
 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rok XVIII,
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REDAKCJA i ADMINISTR
Administracji i Drukarni 1

20 do 24-ej.

wn

ACJA: Wilno, Mostowa 1.

2-44.

iedziele od 12 do 13-ej.

Telefon Redakcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.  

   

  

 

  

  

  

 

  

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i 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. Terminy

druku mogą być przez Fidministrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia

 

 
OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

Wilno, Micklewlcza 28 tei. 13-65.

zwłaszcza w okręgu Dyneburskim, znajdą energiczne poparcie wśród
kierowników nowego rządu.

siedzeń sejmu, ale na zamku kró-
iewskim na Hradczanach w sali hi-

iały się wielkie czasy starej demo-
kracji w historii narodu czeskiego.

m E. FSE „Dziennik Wileński" w chodzi Konto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

e ® . 3 . еB kaitintiaaa ask iikot a Autonomja szkolna w Łotwie  Przed wyborami prezydenta'«| Mibokadniejzą spėlinilną instytncją bantową w Pole je g zagrożona republiki Czechosłowackiej- УВОЖАОZRIREEA EBABYSA4:SEZO ® WackIej.i 6 CENTRALNA KASA 6 € wama od NanKorespondenia.) Jak wybierany będzie prezydent? W historycznej sali Władysława Ja-° | @ = ы sP ŁEK ROLNICZYCH ® RYGA. Przewrót państwowy, jaki dekonal się w Łotwie w dniu 16| giellończyka, Poprzednie wybory. Wybór T. G, Masaryka zapewniony.© istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej. © maja r. b. wywołuje poważne zanłepokojenie w kołach mniejszości na- (Korespondencja własna)
i ® daje całkowitą pewność zwrotu wkładów © rodowych. „Nie uiega najmniejszej wątpliwości, że autonomje kulturalne P ю SLS aniaš GodI najwyższe oprocentowanie. są poważnie zagrożone. Niepokoi zwłaszcza społeczeństwo polskie wy- 3 raga, w maju. stošė mieć będą tegoroczne wybory„18 zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów © |wiad, udzielony przez nowego ministra oświaty Adamowitsa pismu fin- Dnia 24 majo odbywać się będą śłowy państwa.
d. a kraju, gdyż wsplera kredytem najliczniejszą rzeszę QQ |landzkiemu „Helsinkin—Sanomat“, w ktėrym nowy dyktator szkolny o-| wybory prezydenta Republiki Cze- Dokonanie wyboru prezydenta, 2 a i a temsamem łagodzi © RRC: że w dziedzinie szkolnictwa muszą być przeprowadzone pe-|chosłowackiej. Od dłuższego już cza- w historycznej sali zamku królew-e PZKOSZWZA * wne reformy i reforiiy te odbędą się pod haslem „Lotwa—dla Loty-|su czyniono przygotowania do tego skiego nie jest w sprzeczności z tra-а- | @ Składając swe 03"19‘::‘:" y ZEma ch © |szów". Zasadniczej zmianie ulegnie ustawa o powszechnem nauczaniu z| doniosłego aktu politycznego. Tym dycją republikańską. Na zamku pra-
г- | $p  mujemy nietylko korzy: 3 аbik e, aie służymy także © grudnia 1919 r., jako przestarzała i nie odpowiadejące chwili obecnej.|razem wybory bowiem odbywać się skim nie bawili zawsze tylko Habs-© I sprawie pubiicznej. 6 Istnieje niebezpieczeństwo, że prądy, łotyszyzacji ludnośći polskiej, silne|będą nie jak dotychczas w sali po- burgowie. Przez Hradczyn przewa-

©
®

а-

i-

Duże wrażenie wywołała wiadomość o aresztowaniu naczelnika bia-
łoruskiego oddziału ministerstwa oświaty Pigulewskiego, który niezwłocz-

storycznej, wybudowanej w latach
1493-1502 przez króla Władysława nie został zwolnieny ze stanowiska.

 

 

 

Jagiellończyka. Tem większą donio-

 

Nawet w demokratycznej Francji
nie wybierają swego prezydenta w
gmachu izb ustawodawczych, lecz

„posłowie i senatorowie dla dokona-

«| loński mińisier spraw zagródicznych w Warszawie. ои оана | bada akta gromadzą się pod а:
й na jryżem w historycznym zamku wer-

a TALLIN (Pat). Minister spraw estońskiego, poseł czeskosłowacki| O rzewroóc 6: w u ar i | salskim.

o zagranicznych A. Seljamaa w jGirsa DY poseł austrjacki Peles, ® | Е Wyborypiasisiačių będą wroku

3 -wię wiceministra Гаге!ега wy- ger, a wani rz rządzie żer obecnym maniłestacją ogolno-naro-
k, Z dziś o godz. 10.20 Pó ci | aPE, RY |, SOFJA. (Pat). Po przejęciu wła-; mować stanowisko wobec nowego _ SOFJA. (Pat). Wczoraj wieczo-|dową,— ogólno - oai Jego
u” | lotem LOTu do Warszawy. Mini-| WARSZAWA (Pat. Program dzy z rąk gabinetu, który ustąpił,| rządu. „Porozumienie demokra- rem grupa komunistów, składająca wybór jest zapewniony. Głosować

e| strowi towarzyszy małżonka. pobytu estońskiego ministra spraw Premjer Georgjew. odbył dłuższą| tyczne” z pod znaku Cankowa wy- się w przybliżeniu z 20 osób, usiło- będą wszystkie stronnictwa dzisiej-
» WARSZAWA (Pat). Dziś przy-| zagranicznych przewiduje w środę, 97mowę w ministerstwie spraw za- stosowało odezwę do swoich człon- wała demonstrować, Gdy jeden z szej koalicji rządowej, głosować bę-
е- był samolotem z Tallina minister |dn. 23 bm. w godzinach rannych granicznych z b. premjerem Musza-| ków, wktórejpoleca poprzeć nowy przywódcówchciał wygłosić prze- dą stronnictwa opozycyjne, ba, na-

13 spraw zagranicznych Estonji Sel-|wizyty oficjalne oraz złożenie wień- , Rowem. Rozmowabyła prowadzona rząd, Wielu wybitnych działaczy mówienie, policja rozproszyła de- wet stronnictwa niemieckie, tak, że

re | jamaa z małżonką. Na lotnisku cy- |ca na grobie Nieznanego Żołnierza W atmosferze całkowitego zaufania|„porozumienia  deniokratycznego”, monstrantów. Podczas zajścia jeden pomijając nic nie znaczącą demon-
ło wilnem na Okęciu powitali gości|i śniadanie u prezydenta Rzplitej. AT ; zbližonych do Barewa iMolowa, ze 2 komunistów został lekko ranny. strację komunistów, powiedzieć bę-

J, | estońskich minister spraw zagra-|W godzinach wieczornych obiad i OFJA. (Pat). Z rozporządzenia |swej strony w deklaracji, ogłoszonej dzie można, że T. G. Masaryk wy-
9“ | micznych Józef Beck z małżonką, | raut w ministerstwie spraw zagra-|PSmera Jee pobory mini- w prasie, poparło program nowego brany będzie jednogłośnie. Będzie
Y | podsekretarz stanu Szembek, mini- |nicznych. Następnego dnia, t. į. 24 strów zredukowane zostały o 50|rządu, zwracając się jednocześnie z 5 z to po raz trzeci a właściwie już po
e” | ster Schaetzel, wyżsi urzędnicy mi-|bm. śniadanie, wydane przez preze- |BToc. Nadto premjer wydał zarzą- apelemdo opinii publicznej o współ- Wiadomości raz czwarty. Dnia 28 października
W| misterstwa spraw zagranicznych z |sa t-wa polsko-estońskiego w yacht- seenip, ażeby liczba samochodówdziałanie przy realizacji haseł rządu. ь 1918 r. T. G. Masaryk jeszcze pod-
e| dyr. gabinetu ministrem Dębickim klubie oficerskim oraz obiad w po- A w dyspozycji ministrów, Komitet wykonawczy partji rady- telegraficzne.; czas swego pobytu w Stanach Zjed-
r.| 4 szetem protokółu dyplomatycznego|selstwie estońskiem. Odjazd mini-|708 z znacznie zredukowana, Roz-| kalnej (grupa Stankowa). postanowił ZAGRANICZNE. noczonych obwołany był entuzja-
“ | Romerem, póseł estoński Pusta zjstra Estonji nastąpi tegoż dnia |a wok to kasuje również sa-|również poprzeć rząd. Komitet wy-| «x Minister Barthou zdał sprawę |stycznie przez cały naród prezyden-małżonką, członkowie poselstwa|wieczorem. у onki, wobec czego ministrowie bę- |brał specjalną delegację, która uda- premjerowi Doumergue'owi z (obrad|tem republiki. W kilka dni potem, Belgijska misja wojskowa w Warszawie.

WARSZAWA. Pat.-— W dniu dzi- mi mu oficerami złożył wieniec na
Popo:

dą odbywali podróże w ogólnych
wagonach. Skasowane zostaną tak-
że dodatki do penkyj.

SOFJA (Pat;. Król Borys podpi-
sał dekret, miarujący szefem sztabu

ła się do premjera Goergjewa, któ-
remu zakomunikowala powyžszą de-
cyzję komitetu wykonawczego. Inne
ugrupowania rozważają sytuację, ce-
Jeri ppwzięcia odpowiednich uchwał.

Rady Ligi Narodów w sprawie Za-
głębia Saary i rozmów przeprcwa-
dzonych w tej sprawie.

