . Kraśne od-;
było się uroczyste sadzenie drze-
wek, poprzedzone okolicznošcio-|
wem  przemowieniem.  Pierwsze|
drzewko zasadził wicestarosta po-;
wiatowy St. Ilczuk, dalej przedsta- |

odśpiewaniem hymnu narodowego
w wykonaniu chóru gimnazjalnego.

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritas“.

  
ny szlachcic Narzymski Konstanty;|

 
cianina Krejczmana Franciszka, włoś.
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"KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół słoneczna i ciepła

przy słabych wiatrach z kierunków
południowych. W dalszym ciągu
skłonność do burz.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
: .іцщіі.тд P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

ŻYCIE GOSPODARCZE.
—  Iniormacje 0 przetargach.

Izba Przemysłowo - Handlowa w
Wilnie podaje do wiadomości osób
zainteresowanych, iż jest w posia-
daniu informacyj o warunkach na
przetargi, ogłoszone przez DOK. III.
Grodno na roboty kanalizacyjne, e-
lektromonterskie, centralne ogrze-

 
«| (tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego| wania, wiercenia studni artezyjskich

| Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-| oraz wszelkiego rodzaju remonty w
" ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhx«-| budynkach. Prace powyższe mają

żowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela = |bvė wykonane w Wilnie, Grodnie
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz WY Jo , '

ро-| wszystkie na przedmieściach, prócz Śni- Białymstoku, Lidzie, Suwałkach, Po-
qr-| Piszek. „midi. RSy Magee, No-

e 3 wo- Wilejce. iższych intormacyj

2 WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. udziela Biuro Izby Przemysłowo -
sad — Adoracja. Zarząd Katolickiego| Handiowej w Wilnie, Mickiewicza
dz Związku Polek przypomina, że 4-80|32, pok. Nr. 17 w godzinach urzędo-
zo-|Pm. jako w pierwszy piątek miesią-| wych.
ty;| ©2 odbędzie się w. Kaplicy Serca — Wytyczenie trasy dla tratew.
a Eucharystycznego (Mickiewicza 19 W związku z zaszłym ostatnio
ica| 2) adoracja Przenajświętszego Sa- wypadkiem rozbicia się tratwy o
ma kramentu od godz. 4 i pół do 7 i pół nowobudujący się most prowizorycz|
ut| W zakończona błogosławieństwem|py przez Wilję (vis-a-vis elektrowni

nid Przen. Sakramentem. miejskiej) władze, dla uniknięcia na
оы Е Н, Z MIASTA. przyszłość podobnych wypadków,

cie — Bawiący w Wilnie JE, ks. Bi- wytyczyły trasę przejazdu dla tra-

yś- | skup Bolesław Słoskan w godzinach|tew ; łodzi, Trasę wodną wytyczyno

ros | Tannycn odprawił przed cudownym| ną przestrzeni kilkuset metrów. |
jy.| obrazem Matki Boskiej w  Ostrej- ; a

Y' | Bramie nabożeństwo. Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
= Jutro pociągiem rannym Ks. Bi-| __ pątronalna uroczystość Maria-
na | kup udaje się przez Dyneburg do|num, Dziś z okazji przypadającej w

ia“ Rygi, gdzie obejmie rektorat tamtej- |tym dniu uroczystości Królowej Ko-
„.. (szego seminarjum duchownego. rony Polskiej odbędzie się w Insty-
и — Stan zdrowia J. E. Ks. Arcy-|tucje Maryi Niepokalanej Królowej
2)| biskupa-Metropolity poprawił się do|Korony Polskiej uroczystość patro-
4 tego stopnia, że już prawdopodobny| palna.

te" | jest powrót Arcypasterza do pałacu. Zrana o godz. 8 odbędzie się w

Nastąpi to zapewne już w przyszłym| Qstrej-Bramie nabożeństwo, w cza-
tygodniu. sie którego wygłoszone zostanie о-
— Komitet Ratowania Bazyliki|kolicznościowe przemówienie.

s| Wileńskiej otrzymał od Towarzy-| Wieczorem o godz. 7 odbędzie się

   

stwa Budowy i Eksploatacji Rzeźni

miejskiej w Warszawie 700 złotych

na cele remontu BazylikiWileńskiej

Na ten sam cel spółka akcyjna

kolei żelnaznej Chabówka — Zako-

w lokalu przy ul. Metropolitalnej 1
zebranie plenarne, na którem wyglo- |
szone zostaną przemówienia oko-|
licznościowe. I
—Harcerze Wileńscy na Zamku a” | pane, przeznaczyła 250 złotych. w Warszawie. Ekipa Kolarska

—Przyjazd gen. Rydza-Śmigłegi.|,Czarnej Trzynastki* _ Wileńskiej

e”|Wczoraj przybył do Wilna gen.|Druż. Harcerzy, która wyjechała z

Ja| Rydz-Śmigły. WA godzinach połud-| Wilna dn. 29 ub. m. w składzie:
e| niowych gen. Śmigły przyjęty został Szuba Wład., Sochański J. Klonow-
1|przez bawiącego w Wilnie mini-|ski W., Krawczenko K., Żurowski

8” | stra spraw woj kowych Piłsudskie- (W. i Barzdo C., z adresem do Pana

lo | go. Rozmowa między obu dygnita-! Prezydenta Rzeczypospolitej od

u”| rzami trwała kilka godzin. | harcerstwa woj. Wileńskiego i No-

Е° Minister Piłsudski przyjął poza- wogródzkiego, zamelduje się na
(0| tem szereg innych wyższych 'woj- Zamku w Warszawie dnią 3-go maja
>“ |skowych. |o godz. 17-ej.
e — Echa pierwszomajowe. W| Treść adresu, ozdobnie wyko-
i R dniu 1-szym maja w Wilnie policja | nanego przez p. Domańskiego L. i
ы zatrzymała ogółem około 40 osób.|oprawnego w kilimek wileński, jest

я

o |

 

  

   

  

   

 

    

  

  
   

   

pośrod zatrzymanych część po-
iągnięta została do odpowiedzial-

Ności sądowej za działalność wy-

Wrotową, dotyczy to osób zatrzyma-
Į tych za wznoszenie antypaństwo-
Wych okrzyków, natomiast prze-

tiwko tym którzy dopuścili się bi-
tia szyb w sklepach (7-m osób) pro-

urator występuje z oskarżeniem z

artykułu 263 k. k, jako winnym
uszkodzenia cudzego mienia. Za

Przestępstwo powyższe wymieniony
artykuł grozi karą do 2-ch lat
aresztu lub więzienia.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Z Komitetu Rozbudowy, W

Najbliższy piątek odbędzie się posie

dzenie Komitetu Rozbudowy, poświę
| cone sprawie przyznania pożyczek
Osobom ubiegającym się o wykoń-
Czenie rozpoczętych budowli munu-
Mentalnych (murowanych). Na cel
ten przyznanoo w bieżącym roku kre
dyt w wysokości 117,000 złotych.

