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    20 do 24-ej.

BUKARESZT (Pat). Program

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński" wychodzi

Program pobytu p. Becka w Rumunii.
We czwartek min. Beck weźmie

codziennie.

Wilno Wtorek 8 maja 1934 r.

  

  

    

 

 

Sprzeczne wiadomości o stanie zdró-
wia Hindenburga.

pobytu ministra spraw zagranicz- udział w nabożeństwie oraz będzie
Tych Becka w stolicy Rumunji jest obecny na defiladzie wojska z okazji
następujący: „święta narodowego.

_. W srodę 9 bm. o godz. 17,15 min. O godz. 13,30 min. Beck podej-
Beck przybędzie na dworzec pół- mowany będzie śniadaniem w pała-

   

 

BERLIN. Pat.—Oficjalnie zaprze-
czają, tu wiadomości fo chorobie
prezydenta Rzeszy Hindenburga.

Hindenburga wywołuja w Niem-
czech zaniepokojenie. Jako jego na-
stępcę wymieniają namiestnikaBa- |

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P.
UAI ЗЕУЕ

 

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
„ O. Nr. 80187

Ogłoszenia
Terminy

  

4 prasy.
Przepaść.

„Kurjer Poznański" zasianawia
się nad piewszomajowąodezwą Le-
gjonu Młodych i wykazując jej ko-
munistyczny charakter wyraża zdu-

  
  
       
  

  
  

    
  

nocny. w Bukareszcie.
O 18,30 odwiedzi min. Beck mi-

mstra spraw zagr. Rumunji p. Titu-
iescu.
0 19,30 min. Titulescu rewizytuje

Polskiego ministra.
\ O 20,30 min. Titulescu wyda о-
biad na cześć min. Becka, po któ-

lach ministerstwa
Ricznych.

spraw  zagra-

Głosy prasy

Echo. Wszystkie dzienniki podają tę
iadomość za PATem, a niektóre

_ bpatrują ją komentarzem.
„Der Monta$* nazywa przedłuże,

lie to dalszym wielkim sukcesem

„tes ten uwypukla się przedewszyst-
kiem w załączniku do protokółu,

|który de facto daje Polsce wolną

tym odbędzie się raut w apertamen-|

£agranicznej polityki polskiej. Suk-,

, u królewskim.
| Popołudniu min. Beck złoży wie-
|niec na grobie nieznanego żołnierza.
Fe godz. 19 uda się z odwiedzi-
"nami do prezesa rady ministrów.
| O godz. 20,30 odbędzie się obiad
w poselstwie polskiem z udziałem
|min. Becka.
W piątek o godz. 8-ej min. Beck

[datai Bukareszt, udając się w dro-
gę powrotną do Warszawy.

O pakeie polsko - sowieckim
niemieckiej,

pretensyj do Wilna.
Komentarze

ków podkreślają w podobny sposób
znaczenie
protokółu. |

Hugenbergowski „Lokai Anzei.
żer* nazywa przytem odwołanie
ty Cziczerima przyjaznym gestem
Moskwy w stosunku do Polski.

Hindenburg czuje się zupełnie do-
brze i spełnia wszystkie czynności
urzędowe, udziejając audycyj.

WIEDEN. Pat. "Reichspost" do-
nosi, że stan zdrowia prezydenta

 
BERLIN (Pat). Wydawany w No-

rymberdze przez przywódcę narodo-
| wych socjalitsów, naczelnika powia-
"tu Norymbergji, Juljusza Streichera,
'ygodnik przeciwsemicki „Der Stuer-
mer“ ukazła się jako wydanie nad-

BERLIN (Pat). Wiadomość o pod-|rękę w sprawie wileńskiej, anulując zwyczajne pod tytułem „numer mor-
_ pisaniu w Moskwie przedłużenia pol. | notę Cziczerina z 23 września 1923 dów rytualnych'. Streicher był w
sko-rosyjskiego paktu nieagresji zna- j1. do rządu litewskiego, komentowa- marcu ubiegłego roku kierownikiem
złą w prasie niemieckiej szerokie jną przez Kowno jako poparcie jego akcji bojkotowej żydów.

zwrócił uwagę władzom austrjackim,
ze niejakiLosA lat 17,
Drezno, aby przekraść się dc Austrji

 

„Der SŚtuermer' o mordach
rytualnych.

Sensacyjny artykuł tygodnika norenbergskiego.

| cłerza Rzeszy telegram, w którym
A gy „Der Stuermer“ podaje listę 131 protestuje uroczyście „wobec Boga

zystkich dzienni- cokonanych mordów zytualnych w i całej ludzkości przeciwko bezcze-
A czasie od 169 roku po Chrystusie do | szczeniu religii żydowskiej”. ,

ostatniego przedłużenia 1932 r. Listę tę dziennik zaopatrzył|: уе

| Niefortunny zamachowiec.
WIEDEŃ (Pat). Rząd niemiecki czem zdołał zbiec.

warji von Eppa, który zdobył sobie którzy

popularność przez obalenie dykta:
tury sowieckiej w Monachjum w
1919 roku.

ka Arosa RZEC

 

wieloma reprodukcjami.
Powyższy numer „Der Stuermer“

wywołał wielką sensację i porusze-
nie. Tygodnik ten wychodził w ilości
50.000 egzemplarzy a tymrazem roz-
INEA został w 130.000 egz.
| Wysyłka zagranicę jest zakazana.
| Naczelna rada narodowa żydów
| niemieckich skierowała na ręce kan-

| . Tegoż dnia żandarmi zdołali are-

granicznej i odstawić go do aresztuWizyta min. estońskiego w Rydze.
, RYGA (Pat). Przybył do Rygi wi- potrzebne.dba I  

opuścił | sztować Patziśa w pewnej gospodzie

|i dokonać zamachu na kanclerza|w Linzu. Po dłuższem wypieraniu
Dolliussa. | się aresztowany przyznał się, że jest

%eminister spraw zagr;
ji Laretei. W rozmowie z miej-
wymi dziennikarzami Laretei о-
iadczył, że przyjazd j związa-
jest z koniecznością wźgodnienia
rządem łotewskim stanowiska w
ielu ważnych zagadnieniach polity-

(ki zagranicznej a przedewszystkiem
(W kwestji odrzucenia przez Niemcy
 i6wieckiej propozycji zagwaranto-

    

 

   

 

"Wania integralności państw bałtyc-
kich i co do memorandum litew-

Laretei uważa, że chwila obecna
sprzyja temu, aby inicjatywę co do
$warancji integralności państw bał-
tyckich wzięły w swoje ręce rządy

 Baństw bałtyckich, chociaż pań-
Šiwom bałtyckim w obecnym mo-
Mencie specjalne $warancje nie są

| skiego.

Na zapytanie jednego z dzienni-
karzy, jak się ustosunkowały estoń-

| skie kola polityczne do ostatniej pro.
| pozycji litewskiej, Laretei odpowie-
„dział ogólnikowo, że tak rząd esteń-
|ski jak i estońskie koła polityczne
oddawna wypowiadały się za šci-
słym kontaktem pomiędzy wszyst-
kiemi państwami bałtyckiemi, Z
tych tez względów wniosek litew-
ski przyjęty został przez cstoūską
opinję publiczną przychylnie, Teraz
chodzić będzie © ustalenie technicz-
nej strony takiej współpracy, a w ja-
ką wleje się formę, powiedzieć nara-
zie trudno.

Popołudniu Laretei podejmowany
był śniadaniem przez łotewskiego
prezesa rady ministrów Ulmanisa.

AL „De żjesi Nuo didi

Mowa premjera rządu węgierskiego.
BUDAPESZT (Pat). W. czasie

/ dyskusji budżetowej w izbie niższej
, zabrał głos premijer Goemboes, poru-
szając sprawę węgierskiej polityki
Zągranicznej.

 

iska z Estonii, która bawiła tani
zaproszenie prezesa parlamentu

 Sstońskiago i prezesa t-wa-estońsko
Polskiego K. Einbunda. W skład de
legacji wchodzili marszałek senatt
Raczkiewicz, minister dr. Mubicki,
Prezes Walery Sławek, senatorke
Habicka, ppłk. Rusin i radca Mohi

ZAGRANICZNE.
** Kersarze chińscy opanewal.

Statek chiński Taiyi, obrabowali pa-
Sażerów oraz zabrali ładuaek statku

j marynarze zostali zabici a kilku
Pasažerėw piraci rzucili do morza

** Zmarły w Londynie sir Lud-
Wik Baren, dyrektor Carreras To-
cca Manufacturing zapisał mil-

lon funtów szterlingów na cele
dobroczynne.

** Cala prasa nowojorska dono-
Ч г Paryża, że rząd francuski nosi
Się z zamiarem rewizji dotychcza-
Sowego stanowiska w sprawie
długów amerykańskich, zamierza
Jak częściową ich spłatę.

** „Katolisches  Kirchenblatt",
rgan dieceżji berlińskiej, donosi,

intendentura radjostacjj berliń-
lej odwołała transmisję kato.

j mszy św. wyznaczonej zgo-
hie z zk na 13:5.

|." Statek, który przywiózł Samu-
Ga Insulla do Nowego Jorku, nie
%płynął do portu, lecz zatrzymał się
W pewnej odległości od brzegu, skąd
Tzewieziono aresztowanego na ląd

 "Pecjalnie wysłaną szalupą. Insull w
„Wie agentów odjechał następnie do
Chicago.

  
  

 

  

   

     
   

  
    

  

   

  

 

   

Na wstępie premjer zaznaczyl, že
pierwszym punktem węgierskiej po-
lityki zagranicznej jest zniesienie
stanu kadłubowego Węgier. W ba-
„senie naddunajskim Węgry muszą
j uzyskać śranice, które zapewnią go-
spodarczy i kulturalny rozkwit na-
rodu. W, Rzymie doszło do porozu-
mienia, że w basenie karpackim bez
Węgier rozwiązanie jest niemożliwe.
W spór austrjacko-niemiecki Węgry
nie mogą się mieszać, tembardziej,
że z obu temi państwami Węgry
bronić się będą, jeżeli wewnętrzno-
polityczne tendencje innych krajów
chciałyby się umocnić na Węgrzech.
Co do Małej Ententy, to rząd wę-
gierski będzie rokował z Małą En-
tentą ale jako z niezwiązanym i nie-
zależnym narodem.

Co się tyczy stosunków polsko-

znaczył z radością, że stosunki te
zacieśniają się coraz bardziej.

klarację w sprawie królewskiej, o-
świadczając, że zupełnie podtrzy-
muje swój zasadniczy punkt widze-
nia, to jest, że występuje on za wol-
nym wyborem króla, nie broni się
jednak przed rozwiązaniem innego
zagadnienia sprawy, o ile interesy
kraju tego wymagają. Kwestję kró-
lewską premjer uważa na podstawie

j konkretnych danych za nieaktualną.

Peżar w kopalni.
"NE wee "ir "

BERLIN. Pat.— Dziś przed polu-
dniem wybuchł pożar w kopalni po-
tasu Buggingen w Badenji. Pożar
powstał wskutek krótkiego spięcia,
wywołanego przerwaniem przewo-
dów elektrycznych. Większość zało-
gi zdołała się wydostać z płonącego
szybu. Wewnątrz pozostało jeszcze
80 górników.
EES.LŽ

Rozpowszechniajcie
bony Įatmužnicze „Caritasu“, 

węgierskich, premjer Goemboes za-;

W] zakończeniu premier złożył de-

austrjacko-niemieckiej młodego czło-
wieka, którego rysopis zgadzał się z

Jemenu, Sanaa, leżącą w górach.
Według pogłosek, Feisal po zdoby-
ciu stolicy Sanaa miałby się obwołać
królem Jemenu. Wojska hedżaskie

w zdobytem mieście Hodeidah za-
władnęły wielkim zapasem uzbroje-
nia. Pozatem donoszą, że syn ima-
ma Jemenu miał zażądać ustąpienia
z tronu sweśo ojca.

LONDYN (Pat). Z Mekki dono-
szą, że emir Showeir, dowodzący je-
dną z armij Ibn Sauda, wziął do nie-
woli wielką karawanę wielbłądów z
transportem amunicji, przeznaczonej
dla wojsk broniących stolicy Jeme-
nu, Sanaa. Wśród wziętych do nie-
woli rzekomo znajduje się 2 ofice-
rów europejczyków. Jak donosi
Reuter, istnieje pogłoska, że są to
mstruktorzy włoscy, którzy w ubie-
głym roku szkolili artylerję Jemenu.

LONDYN (Pat). Wedlug wiado-
mości, pochodzących z tutejszych
kół oficjalnych. rządy angielski i
włoski rozpoczęły rozmowy na te-
mat sytuacji wytworzonej przez woj-
nę Ibn Sauda, króla Hedżasu z ima-
mem Jemenu.

“ KAIR (Pat). Potwierdza się wia-
domość, że wojska arabskie pod do-
wództwem Sandiego zajęły port Ho-
deida. Obywatele państw obcych,
którzy ewakuowali się na wyspę
Kamaran, wrócili do Hodeidy, ponie-
waż lbn-Said zapewnił cudzoziem-
com bezpieczeństwo.

KAIR Pat. Król Hedżasu Ibn
Saud zeproponował Jemenowi za-
wieszenie broni na następujących
warunkach: 1) abdykacja imama
Jemenu, 2) okupacja na przeciąg
lat 5 pewnych pogranicznych miej-
scowości Jemenu przez wojska
Medżasu, 3) wygnanie z Jemenu
byłego księcia Assiru, który obecnie
należy do Hedżasu. Książę następca
tronu gromadzi swoje rzekomo roz-
proszóne siły i zamierza przepro-
wadzić obronę Sanae.

BUNTY ODDZIAŁÓW
MANDŻURSKICH.

+ CHARBIN (Pat). Obszary, poło-

rych przyłączył się garnizon man-
dżurski w Asziho. 

Dnia 6. V. zatrzymano na granicy identyczny z Patzigiem i że miał za-

podanym przez władze niemieckie.|i aby dokonać zamachu na kancle-
W czasie eskortowania Patzig dał,rze. Dolltussa.
dwa strzały z pistoletu do austrjac- |policyjne w toku.
Łiego urzędnika celnego Rittera, po-|

Wojna domowa w Arabji.
LONDYN (Pat). Z Kairu donoszą, , ©

że emir Feisal, syn sułtana Hedżasu|
lbn Sauda, zamierza zdobyc stolicę|

jar udać się dc Wiednia, aby wal-
| czyć w obronie narodu austrjackiego

Dalsze dochodzenia

OFICEROWIE WŁOSCY
W NIEWOLI IBN SAUDA.
LONDYN (Pat). Według wiado-

mości prasy angielskiej z terenu
walk w  Arabji, wśród jeńców,
schwytanych przez zwycięskie woj-
ska Ibn Sauda, znajdować się mają
również oficerowie i żołnierze włos-
cy. Prasa angielska zaznacza, że ja-
koby stwierdzone zostało także, że
Włosi wspomagali ruch imama Je-
menu, finansując go i zaopatrując w
broń i amunicję. Ponieważ Ibn Saud
znany jest ze swego stanowiska pro-
brytyjskiego, w kołach politycznych
przywiązują dużą wagę do wymiany
poglądów, jakie zapoczątkowane ma-
ża być między rządem brytyjskim a
włoskim w sprawie walk w Arabji

SYN IBN SAUDA
EMIREM HODEIDY.