** Na zarządzenie sądu krajowe-
go w Wiedniu wypuszczeni 26712-

dnia 14 listopada 1918, kiedy w hi-
storycznej sali sejmu czeskiego zgro-
madziło się rewclucyjne. Zgromadze-
nie Narodowe T. G. Masaryk wy-
brany został przez Konstytuantęsiejszym przybyła z Brukseli doj grosie niażninego żołnierza. generaln ъ 1 В р tę* ” alnego generała  Ueorgjewa,|Poza wyrazami uznania ze strony i ierw: Ргегу@ Republikw l k łudniu wiceminister spraw wojsko-! 2 ec у : : : ; В I! na wolność członkowie zarządu |pierwszym Prezydentem Republiki

) !"Г'З‘::.у. bę iAi butai ao u ze Sawoj-Skiedkowski że ała szefa sztabu gene-o organizacyj ZE: partji socjal-dornokratycznej,  are-|Czechosłowackiej. W, konstytucji tej

ke Laite de Castro na czele,| dejmował gości obiadem w kasynie : mych zgłosiły na ręce rządu goto-|sztowani w lutym pod zarzutem |wyraża się największą wdzięczność

r1-

  „dywizji| O godz. 12-ej w południe gen. Lai-
te de Castro wraz z towarzyszący:

garnizonowem.
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1SIT RRCWZORZERSEGG |PU"mistrz Seitz i dr. Danneberg. wybierani mogą być w przyszłości

21 dy CIEKAWE2 JAK TO ZROBIONO? B AA ćw Pnkra notuje poglske,tylko dręikórókaka: : 5 = :
- „ Fat— orochowie, Be- Kandydaci zgioszeni na tych listac й ako 'winew przybył do Men- Dnia 27 maja 1920 r. o aiy
z poka, a sę kos dj ZEE age do radyi Kongres socjalistów francuskich. ny Assis: w d A modelio się drugie 22 į wybrany Lis
(į| lowie, ołbunowie, Rožyskac skich. Zgłoszone listy (wysunęły ja В У 2 Pa n ‚ . |się nietylko z Dowgalewskim ale|znowu T. G. Masaryk, ktory korzy-

Berežnie zgłoszono tylko a Jednej!ko hasło wyborcze współpracę go- SA ej er I a= AE swobodędecyzji, Opierać ać išukijai | z SrbycaNEe w po-|stając z folieBoje aha GORA
„. | liście kandydatów do rad miejskich, |spodarczą społeczeństwa polskiego Aaaa Z Toksie p: o 2 5sr przy użyciu sił wojskowych |jiżą Mentony Trockim. nego, kandyduje na prezydenta po
żo wobec czego w wymienionych mia-|i wszystkich ianvch narodowości. rzybiš 2.000 delegdtów. Po 2 z” 2 ZA z pogrążeniem ** Wycieczka dziennikarzy Il-|raz |rzeci w roku 1927, a więc w
sd stach wybory mie odbędą si, a . ; . «1 12... irasai ponikikyci ыSz a gy= (Pat, Nu Polio 4 ESA = gro z e siedm lat później, dnia 27. =s

z| ° > „|trybunę leader partji Leon Blumi |cjalistów-blumowców w Tuluzie w |zScą >, Y99Cne, opuscla _enin"|miu latach od tego ES
-| Aresztowanie sprawców  ohydnego |vyciosi wielką” mowę polityczną. dalszym ciągu prowadzona jest dys [Arad udającsię do kraj dono. rycie b.7 odbywajasię wybory trze”

Г d Kr k © Odpowiedzialność za ostatnie wy-|kusja nad polityką partyjną, w któ- išiė 44 wióki wybitnych wałów eta: =. 2 BE Cz 8 =; RE

y- mordu w akowie. padki we Francji Blum zrzucił na |rej zabierali głos deputowani i de- |ny "różnych narodów wysunęło kan- a OBA Ё z” y Bo ei
0 KRAKÓW (Pat). Dzis popołu- nież wspólników morderstwa doroż- radykałów, a przedewszy:tkiem na |legaci poszczególnych okręgów. dydaturę prezydenta unji paneuro- L zostanie = 5 a, pz Sak:
1y| dniu zaaresztowano sprawców po-|karza Wanuta oraz ślusarza Dańca. Herriota, który miał odrzucić ofertę |Jeden z nich wzywał do nieograni- pejskiej hrablego  Coudenhove- Ai D Ka SAdadr

j- | twornego morderstwa służącej Garn- Przy aresztowanych znaleziono 500 socjalistów ; nie chciał utworzyć z|czenia działalności partji wyłącznie Calergiego na laureata tegorocz- szem świętem całego narodu i pa

carzówny, Są nimi KazimierzSchen- |zł. gotówką, 20 dolarówek, rewol- nimi wspólnego frontu. do akcji na terenie parlamentu, bo|nej nagrody pokojowej Nobla. "=" didikas © Wodwkia
je| kirzyc, relegowany student akademji wer, 2 zegarki złote i austrjacki= Blum omówił wypadki 6 lutego. |życie wykazało upadek parlamenta-| | ** W czasie Zielonych Świątek laci ie ad З >
7| sztuk pięknych, Stanisław Bobrzyc-|krzyż Verdienst-Kreuz, który zginął Premjer Daladier zawezwał wów-|ryzmu. Inny inowca wzywał doj wydarzyły się w Niemczech liczne kowe:Zółasdzaia Narodowógć,

IB
RT
EB

TP

 
ki, handlowiec i jego brat Włady- |dr. Nuessenieldowi, w którego mie-

SOFJA (Patl. Bułgarska agencja
telegraficzna donosi: Poszczególne
partje polityczne poczynają już zaj-

czas Bluma i poinformował go o

wość współpracy różne inne orga- 

sław, relegowany student akademii
sztuk pięknych. Aresztowano rów-

| dwuch alternatywach, przed jakie-
į 288 staną! rząd: dymisja gabinetu al-
bo proklamowanie stanu oblężenia.

szkaniu dokonano morderstwa.

 

Zbrojenia Niemi
PARYŻ (Pat). „Pariser Tage-

blatt“ w obszernym artykule zazna-|
cza, że Niemcy od czasu dojścia hi-
tleryzmu do władzy przeprowadzają
wielkie zbrojenia. Nad zbrojeniami
temu czuwa specjalna komisja usta-

ec hitlerowskich.
też niektóre zamówienia dla prze-

j mysłu niemieckiego. Krupp į za-
kłady Rhein-Metall w Duesseldor-

|fie fabrykują lawety do dział prze-
ciwlotniczych, które mają strzelać
pod kątem 90 stopni, czyli zupełnie

|

Blum sprzeciwił się jednemu i dru-
giemu, podkreślając, że rozruchom
faszystowskim należy przeciwstawić
się środkami republikańskiemi i do-
radzał Daladierowi, by pozostawił

mizacje.

podjęcia akcji rewolucyjnej, by zdo-
być władzę, Socjalista Żyromski
uważa, że byłoby niedorzecznością
rzucać siły ludzkie przeciw tankom
i armatom, jakiemi rozporządzą Ка-
pitalizm, natomiast masy robotnicze
rozporządzają taką wielką siłą, jaką
jest strajk powszechny.

i

Kongres neosocjalistów.
PARYŻ. (Pat). W niedzielę roz-

począł obrady kongres neosocjali-
określony czas premjera przez izbę,
za wyborem przez premjera mini-

(więzieniu śledczem,

zdrady stanu.
rządu zostali

Dwaj członkowie za-
dalej zatrzymani w

a mianowicie

katastrofy samochodowe. W Ber-
linie została zabita 1 osoba, 2 cię-
żko ranne. W Eisenach (Turyngia)
samochód wjechał na słup telegra-
ficzny 1 osoba poniosła śmierć, 6
ciężko rannych.
sg ** Powrócił z Ameiyki do Sztok-
holmu prof. Cari Hammerlund, czło-
nek |Instytotu Badań Agronomicz
nych w Sztokholmie. Prof. Ham-
merlund odbył w Boliwji szereg
wypraw, których celem było edna-
lezienie gatunków ziemniaków nie
ulegających przemarznięciu. Wy-

 

dla Masaryka, postanawiając, że Ma-
saryk wybierany może być bez ogra-
niczeń, podczas gdy jego następcy

by. imieniem narodu zamaniłestować
przywiązanie do głowy państwa, któ
ry w najcięższych czasach umiejęt-
nie kierował losami państwa: Na try-
bunach zasiędą członkowie korpusu
dyplomatycznego, _ przedstawiciele
nauki, organizacyj społecznych i pra
sy. Po dokonaniu aktu wyborów pre-
zydent złoży ślubowanie wierności
Konstytucji i Republice.

wyka

Sała do wynajęcia

 

 4) lenia planu mobilizacji przemysłu |pionowo. W] pierwszej połowie paź- й 2 1

> kala, dei © abe Alówydkik Šoki dbiegicżć piankę stów, na którym m. in. dep. Cayral|strów, których liczbę należy zmniej- w 0 R cms as Bin
lo, | sterstwie Reichswehry. Fabryka |Sommerda wyprodukowały kilka-|wygłosił referat o reformie państwa. |szyć, za zmniejszeniem ilości depu- kó zwecj SPRAW PYPIOIA Od 23 1 0d 605 8.Wwiecz

Kruppa, pisze dalej dziennik, od cza- |naście tysięcy pocisków 170 mm.|iWypowiedział się on za konieczno-|towanych, za zastąpieniem senatu ж mw

su dojścia do władzy Hitlera, przy- |oraz tanki. Nie mogąc podołać wiel- |ścią zniesienia głosowania obwoda-|przez radę gospodarcząi za геогфа-| оааниинысасончанислисдчацичзодетоснтижикНЕ ИО
Il jęła nowych 4.000 robotników, któ- |kim zamówieniom, firma Rhein-| mi, wzmocnieniu Pe wykonaw= o» administracji i ze

rzy fabrykują brońwdziałach, które |Metall zmuszona była odstąpić część|czej, zniesienia senatu, zmniejszenia ongres następnie owiedzia la
I i . 4 sa B liczby deputowanych, rozszerzenia|się La Ria partji Sowiecka 4-abrygada.

   
dotychczas labiykowaly wyłącznie
lokomotywy i samochody ciężarowe.
Od października ubiegłego roku za-
kłady Kruppa produkują lawety do
armat 71/2 do 9 cm. Specjalne war-
sztaty oznaczone znakami M. M.-9
przystąpiły do Ludowy lawet armat-
mich kalibru 209 i 208 mm., z któ-
rych ostatnie są tego typu, co słyn-

zamówień fabryce lokomotyw Bor-
siga w Berlinie. Pociski produkuje
się również w zakładach Bochum-
Verein, gdzie przyjęto nowych 1,400
robotników, by podołać zamówie-

prerogatyw rady gospodarczej i for-
mą korporatywną ustroju państwa,
Iktóre może dać najlepsze rezultaty.
Mim.  Marqueta zebrani powitali
głośnemi oklaskami.

do kampanji za rozwiązaniem izby,
prowadzonej przez pewne ugrupo-

reformy konstytucji z 1875 r.
Pod koniec posiedzenia komen-  niom. Fabryka wyrabia dziennie

2.200 pocisków 27 cm. 1 2.000 po- | PARYŻ. (Pat). Z dalszych prac
cisków 105 mm. Wi trakcie fabry- |na kongresie necsocjalistów zasługu-
kacji są obecnie pociski do grubych |je na uwagę wystąpienie Vandome'a,

 

  

 

  

         

ne grube Berty. Dziennik wymienia

|Ruch nowopogański w Niemczech.