Ponadto rozpatrywane będą po-
nią o przyznanie pożyczek na
owie remonty domów oraz na

Przebudowę dużych mieszkań na ma
le, Jednocześnie rozpatrzone zosta-
dą pozostałe podania o pożyczki na
obne budownictwo drewniane i

urowane. ' т ;
SPRAWY WOJSKOWE.

— Przestroga dla poborowych.
omendant PKU. Wilno-Miasto po-
je następującą  przestrogę а
szystkich poborowych:
IW. dzisiejszych, materjalnie cięż-

{ kich czasach, w poszukiwaniu źródeł
liegodziwego zarobku grasują na te-

| lenie miast i miasteczek ciemne in-
dywidua, wykorzystując nieświado-

| Kazimierza Petaszewskiego. 3. „Vi-

ość i naiwność poborowych i wy-
łudzają od nich pewne kwoty, obie-
ując wystarać się o zaliczenie za-
Mteresowanego do nadkontyngentu
lub wogóle zwolnić od służby woj-
śkowej. 9

Celem więc uświadomienia pobo
łowych, podaje się do wiadomości,
*e, jeżeli któryś z poborowych nie
lest powołany do służby czynnej, to
Nž taki los mu przypadł w udziale,
* nie zrobił tego żaden pośrednik —

bruku wileńskim pospolicie zwa-
dy „macherem*. Naiwny poborowy
aci takiemu „macherowi” nie wie-

dąc sam za co, bo, jeśli zostanie
cielony, wówczas „macher” zwra-
3 mu pieniądze z tem, że nie uda-
mu się jego sprawy rzekomo za-

|| *twiė, a jeśli poborowy nie został
 Bowołany do wojska, „macher” pie-
Riądze zatrzymuje. Wykorzystując
len moment, „macherzy“ ci grają

na loterji ze szczęściem stupro-
qi towem, gdyž samį nic przytem
ęNS tracą.

Gy w boty jałmużnicze „„Cariłasy'"

 

   

 

  

  
  
   
   

 

  

т    już zaopatrzyłeś się?

następująca: Najdostojniejszemu Pa-
nu Prezydentowi Rzeczypospolitej
Profesorowi lgnacemu Mościckiemu
Harcerstwo województw Wileńskie-
go i Nowogródzkiego śle w dniu
święta narodowego 3-go Maja wyra-
zy najwyższego hołdu i czci, oraz
zapewnienia o ustawicznem czuwa-
niu w: pełnieniu obowiązków obywa-
telskich,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy: Dziś, we czwartek dnia
3 maja rb. o godzinie 5 pp. — stara-
niem  Chrześcijańskiego Uniwersy-
tetu Robotniczego odbędzie się u-
ioczysta Akademja ku czci Konsty-
tucji 3 Maja.
(W programie: 1. Zagajenie Preze-|

sa Ch. U. R. p. Dr. Kazimierza Ni-
żyńskiego. 2. Przemówienie okolicz-
nościowe o Konstytucji 3 Maja p.

vat! wszystkie stany” — fragment
sc.niczny w 1 odsłonie. 4, Śpiewy i
tańce ludowe. 5. „Przybłęda' —
sztuka ludowa ze śpiewami w 2
aktach.

Powyższa Akademja odbędzie
się w sali teatralnej Ch. U. R. przy
ulicy Metropolitalnej Nr. 1.

Wstęp dla wszystkich bezpłatny.
Dodatkowo powiadamia się sze-

rokie warstwy pracujące, że rów-
nież w dniu dzisiejszym o godzinie
2 m. 30 p. Kazimierz Petaszewski
wygłosi przez Radjo Wileńskie od-
czyt pt. „Przyjaciel ludu — Stani-
sław Małachowski”.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— P. Rektor zamierza karać.

Dowiadujemy się, że rektor U. S, B,
prof. Staniewicz zwrócił się do Sta-
rostwa Grodzkiego z prośbą prze-
dłożenia mu listy studentów, którzy
brali udział w incydentach ulicznych
w dniu 1 maja.

J. M. Rektor Staniewicz w za-
kresie własnej władzy ukarze stu-
dentów, którym zostanie mudowod-
niony udział w  wybrykach ulicz-
nych.

SPRAWY SZKOLNE.
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po-

wszechna „Promień'*** wraz z Przedszkolem
przyjmuje zapisy na r. szk.'1934/35. Infor-
macje:  Wiwulskiego 4 i Witoldowa 35-a
(filja na Zwierzyńcu). Egzaminy wstępne
odbędą się systemem lekcyjnym w termi-
nie od 14 do 1% maja br. Opłaty przystęp-
ne, niezamożnym zniżki. Komplety fran-
cuskiego bezpłatnie.
— Szkoła „Dziecko Polskie" ul. Mic-

kiewicza 11 m. 12 przyjmuje zapisy «cz-
niów i uczenic do klas I — VI oraz do
przedszkola codziennie w godzinach od 13
do 14, we wtorki i niątki od 13 do 14 i od
17 do 19. z

SPRAWY PRASOWE.
Coś skłamali. Wczorajsze

wydania gazet żydowskich: „Cajt” i
„Tog“ zostały skonfiskowane za
podanie niezgodnej z prawdą relacji
o przebiegu dnia 1 maja na terenie
Wilna.  

DZIENNI

Wnlne Zebranie
W. dniu wczorajszym odbyło się

w sali Śniadeckich nadzwyczajne
walne zebranie Bratniej Pomocy
studentówiUSB.

Od samego początku zaznaczyła
się przygniatająca przewaga mto-
dzieży narodowej, której kandydat
na przewodniczącego, p. Wener, u-
zyskał conajmniej 2/3 głosów.

Zebranie wczorajsze zwołane zo-
stałe w celu uchwalenia absolutor-
jum poprzedniemu zarządowi, oraz
budżetu Stowarzyszenia.

Zarówno budżet, jak i absolu-
torjum uchwalono niemal jedno-
głośnie.

Przeciw głosowała jedynie bar-
dzo nieliczna grupa z t. zw. Legjonu
Młodych oraz sprzymierzonych z
legjonistami komunistów. (Dobrane
towarzystwo — przypisek zecera).

Uchwalono także _ specjalne,
zredagowane w nader gorących wy-
razach, podziękowanie prezesowi
poprzedniego zarządu, p. Jerzemu
Przyłuskiemu, którego, jak wiado-
mo, Rektor Staniewicz zawiesił w
urzędowaniu.

W, ten sposób wileńska młodzież

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Delegacja żydowska u staro-

sty grodzkiego. W związku z eksce-
sami 1-szo majowemi w dniu wczo-
rajszym do p. starosty grodzkiego,
Kowalskiego, udała się delegacja
śminy żydowskiej w osobach: rabi-
na Rubinsztejna, d-ra Wygodzkiego
ip. Kruka.

P. starosta zapewnił delegację,
że władze administracyjne czuwają
nad bezpieczeństwem ogółu ludno-
ści i do żadnych wybryków nie do-
puszczą.

 

Zainteresowanie światłem
SPIRYTUSOWEM.