KAIR (Pat). Wedtug prywatnych
wiadomości z Mekki, syn Ibn Sauda,
emir Feisal, proklamowany został
emirem Hodeidy. W Mecce sądzą,
że Ibn Saud zamierza okupować całe

mienie, że są jednak ludzie,
myślą, że w podobnych warunkach
może być mowa o jakimś zbliżeniu
pomiędzy sanacyjnym  Legjonem, a
pewną częścią młodzieży narodowej

na tle krytycznego ustosunkowania
się do obecnego ustroju gospodar-

czego oraz jakiejś, bliżej nieokreślo-
nej „solidarności pokolenia powojen-
nego”.

„Ale, niechaj się nikt nie łudzi: zarów=

no na te kalkulacje, jak rachuby na de-

magogję, uprawianą w imię „sołidarności

całego pokolenia powojennego” bez różni-

cy przekonań moralnych i politycznych —

zawiodą napewno. Szerokie rzesze mło-

dych narodowców z wykształceniem wyż-

szem, czy bez niego, mają zdrowy instynkt

zarówno moralny i polityczny, jak społecz-

ny i gospodarczy.

Nie pójdą one napewno za programem

1ozdziału Kościoła i państwa, lecz będą na-

dal trwały na gruncie wybitnie katolickim;

nie pozwolą sobie z duszy wyrwać głęboko

zakorzenionych narodowych zasad  poli-

tycznych, lecz uczynią całe życie zasad

tych wcieleniem; nie będą szukały zbawie-

nia w „planowej gospodarce" i doprowa-

dzeniu elatyzmu dc szczytu, lecz będą pra-

cowały nad taką spoleczno-gospodarczą

przebudową Polski, by głównym jej funda-

mentem był warsztat średni i drobny, łą-

czący w sobie własność z pracą, był sto-

jący przy tym warsztacie człowiek średni i

mały, który za swoje zadanie życiowe u-

ważać będzie walkę z obcym, wrogim naro-

dowi polskiemu żywiołem żydowskim, aż

do żywiołu tego zlikwidowania.

Między temi wskazaniami a programem

„dezwy Legjonu Młodych jest przepaść,

której nic nie zasłoni. Za wskazaniami obo-

zu narodowego, polskiemi z ducha, realne-

mi z ustosunkowania się do życia, idzie i

pójdzie młode pokoienie narodowe, bo

niezniszczalne, potężne są jego instynkty

narodowe, bo niczem niepohamowany, bo-

jowy jest jego pęd do życia.”

Nam się też wydaje, że przepaść

ia jest nie do przebycia.

Precz z małpowaniem.
Na świecie niemadwóch jednako-

wych nacjonalizmów, jak niema jed-

nakowych lekarstw na niedomaga-

nia poszczególnych organizmów
państwowych.

Stąd inną drogą kroczy nacjona-

iizm włoski, inną niemiecki, a inną

musi także pójść nacjonalizm polski.

Słusznie przypomina „Gazeta

Warszawska* že
„Kierunek narodowy w Polsce,

bynajmniej nie jest młodszym, mniej doj-

rzaiym od innych kierunków narodowych,

nie potrzebuje szukać obcych wzorów.

Źródłem jego siły i twórczości jest Polska,

jej przyszłość, jej tradycje, jej potrzeby i

warunki, w których się nasz naród znalazł

w obecnej dobie. W dziedzinie gospodar-

czej bierze za punkt wyjścia polskie gospo-

darstwo narodowe. Uwzględnia strukturę

gospodarczą Polski, jej ubóstwo, brak kapi-

tału, zależność od obcych, przewagę żydo-

który 
terytorjum Jemenu. ! 
miljonów zł.

zdrowotny do 10 b. m.

WARSZAWA (Pat) Warszawski
sąd okręgowy ogłosił dziś wyrok w
procesie Norberta Jezierskiego o-
skarżonego o usiłowanie dokenania
morderstwa na Osobie Antoniego
Różyckiego, aktora teatrów war-
szawskich.

Mocą wyroku Jezierski
został na 4 lata więzienia.

skazany 
zone na wschód od Charbina wzdłuż. с
linji, kolejowej, wiodącej do Włady-|cowników państwowych zachowane,
wostoku, są pod terorem zbuntowa- zostało prawo przyznawania emery-|zostałym. Prawo przyznawania eme-
nych żołnierzy i bandytów, do któ- tur przez Prezydenta R. P. Prawo rytur przez Prezydenta dotyczyć

 

W znowelizowanych przepisach
zaopatrzeniu emerytalnem pra-

to obejmować będzieuwzględnianie ,
przy wymierzaniu zaopatrzeń, lat.
niezaliczonych, „ nia wy-

stwa w handlu i przemyśle, ruinę gospo-

Deficyt budžetowy.
"t elefonem od wlasnežo Korospondenła.|

WARSZAWA. W marcu dochody skarbu wynosiły 177 miljonėw
złotych, rozchody zaś 235,03 miljonów, czyli deficyt wynosi przeszło 58

Deficyt w ciągu całego roku ubiegłego wynosił przeszło 132 miljony.

Uriep b. więźnia brzeskiego.
(Telefonem od własnego kerespondeat».)

WARSZAWA. B. więzień brzeski p. Norbert Barlicki otrzymał urlop

Wyrok w sensacyjnej sprawie.
W motywóśch Sąduznał jako oko-

liczność obciążającą fakt, že oskar-
żony przygotowywał się od dłuższe-
go czasu do zbrodni. Sąd uznał je-
dnak, że oskarżony działał w stanie
psychologicznego wzruszenia. Jako
okoliczność łagodzącą sąd uznał
nienaganną przyszłość Jezierskiego
i jego zasługi wojenne.

Brawo przyznawania emerytur przez Prezydenta R. P,
miaru podstawowego oraz przyzna-,
wania emerytur  funkcjonarjuszom
państwowym i osobom po nich po-

będzie również praktykantów i pra-
cowników kontraktowych.

 

darstwa narodowego, wywołaną nadmier-
nym wzrostem gospodarki publicznej. Na

tych podstawach buduje narodowy program
gospodarczy, wypowiada walkę rządom
zywiołów obcych w gospodarstwie, chce
$ospodarstwo oprzeć przedewszystkiem na

żywiołach, które łączą razem własność i

pracę."

Na wlasnych potrzebach i na
polskich wlašciwošciach  psychicz-
nych zbuduje kierunek narodowy
ustrój prawno-polityczny państwa,

„Polski ustrój narodowy nie inoże być

zaprzeczeniem przeszłości, nie może zry-

wać z rodzimemi pierwiastkami cywiliza-

cyjnemi, które zaznaczyły się w naszej ty-

siącletniej historji. Nie może przekreślić

taktu, że Polska jest narodem katolickim i

nie może opierać wychowania narodu na

wszechwładzy państwa, które nie uznaje

roli Kościoła. Musi wziąć za podstawę ideę

państwa narodowego, odmawiając obcemu

żywiołowi żydowskiemu prawa do współ-

iządów w państwie i wpływu na jego losy.

Musi pogodzić zasadę silnych i trwałych
rządów z zasadą niezależnej ich kontroli,

bo tylko w ten sposób uchroni się od zwy-

rodnień parlamentaryzmu i dyktatury.”

Kto idzie własną, ten nie idzie
po linji najmniejszego oporu.

„Można szybko formułować programy,
które niesie moda. Ale ta moda przemija,

bo nie zapuszcza głębokich korzeni. Kie-

runkowi  narodowemu przyświeca we

wszystkich dziedzinach życia narodowego,

gospodarstwie, prawie, polityce, moralno-

ści życia zbiorowego następująca myśl

przewodnia: bądźmy sobą.”

Słowem precz z małpowaniem.

O „obozach pracy*.
Gdy ukazały się pierwsze wiado-

mości o tworzeniu t. zw. „obozów
pracy”, wyraziliśmy na tem  miej-
scu wątpliwość co do ich celowości
i skuteczności,
Nasz pesymizm znalazł niebawem

całkowite usprawiedliwienie, gdyż
już prasa alarmuje, że w tych „obo-
zach” nie wszystko dzieje się tak,
*ak potrzeba.

Oto, co pisze na ten temat „Ro-
botnik“.

„Junacy uciekają z tego „raju* po

dwuch, po trzech, grupami całemi — ucie-
kają, bo nie mogą wytrzymać.

Czy nie należałoby się zastanowić, dla

czego tak się dzieje? Pomijamy w tej chwili

ideologiczne znaczenie obozów, cele, jakie

przyświecają ich twórcom, dążącym do

słaszyzowania młodzieży, do sfaszyzowania
społeczeństwa. W tej chwili nie o to cho-

dzi, ale o to, że nawet to, co sobie założo-
no, zakładając „Obozy pracy”, wykonywa-

ne jest źle, niesumiennie.

„Junacy“ się skarżą: Gdyby chociaż

stosowano się do regulaminów, ałe oni i na

tem chcą zarobić; naszym kosztem chcą so-

bie napchać kieszenie.

Twierdzenia swoje popiera „Ro-
botnik“ przykładami,

„W ośrodku Nr. 39 w Dobrzyniu (pod
komendą pułk. Rady) żywność jest zła; po

ciężkiej całodziennej pracy „junacy” otrzy

mują kawę czarną prawie bez cukru; śpią

na zgnilej słomie i brudnych siennikach;

nie dostają czystej bielizny; lęgną się

WSZY...

To samo dzieje się w ośrodku w Zaje-

zierzu pod Dęblinem.

Fakty bicia „junakėw“, wymyślania im

od „choler” itp. są w obu tych ośrodkach

na porządku dziennym.

Regulamin przewiduje, że junacy otrzy-

mują koszarowe ubranie i koszarowe buty...

Tymczasem (np. w ośrodku Nr. 39 muszą

oni z początku przez dłuższy czas praco-

wać we własnej odzieży i we własnych bu-

tach, które niszczą się tak, że potem, gdy
udzie ci wychodzą z „obozu”, nie mają co

włożyć na siebie.

Zresztą „junak ' nie ma jakoś szczęścia

do tego „własnego ubrania”, bo go w wielu

wypadkach zupełnie nie może dosiać z po-
wrotem: albo mu go spalą przy dezynfekcji,

albc mu go zgubią... i „junaka* potem w

podziurawionych  łachach odsyłają do

domu...“

A oto przyklad inny.
„Według regulaminu „junak* otrzymu-

je za pracę 50 gr. dziennie i 5 złotych mie-

sięcznie na książeczkę P. K. O. Otóż jeden

7 junaków w ośrodku Nr. 39, gdy miał już

wyjść z „obozu”, przekonał się, Że mu
ktos bez jego wiedzy z książeczki P. K. O.
wziął bez upoważnieinia.. 15 zł. Dopiero,
po dłuższych zabiegach, otrzymał te pięt- naście złotych z powrotem... na rękę!

Cóż to za porządki??
Warto jeszcze dodać, że w tym ośrod-

hu właśnie „referent wychowania obywa-

telskiego" odznacza się specjalnie soczy-
+lym językiem, gdy wymyśla „junakom” (/1).

Bodaj to „wychowanie obywatelskie”.

, Wszystko to było do przewidze-
nia, :
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-Wracamy- jeszcze do tematu, któ-

ry wczoraj został poruszony na ła- wy
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Postępowanie wyborcze
do Rady Miejskiej.

Zakończone już prace nad spisem
borców podług obwodów, których

mach „Dziennika”, mianowicie do zaludnienie waha się od 500 do

oświetlenia przez miejscową prasę 3000 wyborców. Są również obwo-

sanacyjną faktu utworzenia Komite- dy, liczące nieco więcej niż 100 wy-

uu wyborczego B. B. pod nazwą Ko-

mitetu Obywatelskiego odrodzenia

borców.
W dniu wczorajszym biuro ewi-

dencji przystąpiło do sporządzania
gospodarczego Wiilna. Zwróciliśmy ogólnego spisu wyborców. Lista ta

"uż uwagę na interpretację w „Sło-, będzie sporządzona w najbliższy

wie' paru nazwisk osób, wchodzą- | czwartek. Jak się okazuje, Wilno

cych w skład wydziału wykonaw-

czego tego Komitetu. Dziś pragnie-

my podkreślić jeszcze jeden charak-

terystyczny szczegół. ,„Słowo” pisze:
Do Komitetu Obywatelskiego zgłosili

się bowiem — powtėrzmy to z nacis-
kiem — wszyscy, którzy o sprawach spo-

łecznych myślą, którzy w taki czy inny
sposób pracują. Komitet Obywatelski to
całe polskie Wilno.

Ostatnich kilka wyrazów z po-
wyższej cytaty należałoby istotnie

podkreślić ze szczególnym  nacis-

kiem. Nie wyobrażamy sobie bo-
wiem, aby ktokolwiek z Komitetu

B. B. W. R., poza oczywiście auto-;Ž

rem cytowanego wyciągu z artykułu

„Słowa, był tak przesadnego o so-
bie mniemania, że on sam, z doda-

niem reszty członków tego Komi-

tetu, stanowi cale pracujące społecz-,
nie i całe polskie Wilno. Odezwę

Komitetu sanacyjnego może podpi-
sać nie 77 organizacyj i nie 58 dzia-

łaczów „spolecznych“, lecz nawet

dwukrotnie więcej,i nie wyczerpie|

to bynajmniej całego pracującego

społecznie Wilna, ani tembardziej

poiskiego Wilna. Nie wyczerpie na-

wet jego połowy.

Nie potrzebujemy się wdawać w

analizę ani owych podpisów, ani go-

towości i gorliwości tych wszyst-

kich, którzy znajdą się na liście pod-

pisanych. Im kto większemi literami

nazwisko swoje położy, im więcej

dołączy do niego tytułów i godności,

tem mniej zapewne będzie reprezen-

'ował szczerości i żywego oddania

wię sprawom В. В. Takie już są

czasy i póki nie zmienią się metody,

stosowane wobec obywateli, inaczej

mie będzie. Dla charakterystyki

drobny przykład. Od pewnego czasu

w przedsiębiorstwach miejskich za-;

częto organizować „Strzeica'. Po-

wpisywano doń wszystkich w czam-

bui, kto chciał i kto nie chciał. Tych

pierwszych możnaby policzyć na

palcach, tych drugich było bez liku.

Ale „chętnie“ į „z dobrej woli“ wpi-

sywali się. Bo jakže inaczei? Na-

wet z orkiestrą „chętnie“ pėjdą do
urny wyborczej

A cóż tu dopiero mówić o Komi-

tecie Obywatelskim odrodzenia go-

spodarczego Wilna? Nie jest to

wprawdzie „Strzelec”, ale w każ-

dym razie „elita”,

Lecz z reprezentowaniem całego
polskiego Wilna to, doprawdy, chy-
ba żart i dość ciężki żart. Tego nie

pędzie można wmówić nikomu, że

Komitet wyborczy, zorganizowany
przez sanację, obejmie reprezentację

całej ludności polskiej. Nawet naj-

dalej posunięta megalomanja nie

usprawiedliwiałabyy podobnego prze-|
konania.