 Bert. : i

BERLIN. (Pat). Radykaine gru- ników w partii narodowo-socjali- |
| py opozycyjne w ruchu niemieckich stycznej. Członkowie tej organizacji,

chrześcijan, zwalczające nowy kie- obowiązani są złożyć przysięgę, że
runek kościoła prołestanckiego w nie posiadają krwi żydowskiej, ani |
Niemczech, połączyły się w jedną kolorowej i nie należą do związków
organizację pod nazwą memieckie- | wolnomularskich ani do jezuitów.|

go ruchu wyznaniowego. Przywódcą | Godłem organizacji jest ziotesłońce |
tej organizacji, która zwalcza ko- | w kształcie koła zębatego na tle|

 

który nie widzi możności wspólnej
akcji republikańskiej na terenie
parlamentarnym. Następme przema-
"wiał neosocjalisia Montażnor, który
stwierdził, że Francja przeżywa o-
becnie okres rewolucyjny. Dzień 6
lutego wykazał wielkie zaniepoko-
nie mas. Wiele mówi się o wolności,
ale należy przedtem zaprowadzić
porządek, bez którego wolność jest
niemożliwa.

PARYŻ (Patj. Na wczorajszem

tował tekst końcowej rezolucji de-
putowany Dea... Wi rezolucji tej
kongres wypowiada się za prowa-
dzeniem organicznej polityki gospo-
darczej, która umożliwi odrodzenie
śospodark; francuskiej i utrzymanie
równowagi budżetowej. Dalej żąda
walki z bezrobociem, uznaje ko-
nieczność obrony państwa, potępia
jednak uciekanie się do mechanicz-
mego rozwiązania w rodzaju pod-
wyższenia służby wojskowej do
okresu 2 lat. Deputowany Marquet
upoważniony jest do wejścia wej
własnem imieniu w skład rządu ro-

wania, oraz postanowił domagać się|

MOSKWA :Pat)) W moskiew-
skich kołach partyjnych wybuchł
niezwykły skandal.

Komunista Szarow, członek partji

jąc pewne fakty z ich karjery poli-
| tycznej,

Jak się okazuje, system wzajem-
inych poręczeń jest w partji dość

z r. 1920 złożył podanie o przyjęcie szeroko stosowany, zwłaszcza, jeśli
go do i-wa t. zw. starych bolszewi- | chodzi o stwierdzenie udziału wwal-
ków, twierdząc, że brał udział w; kach czerwonej armji lub oddziałach
walkach przedrewolucyjnych.

Przy poszukiwaniach archiwal-
nych wyszło na jaw, że nie był on
robotnikiem, za iakiego się podawał,
lecz tylko urzędnikiem ielegrafu.
Ponadto znaleziono jego podanie o
posadę w byłej carskiej policji.

Szarow został wydalony z partji
wraz z 3-ma poręczycielami, za któ-
rych on zkolei ręczył, potwierdza-  

m ы 1

partyzanckich w wojnie domowej,
,co stanowi m. in. tytuł do zwolnie-
nia z wszelkich podatków i uzyska-
"nie różnych ulg 1 przywilejów. 3

UL
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki olakaty, bilety wizytowa

ścioły katolicki i protestancki, zo-| niebieskiem. Ruch  nowopogański |posiedzeniu kongresu neo-socjali- |zejmu partyjnego premjera Doumer- rodowej prowadzono polit Poed
2 stał prof. Wilhelm Kauer, jeden z domaga się, by państwo uznało go |stów deputowany Cayrel zreferowal |gue'a. O ile požądany jest rząd ro- DK i reakcji. Pawa re- PRZY"rakija

_ | wybitnych działaczy nowego pogań- |jako trzeci kościół, rown-uprawnio- [projekt reformy państwa, w którym |zejmu, o tyle partja sprzeciwiać się |zolucja przyjęta zostałą jędnó- WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
r : a, posiadajacy wielu  zwolen-'ny z katolickim i protestanckim. wypowiedział się za wyborem na |będzie, by pod pretekstem unii na-myślnie,
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Pod OJUSKYM
sztandarem. rządu. z tą konserwatywną „współpracą z Paryż - (KAY), Rządy we Francji | składania

RSE: P. Prystor, zdaje się, swojem|rządem?? Chyba nie, tylko widocz- od lat spoczywają w rękach O Adas T. ka: ia
Ogłoszona w dzień. Zielonych ieni dodał ostrogi sana-;nie to jakieś : i d 6 i i Зя ОН Наprzemowieniem, & ) grymasy. nictwa radykałów. Było publiczną ta skich przyp. red.) i Wielkiemu:

Świąt odezwa Narodowego Komitetu|cyjnemu konserwatywnemu „Czaso-

Wyborczego jasio i wyraźnie formu-

je stanowisko obozu narodowego

wobec nadchodzących wyborów do

Rady Miejskiej w Wilnie

Wybory te dia naszego obozu nie
są celem samym w sobie, nie są

wyprawą po „złote rumo“ posad i

synekur, ale są jednym więcej eta-

pem tej pracy dla Polski i nierozer-

walnie z Polską złączonego Wilna,

jaką obóz narodowy wśród ciężkiej i

zmojnej walki niezłomnie i wytrwale

prowadzi.
Jest to walka o Polskę narodo-

wą, zapewniającą Narodowi polskie-

mu w jego własnemu Państwie na-

leżne mu stanowisko wyiącznego

Państwa tego gospodarza, Polskę,
uwolnioną od obcego, pasorzytni-

czego zywiołu żydowskiego, tę Pol-

skę, która jedynie przynieść może

lepsze jutro dla Polaków.

Program ter. streszcza się w

haśle: „narodowa $mina w państwie

narodowem!“
Jest to nie hasło oderwane od

życia, abstrakcyjne, teoretyczne, ale

hasło pełne żywotności i aktual-

ności. Na terenie samorządu miej-

skiego hasło to wyraża się w na-

czelnem żądaniu programu Narodo-

wego Komitetu Wyborczego: trOskli-

wej ochrony polskich warsztatów

pracy — ochrony w pocie czoła zdo-

bywanego dorobku polskiego rze-

mieślnika, kupca, robotnika i pra-

cownika umysłowego — oraz pol-

skiego stanu posiadania własności
nieruchomej w naszem mieście.

Na czoło swego programu sta-

wia Narodowy Komitet Wyborczy
hasło: „praca i chleb dla Polaków”.

Hasło to oznacza obronę przed za”
lewem żydowskim polskiej wytwór-

czości, polskie: pracy i polskiej

własności.

Obok gospodarczej strony tego

zagadnienia wysuwa się jego strona

moralno-kulturalna.
Obrona przed zalewem żydow-

skim naszych miast tc cbrona ośrod-

ków naszej kultury, obzoiia czy-

stości jej zasad. opartyca na religji

rzymsko-katolickiej.

Wilno jest jedną ze stolic ducho-

wych Polski — Wilno. grod, w któ-
laiis) M Euueq EzezarmsieN* UAI

świeci Bramie*, musi być wolne i
dalekie od wszelkich wpływów ju-

daizmu, występującego tu agresyw-

nie. Rządy w Wiilnie muszą spo-

czywać w ręku Polaków ikatoli-

ków, a nie żydów i ich popleczni-
ków.

Obrona polskich warsztatów pra-
cy oznacza dalej liczenie się ze sta-

nem majątkowym obywateli przy

wszelkich zagadnieniach gospodarki

samorządowej, a więc dążenie do

tego, by polskie warsztaty pracy nie
były obciążone nadmiernemi podat-
kami i daninami, abv prowadzona

była systematy:zna walka z bezro-

bociem przez celową i fachową or-

‹ ganizację robót publicznych.
To wszystko może być osiągnięte

pod warunkiem zachowania nieza-

leżności samorządu, czyli guy w Ra-

dzie Miejskiej zasiądą ludzie, którzy

nie będą głosowali na rozkaz, ani

z obawy, nie będą działali dia karje-
ry, czy innych względów: osobistych.

Obrona praw samorządu i kate-
$oryczne wymaganie, by do Rady

Miejskiej weszl: ludzie z charakte-

rem, dbający iedynie o dobro pu-
bliczne — nadaje programowi Naro-

dowego Komitetu Wyborczego jasną

i wyraźną barwę, staje się sztanda-

rem, który powinien skupić wokół

siebie wszystkich Polaków dobrej
woli, chcących zmiany dzisiejszych

stosunków.
Jako część wielkiego obozu,

walczącego o lepszą Polskę -— o na-

rodową Polskę — jako oboz, który

na gruncie wileńskim wygra! wieiką

sprawę zjednoczenia Wilna z Pol-

ską — miał słuszne i niezaprzeczone

moralne prawo Narodowy Komitet

(Wyborczy, gdy stwierdził w swej
odezwie, otwierzjącej jego kampanję

wyborczą:

„Występujemy z podniesioną

przyłbicą, bez maski, nie kryjemy

się obłudnie poza cudze tytuły, fir-

my i zasługi, а1> stajemy przed

JWami, Rodacy, jako obóz, który

powołać się może ze szlachetną

dumą, na swą pracę dla Polski i

Wilna.'