Odbywające się od 2 dni pokazy palni-
ka spirytusowego „Rusticus“ cieszą się
ogromne'a powodzeniem. Liczne rzesze
publiczności przyglądają się w firmie Kule-
sza, (Zamkowa 3), nowemu światłu, jasne-
mu i niezwykle ekonomicznemu, dziwiąc się
cus* i jego niska cenacęzźł mėžmiw mhrd
prostocie palnika i łatwości obchodzenia
się z nim. Specjalną uwagę zwraca zupeł-
ne bezpieczeństwo przy zastosowaniu do
jakiejkolwiek lampy naftowej palnika
pw: i jego niska cena, wynosząca

14 zł.
Poza powyższym palnikiem  demon-

strowano znane zresztą już powszechnie
kuchenki „Emes”.

Pokazy te odbywać się jeszcze będą
jutro i pojutrze w tej samej firmie w godzi-
nach od 9-ej do 13-ej i od 15-ej do 18-ej.

K WILEŃSKI .aa,

Bratniej Pomocy,
akademicka nietylko należycie oce-
niła ofiarną pracę p. Przyłuskiego,
ale także dała wyraz swemu usto-
sunkowaniu się do „wyroku* sądu
rektorskiego.

Uchwalono również podziękowa-
nie następcy p. Przyłuskiego, p. Ja-
nickiemu.

Przed zakończeniem zebrania
zgłoszono szereg wolnych  wnio-
sków, związanych z ostatniemi wy-
padkami na terenie uniwersytec-
kim.

Niestety, niemal wszystkie te
wnioski zostały skonfiskowane
przez nazbyt gorliwego kuratora ze-
brania, prof, Hillera.

 

 

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś,

o godz. Ś-ej w. Teatr Pohulanka gra po raz

drugi doskonałą komedję w 4-ch aktach J.

Devala p. t. „Towariszcz”. W sztuce tej

autor porusza życie emigracji rosyjskiej.

Akcja sztuki rozgrywa się w Paryżu. Reży-
serja W. Czengerego. Oprawa sceniczna W.

Makojnika.

Jutro, w piątek o godz. 8-ej wiecz.

„Towariszcz“.

W niedzielę dn. 6 b. m. o godz. 4-ej

po poł. doskonała komedja Moliera „Ską-

piec”. Ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Niech

żyje młodość!* Pełna młodzieńczego humo-

ru i werwy doskonała komedja muzyczna

polskiego kompozytora Horowicza „Niech

żyje młodość!”, zyskała ogólny poklask i

cieszy się wielkiem powodzeniem. Akcja tej

komedji muzycznej toczy się w środowisku

studentów U. S. B. w Wilnie, Akt III-ci
odbywa się podczas przedstawienia rewji

„Tylko miłość warta by dla niej żyć!”

składającej się z efektownych produkcji ba-

letowych układu J. Ciesielskiego. Opraco-
wanie reżyserskie M. Domosławskiego. Po-

czątek o godz. 8.30 w. Od dnia 1 maja ceny
na okres letni zostały specjalnie zniżone.
Akademicy korzystają z ulg biletowych,
parter 1.50 i 0.75 gr. na amiiteatr.

— Jutrzejszy występ Mankiewiczówny

i Krukowskiego w „Lutni”, Jutro wystąpią

raz jeden tylko: świetna śpiewaczka ope-
retkowa, bohaterka filmów polskich, Tola

Mankiewiczówna, oraz niezrównany humo-

rysta Kazimierz Krukowski. Program za-

wiera szereg nowych utworów nieproduko-

wanych w Wilnie, oraz przebojowe piosenki

stolicy. Zainteresowanie wyjątkowe.

—Poranek Sawiny-Dolskiej w „Lutni“,

Znana ze swej działalności pedagogicznej

na polu choreogragicznem L. Sawina-Dol-
ska, wystąpi w niedzielę najbliższą na po-

ranku w „Lutni* w otoczeniu swych 50 u-
czennic. W programie efektowny taniec

„Sylfida”* oraz tańce ludowe, klasycznei

charakterystyczne. Ceny miejsc od 50 gr.

Początek o godz. 12.30 pp. Wycieczki szkol-

ne korzystają z ulgbiletowych.

POLSKIE RADJO WILNO,
Czwartek, dnia 3 maja 1934 r.

9.00: Czas. Muzyka 10.00: Pogadanka,
10.18: Muzyka zpłyt. 10.30: Nabożeństwo.
11.57: Czas. 12.00: Transm. „Biegu Narodo-
wego”. 12.20: Poranek muzyczny. 13,00:
Feljeton muzyczny 14,00: „Wieś w święto
3 maja* — odczyt. 14.20: Audycja dla
wszystkich, Skrzynka pocztowa. 15.20:
Koncert kapeli. 16.00: Słuchowisko dla
dzieci. 16.30: Ze świata radjowego. 16.45:
Kwadr. liter. 17.00: Odczyt. 17.15: Koncert
muzyki polskiej. 18.00: Słuchowisko: „Za-
mach 3 maja”. Rozmaitości. 18.45: Wesoła
audycja muzyczna. 19.30: Radjotygodnik dla
młodzieży. „Myśli _wybrane'. Koncert.
Dzien. wiecz. 21.00: „Duch dziejów Polski“,
21.15: Muzyka polska. Wiad. sport. 22.25:
Koncert życzeń (płyty). Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna (płyty).

_Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

| Utworzenie izb
inżynierskich w Polsce.
Ostatnio aktualną stała się spra-

| wa utworzenia lzb Inżynierskich na
terenie całego Państwa. Opracowa-
ny w tej mierze projekt przewiduje,
że Izby Inżynierskie, których celem
istnienia jest należyta reprezentacja
stanu inżynierskiego oraz obrona je-
go interesów zawodowych, mają być
instytucjami prawno . publicznemi,
organami samorządu zawodowego.

Jako organizacje zawodowe o
charakterze publiczno - prawnym
Izby Inżynierskie mają być wprowa-
dzone, jako instytucje powszechne,
a więc przymusowe i na zasadach
samorządowych. Naogół Izby Inży-
nierskie mają się stać oficjalnemi or-
ganami dla współdziałania z wła-
dzami i ciałami ustawodawczemi w
ich akcji prawodawczej.

Projekt przewiduje również u-
stanowienie j ustawowe określenie
stopni zawodowych, wspólnych dla
wszystkich specjalności.

Projektowane też jest utworzenie
odrębnej Rady Izb Inżynierskich. Za

| daniem tej Rady ma być uzgadnianie
„rozbieżności w opinjach Izb, co u-
możliwi stanowi inżynierskiemu za-

|jęcie jednolitego stanowiska naze-
| wnątrz i zapewni należytą wagę je-
| go poczynaniom.

Kapitał francuski
w Monopolu Zapatczanym?