Nie można przecież tak nieoględ-

nie ubożyć polskości Wilna przez
zamykanie jej w szczupłych ramach,
chociażby nawet bardzo licznego

grona, dygnitarzy urzędniczych, po-

słów z B. B i ludzi w rozmaity spo-

sób zależnych, lub uważających się

za zależmych od dzisiejsze; „kon-

junktury” politycznej.

Na szczęście polskie W:lno jest

znacznie rozleglejsze zarówno w
znaczeniu społecznem, jak i narodo-

wem. Są jeszcze ludzie w społe-

czeństwie polskiem — i wierzymy,

że jest ich znakomita większość —
zarówno posiadający głębckie in-
stynkty społeczne, jak i pracujący

społecznie, którzy nie zechcą mieć

niczego wspólnego z Komitetem wy-

borczym sanacji. To dotyczy inteli-

gencji. A niech nam nikt nie wma-

wia, że szerokie warstwy pracujące,

że lud wileński, že rzemies!nik, ku-

oiec — którzy tw są warownią pol-

 

B.B. wyraz swoich dążeń i pragnie   

!

|

|

liczy około 100.000 wyborców. i

 

Nie pod
„Hajnt“ w notatce „Endecy wy-

korzystują wybory miejskie do pro-
pagandy judołobskiej'* podaje:

„Endecy gotują się do wyborów za-
wczasu. Odsunięci od życia politycznego,

* pragną przynajmniej owładnąćinstytucjami

komunalnemi,“

Stronnictwo Narodowe wydało

Na szkoły wywr
„Moment* w depeszy ż. a. t.

Nowego Yorku podaje: :
„Zbiórka na szkoły Centr. Żyd. Org. |

Szkolnej w Polsce, przeprowadzana obec- |

nie przez delegata tej organizacji, odbywa
się w Nowym Yorku z dobrym wynikiem.*,

Centralna Żydowska Organizacja|
Szkolna jest to ekspozytura „Bun-'

Badanie wzajemnych  pokre-!
wićństw, związków i wzajemnych
oddziaływań między ludami  sło-
wiańskiemi a bałtyjskiemi obejmuje
przestrzeń czasu bardzo znaczną,
bo prawie od: początków indoeuro-
pejskich w Zagłębiu Bałtyku aż po
dziś dzień, W absolutnych cylrach
możnaby wyrazić ten okres w licz-
bie około 7000 do 5000 lat. Przyj-
muje się bowiem zazwyczaj w na-
uce, że Słowianie i Bałtowie (tj.
Staroprusowie, Litwini i Łotysze)
wyodrębnili się wspólnie, tj. jako
iedna i jednolita gałąź językowa z
pośród języków wschodnio-mdoeuro
tejskich. Wyodrębnienie to przypa-
da na okres rozpadania się pra-
szczepu i prajęzyka indoeuropej-
skiego na poszczególne gałęzie ję-
zykowe. Okres ten należy umieścić
chronologicznie w czasie od 5000 do
3000 lat przed Chrystusem, czyli
7000 do 5000 lat temu. Zanim zaś
Słowianie i Bałtowie oddzielili się
ed innych ludów indoeuropejskich,
żyli także w bezpośredniem  są-
siedztwie z sobą i wzajemnie na
siebie wpływali, skoro razem od-,
dzielili się od innych ludów indo-|
europejskich. )

Bližsza wspólnota językowa bał-/
ło-słowiańska trwała następnie za-|
pewne jeszcze od czasów około;
1500 r. przed Chr. Wskazuje na to
fakt zmiękczenia spółgłosek  tylno-
m e stadja bowiem początkowe
samogłoskami przedniemi tj. przed-
niejsze, stadja bowiem początkowe
iego procesu są wspólne Słowianom.
Po tym okresie następuje epoka
pewnego oddalenia się Bałtów od
Słowian, a wtedy Bałtowie stykają
się blisko z ludami fińskiemi.

Według wszelkieśo prawdopodo-
bieństwa pralud bałto - słowiański
utworzył się w dorzeczu dolnej Wi-
sły i zapewne tak, że główny trzon
Słowian siedział nad samą Wisłą, a
Bałtowie nieco dalej na wschód i
północ Dowodzić się tego zdaje
staropruska nazwa Wisły, zapoży-
czona ze słowiańskiego. Nie jest
wykluczone, że przy samem ujściu
Wisły judy te stykały się bezpo-
średnio, a nawet mieszkały w czę-
ściowem pomieszczeniu.

Gdy Słowianie ruscy zajęli Rosję
i doszli aż do Ładogi, ludy bałtyj-
skie zostały ze wszech stron oto-
czone przez Słowian. Pozostało im
tylko na wąskim pasku łotewskim
sąsiedztwo z ludami fińskiemi, oraz
wybrzeże morskie od dolnej Wisły
aż po zatokę ryską, które pozwala-
ło na stosunki ze Skandynawami, a
później Niemcami. Te warunki ge-
ośraficzne wytworzyły nowy okres
wspólnoty kulturalnej słowiańsko-
Bałtyckiej, trwającej po dziś dzień.

Na losy ludów bałtyjskich wpły-
wy słowiańskie oddziałały nader
potężnie. O staroprusach wiemy, że
chcieli się rządzić prawem polskiem,
że ich warstwa rycerska znana w
dokumentach XHI w. vitingi, jest
zapewne wzorowana na podobnej
warstwie słowiańskiej i że sama na-
zwa jest pożyczką z języków sło-

  
Można stroić się w cudze pióra|

i ukrywać oblicze polityczne, można

stosować metody nacisku i terroru

wobec  chwiejnych į bojažliwych
obywateli, możua urządzać „cuda”

nad urną, ale nie da się — mimo

wszystko — samozwańczo zagarnąć

„całego polskiego Wilna“ pod opie-

kuńcze skrzydła Komitetu sanacyj-
nego. Jest to — powtarzamy —
ciężki żart, z którego chyba sam

tylko autor się śmieje.

wiańskich. Warstwa ta wydaje się
i dze -.. .  Samoistnym wytworem Słowian, w

skości—będą widzieli w Komiteci PR rę Wacozczególności Lechitów i nie mieć
nic wspólnego z nordyjskim wyra-
zem vikinger tj. rozbojnik morski).
Jest także znamienne, że pojęcia
chrześcijańskiej — liturgii
chrzcić itp.) są u Staroprusów pol-
skiemi pożyczkami, a nie niemiec- no, że rząd zwalcza ją z całą siłą”.
kiemi, aczkolwiek właśnie Niemcy
chcą uchodzić za tych, co ten lud
nawrócili na chrześcijaństwo. Kut-
turalne oddziaływanie zwłaszcza
Lechitów przedewszystkiem— Ро-
morzan i Polaków, na Staropru-
sów odbija się we wszystkich
zakresach życia. poświadczone licz-
nemi zapożyczeniami językowemi,

 

Słowianie i Bałtowie.

;wspólność wyznaniowa

przemówienia Sokołowa, w którem
scharakteryzował on zmianę w sy-
tuacji żydostwa w krajach diaspory:

(krzyż, ,

Wiczoraj odbyła się pierwsza

denta miasta d-ra Maleszewskiego
z prezesem Komisji wyborczej sę-.

dzią Górą. |

Ustalono, że bardziej dogodnym |
dla prac Komisji będzie lokal Izby
Przemysłowo-Handlowej.

Pierwsze posiedzenie Głównej
Komisji wyborczej odbędzie się w
środę.

aj
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oba się.
odezwę, nawoluiącą do zdobycia rad
miejskich:

„Głównem zadaniem tej ekspansji,

jako wyniku odezwy, jest odżydzenie miast

oraz odsunięcie żydów od handlu i życia
publicznego.”

Nie podoba się...

otowe w Polsce.
du“, „Poalej-Sjonu“ i innych wy-
wrotowych ugrupowań żydowskich.

Tak więc w Ameryce zbierane
*ą pieniądze na szkoły żydowskie
w naszym kraju, prowadzone w du-
chu wywrotowym

Takie szkoły w Polsce nie są
krępowane w swoim rozwoju.

Np. wiemy, że misjonarze, nawra-
wracający Pomorzan z ramienia
Bolesława Krzywoustego w XII w.,
stwierdzili wśród Pomorzan bardzo
dobrą znajomość wypadków, za-
szłych w związku ze śmiercią św.
Wojciecha na terytorjum Staropru-
sów w: końcu X wieku, W! okresie
prześladowań krzyżackich bardzo
wielu Staroprusów chroniio się do
Poiskie gdzie byli przyjaźnie przyj-
mowanii osiadli wśród Polaków,
czego ślady przechowały się po
dziś dzień w nazwach herbowych
(Prus), w nazwach miejscowych
(Prusy,  Prusinów  itd.). Dopiero
później Staroprusowie ulegali
zniemczeniu, prowadzonemu nader
bęzwzględnie przez Krzyżaków i
ich następców.

Stosunki polsko-litewskie i pol-
sko-łotewskie przypadają na okresy
późniejsze. Historja o nich wie już
bardzo wiele. Nawrócenie Litwy na
chrześcijaństwo obrządku rzymskie-
$o uratowało zapewne narodowość
litewską od zurełneśo zruszczenia,
bo bialoruszczyzna była językiem
dworu giedyminowego i gdyby do
tego momentu dołączyła się jeszcze

NIK MILENSKI

Gyroki śmieri z
System morderczego uśmierzania

powstania polskiego, zarówno na

konierencja tymczasowego prezy- kresach północno - wschodnich na-
szego kraju, jak i na terenie t. zw.
Kongresówki, stosowany był, jak
wiadomo, przez czas dłuższy i w r.
1864-ym. (O wyrokach odnośnych
podaliśmy wiadomości archiwalne,
dotyczące jeno Wilna i Kowień-
szczyzny w (Nr. 117 Dz. Wil.). Obec-
nie dajemy wykaz osób straconych
w innych miejscowościach, za przyj-

cyjnym polskim. Zaczynamy od
Intlant polskich. Na mocy konfir-
macji Dowódcy Wojsk Wileńskiego
„Woj. Okr. (Murawjewa), wynikłej z
decyzji  Audytorjatu rozstrzelano
Budrysa Antoniego, syna Andrzeja,
szlachcica gub. Kow. na esplana-
dzie twierdzy Dyneburskiej 3 marca
1864 r. za dowództwo pod imieniem
Niesiakaca, nad utworzonym w
pow. Mariampolskim oddziałem po-
wstańczym i wykonanie wyroku
Rządu rewolucyjnego nad miejsową
ludnością. Tamże 2 kwietnia tego
roku rozstrzelano Kołbia Przemy-
sława, syna Michała, wyłączonego
ze służby w bataljonach saperów
podporucznika Mikołajewskiej Aka-
demji inżynieryjnej, za rozmyślne
niejawienie z urlopu celem  przyłą-
czenią się do powstania w pow. Le-
pelskim, zdradę i złamanie obowiąz-
ku służbowego i przysięgi przez
wstąpienie do oddziału powstańcze-
go, w którym brał czynny udział i
działał przeciwko wojskom rządu.

Dalej przystępujemy do terenu
powstańczego w Mińszczyźnie. Na
mocy konfirmacji gubernatora miń-
skiego powieszono w Mińsku 29
stycznia Bułynko Cezarego, syna
Seweryna mieszczanina mińsk. za
obecność w oddziale powstańczym,
działanie z orężem w ręku w po-
tyczkach z wojskami i współudział
w powieszeniw duchownego prawo-
sławnego Konopasiewicza w mająt-
ku Boguszewiczach. W. temże mie-
ście rozstrzelano 30 mar. Olędzkie-
śo Antoniego, syna Bartłomieja,
podporucznika wydalonego z Arty-
lerji Polowej pieszej za zdradę służ-
by i złamanie przysięgi przez przy-
jęcie osobistego udziału w powsta-
niu w charakterze pomocnika rewo-
iucyjnego naczelnika  Sieńskiego
pow. gub. Mohyl. itd.
Na mocy konfirmacji Murawjewa

8 stycznia 1864 r. rozstrzelano za
przebywanie w oddziale powstań-
ców, zbrojne działanie przeciw woj-
skom i powieszenie jednego włościa-
nina Smysłowa Władysława, syna
Mikołaja i Ungebanera Aleksandra,
syna Aleksandra, mieszczan pow.
nowogródzkiego.

W listopadzie, w powiecie Bory-
sowskim rozstrzelano Charewicza 

pomiędzy
Rusią a Litwą, to utonięcie ludu [i-
tewskiego w elemencie biaforuskim,
podobnie jak to się stało z Jadźwin-
gami, byłoby tylko kwestją czasu.

Wspólności cywilizacyjne staro-
pruskie, później polsko-litewskie i
łotewskie, ciągnące się od pracza-
sów bałto-słowiańskich, mając w
swoim przebiegu tak ważne momen-
ty, jak zapoznanie się z pierwszemi.
metalami, złotem, srebrem i žela-
zem (por. słow. zol-to: łotaw. Saltz:
słow.  sirebro:  stprus. sirablan,
Lit. sidabras, lot. sudrabs, stow. że-
iezo: stprus. gelso, lit. gel(e)ž i lot.
Dsel(e) (Sis) wytworzyły dziejową
wspólnotę kultu1alną, którą należa-
łoby rozwijać i nadal we wzajem-
nym wspólnym pożytku.

NĄ dzisiejszych czasach rozwinię-
tej żeglugi przymorskie położenie
iudów bałtyjskich, mających wybor-
ne porty na Bałtyku, ułatwia im
znacznie wymianę wszelkich dóbr i
stosunki kulturalne z ludami sło-
wiańskiemi drogą na Gdynię,
względnie Leningrad t. zn. przede-
wszystkiemze szczepami lechickie-
mi (Polakami i Pomorzanami) oraz
ze szczepami ruskiemi (t. zn. z
Wielkorusami), a szerzenie o sobie
wzajemnej wiedzy staje się w tych

Edwarda, syna Wincentego, szlach-
cica pow. Borysowskiego za przeby-
wanie w oddziale powstańczym i za-
bicie, z udziałem powstańców na-
czelnika policji ziemskiej (stano-
woj prystaw) pow. Borysow.

W. Mohylowie 28 kwietnia roz-
strzelanym został Oskierko Michał,
szlachcić gub. mińskiej, wolno-
praktykujący lekarz, za branie oso-
bistego udziału w organizacji rewo-
Jucyjnej w gub. Mińskiej w charak-
terze głównego komisarza Woje-
wództwa Mińskiego i czynną pomoc
Naczelnikowi Województwa.