Konserwatywne rady pod adresem

 

wi”, który zamieszcza kilka z rzędu|

artykułów, zawierających różne rady

i przestrogi pod adresem rządu.

puje przeciw dałszemu trwaniu defi-

cytu budżetowego. |

wagi budżetowej, a zależy to od no-

wego premjera:
Bo w obronie każdej pozycji budżetu

znaleźć można niejeden ale sto jeden argu-

mentów. Potrzebujemy i szkół, i dróg, i

szpitali, i tego, i owego, i dziesiątego. Tak,

to wszystko prawda. Ale jeszcze większą

prawdą jest, że potrzebujemy równowagi

budżetu. „Kto nie umie obronić grosza pu-

blicznego, mówił arcysłusznie p. Prystor,

niech nie podejmuje się rządzenia krajem”.

Zadania. polityki deflacyjnej, a. już zwłasz-

cza deflacja budżetu — to są kwestje pro-

ste, nawet prymitywne. Za to wymagają że-

laznej woli, żelaznej energji. Jeśli „nie” p.

premjera Kozłowskiego będzie dźwięczało

jak zapora ogdnia artyleryjskiego, to będzie

miał sto tysięcy wrogów, ale na każdego

wroga sto osób, które będą k'ogosławiły

jego stanowczość.A jeśli jego „nie“ nie bę-

dzie ze stali, to jego rządy do żadnego

uzdrowienia finansów naszych nie dopro-

wadzą”.

W. dalszym ciągu słowa... gorzkiej

prawdy.

|Pol. Stroni
W artykule p. t. „Zadania nowe- | e oiGCK© wy-

go rządu” organ krakowski wystę- powiedziany został pogląd na zagad-,
nienie żydowskie w Polsce.

a: przyznaje, że ludowcy nie mieli do-
Trzeba dop:owadzić ao równo- tychczas urobionego na tę sprawę

jednal: teraz zajmują wy-poglądu.
|raźne stanowisko, Wi Polsce żydow-

DZIE

z prasy.
do rządu. Czyżby się tam cośPo!

Chłopi a sprawa żydowska.

W. tygodniku „Piast“, organi

NNIK MILENSKI

ukazał

Autorj

 

` OBRONA MASONERJI
na kongresie radykałów w Clermont - Ferrand. 

jemnicą, że w rartji tej, jak zresztą Wschodowi Francji.
dw innych, niemałą rolę odgrywają| „W przyszłym roku zażądamy od

e, wpływy masońskie, ale dopiero 0- kandydatów przedstawienia piśmien.
statni kongres w Clermont-Ferrand nych deklaracyj w sprawie szkoły

jrzucił jaskrawe światło na istotę i jednolitej. Musimy wymagać od par-
| rozmiary zależności obozu radykal- jamentarzystów - masonów nietylko
nego od wolnomularstwa, Generalny zwykłych przyrzeczeń, lecz formal-
sekretarz partjj p. Edward Pfeifier, nych zapewnień Dość już jest par-
wypowiadając niewinne i bojaźliwe ]amentarzystów - masonów, którzy
życzenie, by radykali „ byli przede- nam zawdzięczają swoją karjerę po-
wszystkiem radykałami ą dopiero po |ityczną i którzy zdradzili nas, boś-

,telji
,bowi państwa polskiego o własność |

jstwo stało się źródłem wielu ujem-
|nych zjawisk:
| „Żydzi — pisze — mają zawsze swoją
utartą politykę... Zawsze lubili łączyć się z

, silnymi naogół dobrze na tem wychodzili.

Czynią to także obecnie w Polsce, gdzie od

r. 1926 związali swe losy z obozem sanacyj-

nym, który odciął lud polski od wszelkiego
| udziału w rządach państwem. W klubie BB.
| znaleźli się Wiśliccy i Kirschbauimowie. W

|chwili, gdy niejeden syn chłopa polskiego
| gnije w domu u ojca po zdaniu matury z

braku posady, społeczeństwo widzi sporo
wychrzczonych i niewychrzczonych żydów

| aa wysokich stanowiskach urzędowych. Po-

lityczni reprezentanci żydowstwa widzą w

obozie sanacyjnym najlepszą podstawę dla

swego rozwoju. /W czasie, gdy synowie

chłopscy znikają z uniwersytetów, żydzi zaj

mują je w stosunku nieproporcjonalnym do

swej liczby, wytwarzając liczny narybek

| przyszłej inteligencji w państwie'.

Chłopi nie mogą ustosunkować

tem masonami, wyświadczył Francji my nie wymagal: od nich formalnych
wielką choć mimowolną pizysługę, zobowiązań”, |
bo walnie przyczynił się do zdema-| Przebieg kongresu w Cierment -|
skowania zakulisowych spręžyn žy- Ferrand wykazuje, że radykalizm
cia politycznego. Jego skromny de- francuski idzie na pasku masonerji.
zyderat rozpętał nieopisaną burzę Licząc się ze w:ględami taktycznemi
protestów. „To nie były krzyki—pi- į opurtunistycznemi, loże przyczaiły
sze „Figaro“ — lecz wycia, przety- się i zezwoliły na poparcie rządu po-
kane  przeraziiwemi  gwizdkami. jędnania narodowego prezydenta Do

Oddalenie powództwa
hr. Brassowej.

WARSZAWA. Pat, — Sąd apela-
cyjny w Warszawie wyrokiem z dnia
225 34 r. oddalił powództwo Na-

hr. Brassowej przeciwko skar-

majątków ziemskich Zagórze, Ostro-
wy i Kłobucko, zasądzając na rzecz
skarbu państwa polskiego 10,000 zł.

intysemityzm w Gdańsku.
Agitacja antiżydowska przybiera

coraz większe :ozmiary, Żydzi są za-
,niepokojeni i obawiają się czynnych
wystąpień ze strony hitlerowców.
Wielu z nich likwiduje swe interesy
i ucieka do Polski.
 

Od i1f-tu lat istniejąca szkołu „„ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj- Ktoś krzyknął: „A bas la calotte!* umergue'a. Ale nie ulega wątpliwo-

(Precz z duchowieństwem!). Prezy- ści, że przy pierwszej nadarzającej
zydent naprėžno usiłował przywró- się okazji pokuszą się o odzyskanie
cić spokój i musiał przerwaćposie- straconej z powodu afery Stawiskie-
dzenie. Krzyki rozlegały się jeszcze go dyktatury, a wtedy może dojść do
na dworze, a z ust oburzonych „bra- | walnej rozprawy między niemi a ży-
ci" padały oskarżenia „sprzedaw- "wiołańić patrjotycznemi.

Leader Chautemps

repliką przeciwko Pfeifferowi. „U-
czynił on, dodaie „Figaro“, publicz-
me wyznanie wiary masońskiej, Przy
znał się, że jest masonem od młodo- ,

Neusiedel w Burgenlandzie wygłosiłści i że szczyci się tem, Od masona-| 8
rji otrzymał kuiturę moralną(!) i do- | Wczoraj kanclerz Dollfuss przemó-
znał teraz głębokiego smutku, sły-,wienie, w którem ostro zwrócił się

WIEDEŃ (Pat). W; miejscowości

czyk, zdrajca”.
poczuł się w obowiązku wystąpić z ATRIAIK DESTEATRASTSSNTTEEBISTEASTTTTNRAGATT EEE

Dollfus przeciw hitlerowcom.

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
„Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
| Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo.

turecka, a na tępnie bolszewicka,
a taksamo nowe bruma!ne pogań-
stwo, które przypuści szturm na no-
wą Austrję, poiamie sobie kości.

kosztów procesu za obie instancje. |”

„Przestrzegamy znowuż z naciskiem] . tych Laci žo

przed jednem niebezpieczeństwem: przed YO ZE przyjaźnie,
wieś polska coraz wyraźniej uświada

pokrywaniem deficytu kredytem. W roku

zeszłym (budżetowym) skarb państwa za-

kredytował się u społeczeństwa na ogrom-

ną na nasze stosunki sumę 373 miljonów zł.

Cóż dziwnego, że w tych warunkach nie

nastąpiło tak pożądane i konieczne uzdro-

wienie rynku pieniężnego i kredytowego,

które jak to doskonale wytłumaczył na na-

szych łamach przed paru dniami p. „Fab”,

jedynie może być sygnałem do wyjścia zį

okresu depresji. Dzisiaj ex post można i;

trzeba nawet powiedzieć, że Pożyczka Na- |

rodowa, ogromny sukces, jeżeli chodzi o

stwierdzenie patrjotyzmu i zaufania nasze-

go społeczeństwa do reżimu, nie była po-

mysłem ekonomicznie bardzo trafnym. Zde-

moralizowała ona władze budżetowe, zaha-

mowała wysiłek oszczędnościowy, odroczyła

problemy zamiast je rozwiązać, zostawiła

nadto legat bardzo trudny: jak uniknąć di-

sagia obligacyj P. N., które przecież w sier-

pniu trzeba, gdzie wypuścić na rynek. Nie

ulega wątpliwości, że pod żadnyr: pozorem

powtarzać Pożyczki Narodowej nie wolno”.