Według krążących w sferach go-
spodarczych pogłosek nieokreślone
bliżej konsorcjum bankowe frąncu-
skie czyni zabiegi o przejęcie Mono-
polu Zapałczanego w Polsce. Kon-
sorcjum to miałoby — jak powiada
komunikat agencji — „na drodze fi-
nansowej zlikwidować dotychczaso-
we prawno - rzeczowe zobowiązania
Skarbu Polskiego“ wobec szwedzkiej
spółki dzierżawnej. (W, przekładzie
na prostszy nieco język oznaczało-
by to spłacenie pożyczki zapałczanej
i wypłacenie spółce szwedzkiej ja-
kiegoś dodatkowego odszkodowania
za przejęcie jej uprawnień monopolo
wych, które wygasają dopiero w
1965 r. \

Trzeba przypomnieć, iż bezpo-
średnio po załamaniu się, koncernu
Kreugera, pojawiały się pogłoski o
przejęciu Monopolu Zapaiczanego u
nas przez kapitał francuski; wymie-
niano nawet jeden z wielkich ban-
ków a mianowicie „Banque de Pa-
ris et des Pays-Bas*, oraz ściśle z
nim związany „Banque des Pays de
L'Europe Centrale", należącego do
stery wpływów znanego francuskie-
go finansisty - spekulanta Finaly'e-
go.

  

twojacera
- twój zkarb

przemijają przy

o godz. 10 (punktualnie),

najbardziej

wszyscy zaproszeni goście,

szerszego

wiosłowania i gwarantuje wszystkim swym
członkom naukę wiosłowania oraz możność

odbywania regularnej zaprawy. Zaznacza się
jednocześnie, że należenie

pociągnie za sobą obowiązku stawania do
regat i że członkowie
mogą korzystać z całego taboru Sekcji ka-

jakowej na równych prawach z członkami

tej Sekcji (bez opłaty składki członkow- |
skiej — 2 zł.). |

nominalnej
poszczególne wyjazdy umożliwi, nawet nie
mogącym pozwolić
prawianie sportów wodnych, korzystanie z

taboru kajakowego i wioślarskiego (ostatnie
posiadającym klasę wioślarską).

w Grodnie, słynnego z afery z obli-

prz оооча й eaKE Ia

złe funkcje trawienia,
użyciu naturalnej wody

„Franciszka”Józeia”. Pytajcie się

2. Е. О. W. F. K. R. 68/34.

Obstrukcja,

gorzkiej
lekarzy.

 

 

MAOK
TĘPI ROBACTWO  

 

SP O RT.
ZAWODY BOKSERSKIE. i

We czwartek dn. 3 maja o godz. 19-ej

w sali Ośrodka W. F. ul. Ludwisarska 4

staraniem sekcji bokser-

skich Ogniska i A. Z. z udziałem czołowych

zawodników. Ceny biletów od 30 śr.

WIOŚLARZE OTWIERAJĄ SWÓJ SEZON
Dnia 6 maja 1934 r. odbędzie się 24

uroczyste otwarcie sezonu wioślarskiego z

następującym programem:

1. godz. 10 zbiórka na przystani, 2. godz.

10,30 Msza św. w kościele św. Jana, 3, g. 11

dafilada wioślarzy przez ulice miasta, 4.

5. godz. 13,15 chrzest nowych łodzi, 6. godz.

13,30 defilada łodzi, 7. godz. 19 dancing.

Zarząd Wil. T-wa wioślarskiego przy-;

wiązuje wielkie znaczenie do wystąpień ze-|

wnętrznych T-wa, mających charakter pro-

pagandowy sportu wioślarskiego, wzywa

wioślarki i wioślarzy do obowiązkowego
stawiennictwa na przystań w dniu 6 maja

celem wzięcia

gremjalnego udziału w uroczystościach.

Pożądanem jest aby Dryhny i Druho-
wie stawili się w uniłormach wioślarskich

(uniform dla Druhen: biały beret, ciemny

żakiecik, biała lub ciemna spodniczka; uni-

form dla Druhów: czapka wioślarska, którą

nabyć można w l-ej Polskiej Wytwórni

Czapek przy ul. Wileńskiej 10, ciemna ma-
rynarka, białe lub ciemne spodnie.

Celem zapoznania szerszego ogółu ze

sportem wioślarskim, w dniu otwarcia se-

zonu 6 b. m. rano wstęp na przystań dla

zaproszonych gości — bezpłatny.

Ponieważ dochód z dancingu jest prze-
znaczomy na fundusz zakupu nowego tabo-
ru sportowego, Zarząd T-wa gorąco apeluje

do wioślarek i wioślarzy o liczne stawien-
nictwo i

gości.

zaproszenie największej ilości

Wileński Komitet Towarzystw Wioślar-
skich postanowił za maszt główny uważać

przystań Wil T. W., gdzie też odbędzie się

uroczyste podniesienie bandery.
Również na przystani WiL T. W. jako

reprezentacyjnej zbiorą się

SEKCJA WIOŚLARSKA A. Z, S.-u.
Akademicki Związek Sportowy niniej-

szem podaje do wiadomości 0 częściowej

reorganizacji Sekcji

| Kajakowej, mającej

| stępnienie sportów wodnych  najszerszemu
ogółowi akademików.

Wioślarskiej i Sekcji

na celu większe udo-

Sekcja wioślarska będzie pracować w

kierunku wyszkoleniowo-regatowym.

Sekcja kajakowa  obejmyje całość

spraw turystyczno - spacerowych.
Sekcja wioślarska dążyć będzie do naj-

rozpowszechnienia umiejętności

do Sekcji nie

„zł 2. Za wyjazdy taborem Sekcji od osoby

| za pół dnia — gr. 25 (pół dnia liczy się od

godz. 14-ej lub od godz. 14-ej). Zaprzecho-

odbędą się Propagandowe Zawody Bokser- | wywanie kajaka za cały sezon —akade-

skie, urządzone | micy zł. 6, inni zł. 8.
Celem poparcia poważniejszej turystyki

Zarząd Sekcji będzie stosował przy wy-
jazdach dłuższych niż 3 dni ulgę ogólną —

| nie pobierając opłaty za każdy czwarty
dzień, Pozatem, przy wycieckach posiada-
jących specjalną wartość sportową lub tu-

|rystyczną, będą stosowane zniżki indywi-
| dualne.

Tabor Sekcji kajakowej składa się z
kajaków oraz łodzi wioślarskich: spacero-

godz. 13 podniesienie bandery na przystani, wych jedymek i dwójek.
\ Dyżury Zarządów obu Sekcyj (udzie-
„lanie informacyj i przyįmowanie członków)
„odbywają się na przystani A. Z. S.-u ul.
Kościuszki 12: Sekcji wioślarskiej — co-

'dziennie w godz. 17 — 19, z wyjątkiem
czwartków i świąt. Sekcji kajakowej — co-

dziennie w godz. 17 — 18, z wyjątkiem
świąt. W niedziele w godz. 10—12.

Członkowie Sekcji kajakowej pragnący
przejść do Sekcji wioślarskiej opłacają w

niej wyrównanie do wysokości pełnej
składki.