14 marca rozstrzelano w Grodnie
Urbanowicza: Józefa, syna Jakóba,
szeregowca Kaporskiego Jego Kró-
lewskiej Mości króla Saskiego puł-
ku piech. za ucieczkę ze służby i
wstąpienie do szeregu powstań-
ców; temsamem zdradę i złamanie
przysięgi.
W Szczuczynie 2 maja rozstrze-

ano inspektora policji Suwalskiej
Bugalskiego Polikarpa, syna Win-
centego, szlachcica, za przebywanie
w oddziałach powstańczych, ucze-
stnictwo w potyczkach przeciw woj-
sku i dowództwo nad oddziałem. W
dawnej guberni Łomżyńskiej wyko-
nano następne egzekucje: W Łomży
20 maja tegoż 1864 r. powieszono

ł

 warunkach koniecznym postulatem. Obuchowicza Juljana, syna Piotra,
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Żydostwo na rozdrożu...
Przed trzema tygodniami odbył

w Jerozolimie swoje posiedzenie t. na. y e

zw. mały kongres sjonistyczny (Ko- system otrzymuje najordynarniejszy wyraz,
miiiet Wykonawczy), pod przewod- jak u Hitlera".
'nictwem Nach. Sokołowa, prezesa!
światowej organizacji sjonistycznej. | z 24 u. m.:

„Hajnt“ podaje sprawozdanie z

|
i

„Winniśmy wykorzystać tę okoliczność,
że położenie żydów w świecie zmieniło się.

'ło zagadnienie tylko rozpoczęło się w

Niemczech, ale ono nie kończy się w Niem-

czech. Już w ciągu tych miesięcy widzie-

"iśmy, jak ta zaraza rozszerza się wkrajach

szsiednich. Nawet w Czechosłowacji są do-

strzegalne ślady wpływu tej sprawy, pomi-

Szerokie masy żydowskie nie
orjentują się, co się dzieje dokoła
nich:

„Z tego położenia nie zdajemy sobie

sprawy. Stoimy przed całkowitym upadkiem

ideologji liberalnej w świecie. Z tem trzeba

liczyć się. W całym świecie rządy przecho-

owe systemy. Cała sprawa jest zamglo-

Lecz w niektórych krajach ten nowy
te m

Są różne faszyzmy—pisze „Hajnt”

„Niema na świecie jednego iaszyzmu.

W każdym kraju istnieje inny faszyzm, My-

|lą się ludzie, pytając, czy włoski faszyzm
zapanuje we Francji. Tak nie jest. We Fran-
cji wytworzy się francuski faszyzm”,

Dotychczasowe uprzywilejowane
położenie żydów w świecie opiera
się na naiwności narodów rdzennych,
ma ich dobrowolnem poddaniu się
obowiązkom,  narzuconym przez
czynniki żydowskie:

wMy, żydzi, jesteśmy związani i zrośnię-

ci z myślą liberalną. Cała podstawa praw
żydowskich była oparta na myśli liberalnej".

Wysunięta przez narody rdzenne
zasada zwierzchnictwa narodowego
w całem ich życiu zachwiewa całym
dotychczasowym bytem żydostwa,
opartym na rozproszeniu, czyli na
pasorzytowaniu: jdzą od systemów liberalnych do innych i

my nie wiemy, na czem właściwie polegają

„Stajemy poraz pierwsży w historji na
rozdrożu — nietylko w sensie żydowskim,

przed J0-ciu laty.
szlachcica gub. Miūskiej za ucieczkę
zagranicę i przyjęcie dowództwa od-
działu powstańczego. Na mocy kon-
tirmacji wojennego naczelnika, puł-
kownika barona Wrangla, rozstrze-

"lany, został we wsi Łączki powiatu
Łomżyńskiego 21-go kwietnia Oku-
rowski Juljan, szlachcic, za udział w
powstaniu z bronią w ręku. 24-go|
'iegoż miesiąca za to samo, rozstrze-
jano we wsi Lochach (pow. Łomżyń-|

| ski) Krajówskiego Sebastjana, szlach
mowanie udziału w ruchu rewolu- |cica pow. Łomżyńskiego. W  Gon- sce i nie był u nas nigdzie finansowo

torżach pow. Łomżyńskiego roz-
strzelano 3-go czerwca Wolskiego
Antoniego, szlachcica gub. Płockiej i
wychowańca krakowskiego uniwer-
sytetu za przebywanie w oddziale
powstańczym podczas zbrojnej akcji
przeciw wojskom, ucieczkę do Prus
i po powrocie do Polski dowództwo
powstańczym oddziałem i napad z
nim na m, Gontarże Na mocy konfir-
macji generała Ganieckiego powie-
szono we wsi Zabiele pow. Łomżyń-*
skiego włościanina Klama Stanisła-
wa, syna Kaspra za służenie Rządo-
wi Rewolucyjnemu w charakterze

i
!

žandarma - wieszatiela, osobisty u-
dział w powieszeniu  wlošcianina
Piwowarskiego Józefa, a później
ucieczkę do Prus, skąd był schwyta-
ny przez tamte władze. Takie oto
dane z dziejów męczeńskich lep-
szych synów ziemi naszej zaczerp-  
z urzędowych materjałów archiwal-
nych.

L-—staw.

Od szeregu lat toczą się procesy
rewindykacyjne, wytoczone przez
Aleksandra-Fryderyka ks. Radzi-

|wiłła, a wobec jego zgonu w ub. ro-
ku, kontynuowane przez córkę

' Marję - Maksymiljanę - Olgę ks. Ra-
dziwiłłównę, potomków z prostej
»nji Dominika ks. Radziwiłła, uczest-
rika wojen napoleońskich, poległego
w 1813 r., właściciela ordynacjiNie- |
świeskiej i Dawidgrodzkiej. |

Ponieważ olbrzymie tc dobra,
zrzeszły w posiadanie bocznej linji
i dziś znajdują się. we władaniuAl-|
brechta ks. Radziwiłła (ord. Nie-,
swieska) i Janusza ks. Radziwiłła
(ord. Dawidgródzka), przeto w 1929,
r. wnuk z prostej linji Dominika|
ks. R. wystąpił do sądów © zwrot |
obu majątków.

Przeciwko Albrechtowi ks. Ra-
dziwiłłowi sprawa na prawie ubo-
gich wszczęta została w sądzie okrę-
gowym w Nowogródku, zaś przeciw-
ko Januszowi ks. Radziwiłłowi w
sądzie okręgowym w Łucku.

Oba procesy w pierwszej instan-
cji powód przegrał, gdyż sąd stanął
na stanowisku, że dziad powoda,
Aleksander-Dominik ks. Radziwiłł
hył nielegalnym synem Dominika ks.
Radziwiłła i nie został prawnie za-
legalizowany, a wobec tego jego po-
tomkowie nie mogą rościć pretensji
do majątków po Dominiku ks. Ra-
dziwille.

Córka w tymi czasie zmarlego
Al -Fr. ks. Radziwiłła — M.-M.-Olsa
ks. Radziwiłłówna, uzyskawszy pra-
wa powódki, przez swych pełno-
mocników wniosła skargi apelacyjne
„na oba wyroki.

Ks. Pszczyński
siedzi w areszcie w Miko-

łowie. |

[W swoim czasie donosiliśmy, że

 

został skazany wyrokiem Sądu
' Grodzkiego w Mikołowie na 3 ty-
[godnie bezwzględnego aresztu za
zatrudnianie obcokrajowców
zezwolenia urzędu wojewódzkiego.
Ks. Pszczyński zatrudniał w swoim
browarze w Tychach obywatela wol
nego miasta'Gdańska.

Wyrok Sądu Grodzkiego obecnie
stał się prawomocny, a ponieważ ks.
Pszczynski nie zwrócił się do P. Pre-
zydenta z prośbą o darowanie mu
kary, wobec tego w dniu 2 maja b. r.
magnat śląski, po powrocie z zagra-
nicy, zgłosił się do Sądu Grodzkiego
w Mikołowie, oświadczając, iż karę
odbędzie.
Bezpośrednio po tem ks. Pszczyń-

ski rozpoczął odsiadywanie aresztu.

 
Pepierajcie Polską

Macierz Szkolna,

Teodality, Diwelatory,
Łaty, Tatmy, Kompasy
własnej konstrukcji i fabrykacji

НОИ VKI),
Tania 40

Fabr egzyst. od 1816 r. i
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lecz i ogólno-ludzkim. I nie wiemy, co się z
nami stanie. Duchowo nie jesteśmy zjedno-

czeni”.

Żydzi czują się na rozdrożu, bo
zaczynają dostrzegać, że zamykają
się widoki dalszego bytu kosztem
innych narodów.
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Proces o zwrot ordynacji Nieswieskiej.
Sąd apelacyjny powództwo również oddalił.

įsędziowie W. Wechowicz i J. Fole-

 

„na celu zapewnienie

 

NEUE ZOWIH

Strata 350 mil. zł.   
 

nęli kronikarze w czasach ostatnich, >retensyj i dopiero po zaspokojeniu |
„bywaieli szwajcarskich przychodzi
kolej na wierzycieli zagranicznych.

W ciągu 20, 21 i 23 kwietnia
sprawa o ordynację Nieświeską to”
czyła się przed sądem apelacyjnym
w Wilnie. Ze strony powódki wy*
stąpili mec. mec.: Jamont, Jundziłł

   

     

    

  
   

  

Niedawno wielki bank szwajcar”| Jec
ski „Banque d'Escompte Suisse” za: | W!
wiesił wypłaty. Bank ten nie miał| Er
wprawlzie żadnych interesów w Pol- dž

zaangażowany, jak również banki
polskie nie utrzymywały z nim ści
ślejszych stosunków, zato jednak >
cieszył się on wielkiem zaułaniem zk
osób prywatnych z Polski, głównie Ė.
przemysłowców wielkich kupcówi 1
właścicieli wielkich obszarów rol- S
nych. cd

W banku tym podobno uiokowa*| pr
nych było pieniędzy z Polski na su*| kę
mę około 207 mil. franków szwaj| w
carskich; odsetki, jakie bank płacił by

‘ э@ tych lokat, wynosiły pół procent| tg
+0cznie. | Al

Obecnie istnieją małe szanse, by| ŚP
sumę tę (po przeliczeniu na złote| Pr

|350 milį. zł.) odzyskać. W razie nie-
wypłacalności bowiem firm szwaj” | St
carskich ustawodawstwo szwajcar” | $e
skie daje swoim obywatelom przywi.| Je
lej pierwszeństwa przy zaspokajaniu dz

i Oberlender z Krakowa, zaś rzecz” |
nikami pozwanego byli mec. mec.:
Maliński, Piotrowski (administrator
dóbr) i Sawicki z Warszawy

Powództwo opiewa na zawrotną
sumę; ordynację Nieświeską ocenio-
no bowiem na 25 miljonów złotych,
a prócz tego wystąpiono o zwrot|
dochodów za czas korzystania Z
dóbr w kwocie 100 miljonów zł.
w złocie.
W komplecie, rozpoznającym tę

 

    
  

    

sprawe, zasiadali: prezes sądu ape- |
lacjneśo p. W. Wyszyński oraz pp.

jewski.
W wvniku rozprawy, której pro*

tokuł obejmuje 81 stron maszyno-
weśo pisma, wczoraj ogłoszony z0*
stał wyrok.

Sad apelacyiny, podzielajac sta-
aewisko sadu okreśoweśo w Nowo-
gródku, wyrok pierwsze; instancii.
oddalatacej powództwo. zatwierdził,
* na rzecz pozwanećo Albrechta ks.
Radziwiłła tytułem zwrotc kosz-
tów mrocesu zasądził od powódki
63.275 zł.

Dodać rależv. że koszta procesu
w nierwszei instancji, zasadzone na
17607 nozwaneóo, wyniosły 128.162
złotych.
. Prnroe. dotyczący ordvnacii Da-
widśródzkiei toczyć się bedzie nie-
bawem przed sadem apelacyjnvm w
Lublinie. Kos.

Okoła 400 mili. zł,
z ustawy scaleniowa|.

Według dokonanych ostatnio
obliczeń w Izbie Ubezpieczeń Spo-

ks, Pszczyński (hr. von Hochberg) łecznych na podstawie nowej ustawy
scaleniowej ze składek wpłynie 320
miljonów, z czego na pracodawców
przypada 178 milj. zł., składki ubez-

bez pieczeniowe na terenie G. Śląska i
województw zachodnich przyniosą
około 74 mili. zł., czyli razem wpły-
nie. ze składek ubezpieczeniowych
około 400 milj. złotych.

Di» zaprb'eżenia
samobójstwom „egzaminacyj-

nym'' wśród młodzieży szkolnej
Rokrocznie w okresie egzarłinów 3

maturalnych zdarzają się wstrząsają.
ce wypadki samobójstw maturzy-
stów.
W tym roku kuratorja szkolne

wydadzą szereg zarządzeń, mających
spokojnego

przebiegu egzaminów. Zwrócona bę-
dzie uwaga nauczycielstwa na ogło-
szony przed dwoma laty okólnik w
sprawie ścisłego stosowania się do
regulaminu maturalnego. Personel
pedagogiczny wchodzący w skład
państwowych komisji egzaminacyj-
nych czuwać nad tem, by egzaminy
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odbywały się w normalnej atmosfe-
rze, tak by nie dochodziło do tra-
gicznych wypadków,
wano w latach ubiegłych.

Czy jednak to wystarczy?