„Czas' nie zaleca emitowania nie
oględnie biletów skarbowych. W ze-

szłym tygodniu akcje Banku Polskie-
go i pożyczka stabilizacyjna poszły
wgórę, tercze zaś spadły

Fłaussa przyszła w oczekiwaniu

p. Prystora na premjera, z którym
łączono oszczędności budżetowe, o0-

becnie zaś istnieje niepewność, czy

rząd nie zaciąśnie znowu pożyczki,
wypompowujące gotówkę z rynku.
W końcu artykułu „Czas”* mówi

o atmosferze moralnej, o zmianie me

tody dobierania sfer rządowych z

bardzo ograniczonego śrona. Należy

wciągać do odpowiedzialnych prac
nowych ludzi i nowe siły. Kończy
organ konserwatywny następującem

wezwaniem.
Z systemem lizania butów rząd musi

zrobić porządek, musi wyplenić służalstwo.,

Każdy dzień zwłok: jest dniem. straconym,

straconym dia Polski, dla rządu, dla reżi-

mu. Każdy akt faworytyzmu daje rządowi

jednego wątpliwej wartości zwoiennika i stu

wrogów Każdy akt szacunku dla odwagi

przekonań, dla poszanowania własnej god-

ności, każdy akt sprawiedliwości wobec

karjerowiczów przysporzy gabinetowi prol.

L. Kozłowskiego jednego wroga i tysiące

zwolenników i adherentów.

A niebawem po tym artykule zja-
wił się w „Czasie' drugi na ten sam

temat.
Pismo udziela rządowi rad, co ma

czynić. Przedewszystkiem odchodzą-
cy ministrowie powinni wracać do
swych zajęć, a nie otrzymywać po-

sad w nagrodę:
Nie jest objawem zdrowym, gdy nie-

mal cały obóz rządowy składa się z osób

zajmujących stanowiska publiczne i posady

państwowe. Wipływa to na rozpowszechnie-

nie nader szkodliwego przekonan.*, že każ-

dy, kto nie jest urzędnikiem jest pokrzyw-

dzonym. Do tego stopnia, że ktos pół żar-

tem, pół serjo niedawno dowodzi: że, kto

 

mia sobie ujemną rolę żydów w pol-
skiej rzeczywistości. Jakież z tego
konsekwencje?  Przedewszystkiem
handel produktami rolnemi musi się
znaleść w rękach chrześcijańska - a-
ryjskich. Także ustrój powinien być
zmieniony tak, aby wpływ żydow-
stwa na stosunki w państwie był zre-
dukowany do właściwej miary.

„Chłopi widzą, że toczy się olbrzymia
walka o byt i że w dużej mierze z winy

żydowstwa są w niej niesłychanie upośle-

dzeni.. Nadszedł czas, gdy zorganizowany
ruch ludowy musi wysunąć w sprawie žy-
dowskiej hasło wyraźne, zgodne 7 prawdzi-
wemi nastrojami wsi. Idą czasy, które nie

sząc, jak członek partji atakuje wol-
nomularstwo. Zakończył mowę o-
świadczeniem, że bronić masonerji,
to znaczy brunić republiki!*.

Incydent ten. charakierystyczny
sami przez się, nabiera jeszcze ja-
skrawszych rumieńców, gdy się na to
spojrzy pod kątem uroszczeń, z ja-
kiemi wystąpił konwent Wielkiego
Wschodu Franc'i w 1928 r.:

„Wolnomula1z - deputowany nie
jest wolny, lecz winien być ślepo po-
słuszny _ dyrektywom Wielkiego
Wschodu, nawet wówczas, gdyby to
stało się w sprzeczności z obietnica-
mi, danemi wyborcom. Nie wyborca 

znoszą nieszczerych formułek... Chłopi dą-
żyć muszą do unarodowienia handlu i wo-

góle pośrednictwa i do oddania warsztatów
pracy, zwłaszcza ziemi, w ręce polskiego

narodu, a to celem choćby zabezpieczenia

się, by czynniki niepolskie w ciężkich chwi-

lach dziejowych nia mogły współdziałać w

kierunku odcinania rdzennie polskich i pod-
stawowych dla narodu grup społecznych od

wpływów na państwo”.

MW czasie od 5 do 12 sierpnia br.
odbędzie się w Polsce zjazd Pola-
ków z zagranicy.

Przygotowania do zjazdu, który
będzie się odbywał w Warszawie,
Krakowie, Katowicach ; Gdyni, są
oddawna w pełnym toku.  Najważ-
niejszem zadaniem zjazdu będzie u-
chwalenie statutu światowego

| Zwiążku Polaków, co ma być uko-
ronowaniem Ikilkoletniej dziatalno-
ści Rady Organizacyjnej Polaków z
zagranicy.
Tegoroczny zjazd odbędzie się na

zasadzie specjalnej ordynacji wy-
iborczej, uchwalonej na V-tym zjeź-
dzie Rady Organizacyjnej,

Polonję zagraniczną oblicza się

na osiem rniljonów. Ogółem wybra-

nych będzie na zjazd 128 delegatów,
z tej liczby 40 ze Stanów Zjedno-
czonych, 17 z Niemiec, 10 z Francji,
10 г Rosji, 5 z Brazylji, 4 z Czecho-
słowacji, 4 z Kanady, 3 z Rumunji

utrzymywanie iączności pomiędzy sku-
pieniami polskiemi zagranicą, a lakże ich

łączności z Macierzą w imię jedności Naro-

du Polskiego;

organizowanie współdziałania pomiędzy
Macierzą a skupieniami zagranicą w zakre-
sie ich życia narodowego i organizacyjnego;

obrona dobrego imienia Pelski oraz in-

teresów narodowych w poszczególnych
skupieniach polskich zagranicą.

Cele powyższe mają być urzeczy-

`

bowiem winien tu występować z o-
brachunkami, lecz Wielki Wschód i
tylko on“.

Podobnie kategorycznym tonem
przemawiał również konwent w
1924 r.:

„Loża „Clarć', Wschód Paryża,
przedłożyła kongresowi Lóż okręgu
paryskiego propozycję zobowiązują-
cą parlamentarzystów - masonów do

ai0DY ITT INIT ET

Zjazd Polaków z zagranicy.
cie, poza granicami własnego pań-
stwa, potrzebują łącznej organizacji

nadrzędnej.
Tymczasem Polaków na wy-

chodźtwie nie usiłuje się łączyć by-

najmniej w imię jedności Narodu,

lecz w imię znanych dostatecznie

haseł sanacyjnych.

Cała Rada Organizacyjna Pola-
ków z zagranicy jest poprostu insty-

tucją sanacyjną Podobną imprezą

będzie sierpniowy zjazd i projekto-
wany Związek Polaków z zagranicy.

Kto śledzi niezależną prasę polską,
ukazującą się na wychodźtwie, i kto
bada bezstronnie zagadnienia naszej
emigracji, ten wie doskonale jakiego

rozbicia i zamieszania wśród Pola-

ków w Niemczech, Francji, Stanach
Zjednoczonych, Brazylji, Argentyny,
Czechosłowacji, Rumunji itd. doko-
nali właśnie mężowie zaufania tych
ludzi, którzy obecnie zwołują do
stolicy zjazd Polaków z zagranicy i

it d. myślą o stworzeniu „Światowego
Projekt statutu „Światowego|Związku Polaków z zagranicy”.

Związku Polaków* podaje następu-|  Miljony Polaków, zamieszkałych
jące cele: w różnych miejscach kuli ziemskiej,

można zjednoczyć pod hasłami ogól-
no-narodowemi jedynie, a nie pod
hasłami partyjnemi. Organizowany
obecnie zjazd Polaków z zagranicy
wypadnie 'zewnętrznie zapewne
świetnie, nie wywrze wszakże wpły-
wu na zjednoczenie Polonj; na emi-
gracji, jeśli będzie się ją usiłowało
skupić wyłącznie z punktu widzenia
przemijających | konjunktur  poli-
tycznych. Niestety, dążenia takie są
 

przeciwko narodowym socjalistom. Powyższe oświadczenie kanclerza
Na Austrji i Wiedniu, powiedział
m. in. kanclerz, rozbiła się nawała:

Zamachy dynamitowe
hitlerowców austrjackich.

 MIEDEŃ (Patj. Wi ciągu dni świą-
tecznych narodowi socjaliści doko-
nali zamachu dynamitowego na halę

| zdrojową w znanem uzdrowisku w
| Ischlu. Halą została uszkodzona.
WI miejscowośc; granicznej Schaer-
|ding, w Austrji Górnej, uleg! znisz-
|czeniu transformator elektryczny.
| Ponadto wybuchły tam petardy,
| przymocowane do balonów, wypusz-
iczonych z Bawarji Między ludno-

'

i

wywołało żywiołową owację zgro-
madzonych.

, ścią patrjotyczną i narodowo-socjali-
styczną doszło w Schaerdingu do
licznych bójek. _W. miejscowości
Dorf nad rzekę Tarun strzelano z

| zasadzki do policji, 2-ch policjan-
tów odniosło rany. Jak słychać, z
Salzburga wysłany został oddział
wojska ipolicji. Do 'obozu w Wel-
iersdorlie odstawiono znowu znacz-
ną ilosć narodowych socjalistów.

 

Czy spadek ma
WARSZAWA (Pat). W dniu dzi-

siejszym na giełdach wystąpiła wy-
raźna zniżka dewizy na Berlin, któ-
rą należy tłumaczyć ostatniemi wia-
domościami o niepomyślnej sytuacji
Banku Rzeszy oraz niemieckiego
handlu zagranicznego” Zniżka "ta
jednak, jak dotychczas, nić przybrała
poważniejszych rozmiarów. W War-
szawie notowano dziś dewizę na
(Berlin 208,80 wobec 209,25 w dniu
118 b, m.