SEKCJA LEKKOATLETYCZNA A.Z.S.-u.
Na terenie A. Z. S. zostanie wznowio-

na działalność Sekcji lekkoatletycznej.
W skład Zarządu weszli. prezes i kapi-

tan sportowy — Kliks Czesław, wice-prezes
i sekretarz Starkiewicz Mieczysław,

skarbnik i gospodarz — Żyliński Zygmunt,
Treningi odbywają się w poniedziałki i

czwartki o godz. 16 m. 30 na Pióromoncie,

ŚWIĘTO MOTOCYKLISTÓW.
W najbliższą niedzielę wszystkie kluby

motocyklowe otwierają wspólnie swój se-
zon sportowy.

Otwarcie sezonu rozpocznie się Mszą

św. w kościele św. Jana o godz. 10 min. 30.
Poczem nastąpi poświęcenie nowokupio-

nych motocykli, defilada i odjazd na wy-
cieczkę do Landwarowa, gdzie odbędzie

się wspólny obiad. '

WIELKIE ZAWODY KONNE NA
POŚPIESZCE.

Dowiadujemy się, iż w końcu maja i w

pierwszych dniach czerwca odbędą się w
Wilnie wielkie międzynarodowe wyścigi
konne i zawody hippiczne.

W zawodach tych mają wziąć udział
jeźdźcy Łotwy i Estonji, którzy startować
będą nie tylko do konkursów hippicznych,
ale i do biegów płaskich.

Zapowiedź tych zawodów obudzi nie-
wątpliwie ogromne zaciekawienie.

OGRÓDKI JORDANOWSKIE W RADJO.

W Wilnie powstał specjalny komitet
budowy ogródków dr. Jordana, Ogródki te
posiadają dużo ciekawych udoskonaleń
technicznych, a przez dzieci są uważane za
raj zabaw i swawoli.

O potrzebach i zabawach ogródków 
Sekcji wioślarskiej |

Opłaty Sekcji wioślarskiej są następu-

jące: Składka członkowska za cały sezon— OSTATNIE DNI ZAPISÓW
akademicy zł. 10, inni — zł. 14, za przecho-

wanie łodzi (nie kajaków) zł. 10,

chowywanie kajaka w schronie Sekcji ka-| |

jakowej za cały sezon — akademicy zł. 3,

inni — zł. 4

Sekcja kajakowa przez wprowadzenie|
opłaty zasadniczej i opłat za|:

za prze-

sobie na regularne u-

Opłaty w Sekcji kajakowej są następu-

jące: Składka członkowska za cały sezon

Z KRAJU.
Echa'afery Tow. Bankewego.stawili opór czynny st. post. Edwar-

!аLikwidatorzy T-wa Bankowego|

Puder Abarid produko-
wany według ostatnich
zdobyczy wiedzy kosme-
tycznej chroni ipielęg-
nuje Pani cerę, zapew-
niając twarzy zawsze
młody i świeży wygląd.
Wybrany przez Panią

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

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

gacjami dolarowemi pp. dyr. Derszen
i Fluderich z dniem 30 kwietnia wy-
mówili na 3 miesiące oficjalnie pra-
<ę całemu personelowi tego przed-
siębiorstwa. Zaległe pobory za ma-
rzec i kwiecień już zostały wypła-
cone. Pozostaje jeszcze do wypłaty
3-miesięczna odprawa i do uregulo-
waniu pretensje z tytułu remuneracji
świątecznej. Decyzja władz sądo-
wych w tej sprawie jeszcze nie za-
padła.

Dur plamisty jeszcze grasuje.
Od dnia 22 kwietnia do 28 kwiet-

nia włącznie na terenie Wileńszczyz
ny zanotowano: 28 wypadków duru
plamistego, 10 wypadków duru
brzusznego, 70 wypadków odry, 76
— krztuśca, 76 — jaglicy, 14 wypad-
ków płonicy, 3 — błonicy, 3 wypad-
ki róży (w tem 1 zgon), 2 wypadki
zakażenia połogowego, 32 wypadki
gruźlicy (w tem 5 śmiertelnych) i 6
wypadków śrypy.

Walka policjanta z tajnymi
gorzelnikami.

(Mieszkańcy wsi Moroźki, gm.
lebiedziewskiej, pow. Mołodeczań-   św. Wincentego A Paulo. skiego Jan i Anna Kołaczykowiel

jordanowskich mówić będą w radjo w so»

botę pp. Eugenja Duszyńska i Jarosław

Nieciecki.
Transmisja rozpoczyna się o godz. 22

min. 45.

  

  

   
     

  

na Popularną Pielgrzymkę
„Pod Protektoratem J. Ekscelencji ks.

Biskupa
О га OKGNIEWSKIEGO

do RZYMU
połączona ze zwiedzeniem Neapolu,

Padwy | Werecji

| 176V — 26M,
"wiami 383,—

  

 

Zapisy przyj"

Akcja Katolicka, plin.
Wagens-Lits Cook,
Wiine, Mickiewicza 6

owi Amunickiemu, gdy ten chciał
zabrać części składowe wykrytego
u Kołaczykowych aparatu gorzelni-
czego. Amunicki po wezwaniu po-
miocy jeszcze dwóch funkcjonanju-
szów: policji czynność swą wykonał.

IMIUADANNNNOWNW1
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki plakaty, bilety wizytowa
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

ULO
„LiksAW Ot: “12

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,70. Berlin 108,60. Gdańsk 172,65.
Holandja 358,60. Londyn 26,96. Nowy Jork
5,26*/+. Kabel 5,271/4, Paryż 34,93. Szwaj-
carja 171,68. Wiłochy 45,11.

Papiery procentowe: Pożyczka budow-
lana 43,50 — 43,65. Inwestycyjna 119. Kon-
wersyjna 64. Dolarowa 6 proc. 76,25 — 76.
Dolarówka 52,50 — 53. Stabilizacyjna 62—
61,88 — 62,13 — drobne: 62,50. 4 proc. Ł.
Z. Pas 49,50.

cja: 84. Lilpop 10,50. Starachowice
Dol bks 9,85.z B. 20,50.

ar w obr. pryw. 5,23 i pół— i pół
Rubel: 4,64 — 4,67, AT
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HELI
Es“LC ZELUSKIN

ROGER=GALLET
3 WIELKOŚCI,3 CENY,

 

  
   

 

  

 

Wytwórnia sztucznych wód ml-
neralnych I napojów chłodzących

pod firmą

/E.TROMSZCZYŃSKI

_DZIENNIKMIEENSKI|

Czas odnowić prenumeratę na miesią
WOGEZYPRAREPIANO FOOOW NSS 3

i LETNISKA. |

LETNISKO ||
w majątku za Trokami
z całodziennem  utrzy-

 

 

    
 

   
  

 

  

  

    

   

Pohulanka Nr. 41 pral-
nia „Pod babedsišan

 

2 je letników. Kajaki.