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury,

okólniki
Ceny

„WILNO, MOSTOWA 1. TEL, 12-44

jakie zanoto-

tebele, zaproszen'a afisze
olakaty, bilety wizytowe
konkurencyjne.  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

2 a. DZIENNIK WILEŃSKI :

| Szkolna wystawa turystyczna. || Sala do wynajęcia (AN SEE.| й na odczyty i zebrania z) 6 A" 1ODMŁADZA| ё Otwarta w sobotę w ogrodzie dzięki nadzwyczajnej precezyjności i Orzeszkowej 11 у `х / Bernardyńskim wystawa jest jedną z staranności wykonania. od 11—3 i od 6—8 wiecz. =B| Wyjazd J. E. ks. Arcybiskupa na dłuższy „najmilszych, jakie miasto nasze wi- W] następnej sali mamy „Wilno ij L Š
cb t da Tr no la działo. Gdy za skromne 20 gr. wej- jego okolice”, „Jeziora Brasław- GEECYT

P y y po . „dziemy do głównego pawilonu b. skie”, dalej Nowogródek i Suwal- : i N Wii z
2 Wczoraj w godzinach popołudnio- 4 Wskutek wspomnianego wyjazdu kk A erat af; konik rac Tu na z Rar i Oryginalny wiec w N. elce,

wych J. E. ks. Arcybiskup-Metro- Arcypasterz nie weźmie udziału w | A Z jenczefo, prześlicznie i pomystowo wykonana ; i j-Wi- skich, gdzie BBWIR. uzyskało 80/0. polita Romuald Jałbrzykowski wy- obradach Rady Archidiecezjalnego ŽYY“80, co nas ponosi wdal, do la- mapa Nowogrodozyzny, ale, nieste-A 2Na wea Niemy24 jaki asiar-| Jechał do Tryropola. Arcypasterz Instytutu Akcji Katolickiej, które SÓW; pol, na nadmorskie wybrzeża... ty, nigdzie nie zaznaczono przezjaką| ) р]‘. Li zy, A IN : da fuchacza rzucł 13аеа : : ь ; ы Jest to Szkolna Wystawa Tury- szkołę. Zwraca także uwagę zajmu-|1Y Przez sekcję robotniczą miesco-, Na to jeden ze słuchaczy rzutza” | wyjechał tam na kilka tygodni. odbędą się w lokalu przy ul. Zamko : 3 " : o ma koła BBWR | to jeszcze mało, bo Hitler zy-; Р : : Žo a) styczna, ilustrująca zarówno wy- jąca mapa wažniejszych szlakow|Weš0 koia Bl й aaPE ZOOM :liał| Przez ten czas nie będzie przyjeż- wej 8 (pałac arcybiskupi). Goli Lfóra оо 2 ją P "m Na wstępie głos zabrał ruchliwy skał 100 proc.oddał, nawet na krótko, do Wiłąs. cieczki, które już młodzież naszaod- wodnych i lądowych Suwalszczyzny, dzialacze, ы i je; kie=|-; Nie zapomnjai ktasomówca po

wa Z = = No ma ualešy | oraz monumentalny plan Nieświeża, EK ai bomniia, Fak | wtórzyć ad i wyświechtanej ba-; ierować m: 7 @' J i6 Me SE " : ;Ц— Огод! аней х1аг 5. М. Р. Зейчкте),— оо So аоаа wnоррEe . 9:4| Rotczł psd ea zi | "o akon) zaliczkiak Wczoraj nastąpiło zakończenie rów, poczem odegrano melodramat "aszej ojczyzny. IW! ostatniej sali mieści się sprzęt as A pride Pa as 0
em| Zjazdu Stowarzyszeń Młodzieży Pol- p. t. „Walka o duszę”. Sztukę ' Przygotowaly tę wystawę prze- sportowy: rowery, motocykle, kaja-| av = są " Je Cc s WEAR R że „sanacja” nienie | Skiej żeńskiej. Zrana uczestniczki bardzo starannie odegrali wycho- dewszystkiem średnie szkoły m. ki,apteczki wycieczkowe, wreszcie a MW ч c:Wilesk = okkr epod przybranemi„i| zjazdu w liczbie około 200 osób wankowie zakładu Salezjańskiego. ; Wilna. W pięciu salach mamy zebra- | stroje, oczywiście lniane, wykonane 2we = t 5 8 o o kier i ai lata temu (niechol- | Udaly się pochodem do Zakładu OO0.| Na zakończenie zabrał głos p. 2Y bogaty materjał, który nas poglą- przez zawodowe szkoły wileńskie. ь 1 a t Н i ИЕа B Ž L ść!) i do przyszłych wy-Salezjanów przy ul. Dobrej Rady,;Kazimierz Jędrychowski, kierownik dowo uczy, jak ważnym i wprost| Wychodzimy z wystawy z podzi-|WYŚlAda kks EA 2E nė Bo z. 2 a L

 śdzie wysłuchały nabożeństwa, od- Wileńskiego Związku Młodzieży Pol- niezbędnym środkiem kształcącym wem i najwyższem uznaniem dla a Wade se oi e say Ra a Z WEwa7a” | prawionego dla nich specjalnie przez skiej, który jeszcze raz podkreślił jest dobrze pojęta i zorganizowana uczniów i nauczycieli. Ale rozrado- Ee ZA as +"a a a Rzeki Edali cha-u| ks, Kuczewskiego. Wkrótce potem postać św. Jana Bosko oraz podzię- turystyka. Więc w. pierwszej sali wanie to nasze gaśnie, gdy zdajemy|MA A у ada UPS Jeż: a Е ПЙПЁЁППЁМЗ.@' 06 од‘;гсд’р 1ajj | w sali wspomnianego zakładu od-|kował w serdecznych słowach za- zgromadzono literaturę przedmiotu: ; sobie sprawę, że wespół z nami|'YT" cm SE sm ai nas id A N VA dep Starcił była się akademja, poświęcona świę- | kładowi Salezjańskiemu za urządze- monografje miast, przewodniki,pł | ożiadzko, 'w ciągu godziny tę wysta- a zę. REe, ponad? pace car: į = w. ry

mt| tobliwemu księdzu Janowi Bosko. |nie tak pięknej uroczystości. Bez- ny, opisy zabytków historycznych,|wę ledwie kilka osób, w tej liczbie aż kt Ac zekę K * TA US + jednakže TY o Z
Akademję rozpoczął hymn SMP, od-| pośrednio po akademji młodzież, czasopismą krajoznawcze... Następ-|dwu profesorów U. SB.i nauczy: || * irad лу RZ |. ftp a 2 ch p: dziła aby| śpiewany przez uczestniczki zjazdu pod przewodnictwem braci zakon- nie wchodzimy do sali, gdzie na ścia- cielka szkoły średniej! A w ogrodzie ki 2 ež), sa i passe abry- aa zę i mocno ruo Ra mk

te| przy dźwiękach orkiestry. | nych Instytutu Marianum, udała się nie frontowej widnieje napis: „Cało- iłumy! I nikt nie czuje potrzeby| * PUdować 73 i pu ak (w kolej Pic mne se L K
je” Ks, dyr. Kuczewski wygłosił na- do Kalwarji na obchodzenie dróżek roczny plan wycieczek «Па szkół obejrzenia tej wystawy, w którą R RS OOO Lo Roa) Ps SCRE Ri ‚а| stępnie obszerny referat. Prele-| Męki Pańskiej. Wieczorem uczest- średnich i powszechnych — a) po wszak włożono tyle zbożnego trudu |POĆ. e Rita: J a SLA = ZEu-| gent omówił w nim działalność św. |niczki zjazdu zwiedziły miasto, po- Wileńszczyźnie, — b) „po Polsce”. i która nas tyle może nauczyć! W ny) i I * Ap Ka airiai lr Uin
vi. | Jana Bosko oraz najważniejsze jego| czem nastąpił odjazd do miejsc sta- Na dużej pięknej mapie kolorowemi|  Mimowoli przypominają mi się Królik wali © ROZA PAR „POCEWAZ pa R Sa +iu| dzieła. | łego zamieszkania. szlakami oznaczono trasy tych y laida np. obrazki z moich podrėžy|>TO159WSK! © S й abs akisAs"a x ego MYiu  / Orkiestra wykonała szereg utwo- jcieczek, które zostały obmyślone w po Włoszech. Oto przed galerją Bre- queściny stworzyć mlekiem i | GII a ARji 2 , ; е й z ‚ ‚ «, dem płynące „Eldorado*, Pozostała (Wspaniale! Odezwały się prote-124 jien sposób, by odpowiadały wieko-|ra w  Medjolanie zatrzymuje się ii soda Ka tolio kaitai ty. Alo BGMcHa *śAiiwanie różniła
b. JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |mieć przy sobie dokument esobisty| wi dzieci i programowi szkolnemu w| woźnica z wozem ciężarowym. Daje ai Aleitego MKole Galę: Natag. zakończył Mię. Ь   

   

  

  

Pogoda w dalszym ciągu słonecz-
па i bardzo ciepła przy słabych lub
umiarkowanych wiatrach z kierun-
ków południowych. Skłonność do
burz, zwłaszcza na zachodzie kraju.

DYZURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

stwierdzający tożsamość osoby. W
razie. nieposiadania żadnego dowo-
du tożsamości należy przedłożyć jed-
ną fotografję, zaświadczoną w ko-
misarjacie P, P.

Ponadto należy posiadać wszel-
kie dokumenty stwierdzające sto-

każdej klasie. Dalej idą duże, nad-
zwyczaj starannie j estetycznie uło-
żone plansze z fotografjami, ilustru-
jącemi wycieczki, oznaczone na ma-
pie. Następnie oglądamy „dorobek
wycieczkowy”, t zn. okazy przyrod-
nicze, przywiezione z wycieczek,

solda przekupce za przypilnowanie
konia — a sam w ciągu dłuższej
chwili przechadza się po sali, oglą-|
dając malowidła! Kiedy indziej zaś|
w Pizie uderza mię głośna kłótnia |
pomiędzy żebrakami. Przysłuchuję|
się — a to oni się sprzeczają, kto jest |

kowski nie pominął, A jakże. Pienię-
dzy udzielą... czynniki miarodajne!
A więc czekajmy..

Dalej p. Królikowski z patosem
rozprawiał o zwycięstwach sanacji
w wyborach do samorządów wiej-

wetny wiec, charakterystyczne zna-
mię dzisiejszych stosunków.

Panie K. dobre to było na cichej,
zapadłej wsi kresowej, ale u nas nie

pójdzie... J.

 
ia | apteki: i pień wykształcenia, zawód lub rze- sprawozdania z odbytych podróży, |większym muzykiem: Verdi cz0- PHaCEE miosło poborowego oraz ewentual |poglądowo przedstawioną ich daga: Piecii? g k Uczen—. napastnikm Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza |n* dowody. stwierdzające udział w nizację i t. p. szystko w tej sali Zapewne daleko tej wystawie doу aciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i|Przysposobieniu  Wojskowem lub |zostało wykonane przez uczenice| sztuki włoskiej, ale o ileż dalej pu- przed sądem ogręgowym.tł | Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr_26.| Wychowaniu Fizycznem. gimn. SS. Nazaretanek. Sala ta sta- |bliczności wileńskiej do wioskiego Przed, trzema miesiącami Wilno Sąd pod przewodnictwem wice-

    

  
  

   

     

  

 

    
  

  

: ;!_пу::і‹іе na przedmieściach, prócz Ś"-
iszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
° — ПОогосхпе nabożeństwo wl-

 leńskich Sodalicyj Marjafskich
w Ostrej Bramie cdbęizie się w

_ Święto Wniebowstąpienia P=ńskiego
dnia 10 maja o godz. 9ej rano.
Wszyscy sodalisi są proszenio przy-
ycie w medalsch.
— Zmiany w duchowieństwie.

Na mocy zarządzenia J E. ks. Ar=
_tybiskupa Metropolity, w  składżie
Osobistym duchowieństwa z»szła na-
ępująca zmiana: ks. Leopold'Blum,

bełniący dotychczas obowiązki wi-
ktarego w Suchowoli, zwelniony zo
ał z tego stanowiska.

Z MIASTA.
|  — Wznowienie robot konser-
 Watorskich. W najbliższym czasie

Komisja Poborowa urzęduje od
aodz 8ej rano w lokalu przy ul.
Bazyliań kej 2

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Promocja |doktorska. W

dniu 11 maja odbędzie się uroczy-
sta promocja doktorska Magistra
Prawa Kolmtka Ludwika. Uroczy-
stość odbędzie się w auli kolumno-
wej (lniwersytetu Stefana Batorego.
Początek o godz. 13.

P. Kolmtek nap sał, jako pracę
doktorską, monogrzfję majątku Wiel-
kich Solecznik p. Wagnera, która
została wydrukowana nakładem Za-
kłedu Ekonomii R>'niczej US B“

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sroda llterącka da 10 b m.

poświęcona będzie Stefanowi Bato

„nowi centrum wystawy j zawiera
najbardziej kształcący  "materjai,

ODCZYTY.
— Posiedzenie Naukowe Wil

T-wa Lekarsk. odbędzie się dnie
9 b. m. o godz. 8ej wiecz. w loka
lu przy ul, Zamkowej 24 z następu
jącym porządkiem dziennym: |. Po»
kazy chorych i preparatów. II. Dr
Puchowski — Z kazuistyki Zakładu
Medycyny Sądowej U, $. B. III Doc
dr. J. Hurynowiczówna i Doc. dr.
E. Czarnecki — w sprawie chro
naksji Wąsowski i subordyna:
cyjnej i konstytucjonalnej nerwu
błędnego u królików. IV. Dóc. Dr.
J H'ynowiczówna: Zmiany pobu-

 
gminu!

Turystka.

Podatki płatne w maju
Ministerstwo skarbu przypomina płatni-

kom podatków bezpośrednich, że w miesią-
cu maju r. b. płatne są następujące podatki:

1) do dnia 15 maja — państwowy poda-

tek od obrotu za rok 1933 (różnica między

kwotą wymienionego podatku za rok 1933,
a kwotą przypisanych za ten rok zaliczek)
przez wszystkich płatników tego podatku,
dla których wymiary uskuteczniają komisje

szacunkowe;
2) do dnia 15 maja — zaliczka mie-

sięczna na podatek przemysłowy od obrotu

za rok 1934 w wysokości podatku, przypa-

poruszone zostało wiadomością o
napadzie rabunkowym, dokonanym
przez b. ucznia gimnazjum, 20-to
letniego chłopca, syna zamożnego
obywatela ziemskiego, emerytowa-
nego urzędnika kolejowego.

Oto o godz. 3 popoł. w dn. 1 lu-
tego na urzędńiczkę Państwowego
Banku Rolnego, p. Martę Sidorowi-
czównę, dążącą z biura na obiad,
napadł uw wejścią do domu Nr, 5
przy ul. Wiwulskiego młodzieniec,
który po obaleniu jej na ziemię i za-
śrożeniu sztyletem, wyrwał z rąk
iorebkę z 200 zł., stanowiącemi po-
bory miesięczne, otrzymane w tym
dniu.

Na skutek alarmu,
przez poszkodowaną, zorganizowano

wszczętego  

prezesa p. W. Brzozowskiego przy-
stąpił do badania świadków, a więc
poszkodowanej p. Sidorowiczówny,
asp. Iwańczyka i innych, którzy zo-
brazowali przebieg napadu. Ze stro-
ny obrony zeznawał dyrektor gim-
nazjum p. Zwebecki, natomiast nie
stawili się chorzy ojciec i matka
oskarżonego.