Na niektórych giełdach wystę-
puje nieznaczne osłabienie dolara.
Spodziewane dziś orędzie piezyden-
ta Roosevelta w sprawie srebra mo-

WASZYNGTON (Pat).  Prezy-
dent Roosevelt zwrócił się do kon-
śresu z zapowiadanym od pewnego
czasu orędziem w sprawie srebra.
Orędzie zaleca udzielenie rządowi
pełnomocnictw do wydania ustaw,
mających na celu wprowadzenie po-
krycia srebrem obiegu pieniężnego.
(Pokrycie to ma stanowić 25 proc.
ogólnego pokrycia  kruszcowego,
reszta przypadnie na złoto. Przyj-
mowana będzie zapłata w srebrze
za zakupy czynione w Stanach
Zjedn., przyczem srebro to zarówno
jak i srebro kupione na rynku kra-
jowym będzie liczone po 50 cts. za
uncję. Roosevelt wspomina w orę-
dziu o międzynarodowem porozu-

| mieniu w sprawie bimetalizmu jako
|o ostatecznem rozwiązaniu proble-
imu srebra. P.zy tej sposobności
| Roosevelt komunikuje, że rozpoczął
już z sąsiedniemi krajami rozmowy,

| dotyczące równoległego użycia sre-
„bra i złota jako podkładu pienięż-
|nego. Orędzie domaga się również
„pełnomocnictw do przejęcia obec-

 

rki niemieckiej?
że w najbliższym czasie wpiynąć na
jpłynność waluty  amerykańs::iej,
|prawdopodobnie w kierunku zniżko*

Jakby  ubiegając
spadku dolara =
osłabienie dewizy na Londyn, która
zbliża się do najniższych notowań
kursu. W Warszawie notowano dziś
ją 26,95 wobec 26,98 w dniu 18 bm.

Medjolan nie wykazuje ostatnio
poważniejszych wahań, utrzymując
się na dotychczasowym niskim po-
ziomie, natomiast frank szwajcarski
jest w dalszym ciągu mocny.

Srebrne pokrycie obiegu pieniężnego
w Stanach Zjednoczonych.

nem. Ustawa, mająca wprowadzić w
życie propozycje Roosevelta, już jest
opracowana i przygotowana do zło-
żenia izbom ustawodawczym. Spo-| dziewane jest szybkie przyjęcie
ustawy, zważywszy na zgodność |
między zwolennikami remonetary- |!
zacji srebra, reprezentującymi za-
chodnie stany, gdzie znajdują się
największe ośrodki produkcji srebra.
WASZYNGTON (Pat). Złożony

kongresowi projekt ustawy o wpro-
wadzeniu srebra jako środka pokry-
cia obiegu pieriężnego,. upoważnia

|jprezydenta Stanów Zjedn, do obję-
„cia w posiadanie zapasu monet sre-
„brnych i uprawnia sekretarza skar-
bu do nabywania srebra w Stanach
'Zjedn. i zagranisą po cenie i na wa-
runkach, jakie uzna za najbardziej
korzystne. W razie, gdyby cena
„rynkowa przekroczyła wariość mo-
netarną srebra albo gdy zapasy
jprzewyższą przewidziane 25 proc.
jod sta, sekrełarz skarbu będzie
„mógł sprzedawać srebro. Będzie on
jrównież upoważniony do wypuszcze-

 

 
ewentalność

zaakcentowało się

wistnione na drodze wewnętrznej tuż: wypadnie występuję |nego zapasu srebra monelarnego w nia certyfikatów na srebro wartościw Polsce nie jest urzędnikiem, ten jest

bezrobotnym.

Następnie radzi „Czas* rządowi,

by sobie próbował „zjednać” (!) spo-
łeczeństwo. Czyżby więc nieprawdzi
we były zapewnienia niedawne „Cza
su', że „cały aaród' jest za sana-

konsolidacji skupień polskich zagra-
nicą oraz przez powołanie do życia
niezbędnych do wszechstronnego
rozwoju narodowego  organizacyj;
pracy wychowawczej wśród młode-
go pokolenia oraz działalności kul-
turalno-oświatowej w środowiskach

cją? ; : > .  |polskich zagranicą; propagowania
Brak oparcia w ludności — pisze| dołyrego imienia Polski wśród ob-

„Czas” — jest zawsze momentem rząd bar- cych, zorganizowania współdziała-

dzo osłabiającym. Dlatego powinien on ja-

kiś wysiłek w tym kierunku zrokić. To się

tak sowicie opłaci. Rząd jest tak mocny,

że nie powinien się obawiać, iż opozycja
może się starać tłumaczyć pewne jego kro-

ki, jako słabość, czy cofanie się Np. przy-

wrócenie niektórych katedr skssowanych

przez p. Jędrzejewicza, polepszyłoby znacz-

nie stosunki z uniwersytetami, czego jak

najbardziej należy sobie życzyć. Oto przy-

kłus, jak drobnym kośrtem możaa kate zbierające się bardzo często Oraz

wielkie, ządraźnienia: : prezes Rady, wybierany przez zjazd

Nam się jednak wydaje, że tak|na czas do następnego walnego zja-

nia między polskiemi ośrodkami za-
granicznemi a Macierzą w dziedzi-
nie gospodarczej.

Władzami Światowego Związku
Polaków mają być: zjazdy (Sejmy)
Polaków z zagranicy, zwoływane co
5 lat; Rada Organizac., powoływana
przez zjazdy4 zbierająca się najmniej
raz na rok; Prezydjum Rady będące
stałą władzą Światowego Związku,

|

 

Alfons XIII niechce
być królem.

Z Madrytu donosza: Alfons XIII,
jak zapewniają w kołach politycz-
nych nedesłał na rece odpowiedzial-
nych przedstawicieli ruchu monar-
chistycznego w Hiszpanii list, w któ-
rym stwierdza, źe nawet w rarie re-
stauracji monarcji nie zasiadłby na
tronie hiszpańskim.
W związku z tem ora»n moner-

chistów hiszpańskich „ABC” ogłosił
list, w którym jako przyszłego mo-
narchę w razie restauracji wymienia
księcia Juana. Organizacje monar-
chistyczne mają ogłosić wkrótce o=
deżwę, w której wypowiedzą się w
tej sprawie. byle czem nie da się już jednać spo- |zdu Polaków z zagranicy.

łeczeństwo. Wytyczne tworzonego Światowego
Charakterystyczny jest wszakże|Związku Polaków są bardzo piękne.

krytyczny głos „Czasu w. stosunkuI Istotnie Polacy, rozrzuceni po świe-  LASU jałmożnicze „„Caritasa“ |
już zaopatrzyłeś się?

jStanaca Zjedn, nieużywanego na nominalnej nie niższej od sumy, za
„cele przemysłowe, przyczem przeję- jaką nabyto całą ilość srebra. Wresz-
cie to nastąpi za sprawiedliwą za- cie sekretarz skarbu będzie mógł
„płatą orazdo uregulowania importu, wydawać zarządzenia dotyczące re-
„eksportu i innych operacyj srebrem  glamentacji i zakazu nabywania
|monetarnem. Roosevelt proponuje przywozu, wywozu i przewożenia
jwprowadzenie podatku, conajmniej srebra. Naruszenie tych przepisów
|50 proc. od zysków osiągniętych z karane będzie do 10.000 doiarów lub
operacyj handlu srebrem monetar- więzieniem do lat 10.

 

TRACEZUPY
Kto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska“
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO

„PRZEWROT“
STRON XII + 494, CENA 7
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZAODASE) ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. :

a prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub nadesłani
należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. KO. Ne.pa
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JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
Naogół pogoda słoneczna 0 za-|

Imurzeniu umiargowanem. Tem |
|atura „bez zmian. Umiarkowanei

try z kierunków zachodnich.
DYŻURY APTEK.

Driś w nocy dyżurują
Bak;

Augustowskiego ul. Mickiewicza
1 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej : Romec-
fo — ui. Wiłeńska Nr. 8; Rodowicza —
strobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —-
awalna Nr. 41 (telef. 7-99] oraz wszyst-
s przedmieściach. próce Snipiszek
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Archidiecezjalny Kongres
dlgy] wewnętrznych. Staraniem i
lnicjatywy zarządu głównego dla
llsyj wewnętrznych odbędzie się
Wilnie prawdopodobnie w dniu
b. m. archldiecezjalny kongres

lgsyj wownętrznych.
Kongres będzie trwać jeden

łień, Wygłoszonych będzie kilka
kferatów | zapadną rezolucje w
Prawie pogłębienia życia religijnego

następujące

———— zm

KRONIKA.
przypadków, 2. Prof, dr. W. Jasiń-|
ski: Zapalenie opon mózgowych w

przebiegu świnki, 3. dr. P. Lidzka:
Barjera  krwiomózgowa (streszcz.

zbiorowe). |
ODCZYTY.

— Odczyt inż. Wł. Barańskie
go. Stowarzyszenie Techników Pol-
skich w Wilnie, w lokalu własnym

przy ulicy Wileńskiej 33 organizuje

cykl żebrań dyskusyjnych, na któ-

rych ma być porusżona sprawa pod

niesienia stanu gospodarczego Wi-

leńszczyzny.
W ramach powyższych zebrań

dyskusyjnych będzie wygłoszony
dnia 25 maja o godz. 19,30 przez
p. inż. Władysława Barańskiego, dy-
rektora Izby Przemysłowo - Handlo-

wej w Wilnie, ódczyt na temat:

„Potrzeby leśnictwa i przemysłu
drzewnego Ziemi Wileńskiej",

Wstęp wołny i bezpłatny. Oso-
bne zaproszenia rozsvłane nie bedą.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.   

   
  
  

   

  

  
   
    

    

 

  

 

   

  

    
   

   

Społeczeństwie.
Z MIASTA.

|obotę 26 b. m. odbędzie się w Sa-
| Teatru Miejskiego na Pohulance
dqcert na rzecz dziatwy głodują
| na wsi.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Regulacja wiiji. Wczoraj od

ła się w magistracie konferencja
Sprawie uzgodnienia robót pro
onych przez miasto i władze

Ojewódzkie na Wilji. Dyrakcja ro-
publicznych reguluje nurt rze-

» magistrat zaś prowadzi roboty
mne przy umacnianiu brzegów.

Soboty te prowadzone są w ścisłem
rozumieniu. Na konferencji usta-
Ret ogólne wytyczne dalszych

W roku bieżącym ma być ure-
lowana Wilja na przestrzeni ca-
go miasta.