L. pow. 79/34 Kom. kz kat tenisowy, wykwint-

PO©LSKIE—PISZCZANY
na kuchnia, 4zł. dzien-
nie. Adres w Admini-

Ceny w l-ym sezonie od 1/V do 10|VI 1934 APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA stracji. 117—1
b „———

a zań MA: R. WŁADYSŁAWA NARBUTA. RZEKA
Pobyt 3-tygodniowy z kuracją od 139,— zł. Kupuje zioła iecznicze dla pofrzeb apteki daje| |

Informacyj udziela: Zarząd Zakładu SOLEC - ZDRÓJ woj. Kieleckie, wszelkie wskazówki ich zbieranio, suszenia| uprawy.| urawcowa rutynowana

Związek Uzdrowisk Polskich, Warszawa Boduena 2, tel, 530 —38. WILNO, uf. Świętojańska JE 2. poszukuje pracy na

Ceny powyższe obowiązują I w ostatnim sezonie. —3| dom, łub u siebie szy-
ми je niedrogo Zamkowa

 

 2 F. ©. Nr. 8134-80 IV-34 r.
TTD LONTRRDA:

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ.
Najweselszy program sezonu.

LLUPożarn
 

„Markiza
w-g głośrej powieści
MIKOŁAJ FARKAS W!

 

DZIŚ początek o godz 2 lej -

Oraz rekordowa K O;MEDJA

Kw

Roxy
„COLOSSEUM*

OSTROBRAMSKA 5

 

 

DZIŚ PIERWSZA POLSKO-
CZESKA KOMEDJA WITCH,

 

Rekordowa obsada: HARR
I Miriam Hopkins w wielkim

 

„La batailłe—Bitwa" Claude Farrere'a
a kwitnącej wiśni, wsehodzącego słońca. Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowiele w Japonii.

Z głosów prasy: Film ten pozostanie na zawsze w pamięci wiel! icieji sztuki

 

 

DZIS! Film nad fllmy.Le m sensacja świata.
COOPER, Fredric Mchar

erotycznym tilmie

 

NOC NIESLUBNA»
NS.

Miljonowe arcydzieło reżyserji TJRŽANSKIEGO p t:

ad Wo
Znakomita mię”zynarodowa obsada: mongoi INKISZYNIEW, Daniela DARRIEUX, Natalja КО-

WANKO, Albert PREJEAN. Przewyższa wszystko dotychczas widziane.
Jutro wielka piemjera w kinie „CASINO“.

 

 818 gr2

 

W spaniała najnowsza czeska
pikantna komedja-farsa  

UWAGA

Igą

 

DZIŚ FILM, KTÓRY ZADZIWIŁ ŚWIAT

У ог а ка “
W rol. gl. ANNABELLA—CHARLES BOYER I INKISZYNOW, Reż.

Moiska, Janowski,

Filmowej. Scznse: 4, 6, 8 I 1020.

 

„PAPRYKA“

 

AD PROGRAM: NAJWIĘKSZA SENSACJA DNIA DZISIEJSZEGO
Jednocześnie z Moskwą wyświetlamy jedyny dźwiękowy w języku ROSYJ-

SKIM błyskawiczny reportaż o bohaterskiej wyprawie ,

„SZTUKA ŻYC:A*
Reżyserja Ernesta Lublcza, twórcy „Parady Miłości”.

Na scenie. Kamedja MOCNA SZTUKA, udział biorą:
większem kinis w Warszawie „Swlatowid* w ciągu 3-ch miesięcy z kolosalnem powodzeniżu.

<CZEL USKINA».

 

Borski. — Film ten był wyświetlany w naj-

wstęp tylko dla dorosłych. Bilety honorowe i hontramarki bezwzględnie nieważne.

 

 

 

Lubień Zdrój
POLECA

 
 

 

Milość1 powodzeałe pozyskasz używając wody, I
kelońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS“
Przemiły długotrwały zapach.  Dekn 40 fr.

 

binetowe dla pensjonatów, przedpokoi, miękkie ne.

od 55 zł. Twarde od 32 zł. Fotele twarde od 6
zł, miękkie — od 10 zł, wózki dziecinne od 28

MIESZKANIE — |
6 pokojów ze wszelk.' zł. Wykonanie solidne — firma nagrodzona wygodami, ogródek. Ce-| s

srebrnym i złotym medalem na Targach  Półn. na 120 zł. Sierakow-| Informacje: ul.

w Wilnie. skiego 21. 272(3) lipa 4—4.

APIEEOARSISUTUITSATSAKYTIAEL

GEORGES HOFFMANN. 26)оЗЫ

"Fabrykanci zlota.
45 Przekład autoryzowanyzfrancuskiego |||

ROZDZIAŁ VIII.

>

Schodząc nadół w hotelu des Bergues, Bruno spojrzał na zegarek.

Jedenasta dziesięć. Przejrzał w hallu rozkład jazdy i dowiedział się, że

o jedenastej trzydzieści pięć z dworca Cornavin wychodzi pociąg w

kierunku Bellgarde.
— Jsżeli nasz notarjusz wysiadł z pociągu i zniknął w tłumie na

stacji, a musi istotnie się udać w stronę Bellegarde, mam dziewięćdzie-

siąt procent szans znaleźć go na peronie...
Skoczył do taksówki i kazał się zawieść na dworzec. Kupił tam

bilet do Bellegarde i obserwując bacznie twarze mijających go ludzi,

szedł po schodach.
Pośwvieszny pociąg Dijon-Paryż stał już na szynach. Bruno wsiadł

do ostatniego wagonu i przejrzał prawie puste przedziały, nie spuszcza-

jąc przez okno peronu z oczu. Wysiadł z pierwszego przy lokomotywie

wagonu, nie znalazłszy człowieka, którego szukał.

Pozostało jeszcze dziesięć minut do odejścia pociągu. Dziennikarz

stanął więc przy schodach wejściowych i rozejrzał się naokoło. Obok

stał urzędnik kolejowy, to też Bruno skorzystał z okazji i zaczął się

wypytywać.
— Poprzedni pocią do Bellegarde odszedł o dwudziestej drugiej

czterdzieści pięć?
— Tak, proszę pana.

Wydawca; ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Wśród ogrodów nad
Wilenką, w pobliżu uli-
cy Subocz. Cena 35 zł.
(ul, Karlsbadzka Nr. 44).

Św. Fi-
113—1  
 

 

3 pokojowe mieszkanie
z wygodami na parterze,
w murowanym domu de-
kretowym do wynajęcia

zaraz. Sosnowa 11 —
Gedyminowska 19 114МЕО

 

оНА jaka jest różni-

ca?
towska 4. Spytać u do-

zorcy lub tel. 9—61.
284(4)

— Woda np. gotuje się

przy 80 stopni Reaumu- 

Dwór nad Wilją przyj- |

—pain WOMAN a

 

TRUSKAOJIE
E SEZON WIOSENNY — od 1 kwietnia

informacyj żądsć i mieszkania zamawie

 

 

ALE GATUNEKTYLKO w WILNIE maniem 4 zł. i 3 zł. 50 Zarzad Zdrojowy w TRUSKAWCU
* od „kierownictwem  współwłoście. s L a

JEDEN: NAJWYŻSZY PO" mag. W. Wrześniowskiego i asiriaiЫЫныая
RADZIMY PANI Pak scowość, ul.  Zygmun- 25

PRÓBOWAĆ <ziaczia. Gady miasta ne (Vo. towska 4 m. 9, od 2—5||Niniejszem podajemy do wiadomości Sz.! RE Simas
5 Ems, Karlsbad i inne)I napoje chlo- doł 116—|| publi ści, iż dni dzisi || dobrze wychowany męż

NOWEGO PUDRU dzące przyrządzane wyłącznie na PORÓW iSG Uublicznoše!, w_ dniu dzisiejszym. czyzna nie wraca do do-
cukrze. LETNISKO została OTWARTA w Ogrodzie || „,.„

VERAVIOLETTA Zakład: Piwna 2 Wielka 50 trzy pokojowe z kuch- po Bernardyńskim na Werandzie, A s obs eye

ROGER GALLET Ea PIERWSZGRZĘDNA kkowanć:*.kóbióty: toi
O ŚWIATOWEJ SłAWIE miejscu dowiedzieć się a ° е і mawiają w nocy z pija-

ь © M. ie , s. p. Dworzeckiego, e m, į nymi?