Następnie powołani do sprawy
dwaj biegli lekarze-psychjatrzy dr.
Podwiński i dr. Rutkowski, poddali
podsądnego badaniu lekarskiemu, a
w wyniku zgodnie orzeki, iż aczkol-
wiek w danej chwili oskarżony nie
zdradza objawów chorobowych, to
jednak jest możliwe, że w krytycz-
nym momencie był w stanie ograni-
czonej poczytalności. W konkluzjiremu. Tadeusz Łopalewski czytać|gi; „ości „|dającego od obrotu, osiągniętego w miesią- L

„| Iozpoczete zostaną roboty przv|bedzie rekopis świeżo ukończonej 22 Vis Sand agone Deaprzez oka kapie: pogoń, a przypadkowo przechodzący| >głaszają wniosek, by celem uniknię-
d onserwacji murów Zamku i baszty |Swojej książki o Batorym, napisanej nej badane me'- z c're zks.. we I iIIkategorjiiprzemysłoweI— V ka-| SPITAnt P. P. p. Iwańczyk, ujął ra-|cia pomyłki poddać oskarżonego
„Į la górze Zamkowej. Okna w basz-|dla cyklu „Wielcy ludzie" pod re- SPRAWY ROBOTNICZE. |tegorj, prowadzące prawidłowe księgi |PUSia ukrytego w jednym z domów| rzechdniowej klinicznej obserwacji.
„| Sle przywrócone będą do pierwo |dskcią Jana Porandowskieao. — Strajk robotników budo |uandlowe oraz przez przedsiębiorstwa spra-|Przy, ul. W. Pohulance, | Sąd nie uwzślędnił tego wniosku„Į nego historycznego wyglądu. Je Początek o godz. 8,30 wiecz. wlanych trwa dalej Wczoraj stcaj|wozdawcze; ' „ Odebrano od niego torebkę „ji otworzył rozprawę stron.| NRocześnie mają być podjęte robo- wana sa PRZE aa kujący pracownicy przemysłu bu- 3) do 31 maja—państwowy podatek od iai = > z i "m" Oskarżyciek-wiceprokurator p. Ja-
i y konserwatorskie w Trokach Z Giże sa r nadaje e dowlanego, po wspólnię odbytej na| nieruchomości miejskich i niektórych wiej- Olas! © 48 jk hayBystry zi sa nowicz, dowodząc, iż oskarżony do-

— Komunikacja wodna z Po-|5Pecj a uczącej się| adzie przedstawicieli wszystkich ga: |skich za I kwartał 1934 r., dodatek kryzy- O SI оКО оо eni -€0- | puścił się rabunku z premedytacją,   

 

  

      

    

   
  

    

  

     

    
  

  
   

    

    

  
    

| Spleszką I Werkami.

 

Z dniem 10
. m. podjęta zostanie stała i nor-
Malna komunikacja statków pasa:
żerskich do Pośisszki i Wer=k.

SPRAWY MIEJSKIE.
— 180 tys. zł. na roboty wo-

dociągowo-kanalizacyjne. J:x wia
omo, starania Magistratu wileńskie-

go w Funduszu pracy o wyasygno

żytywny rezultat. Przyznano bowiem
a te roboty z Funduszu Pracy
_180,000 zł płatne w kilku większych
latach. W ostatnich dniach Zarząd
Miasta otrzymał pierwszą ratę, przy-
Dadającą z tytułu tej pożyczki, w
Wysokości 20.000 złotych. Wspo
nisną sumę zarząd miasta pze-

„daczył na budowę ka ału orzy ul.
|Szej Baterji jza szpitalem św Ja

"Wobec otrzymenia funduszów,
dowa tego kanału rozpocznie się
dniu dzisiejszym.
— kOdwadnianie Zwierzyńca.
połowie bieżącego miesiąca Za
d miasta rozpocznie prace nad

"dwadnianiem szeregu ullc na Zwie-
 Ryńcu. Osuszone będzie bagnisko
da ul. Borowej i innych.
› Roboty. nad tem potrwają biisko
5 tygodni.
— Roboty regulacyjne na od-

„Hnku Trynopo! - Kalwarja. Kolo
„„Tynopola na zakręcie Wilja syste-
 Matycznie i stale podmywa brzeg
utkiem czego grosi on runięciem
obec tego Urząd Wojewódzki po-

р Едпо'іі przyśpieszyć „roboty regu
„Syjne Wilji na odcinku Trynopel
Kalwaria. `
— Ragulacje ul. Sottaniskiej.

mlodziežy.
— Stowarzyszenie Techników

Polskich w Wilnie w lokalu włas-
nym przy ul. Wileńskiej 33, dnia
9 maja o godz. 20 ej organizuje 7e
branie dyskusyjne, na którem inż.
W. Ma*symowicz wygłosi odczyt na
temat: „N-wierzchnie drogowe z
płyt betonowych inż. W. Tryliń
skiego”. Wstęp na zebranie wolny

tami. D>roczne Walne Zgromadze
nie polskiego Katolickiego Towa
rzystwa Opieki nad dziewczętami
odbędzie się dn. 12 b. m. o g. 18
w Sali Tow Kresowego—ul. Zawal |
na 1.

łęzi wspomnianego przemysłu, po-
stanowili domagać się od praco
dawców zapłacenią za czas strajku.

Jest to więc drugie żądanie, któ
re staje na drodze do szybkiej li:
kwidacji zatargu.

Teatr ! muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. — Wystę-

 

komedję w 3-ch aktach Adama Grzymała-

Siedleckiego p. t. „Czwarty do bridža“.

Sztuka ta dostała pierwszą nagrodę w

Związku Autorów Dramatycznych jako naj-

iepszy utwór polski, grany w stolicy. —
Kupony 1 bilety bezpłatne — są nieważne. — Kalendarzyk zebrań komi-

tetów demowych L. O. P. P. Ob o
wód Miejski L O. P. P. podaje do|
wiadomości, iż w bieżącym tyg”
dniu odbędą sę nastęoując:
nia Komitetów Domowych L. O
P S. ulica Antokolska od | go nu-
meru do 48 go parzyste i do 39 go
nieparzyste, we środę wzywani żal
ci wszyscy, którzy mmo wezwań
dotychczas w określonym terminie
nie stawili się, w piątek odbędzie
się zebranie dalszego ciągu ulicy
Antokolskiej (parzyste od 50, nie-
parzyste od 41).

Wszyscy więc właściciele domów,
którzy dbają o bezpieczeństwo swe-
go mienia i mają zrozumienie dla
akcji społecznej, podejmowanej
przez L. O. P. P. proszeni są o
przybycie w określonym terminie.
gdyż w przeciwnym razie badą wzy-
wani powtórnie, czem utrudnią pra-
ce obwodu miejskiego na terenie
miasta.

*»gfae=

Jutro po raz drugi i ostatni „Czwarty

do bridža“,

W. nadchodzącą sobotę o godz. 4 pop.
odbędzie się doroczny popis znanej pry-
wałnej klasy baletowej N. Muraszowej.

Dana będzie prześliczna bajka „Cudowny
promień".

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś i dni

następnych „Niech żyje młodość!', Począ-
tek o godz. 8.30 wiecz. Akademicy korzy-

stają ze specjalnych ulg,
— Teatr-Kino Colosseum.. Dziś pełen

tempa i emocji film p. t. „Głos skazańca”.
Na scenie arcywesoła aktówka „Pan Ry-
jek”.

POLSKIE RADJO WILNO,
Wtorek, dnia 8 maja.

7.00: Czas. Muzyka, 11.40: Przegl. pra-
sy. _11.50: Utwory Moszkowskiego (płyty).
11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły-
ty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka po-
pularna (płyty). 12.55: Dzien. poł. 15.05:
Wied. eksport. i giełda roln. 15.20; Kon-
zert solistów. 16.05: Skrzynka P,K.O. 16.20:
Kącik językowy. 16. Muzyka lekka.
1730: „Bolesław Prus'* — odczyt dla mat.
18.10: Koncert popularny w wyk. orkiestry

 

— Koło pań L.O.P.P. w Pora-
banku. W Porubanku zostało WYG) dętej 1 ». p. leg. pod dyr. Feliksa Kosec-

sowy do tego podatku, tudzież podatki: od
lokali i od placów budowlanych za II kwar-
iai 1934 r;

4) do dnia 15 maja — zaliczka miesięcz-

na na poczet nadzwyczajnego podatku od
dochodu, osiągniętego przez notarjuszy (re-

jentów), pisarzy hipotecznych i komorników

w miesiącu kwietniu b, r; o
5) podatek dochodowy od uposażeń

potrącenia podatku.

Ponadto płatne są w maju b, r. zaległo-

ści odroczone, lub rozłożone na raty z ter-

minem płatności w maju b, r, |

Bapis szkoly baletowej |
L. sawiny Dolskiej.

Każdy występ tej dobrze już Wil-
nu znanej artystki baletowej życzli-
wie przez amatorów tańca klasycz-
rego i charakterystycznego witany
bywa. I tym razem nie zawiodła nas
p. Sawina Dolska: Wdzięk, lekkość,
dobra mimika, finezją i temperament
harmonijnie się w niej łączą, tworząc
w wykonaniu w gustownej oprawie
kostjumowej wdzięczną caiošė. O
technicznych zaletach tańca artystki
nie potrzeba chyba mówić, bo tyle
razy je podkreślano. Prawie cały
zespół, małych zwłaszcza uczenic,
doskonale się popisał: egzamin wy-
padł bardzo ładnie, świadcząc o po-
czuciu rytmu i o niepośledniej już
technice młodziutkich adeptów sztu-
ki choreograficznej.

Zastępca.

szych kompozyłorów w ostatnim okresie,
osiągnął już poważną cyfrę audycyj, w któ-
rych przewinęła się w ogólnych zarysach

 

nid Muryn, którego przed pół ro-
kiem rodzice odebrali, wobec fatal-
nych postępów w nauce, z 6-ej kla-
sy gimn. im. Mickiewicza.

Aresztowany do winy przyznał
się i oświadczył, iż w ten sposób
chciał zdobyć pieniądze na zabawę
w Lidzie, dokąd miał wyjechać.

Wczoraj Muryn zasiadł na ławie
oskarżonych przed III-im wydziałem

chiopiec, schludnie ubrany w grana-
towy garnitur marynarkowy.  Za-
chowuje się apatycznie,

Do winy, podobnie jak w czasie
śledztwa pierwiastkowego, przyznał
SIĘ.

W maju grożą nam
nocne przymrozki.

Obecna upalna pogoda nie prze-
sądza jeszcze stanu temperatury w
rozpoczynającym się miesiącu. Praw
dopodobnie „lodowi święci” (12, 13 i!
14 maja) dadzą i w tym roku znać oj
sobie. Pierwsze 10 dni maja zapo-
wiadają się dość pogodnie, lub sło-
necznie, przy miejscami chmurniej-
«zym stanie nieba i przelotnych opa-
dach na początku i około 8 maja,
gdzie też wystąpią lokalne zaburze-
nia i gradobicie, W dzień dość ciepło
przy niezbyt wysokiej temperaturze.
Noce chłodne z przymrozkami na
początku i końcu niniejszego okresu.

Od 11:do 20 maja: Naprzód po-
śodnie i ciepło. W! następne dni
zamiennie, lub mglisto z opadem i
miejscowemi burzami. Wahania tem-
peratury i ciśnień. W! drugiej połowie

 

domagał się przykładnego wymiaru
kary.

Obrona natomiast w osobach
mec. Jasińskiego i jego aplikanta
p. Gorzuchowskiego odpierała ener-
gicznie zarzut premedytacji, a sam
czyn tłomaczyła wybrykiem mło-
dzieńczym i wpływem sensacyjno-
kryminalnej literatury, której sięwanie pewnych sum na przeprowa : ikzenię 7% Wilnie aa LS wo |i bezpłatny py Reduty, Dziś o godz. 8 wiecz. w tea- NAp PASA karnym sądu okręgowego. Jest to|podsądnyoddawał. AD 1dociągowo kanalizacyjnych daly po — Tow. Opieki nad dziewczę.| trze na Pohulance Zespół Reduty odegra KG x ecótaodn| Asi 7.6z sympatycznej powierzchowności| Sąd, po naradzie, uznał winę
oskarżonego za udowodnioną i ska-
zał go na 2 lata więzienia z utratą
praw na 3 lata. Karę pozbawienia
wolności sąd zawiesił na przeciąś
3 lat. Kos.

 

Czwarta klasa — moc wygranych,

Będzie co do domu nieść...

Tylko los kup u Wolańskiej,

Zapamiętaj: Wielka — sześć,

Lepiej późno, niźli wcale —

Złotem wypchać pusty trzos...

U Wolańskiej — Wielka — szósty

Zaraz kup szczęśliwy los!

W przepięknym miesiącu maju,

Gdy kwitną wokoło bzy,

Los u Wolańskiej nabyty —

Spełni o szczęściu Twe sny...

 

V MWYPADKL
— Smierć żołnierza na dachu

wagonu. Zołnierz 76 p. p. St. Len- dekady większe rozpogodzenie,nie |
noszące jednak ogólnego charakteru,

czewski jadąc w nocy na dachu
wagonu z Wilna do Grodna uderzyłg'zystąpiono do brukowania ulicy

|ołtaniskiej na końcowym jej szla-
łączącym Wilno z Wierniliszka-

(l Roboty potrwają kilka tygodni.
„St to już końcowy etap regulacji

* Sołtaniskiej.
5 WY WOJSKOWE.

— Kto staje dziś do poboru.
‚ czwartym dniu poboru rocznika
*13 go przed Komisją Poborową
00 stawić się wszyscy mężczyźni
odzeni w tym roku z nazwiskami
poczynejącemi się n» literę B,

„mieszkali na terenie VI komisar
"tu P. P oraz na literę C z terenu
li, Ill, IV i V kamisarjatów P. P.

„. Każdy poborowy w chwili sta-
Vienia się do przeglądu winien

| kiego. 19.15: Codz. odc. pow. 19.40: Wiad.
sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli
wybrane . 20.02: Koncert. /21.30: Kwadr.
pcetycki. 21.45: Muzyka lekka. 22,30: Mu-
zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO
Ostatnia transmisja z Medjolanu.

Dziewiąta z rzędu i ostatnia w tym se-
zomie transmisja opery z teatru La Scala w
Medjolanie odbędziesię wnajbliższy czwar-
tek, dnia 10 maja, o godz. 20,57, Wykona-
na będzie opera Arrigo Boito „Mefisto“,
Której libretto osnute jest na „Fauscie“
Goethego. Całość składa się z prologu,
czterech aktów i epilogu. Zrozumienie
dzieła ułatwi pogadanka p. Wiaądysława
Fabry, wygłoszona w przerwie po pierw-
szym akcie transmisji.

Koncert kompozytorski,

  
czła współczesna Polska muzyczna.

Jubileuszowy, 25 zkolei koncert z tego
cyklu skłądać się będzie z utworów cenio-
nego muzyka i pedagoga Stanisława Kazu-
rv. Na bogaty program audycji, która od-
Łędzie się we wtorek, 8 maja, o godz. 20,
zlożą się kompozycje symfoniczne, pieśni o
różnym charakterze i utwory na chór. Kon-
zet poprzedzi słowem  wstępnem prof.
Henryk Rydzewski | Jako wykonawcy
oprócz orkiestry symfonicznej Polskiego
Radja wystąpią pp. Kama Norska, Tadeusz
fuczaj i Cecylja Izymgrymówna.