,. — Kiedy nareszcie będzie ure-
„llowana komunikacja autobu-
„wą? W najblizszych dniach ma
„S odbyč w lokalu magistratu kon-
„'encja między  przedstawicielami
lządu miejskiego a dyrekcją

*lommaka* w sprawie uregulowa
komunikacji miejskiej i zawar
nowej umowy

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dziś do przeglądu winni są

ni wić się wszyscy poborowi z rocz
ka 1912 z nazwiskami rozpoczy-

„ącemi się na literę L, oraz z na-
„"Iskami na literę Ł, zamieszkali na
Wenie [I i III komisarjistów P P
_ SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

|, — Doroczny przegląd dorożek.
Arządzony przez wileńskie władze
ppatzzyjne doroczny przegląd
jtożek konnych odbył się w tych

ach na placu Kalwaryjskim (ry-

kursuje pół tysięca tego rodzaju
lazdów.

r Naogół w większości wypadków
| to stare, dość zużyte pojazdy.
j-Orożek o wyglądzie przyzwoitym
Jest bardzo mato.

HANDEL I PRZEMYSL.
Ceny ns:biału i jaj według noto

Wań Związku Spółdzielni
ch i Jajcznrskich Oddział w Wil-

ie Końska 12. Dnia 21 maja
934 roku.
Masło za 1 kg. w zł. (detal w

Nawiasach). Wyborowe 2.40 (2.80),
ttołowe 2.20 (260). Sery za 1 kg.

zł. (detal w nawiasach). Nowo
 Mródzki 2.20 (2.60), Lechicki 1.90
<20), Litewski 1.70 (2) Jaja za

sztuk, za jedną sztukę w nawia
łach, Nr. 1 3.90 (0.08), Nr. 2 3.30
(07), Nr 3—3 — (006)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Kuratorjum nad ociemnialymi,
iš o godz. 19 w: pierwszym termi-
„0 godz. 20 w. drugim terminie
będzie się w !okalu Poradni Zrze-

ia Lekarzy Specjalistów przy ul.
trbarskiej 3 walne zgromadzenie

w
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КUratorjum. nad Ociemnialymi
Vilnie,

W Związku Rolników z wyż-
em wykształceniem. Dziś w lokalu

Įleūskiej Izby Rolniczej — Domini-
ńska 13, jra zę zebranie

usyjne w: Związku Rolników z
NYžszem wykształceniem w Wilnie.
Ja porządku dziennym referat p.
nz, S. Perzanowskiego pt. „Powia-
pwe Związki Rolnicze na Polesiu”.

zebranią punktualnie o

Rem

"Oczątek
łodz. 20-ej.
. Ze względu na aktualne

lienie nowej formy organizacyjnej w
jąnictwie, oprócz członków Związ-

, proszeni są goście, których po-
szone zagadnienie interesuje.

— Walne zebranie wileńskiego
Ev. „Mens“ dla walki z alkoho-
k mem i mnemi nałogami odbędzie
Še dn. 25 bm. o godz. 6-ej pp. w
Bierwszym terminie i o godz. 7-ej
"P. w drugim terminie ważne
zy każdej ilości obecnych — w lo-

"Alu „Ośrodka Zdrowia” (Wielka46).
i Porządek dnia: 1. Zagajenie
„Wybór przewodniczącego, 2) Spra-
zdanie Zarządu s Komisji Rewi-

ginej, 3) Wybory członków Zarzą-
se i Komisji Rewizyjnej, 4) sprawa
„złonków honorowych, 5) M/olne

ki.
bm— Tow. Pedjatryczne. Dnia 25

" w lokalu kliniki dziecięcej USB
*
lę

zagad-

Antokolu o godz. 20-ej odbędzie
posiedzenie T-wa. Porządek
y: 1. Pokazy i omówienie

 
    

— Na głodującą dziatwę. W:

) i wykazał, że obecnie po Wil-'

Mleczar |

— Wybory do Izby rzemieślniczej.
Obwodowa komisja wyborcza Nr. 1

„do Izby rzemieślniczej w Wilnie na

m. Wilno i powiat wileński podaje
"do wiadomości, że od dnia 19 maja

„b. w lokalu Komisji (Zarząd m.

| Wilna, Dominikańska 2, pokój 39)

są wyłożone do wglądu i wnoszenia

ewentualnych :eklamacyj wykazy

wyborców, uprewnionych do głoso-

wanią do Izby Rzemieślniczej. Ko-

misja urzęduje codziennie od godz.
12—15 i od 18—21.

SPRAWY SZKOLNE.
— Czteroklasowa szkoła ро-

wszechna żeńska (typu rozwojo-

wego) imienia Sw. Michała przy
klasztorze P. Benedyktynek w Wil-
nie ul. 5w. Anny 13 m. 12, przyj-
muje zapisy codziennie do 1-go
czerwca r. b. od g. 8 rano do 6
wieczór.

Opłata miesięczna b. przystępua.

Szczęśliwa Zielone Świeta.
Tegoroczne Zielone Święta miały dla

wielu osob specjalnie miły urok.  Niespo-
dziankę, jaką im sprawiła fortuna, będą pa-
miętać długie lata. Bo choć zawsze jest przy-

jemnie uzyskać nieoczekiwanie sporą sumę

pieniędzy, to przyjemność tę zwiększa fakt,

że właśnie się ją otrzymało w przeddzień

| święta Wiosny. Ostatnie sobolnie ciągnie-

nie  Loterji Państwowej obdarzyło we

wszystkich częściach Polski liczną rzeszę
posiadaczy szczęśliwych losów. Jedni wy-
grali więcej, drudzy mniej.

Najszczodrzej obdarzona została War-

szawa, gdzie na numer 15,600 padła „gru-

ba” wygrana w kwocie 250.000 zł, W po-

siadanie tego ćwierć miljona weszło dwóch
| obywateli stolicy, którzy kupili po połówce

losu. Wiadomość o wygranej doszła do

nich za pośrednictwem telefonów i można

(sobie wyobrazić, jaką napełniła ich rado-
| ścią. Charakterystycznem jest, że jeden z

| nich przez dłuższy czas nie chciał uwie-

;rzyć, biorąc informację telefoniczną za ja-

kiś „kawał* ze strony przyjaciół. Dopiero

| gdy sprawdził w Generalnej Dyrekcji Lo-

terji, uwierzył, że rzeczywiście szczęście

mu dopisało.
Dopisało również szczęście wojewódz-

twu kieleckiemu, które nawiasem mówiąc

w obecnem ciąśnieniu jest specjalnie fawo-

ryzowane. Istnieje koło Radomia niewiel-

"ka osada miejska, licząca około 2.000

mieszkańców: Żarnów. Nie wyróżnia się

|ona niczem specjalnem, i teraz dopiero

i stanie się sławny na całą Połskę tamtejszy

| urząd pocztowy. Jak wiadomo, urzędy

pocztowe w wielu miejscowościach sprze-

| dają również losy Loterji Państwowej.
| Poczta żarnowska miała kilka losów, wśród

nich wysokocyfrowy numer 160.743, sprze-

dany czierem miejscowym obywatelom. I oto

 

zł. , Można zgadnąć, jakie poruszenie mu-

siała sprawić w całem mieście wiadomość

o takiej sumie, któraby wystarczyła nawet

ma obdzielenie wszystkich mieszkańców

Żarnowa. Niewątpliwie tak duży przypływ

gotówki będzie miał znaczenie i dla ogól-

nego życia osady.
Wśród innych wygranych, które padły

w sobotę, wyróżnia się wygrana 5.000 zł.

na numer 103.364. Los ten był sprzedany

przez maleńką kolekturę ZrzeszeniaUrzęd-

mików Banku Zachodniego, które zorgani-

zowalło wewnątrz swej instytucji taką pla-
cówkę, by z wpływów tą drogą uzyskanych

nieść pomoc zredukowanym kolegom. Do-
bra wola została sowicie nagrodzona, gdyż
i fundusik zapomogowy powiększył się o-
becnie i czterech urzędników otrzymało
po 1000 zł. Jest to tównież spora suma,
którą napewno nikt nie pogardzi.

KRONIKA POLICYJNA.
— Włamanie do „Bławatu Po-

znańskiego”. Wczoraj wieczorem
do sklepu „Bławat Poznański” (Szpi-
talna 18) włamali się nieujawnieni
sprawcy, którzy zrabowali większą
ilość materjałów bławatnych oraz
galanterji i niezatrzymani zbiegli.

Właściciel sklepu obliczu straty
na kilka tysięcy złotych.

— Aresztowanie bigamisty. Na skutek
listów gończych aresztowano w Wilnie bi-
gamistę Sz. Woltana bez określonego miej-

sca zamieszkania.  Woltana osadzono w

areszcie,

WYPADKI
— Pod zwałami ziemi znalazł

śmierć 5-letni chłopczyk, Pięcioletni
Janek Platonis (Bobrujska 6) wpadł
ma podwórku do jamy i w czasie,
gdy usiłował z niej wydostać się,
został zasypany zwałami ziemi, Nim
nadeszła pomoc. chłopczyk poniósł
śmierć.
— Samobójstwo rzeźnika, W sklepie

mięsnym (Jagiellońska 65) popełnił samo-

bójstwo, zadając sobie ranę nożem w oko-

licę serca, tanisław Malewski (Zacisze 10).

Przybyłe Pogotowie stwierdziło zgon. Przy-

4

LEKARZE STOM 

właśnie na ten numer pada w sobotę 100.000,

ATOLODZY POLECA)

DZIENNIK MILEŃSKI

Przestępstwa wobec głosowania w sprawach
publicznych.