AULA ickiewicza i olejo- į

Mole A er łeb Wilno, Wielka о
. т |

kuchnia wyśmienita.
Bufet obflcie zaopatrzony.
Z poważeniem

M Zadarmowski i W. Rieliszczyk.
115 -0

Letniska
2 i 3 pokojowe w wi!li położone! nad
brzegiem Wiljj przy szosie Niemeń-
czyńskiej 2, z wodociągiem I kanaili-
zacją, lodownią, ogrodem inspekto-
wym i parkiem, oraz dojazdem auto-
busem, — do wynajęcia. Cena 200 do
300 zł. dowiedzieć się Wileńska 32

m. 4 godz. 17—19-a.

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ

laty Szkłóne | Stole „Niemen” w Niemnie,
ow. Lidzkiego,

w myśl art. 145 Prawa opus, — jako
spółka przeįmuiący podaje do wiadomošci
po raz trzeci o zamiarze sfuzjonowania

się ze spółką akcyjną:

Fabryka Szkła Okiemnego „Kantewicze” $. В,
Iw Hancewiczach, pow. Łuninieckiego.

 

 

 
TATENA TYYYTYTYTYTYPTYYYYWYYYTYYYYYYYYTYYYTYYYYYYYYYYYYYY

SALA JEST DOBRZE WENTYLOWANA. 46 ra, a przy 100 stop. Cel- "a T
na jogodnyci warun-

w języku SYSEA: kach i w Czarnym
rosyjskim, >= To proszę 0 Re- | Borze i w Wilnie, W

aumura, to będzie znacz- | Cz, Borze do wynajęcia

na oszczędność na gazie. | letniska. Wiadomość
Lwowska 78 p. Kopacz.

ee mnamų >
SPRZEDAŻ

 

=ы : li budowla-to maximum wrażeń, emocji i rozrywki. , Kupno rejpe+р A

" { Sprzedaž macje ul. Ss

SALA JEST DOBRZE WENTYLOWANA. AlT PAN
lac zadrzewion:

«12 KRZESEŁ» Burjan — Dymsza — Pogorzelska.|| uc Gi“ "ie
rzyńcu przy ul. Li-
tewskiej do sprzeda-

A nia. — Wiadomość i iDži. Banel "i S-ka Niech opowie!

_. Mickiewicza 23 | — Czy pan zna ten
KUPIĘ używaną maszy-| kawał o tej pani, co

nę do pisanią „Apteka 'połknęła szpilkę i krzy-
Świętojańska | czy: „Ratunku”|, a mąż

jej mówi: „Czego się
PIESEKAGADIR IRAS TR, Rasa. Kopię GERE

Kryzys. #4"? : 4 Nie, nie
| Dwaj kupcy spotykają| Niech pan opowie.
" się na ulicy. |
— Co słychać? TT
— $ aiti
— Co to znaczy? | '

|| RÓŻNE |
' — То гпасгу, że u
mnie jest codzień gorzej,

Sezon a 15 maja. Najsilniejsze kąpiele siarczane 2 ! и
іе;:гошілочп‹ Ц'‚сст.у‘сЬогоЬу du. eiti WŁADYSŁAW IRUBIŁŁO, 5 pokojowe suche, cie- IGÓAOWANNAKNAN { ale teraz, to już tak| "mamma

tyzm, artretyzm, ischias, choroby kobiece. Infor- skład apteczny wisarska 12, rėg Tatarsfiej. pie, słoneczne, na wy- jakby było nie dziś, a|Potrzebna młoda służą-

macyj udziela Zarząd. 349—2 Temže mydio i wsr”stkie dodatki de prania sokim parterze. Cena W sklepie. | sojutózai са do wszystkiego umie-
bielizny, 90 zł Kalwaryjska 9 — Proszę o  termo- | jaca dobrze gotować.

# `а kamanVaga A EA ER 297| metr. { a > se =

: F a obėw koszykarskici 177——2——————. 4 , Р asSpa YZ EŃ > | aGBORELNGKGRADEH| ŚWIAdectwami Garbarska

bryka SŁONICZA Mieszkania kowo. JCI ika Ti © ŻW. O jaki, Celsj ZIE POZA
Wilno, W. Pohulanka 5. i pokoje 3. pokoje z kuchnią, Šakio A Ugodk doiy zak jaki, Celsjusza °

/ poleca garnitury: miękkie, twarde, salonowe, ga- ciepłe, suche, słonecz- nającia "UL Zygdunć czy Reaumura? przedzję Diino

Popijaiski wraca do
domu z „rybki mocno

Żona go wita

* sklep spożywczy dobry,
punkt. Adres w redakcji.

. 1' zawiany.

„ BZBEKIEZESZEE|owa

MT

С - Zdrój
do końca maja.

ć tylko przez

UD
Uwadze wynajmujących

LETNISKA,
pokoje, mieszkaniejit.p.lll
Ogłoszenia do DZIEM-
NIKA WILEŃSKIEGO
1 ianych pism po cenach
bardzo tanich przy|-
muje Biuro, Reklsmowe
Stefana Grabowskiego
w Wilnie, Garbarska I,
tel. 82 —2

Zle umieszczone

przecinki.

W tem wszedł baron
Ludwik na głowie, po-

łyskujący cylinder w rę-

ku, laska ze złotą gałką

w prawem oku, monokl
zaśmiał się głośno i zą-

wołał:

— Witam panówl

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny 2 bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
na poslada referencja
Slowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 oć 8 do 7. gr2
——

Wdowa po sierżancie
W. P. znajdująca się w
skrajnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
jakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.
Adres w Administracji
„Dz. Wil."— Łaskawe o”
filary lub zaofiarowanie
pracy prosimy składać
w Adm. „Dz. W.“ &а
„Wdowy“, gr3.

[eA i

cMAJ
— Co pan masz takie

brudne ręce, panie An-

toś?

— Bo jeszcze nie było

ani jednego mycia gło-

wy.