Koncert popularny.
Dzisiaj, we wiara, o godz. 18,10 przed

mikrofonem wileńskim wystąpi orkiestra
deia 1 pp. Leg. pod dyrekcją por. Feliksa

, Keseckiego i wykona szereg utworów po-
|pularnycan, m. in. Rapsodję słowiańską

„, Rozpoczęty w 15 rocznicę odzyskania i'riedmanna, Dorożyńskiego „Wiązankę le-
Niepodległości cykl muzyczny, którego za-| gjonową* i marsza Michała Józefowicza
daniem było przedstawienie twórczości na- p. t. „Orliūski“,

gdyż jednoczesny napływ nad Polskę „łową o przęsło mostu koło Czar-
mas powietrza tropikalnego i polar- nej Wsi i zginął na miejscu.
no-morskiego spowoduje w poszcze-,  Trupa Lenczewskiego ze zmasa-
gólnych dzielnicach większe różnice krowaną głową znaleziono wczoraj
w temperaturze, zachmurzeniu i opa jo godz. 4 rano przy torze kolejo-
dach. Po wydatnem ociepleniu grozi,wym. 2
w samymi końcu okresu, lub na po- — Zamach samobójczy aresz-
zątku następnego znacznyspadek |towanej. Z okna w 4 komisarja-
emperatury. W] górach świeży opadicie P. P. wyskoczyła zatrzymana

śnieżny. Helena Rymkiewiczowa (Podgórna
'Qd 21 do 31 maja rozpoczyna się|Nr. 18) It 57 7

czas pochmurny z przel. opadem. W — Bójka podczas libacji. Na uł. Krzy-
następne dni pogodnie lub słonecz-|wej 32 w mieszkaniu J. Szukszty wynikła
nie i dość ciepło w dzień, Noce chłod bójka, podczas której wybito około 40 szyb

ne, gdzieniegdzie z przymrozkami |i zdemolowano częściowo urządzenie mie-
Ostatnie dnie miesiąca stoją w zna- szkańców. Zajście wynikło w czasie libacji.

ku pogody krytycznej, Ry

     

   

   

    

      
  

rzone koło Pań L. O P. P. w na-
stępującym składzie: prezeska Er
hardowa, ;wice-prezeska Skierczyń-
Ska, sekretarka  Karolkiewiczowa.
Koło Pań LO.P.P. w ciągu 11 ty-
godnia L.OP.P. urządza na terenie
Porubanku szereg imprez poświę:
conych zwiększeniu funduszów i
propagandzie lotnictwa.

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritas“

GE

      



Z KR
Klęska pożarów.

[WMILEJKA. W. kol. Dubonosy, śm.
krzywickiej, na szkodę Worobieja |

Pawła spalił się 1 chlew, a w nim 2

konie, 2 krowy, 3 świnie i 2 cielaki;

spichrz ze zbożem i stodoła z sia-|

nem i koniczyną. Poszkodowany

oblicza straty na sumę 3300 zł. Za-

chodzi podejrzenie, że pożar po-

wstał wskutek podpalenia przez
brata Worobieja, Aleksandra, i mie-

szkańców Dubonosy — Dziemiesz-|
kiewiczów — którzy mieli do Wo-|

robieja osobistą urazę i grozili mu,

że go zniszczą.

BRASŁAW. Na szkodę Dzieru-,

ka Jana, mieszkańca wsi Krzywo-,
sielce, gm. pluskiej, spalił się nowo-!
przebudowany dom mieszkalny nie-/

 

Za buty spaliła pół wsi.

BARANOWICZE (Pat).  Miesz-
kanka wsi Matachowce, gminy ja-

strzębskiej, Ewa Jarmolik, z zem-

sty za zajęcie u niej za zaległe po-

datki przez sekwestratora butów,

podpaliła dom, wskutek czego spa-

Pożary

W lasach Eugenji Starzeńskiej,
właścicielki maj. Derewna, pow. sło- |
nimskiego, wybuchł pożar, który 2 |

gwałtowną szybkością zniszczył o-|

koło 70 ha lasu w wieku od 20 do|

40 lat. Straty sięgają 25 tysięcy zło-|

tych. (W aksji ratowniczej brała
udział miejscowa ludność i straż po-
żarna z Derewnej.

WILEJKA. Wi okolicy wsi Lodygi,
gm. krzywickiej, powstał pożar lasu,

skutkiem którego spalił się las so-

snowy 1 jodłowy do 8 metrów wyso-

kości na przestrzeni 17590 mtr.

NENOWOKIWTR TZRRZEZONY OTWIMITLRERZRAZOYWRECZOZYTYRZANE

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA (Pat). Dziś w dru-

gim dniu ciągnienia 29-ej polskiej lo-
terji państwowej w klasie 4-ej nastę-
pujące większe wygrane pedły na
numery:

Zł. 150.000 na numer 85.938.
Zł. 20.000 na numer 160.979.
ZŁ. 15.000 na n-ry 27.350, 69.210,

 

 

AJU. | |
i

W Nr. 119 „Dziennika Wileńskiego" z

 

zamieszkały. Poszkodowany obli-

cza straty na sumę 1000 zł. Pożar

powstał od uderzenia pioruna.

BRASŁAW. W kol. Zwirynie,

gm. dryświackiej, spaliły s: 2 Śr|

mieszkalne na szkodę braci Tru-|

skiwskich i Uchrynowicza Józefa. | 9stzło OWE: W. S. S. O. Z. 8

Ogólne straty wynoszą przeszło 2! w dniu 2 maja, a więc w przededniu zawo-

tys. złotych. Przyczyny pożaru na- | 95" : A

razie nie ustalono. 2) Oświadczyłem odrazu p. Ćwikliń-

*" POSTAWY. Na szkodę Szydłow- skiemu, jako organizatorowi zawodów, że

skiego Mikołaja, mieszkańca ai) ies nie będę mógł sędziować, a ze

Ramzowo, gm. duniłowickiej, spa- , względu na tak krótki okres czasu nie

lity się dom, chlew i stodoła. Po- mogę nikogo oficjalnie, zgodnie z przepi”

szkodowany oblicza straty na sumę|*am>, YAACEYCCNE sędziego. Poradziłem

około 3.000 zł. Przyczyną pożaru, zwrócić się prywainie do kogoś z sędziów.

sprawę za zelaiwioną,

było pękniecie komina. | Uważałem więc

2
!а czem delegat A. Z. 5. całkowicie się

zgodził, przyjmując pod uwagę opóźnione

powiadomienie.

3) Uważałem za niezbyt słuszne pod-

w tem lo- , kreślanie, jakoby poprzednio miały miej-

Urzędu sce podobne wypadki, o których ja oso-

biście nie wiem. Jeżeli jakieś fakty rze-
to prosiłbym o po-

kui pod tytułem „A. Z. S. propaguje boks”,

Biorąc pod uwagę, że w artykule tym

jest szereg nieścisłości, przeto

o wyjaśnienie.

1) Powiadomienie oficjalne o zawodach

 

liło się 12 gospodarstw,

kale Posterunku Policji i

Pocztowego. Jarmolik po dokona-

niw podpalenia usiłowała popełnić czywiście miały miejsce,

samobójstwo. Jarmolik  areszto-, danie szczegółów Zarządowi O. Z. B.

wano. | Jednocześnie wyrażam swoje wielkie

|ubolewanie, że poszczególne kluby bo-

lasów. kserskie ali KE za na Grecka

Poszkodowani obliczają straty na swego zadania, stawiając szereg niezrozu-

sumę 2500 zł. Pożar powstał wskutek miałych wymagań, wówczas, gdy same są
nieostrożnego obchodzenia się 2 “ niezgodzie z regulaminem i przepisami.

ogniem. | Najlepszym tego przykładem mogą być

chociażby zawody wewnętrzne W. K. S,

a wynikłe nieporozumienie, oraz napaść

na mnie „Słowa* i pism brukowych, a tak-

ze „głośna” skarga do P. Z. B. jest wyni-

kiem niezdrowych porachunków na tle oso-

bistych tarć, które w sporcie wileńskim

nie powinny mieć miejsca.

R. Hołownia,

przewodn. W. Sp. Sędz. O. Z.B.

(Przyp. rei. sportowego.) Zamieszcza-

jąc nadesłany list p. R. Hołowni, całkowi-

cie z nim solidaryzujemy się, wchodząc w

położenie, że rzeczywiście w sporcie wi-

leiskim występują nieraz ludzie, którzy

w nim chcą żerować, robiąc sobie „karjerę"”.

Stosunki są zabagnione i najwyższy

czas, by sport oczyścił się z tych wszyst-

kich mankamentów.

Jeżeli chodzi o osobę p. Hołowni, to

——

Smierć od poriuna.
GŁĘBOKIE (Pat). Podczas sza”;

lejącej burzy poniosła śmierć od

pioruna 23-letnia Marja Saulicz,

mieszkanka wsi Dziechciany Szy-

powskie, śm. głębockiej. Marja Sau-

licz, wracając do domu, schroniła się

wobec nadciągającej burzy pod ko-

nary sosny, w którą uderzył piorun.

ZŁ. 10.000 na n-ry 21.563, 72.362,
113.514, 160.268, 161.819.

Zł. 5.000 na n-ry 49.298, 50.993,
62.925.

znamy go, jako dobrego organizatora i za-

(zy w boty jałmożnicze эСАГ *° -ozozego" „portowca.
już zaopatrzyłeś się? kt (L 

 

S por t. | Podziem
P. R. HOLOWNIA WYJASNIA, |

dnia 5 maja b. r. zostal zamieszczony arty-

 

MILEBSZKI -

Nieświętej pamięci Stawiski usunął w

cień amerykańskich gangsterów. Mówi się

teraz już tylko o mafji francuskiej i pary-

skich apaszach z lóż masońskich, Tymcza-

"sem za oceanem grasują w najlepsze kid-

uappery, rackettery i inne gangstery.

Od czasu zniesienia prohibicji zmienił

„się charakter popełnianych w Ameryce
proszę

przestępstw. Skończyła się zabawa z prze- |

B.| mytem alkoholu. Ci( co robili w rumie, pi- znaku Touhyego, wywołał silne wrażenie w

wie i dżinie — przerzucili się na kindap-

| ping, czyli porywanie za okupem. Maija

amerykańska jest niemal tak potężna —

jak maija Stawiskiego. Zbrodniarze nie boją

się policji, mają przyjaciół wśród ministrów,

detektywów i adwokatów. O ile przestępca

nie zostanie przyłapany na gorącym uczyn-

ku, wiadomo że sprawa będzie się ślimaczyć

w nieskończoność. Nikt dobrowolnie nie

pójdzie na policję, by składać zeznania o

tem, co widział. Człowiek lekkomyšlny,

który zechce pomóc Temidzie wwykryciu

sprawców, zostanie niebawem sprzątnięty

przez „małistów*.

W marcu prasa amerykańska doniosła

o porwaniu słynnego bandyty Jakóba Fak-

tora zwanego Dżekiem - fryzjerem. Porwa-

via dokonali ludzie z bandy innego gangste-

ra, Touhy.
Ten Faktor, sądząc z nazwiska, skrom-

ny izraelita, zrobił w Ameryce karjerę. Był

pomocnikiem Diamonda, a wsławił się tem,

że ukradł około dwunastu miljonów angiel-

skim bankom. Następnie pokłóciwszy się

przy podziale łupów ze swoim szełem, za-

ciągnął się do konkurencyjnej bandy Al

Capona. Od czasu gdy Al Capone odprawia

przymusowe rekolekcje w więzieniu, Faktor

działa na własną rękę. Zakłada i prowadzi

setki domów gry w Chicago. Ale niebawem

zaczynają go napastować szantażyści z in-

nych złodziejskich organizacyj. Faktor opła-

ca się im i paktuje z hersztami, wreszcie

trafia na mocniejszego od siebie przeciw-

nika.

Roger Touhy, herszt bandy specjali-

stów od porywania dzieci, postanawia do-

prowadzić do ruiny przedsiębiorczego żyd-

ka. Porywa mu syna, za którego Faktor

musi zapłacić pięćdziesiąt tysięcy dolarów.

Lecz Touhy nie daje za wyfraną. Pewnego

1azu, śdy Faktor wracał z „tournee" po

swoich lokalach, napadli na niego kidnap-

perzy, a wypuścili dopiero po podpisaniu

czeku na sto tysięcy dolarów. Faktor-tryzjer

nie daje znać policji, bo sam ma dość grze-

chów na sumieniu, zresztą jest poszukiwany

przez policję angielską.

Po jakimś czasie wskutek wypadku au-  
_ tomobilowego Touhy i jego przyjaciele wpa-

ы

 

na mafja amerykanska.
dają w ręce policji. Ale i tym razem poszko

dowani przez nich miljonerzy boją się zezna-

wać przeciwko bandytom. Gusmruk, Albert

—jąkała, Baughart — puszczyk i Izaak upiór

zostają wypuszczeni z więzienia. Tym razem

jednak Faktor zebrał się na odwagę i zeznał

„w policji, że Touhy i jego koledzy byli

sprawcami porwania jego syna i jego.

Proces przeciwko kindnapperom z pod

| Ameryce, a zwłaszcza w stanie Illinois,

| gdzie się Touhy dał we znaki wszystkim

bogatszym ludziom. Faktor urósł tym razem

ao rozmiarów bohatera narodowego. On to

sowdeńi „wydał* bandytów. W obawie

przed zemstą zdradzonych kolegów wy-

jednał pomoc ze strony władz. Na proces

przyjeżdżał pancernym samochodem, na salę

wchodził ze świtą zbrojnych wywiadowców,

dom jego był dniem i nocą otoczony przez

policję.

Faktor zeznał jak to go więziono w me-

linie kidnapperów, grožono odcięciem u-

szów i dostarczeniem ich jego żonie, oile

nie zapłaci umówionej sumyi t. d.

Pod konie procesu — coup de theatre,

jeden z oskarżonych Izaak upiór zeznaje, że

porwanie odbyło się na wyraźne życzenie

Faktora, który zapłacił Touhyemu za insce-

nizowany napad. Chciał bowiem w ten spo-

sób uwolnić się od depczących mu po pię-

tach wywiadowców amerykańskich, którzy

poszukiwali go, jako obywatela angielskiego.

Bał się, że go wydadzą policji angielskiej.

Jednakże nie dano wiary członkom ban-

ay Touhyego i skazano ich łącznie na 99 lat

więzienia. Izaak-upiór został uwoiniony, w

nagrodę za... szczerość, ale uprosił sędziego

o pozwolenie pozostania w więzieniu. Na

wszelki wypadek. Faktor wrócił z honorami

do domu. Będzie przez czas jakiś uważany

za „śeroja”, „wiele mu darowano, gdyż

wiele wyznał”,

W obecnej chwili na horyzoncie amery-

kańskim wzeszła nowa zbėjecka gwiazda,

niejakiego Dillingera. Gwiazda pierwszej

wielkości.

mO —-

Bania fałszerzy banknotów.
LONDYN (Pat). Korespondent

Reutera w Chicago donosi, że przy”

znanie się do winy W. Burtana, by-

łego przedstawiciela Amtorgu w No-

wym Jorku, oskarżonego o puszcze-

nie w obieg fałszywych banknotów

na sumę 100.000 dolarów, mieć bę-

dzie dalsze poważne następstwa.

Banknoty drukowane były w Ber-

linie, a wykryte zostały po raz 

'
|

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

| Belgia 123,60—123,91—123,29. Berlin 208,45
| —208,97—207,93. Gdańsk 172,65—173,08—

172,22. Holandja 358,55—359,45—357,65.