TYYVYYTYYYTYYTYTYTYTYVYT"

Osoba wiek średni sa-
motna, inteligentna, go-
spodarna, bęzwzględnie
uczciwa, łagodnego u-
sposobienia, od zaraz ro
szukuje posady gospody
ni - kucharki, dobrzę
gotuje, zaprawy. praso-
wanie sztywnej bielizny
szycie skromnych wyma-
śań, posiada dobre rete-
zencje, miejscowość oban»
jętna, najchętniej da ma-
łej rodziny do wszyst-
kiego. Wilno, ul. Św. Mi-
chała 2 m. 16. N. D.

27703)

NO

U fotografa.

— Chciałabym

ładną fotografję.

— Owszem. Mogę pa-

ni zrobić. Zwłaszcza,
jeśli niekoniecznie ma

być podobna.

B,

mieč

Kucharz samoiny poszu-
kuje posady do majątku,
pensjonatu lub kasyna
olicerkiego, mam chlub-
ne referencje, za skrom-
me wynagrodzenie. Mic-
kięwicza 44-53, śr.(3)

kis ISINDLK

Poprawiło się.

— A jednak — powia-
da p. X. znany w War-

szawie kupiec — teraz

mi jest już lepiej w in-

teresach.

— Jakto?

— Bo dawniej ja mia+

łem kłopoty z wierzy-
gięlami, a teraz tylko oni
mają ze mnąl

Wykwalifikowana — wy-
chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met.,
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat,
Poważne świadectwa i
refer., umie szyć, wyma-
śania skromne. Ul Ta-
tarska 12 m. od 2
do 5. gr—Ż2

13,  —- W biurze.

| Szef, do pracownika:

' — Czy miał pan już ja-

kiś wypadek

pracy? — Nie — od-

powiada pracownik — a |

dlaczego pan szef pyta?

'  — Bo pan tak unika

* pracy, jakby się pan bał!
\

SKLEP spożywczy istn,
35 lat z ładn. urządze-
niem i mieszkaniem w
dobrym punkcie z po-
wodu wyjazdu do od-
stąpienia. Dowiedzieć
się Biuro Ogłoszeń Е,
Sobola, Wileńska 8. 115

POSZUKUJE się stu-
denta polonisty dla: wyro
bienia w drodze kores-
pondencyjnej stylu i
usunięcia _ nalecialności
obcych języków. Oferty
pod L. 33 111

HDILNRS

W -azurze,

Szef pyta pracownika: į aa ›

podczas ,

| W kawiarni.

— Przepraszam! Pan

siedzi na moim kapelų-

szu!

— А co? Pan już wy-

| chodzi?

'

i

 

ALAKAMAAISAAASAAAAASAAAS

RUKI
_PILRE

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEA!+
EROSZYRY
AFISZE

WYKONYWA

. TWIERZYŃIKIEGO
Mostowa ul. Br.t.

Talaion 12-44,

(eu NISKIE

 

 

 
 

 

— Czy on idzie bezpośrednio do granicy?
,  — Do La Plaine, ostatniej stacji szwajcarskiej, ale zaraz pójdzie po-

ciąg osobowy, zatrzymujący się na każdej stacji:  Pougny-Chancy,
Collonges....

—Niezbyt przyjemna perspektywa!
— Anie! Składa się ze starych wagonów bez korytarzy...
— Ё pomiędzy temi dwoma nie idzie żaden więcej?
—Nie.
— Dziękuję...
Konduktor zamykał już drzwi wagonów.
— Wsiadać!
Nie przestając obserwować peronu, Bruno wszedł do wagonu.

Skonstatował, że drzwi z drugiej strony woganu były skasowane.
— Może w poprzednim pociągu były inne urządzenia — pomyślał—

Naszstaruszek mógł poprostu wysiąść na drugą stronę j ukryć się w ja-
kimś wagonie stojącym na innych szynach... Gdyby tam pozostał ukryty,
czekają na następny pociąg w kierunku Francji, byłby się znalazł w tym

pociągu... Jeżeli nie kupił biletu do Bellegarde jedynie w celu zmylenia
tropu szpielowi, który deptał mu po piętach. W) takim razie pozostałby
spokojnie w: Genewie...

Poci4g ruszył.
‚  — Na pewno jadę napróżno, ale mimo wszystko wolę nie mieć so-

bieira do wyrzucenia,
dla uspokojenia sumienia przeszukał j i, sumieni jeszcze raz pociąg od po-

czątku do końca, ale nigdzie nie dostrzegł tajemniczego ewka в
8 Tym poz> oaz się w La Plaine i stanął tylko na

minuty w Pouśny. Przeleciał przez stację w Coll i
nek x Longeray przed tunelem Credo. Х L

tojąc w mrocznym korytarzu oświetlonym przyćmionemi la: i
Bruno przyglądał się nocnemu krajobrazowi ać я аан trzybis, spronięcejd dis 1, wsparty na mosiężnej szta-

Mimo księżyca prawie nic nie było widać, Ciemne sylwetki skał i  
Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

 

zagajników migały szybko. Była to dosyć melodramatyczna dekoracja,
Nagle bliski mur zasłonił widok. Pociąg wjechał do tunelu Credo.

Wi tej chwili Bruno poczuł czyjeś dotknięcie za piecami.
Ciemna sylwetka przeszła za nim, tak, że nawet nie usłyszał kro*

ków na chodniku, i 1
Bruno odwrócił się gwałtownie i nagły wstrząs rzucił go na ko*

goś, przechodzącego wiaśnie korytarzem. był to kontroler wagonów sy*
pialnych. Przeprosił dziennikarza uprzejmie, 3

Pociąg zwolnił biegu.
Zawstydzony swą nerwością, Bruno zapytał:
— Zatrzymujemy się? 1
— Keperują tunel,.. 4
Oddalii się. Pociąg zwolnil jeszcze bardziej, prawie przystając,
Brunc powziął błyskawiczną decyzję. Przeszedł przez wszystkie |

wagony, aż do ostatniego. Otworzył drzwi i stanął na stopniu gotowy.
do skoku.

Pociąg szedł zupełnie wolno. Nie trzeba było żadnej sztuki, ażeby
zeskoczyc po przejechaniu obok przyklejonej do muru grupy robotników:
oświetlonych lampami karbitowemi, Bruno zeskoczył w chwili, gdy po”

we przyśpieszać, i znalazł się sam w parnej zadymionej głębi
unelu. 7 1

Uszedłszy ze sto kroków, dojrzał na torze o kilkadziesiąt metrów į
przed sobą jasną plamę niepewnego światła.

Światło to padało jakgdyby z prawej strony sklepienia. Kiedy zna*
lazł się przed niem, podniósł głowę i zrozumiał, Był to otwór dla prze” | 
puszczenia powietrza i księżyc rzucał weń prostopadłe niemal promienie: |
: Repciter zaczął szukać, czy nie znajdzie drabiny, a przynajmniej
klamer żelaznych. Nie Sklepienie było puste, widać było tylkowysta”
jące cegły na szczerniałym od sadzy 'murze. Bruno odważnie próbowa
się wdrapać, W. ten sposób uniósł się wgłąb ciemnego komina na parė
metrów, a.e rychło zdał sobie sprawę, że ryzykował jednak skręceniem
karku,

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW,JAKITOWICZ, |   
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