Londyn 26,98—27,11—26,85. Nowy Jork —

nie notowany. Nowy Jork kabei 5,27'/4—

5,30—5,241/+. Paryż 34,94—35,03—34,85. Pra-

ga 22,02—22,07—21,97. Stokholm 139,05—

139,75—138,35. Szwajcarja 171,57—172,00—

171,14. Włochy 45,05—45,17—44,93. Ten-

dencja niejednolita

Papiery procentowe: Pożyczka budo-

wlana 44,25. Poż. inwestycyjna 112Y/>—113.

Poż. inwestycyjna seryjna 119%. Pož. kon-

wersyjna 64'/1—64!2/, Poż. kolejowa 5112.

4 proc. premjowa dolarowa 53,25—52,50.

Stabilizacyjna 63,88—64,13. 7 proc. listy

ziemskie 34—341/+ 4 proc. ziemskie 41,75.

4 i pół proc. ziemskie 49,75—49,50. 5 proc.

listy Warszawy 55,13—55,25.

Akcje: Bank Polski 84—83,75—84. Cu-

kier 18,25. Lilpop 11. Starachowice 9,90—10.

'Fendencja przeważnie mocniejsza.

Dolar w obrotach prywatnych 3,25.

Rubel: 4,63—4,66.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 7 maja 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:

Ceny tranzakcyjne: Żyto il standart

12,25. Mąka pszenna 0000 A luks. 30,50—

129,371/.. Miąka żytnia 55 proc. 22,50—22.

Mąka żytnia 65 proc. 19—18. Mąka żytnia

 
sitkowa 16,50. Mąka żytnia razowa 16

—16,50.

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana

16—17. Jęczmień na kaszę zbierany 14—15:

Mąka pszenna 0000 A luks. 31-27,35. Otrę-

by żytnie 10,50—10,75. Otręby pszenne gru” |

be 12,50-—12,25. Otręby pszenne miałkie

11,50—11,25. Gryka 18—19. Ziemniaki 4—

4,50. Siano 3,50—4. Kasza gryczana 1/1 pa”

Jona 42,75—43,25. Kasza gryczana 1/2 pa”

jona 40,75—41,25. Kasza gryczana 1/1 bia”

ła 40,75—41,25.

Len trzepany Miory basis I skala 216,50

za 1000 kg. franco stacja załadowania —

1.300—1.325. Kądziel Horodziejssa 1.105—

1130 zł. Inne gatunki Inu — bez zmian:

Ogólny obrót 350 tonn.

еео

pierwszy w Huston (Texas) w r.

1928. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, |
by fałszywe banknoty były tak do-
brze podrobione.

Władze wysłały do Berlina spe”
cjalnych detektywów, którzy mieli
odnaleźć klisze, lecz tymczasem kli-
sze powędrowały do Mioskwy. 

DEBPECO RTNIRRETTIKLAS

Zarząd Kasyna Podolic,

 

Sala ochładzana—nowoczesna wentylacja.
=Z=dzień

. jw je

ter świata, krój kkaików EDDIE CANTOR
1 jege najpiękniejsze 76 blondynek świata

w rekerdowym filmie p. t.,

«PĄAPRYKA» oraz „CZELUSKIN“.,

Precz z Kryzysem
Olśniewające dekoracje. Bajeszne meledje. Lzalone tampo akcji.
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arcydzieło reży-
serji TURZAN-
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Dziś gigantyczne arcydzieło

NIENOTOWANY SUKCES. NIEBYWAŁE POWODZENIE.

Pożar nad
Walka dwóch światów. Znakomita obsada. Ulubione pieśni rosyjskie. Pilm az

Saanse: 4, 6, 8 | 10,20 w. Za pomocą nowoczesnej twentyl

DZIŚ Film, który zelektryzował qały świat.

Królowa gwiazd, jedna i jedyna
na szczysie genjalności aktorskiej, w najnowszem arcydziele

świata realizacji Roubena Mamouliana.

KRÓLOWA KRYSTYNA
л W rol. męsk. JOHN GILBERT I LEWIS STONE.

Mad program: Atrakcje. Początek seans. 4, 6, 8 i 10.15.

"iZA

«6Еб$ SKAZAŃCA»ti

  

 

Wolgą
jeszcze nigdy nie widziano.

|ejl—miły ehiód na sali.

   

wszechświa-
Lucjan Muratore towej sławy

o I B. Borskiego w ak-

KINO GATS : as - obyczajowy fllm P : ; psi

.
nieza nian ater

COLOSSEUM S ii= Gina Manes iai“ е k Nieznany”
aryton.

” N : działem E Tauberė jaśni) W. Wańkowi W. Ron-

SSTROSRAMSKA 5 | е «ОГА МА5 DWOJGA». SCE:doirt оаа 1 BL Benilago «ak
tówęe © szampa ńskim humorze p. t: „PAN RYJEK". CENY LETNIE od 25 groszy.

ZZ
0 AA e

SKLEP KWIATÓW

J, GĄSIEOSKIEGO
ul. Wileńsna 18 (Ludwisarska 2)

Poleca cięte róże w różnych kolerach po nizkiej

Е
cenie.

dak również przyjmuje zamówienie na rozsady

I wszelkie roboty sezono a A Zmaja r. b.

 

GEORGES HOFFMANN. | 29

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Pan Lebon zaczął się p

wcale nieźle w rzeczach Brunona. Jednem

trwi i narysował nowe ołówkiem, co odrazu г

pociągnięcie grzebieniem przez czuprynę uzupełniło przemianę.

Zawiązał ciemny krawat na kołnierzyku,

odwrócił się do Brunona. :

— Ganz gut, nicht wahr? — zapytał nosowym i

zarazem lonem.

Bruno zdumiony był tem udanem szybkiem przeobrażeniem. Non-

szalancki pan Lebon zamienił się w jednej chwili w jakiegoś dyplomatę

Biuro Pośrednictwa Pracy
Wileńsko-Nowogródzkiej izbie Lekarskiej

ogłasza konkurs na stanowisko kie-
rownika Państwowej Kolumny prze-
ciw Kiłowej w pow. Brasławskim
Bliższe trformacje oraz składanie podań w Kance-=

rzebierać w garnitur  żakietowy. Wyglądał

pociągnięciem brzytwyzgolił

bardzo go zmieniło. Źręczne

włożył żakiet i, z gorzką

pogardliwą fałdą w kącie ust 1 monoklem z grubym sznurkiem w oku,

impertynenckim

 

25—3) da dnia 22 tyam, artretyzm, ischias, 
— A zatem dowidzenia,
Pan Lebon wypadł jak wicher.

samość, odda mu pan tę kartkę.

spotkał.

— Telefon? Już idę...
Dzwonił wywiadowca Dubas.

metrów.

- z Europy srodkowej, trochę uniżonego, trochę wyniosłego, trochę ner-

wowego... ) 3 : ‚ R, tów, rozpoznał stojącą już

— Zostawiam u pana moje pierścionki — powiedział. — Proszę | rownicy.

prędko o przybory dopisania...

I podczas kiedy pisał szybko przepustkę dla żandarmerji i straży

celnej francuskiej na nazwisko Brunona Desvingnes, mówił:

— A więc postanowione.

kania w Metropolu, zaczeka pan na mnie przed hotelem...

— Chętnie. Tylko jedna

do Genewy za dwadzieścia minu

"Wydawca:ALEASANDER ZWIERZYŃSKI.

Jeżeli Dubas nażnaczy panu miejsce spot-

przeszkoda. Jacques Ber$mans przyjeżdża

t. Muszę czekać na niego na dworcu..

—Niech pan nie chodzi na dworzec. Bergmans nie zastawszy pana

pewnej chwili potrącił Brunona...

Stary nie wyprostował się. Do
wiedzia:

Й —Jestem Dubas... Przyjechali wprost tutaj... Co mam robić?
— Obserwujcie ulicę du Rhóne... 

Drukarnia A. żwierzyński

macyj udziela Zarząd.

tutaj, dowie się z pozostawionej not

— A tak, to dobrze. :

Jakiś staruszek w lachmanach,
laznym zbierał niedopałki od papierosów i wrzucał je do worka.

  
 

Lubień Zdrój. |
Sezon od 15 maja. Najsilniejsze kąpiele siarczane
i borowinowe. Leczy chioroby stawów, reuma-

choroby kobiece. Infor-
349—2

Stosując się do polecenia inspektora, Bruno napisał krótką kartkę

do Bergmansa i zostawił ją u portjera.

—Niedługo ten pan będzie się o mnie pytał. Sprawdziwszy jego toż-
Jest to bardzo jasny blondyn, bardzo

wysoki, młody człowiek. Zajmie się pan jego rzeczami, każe zanieść do

pokoju, który zamówi i powie mu pan, żeby jak najszybciej się ze mną

W tej chwili przybiegł chłopiec hotelowy:

Rzucił tylko jedno słowo „Metropole” i powiesił słuchawkę,
Wielkiemi krokami, prawie biegnąc, udał się Bruno w kierunku sie-

dziby poselstwa niemieckiego, odległego od hotelu Vctoria o  paręset

Kiedy zbliżył się do wielkiego portyku, ozdobionego koszami kwia-
tam Ponthieu six z Scholzem przy kie-

zgięty we dwoje,

— Cóż u djabła?... Nie możecie uważać...
tknął tylko brudnej

stowa Nr. 1.

   

PRZECIW
KATAROM

L. pow. 79/34 Kom. Kz

 

(ckoło

  

Sprzedam z całkowitego zbioru

TRUSKAWKI (Sharfless)
franco s'acja załadowcza pod Małkinią.

Oferty z podaniem warunków sub „J. K.“ do
Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej, Sp. z

o. o., Warszawa, Marszałkowska 124.

2000 kg.)

 

2 i 3 pokojowe w
brzegiem

 
Letniska

lijj przy szosie Niemeń-

czyńskiej 2, z wodociągiem I kanall-
zacją, lodownią, ogrodem Inspekto-
wym I parklem, oraz dojazdem auto-
busem, — do wynajęcia. Cena 200 do

300 zł. dowiedzieć się Wileńska 32
m.4godz. 17—13-a.

willi położonej nad

 
 

Sprzeda

OKAZYJNIE
do sprzedania:

szała amerykańska
książek, fotel — dębo-

we; łóżko biaie na siatce
sześć krzeseł wiedeń-
skich, 2 samowary. Za-

kretowa 7 — 6. Ogl. od
godz. 4 — 6. 447—3

 

  
atki, gdzie ma pana szukać.

ostrym kijem że-

 

W

czapki i po-  

biurko,
do

Sklep spożywczy
w centrum miasta, dobry
punkt, z powodu wyjaz-
du sprzedam niedrogo.
Wiadomość w  Admini-
stracji „Dzien. WiL“

452—2

KUPI
MASZYNĘ

DO PISANIA
w dobrym stanie. Tatar-
ska 26 — 6. 457—2 
22

— Hej! Bruno!
. Przy skraju chodnika stał duży motocykl, a na nim siedział

kiem w zakurzonem ubraniu i zatłuszczonych od dołu spodniach beź
czapki, Jacques Ber$mans.

etno położył palec na ustach i szybko zbliżył się do olbrzymieg”

(z przed 85 lat) i komód-
ka antyk do sprzedania.
Tatarska 17—17,  24—2

42AŚ a0 ae NT

2 POKOJE do wynaję-
<ia z utrzymaniem przy
inteligentnej rodzinie, z
wygodami, na 1 p, w
ogrodzie, w pobliżu Ka-
tedry.  Dowiedzieć się:
Mickiewicza 4, w pie-
karni od g. 4 do 5.

123—2

Jeden lub 2 pokoje bez
mebli, w centrum miasta
z osobnem wejściem do
wynajęcia dla samotnych
lub emerytów. Parter,
słoneczne, jasne. Wiado-
mość w sklepie spożyw-
czym, Wileńska 10.

223—3

| RÓŻNE

Potrzebna służąca do
wszystkiego z dobrem
gotowaniem. Solidne re-
komendacje niezbędne.
Adres: Sosnowa 17 m. 4
od 9 do 11 zrana. 139-3

Poszukuję służby do
wszystkiego znam do-
brze kuchnię. Posiadam
debre rekomendacje
świadectwa J Jasińskie-
go 13—4: 188—1

  

Potrzebna inteligentniej-
sza młodsza służąca do

1 pal. Leg. podaje do
wiadomości, że z dniem
7 maja 1934 roku zwolnił
Jana Kornego dzieržaw-
cę kasyna z powodu nie-
opłacania zobowiązań i
nie będzie regulował
żadnych rachunków za
zwolnionego Jana Kor-
nego. Wszelkie zobowią-
zania wydane Janowi
Korny'emu tracą z dniem
1V b. r. moc obowiązu-

| jącą.
i Zarząd Kasyna

Podoficerów
1 Pal. Leg.

,  Rodowita francuska
' poszukuje kondycji na
|lato w domu obywatel-
„skim. Jagiellońska 9—13
do 7-ej wiecz, 456—2

| Wytwaliikowany
| rolnik poszukuje posady
Rządey lub leśniczego.
referencje poważne, (II.
Zamkowa 4 m. 7. grz

a
DRUKI

  

 

| PILNE
| BIŁETY
| WIZYTOWA

ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARWIA

la TWIERZYŚSNJEGU |
Were, umiejąca|Mostowa ul. Rr.1.
gotować. iśmienna. — laton
Zgłaszać się tylko ze aż 1206
świadectwami. — СагБаг- | CE N Y NISKIE
ska 1 m. 25. godz. 8 — 9
13—5 pp.

— Jasques! Co u djabła...
— To skomplikowana

Odpowiedzialny Redaktor ST

historja!

(D. c a.)

ANISŁAW JAKITOWICZ,

 

.

liko Pociąg towarowy wykolei ją!
„Wskutek ego mój miał cztery godziny opóźnienia. Wólałewwięckod i
motocykl i tym sposobem jestem już tutaj... Trochę
i zakurzony... ale nic nie zmęczony... Gdzie Astrid?

Brunoopowiedział przyjacielowi o wszystkiem, co zaszło przez e
czas w Gznewie. Na myśl, że kobieta towarzysząca bandytom, moś!*
być jego narzeczoną, Jacques nie mógł się już pohamować, Zgrzytał zę”
bami i jego wielka pięść zaciskała się groźnie na kierownicy. 3

3 Doszli až do bulwaru i z miejsca, gdzie rozmawiali, mogli obserwO“
wač pustą prawie ulicę przed hotelem...3 Masz: ta
jeszcze ciągle przy chodniku... A PO ;

———

L

Žebrak oddalił się, Bruno zaś wzruszył ramionami i udaw.
otrzepuje z kurzu. |

Przechodząc przed otwartemi drzwiami, spojrzał na szerokie schody:|
prowadzące do westybulu, trochę przez ciekawość, trochę dla odwróce* |
nia twarzy od szofera amerykańskiej maszyny. Zobaczył ciężką sylwet|
kę grubeżo portjera Niemca, obszytego galonami na wszystkich szwach:|

i przeszedł dalej. $
2 Doszedł do rogu gmachu, skręcił w małą uliczkę na lewo i zaledwić|

znikł szoferowi Scholzowi z oczu, usłyszał wołanie:

ał, że się

okra“

coprawda brudny |
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