Z kodeksu

Art, 118, Kto wbrew prawu wpły-
wa na wynik głosowania w sprawach :

podstawie Konstytucji lub innej u-
stawy, a w szczególności: |

a) sporządza listę głosujących z:
pominięciem uprawnionych lub wpi-|
saniem nieuprawnionych;

b) używa podstępu celem niepra- ,
widłowego sporządzenia iisty głosu-

jących; |
c) uszkadza, ukrywa, przerabia.

lub podrabia protokuły i inne doku-'
menty głosowania; i

d) składa głes nie będąc do tego;
uprawnionym;

e) dopuszcza się nadużycia przy,
| przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,'
| — podlega karze więzienia do lat 5.
| lub aresztu. |

Art. 119. Kto przemocą, groźbą!
„bezprawną lub podstępem przeszka-!
' dza:

a) odbyciu zgromadzenia, poprze'
dzającego głosowanie, albo

b) swobodnemu
prawa głosowania, albo

c) głosowaniu lub obliczaniu gło-

i

sów, — podlega karze więzienia do tajności głosowania, zapoznaje się Z coiach w rypoliicujć

lat 5 lub aresztu.
Art. 120. Kto używa przemocy,

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w Ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
Teatr Letni gra nową komedję sowieckiego

pisarza W, Szkwarkina pt. „Cudze dziecko”

— w wykonaniu świetnie zgranego zespołu,

z p. $. Zielińską w roli głównej. Komedja

ta przedstawia obraz życia nowej młodzie-

ży sowieckiej. Reżyserja — W. Czengere-

go. Dekoracje — W. Makojnika.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”» „Noc w

San Sebastiano”. Teatr „Lutnia” groma-

dzi codziennie liczną publiczność, która

wybornie się bawi przez cały wieczór na

operetce Benatzkiego „Noc w San Seba-

stjano”. Piękna muzyka, barwne tańce,

oraz pełna życia akcja, składają się na wy-

jątkowo doskonałą całość. Dzisiejsze wido-

karnego.
groźby bezprawnej, lub podstępu ce-;
Jem wywarcia wpływu na sposób gło

„publicznych, odbywającego się na sowania osoby uprawnionej, lub ce-
lem powstrzymania jej od głosowa-|
nia, — podlega karze więzienia do

lat 5 lub aresztu.
Art. 121. Kto udziela lub obiecu-

je udzielenia korzyści majątkowej
lub osobistej uprawnionemu do gło-
sowania lub innej osobie celem wy-,
warcia wpływu na sposób glosowa-
nia osoby uprawnionej, lub celem
powstrzymania jej od głosowania, —
podlega karze więzienia do lat 5, :

Art. 122. Kto, będąc uprawnio-
jnym do głosowania, przyjmuje ko-'
rzyść majątkową lub osobistą dla
siebie lub innej osoby za głosowanie
w sposób umówiony, — podlega ka-
rze więzienia do lat 5.

Art. 123. Kto przyjmuje korzyść
majątkową dla siebie lub innej oso-
|Ые za wywarcie wpływu na sposób|
głosowania uprawnionego lub za

| powstrzymanie go od głosowania, al-'

wykonywaniu bo takiej korzyści żąda, —podlega nie reweiacyjną bjograiję giośnegc w swo- tych samych wrogów? Fo jego śmierci

karze więzienia do lat 5.

!
!
i
i
1

Tragedja malženska
„na'cmentarzu Rossa.

W dniu 22 b. m. w godzinach
rannych na cmentarzu Rossa roze-
grał się wstrząsający dramat mał-
żeński między małżonkami Janiną
a Michałem Michałowskim, žyją-
cymi w separacji Michałowska
(Drueta 8) otrzymała zaproszenie od
męża Michała (Objazdowa) spotka-
nia się na cmentarzu Rossa celem
omówienia spraw.

W. czasie rozmowy między mał-
żonkami doszło do ostrej wymiany
zdań, a następnie do kłótni, w. cza-
sie której Michałowski wydobył re-
wolwer i począł strzelać do prze-
rażonej żony. Michałowska, trafio-
na jedną z kul, poczęła uciekać,
lecz Michałowski, jak widać, gonił

|

Francuskie wydawnictwo Emile Pau

"im czasie markiza de Mores, który został

(„Le crime dans I'Historie“) oglosilo obec,

ją i strzelał dalej. Nieszczęśliwa,
traiiona jeszcze trzema kulami, pa-
dia na jedną z mogił zbroczona
krwią, co widząc Michałowski,
ostatnią z kul strzelił sobie w gło-
wę, zabijając się na miejscu. Za-
alarmowana strzałami służba cmen-
tarna powiadomiła policję i Pogoto-
wie Katunkowe, którego lekarz
stwierdził  z$on Michałowskiego.
Michałowską w stanie beznadziej-
nym przewiezione do szpitala ży-
dowskiego.

Michałowski był do chwili obec-
nej nauczycielem szkoły powszech-
nej przy ul. Ostrobramskiej i z żoną
nie żył od kilku miesięcy. Żona
mieszkała przy rodzinie.
 

Aiera Princem z przed 40 Int.
Kto zamordował markiza Mores.

arystokraty, wroga zaprzysiężonego żydów,

a następnie i Angiji Czyżby i dzisiaj miał

Barres pisał: — „Zyd nigdy nie jest zdraj-

Art, 124, Kto wbrew przepisom o zamordowany w tajemniczych okoliczno | cą, gdyż ojczyzną jego jest tylko ten kraj,

treścią cudzego śłosu, — podlega ka-
rze aresztu do roku, lub grzywnie.

SL OIS STONETOTI ROANSI OTOZEACERTZTRORT RUSZ ZOR РР

Teodolity, NWelat0iy.
Łaty, Taśmy, KOMpasy
własnej konstrukcji i fabrykacji

l. (LALAH WARSZAWA,
Tamka 40

Fabr. egzyst od 1816 r.

Lqtekucja a ks. Przczyńskiego
na sumę 8 miljonów złotych.

Przeciwko ks. Pszczyńskiemu,
który, jak wiadomo, odsiaduje karę
3-tygodniowego więzienia za za-
trudnianie obcokrajowców, urzędni- 

wisko przeznaczone zostało dla ster kole-

jowych. Jutro w dalszym ciągu „Noc w

San Sebastiano“,

twem režyserskiem M. Domoslawskiego,

„Kobieta z eleganckiego świata” — dziś w

Niemnie, jutro w Nowogródku

— Teatr-Kino Coloseum — dziś _pre-
mjera — wyborny film produ!:cji czeskiej
pt. „Orlica” — na scenie „Pomalutku aż do

skutku” — w wykonaniu nowego zespołu.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 23 maja.

7.00--8.00: Czas. Muzyka. 11,50: Utwo-
ry Respighiego (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Muzyka z płyt. 12.30: Kom. meteor. 12.33:
Muzyka z płyt. 12.55: Dzien. poł. 14.55:
Rezerwa. 15.05: Wiad. eksport. i wiad.
gosp. 15.20: Recital fortep. 15.50: Aud.
dla dzieci. 16.20: „O celach kształcenia
młodzieży* — odczyt. 16.50: Koncert «ym-
foniczny (płyty). 17.30: Odczyt historyczny.
17.50: „żywy Dante" — wygł. W. Rogo-
wicz. 18.10: Koncert kameralny. 18.50: No-
wości programu letniego — o odczytach
i feljetonach. 19.00: Przegląd litewski. 19.15.
Codz. odc. pow. 19.25: „Dwaj poeci reli-

|gijni* — felj 19.40: Sport. Wil. kom. spor-
„łowy. Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”.
|22.02—23.30: Transm. z teatru Wielkiego
w Warszawie „Manon** — opera Masse-
net'a.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Opera „Manon“ w radjo,

W środę o godz. 20 rozpocznie się
transmisja pięknej opery Masseneta „Ma-
non” z Teatru Wielkiego w Warszawie.
rolach giównych wystąpią znakomici soli-
ści Zofja Fedyczkowska i Józef Woliński.
Dyryguje Tadeusz Mazurkiewicz. Opera ta
dotychczas utrzymała się na wszystkich
scenach świata i nadal zalicza się do że-
laznego repertuaru operowego a to
dzięki swej muzyce pełnej melodyjności
oraz literackim wartościom libretta, za-
czerpniętego ze słynnej powieści Prevosta.
Żywa akcja tej sztuki, a przedewszystkiem
barwne obrazki życia ulicznego Paryża, u-
miejętne rozłożenie kontrastów — kasyna
śry i skromnego poddasza paryskiego, dały
kompozytorowi sposobność de rozwinięcia|
ciekawych pomysłów scenicznych. Audycja
ta sprawi żywe zadowolenie szerokim war-
stwom muzyki wartościowej a przy tem
łatwej w słuchaniu.

Z Teatru Wyobraźni.
Piękne słuchowisko zapowiadają — рто-

gramy radjowe na czwartek dnia 24 bm. o
godz. 18,10. Będzie to arcydzieło Haupt-
manna „Dzwon zatopiony* w przekładzie
Jana Kasprowicza. Fantastyczna ta sztuka,
w której biorą udział zjawy nadprzyrodzo-
ne, a więc Elfy, Rusałki, odgrywające waż-
ną rolę w dramacie człowieka jako „złe
siły kończy się zwycięstwem wiary w do-

| broć i w Boga. Sceny pełne napięcia dra-
matycznego oraz łantazji i wdzięku tam,
gdzie wchodzi w grę świat czarodziejski,
zapowiadają to słuchowisko niezwykle
ciekawie.

NAMTME IEAAABEO
'czyną samobójstwa były nieporozumienia

rodzinne. ›

— 14-miesięczny podrzutek.  Marjan
Zieliński (Mahometańska 2) znalazł przed

| domem Nr, 2 na ul. Jasnej podrzutka płci

żeńskiej w wieku 14 miesięcy, przy którym

była kartka z napisem: „Stasia Apanasik,

matka Zofja, ojciec Jan, ochczczone, ma

14 miesięcy”. Podrzutka umieszczono w

 
 

— „Ortow“ w „Lutni“. Pod kierownic-*

rozpoczęły się przygotowania do wystawie-
nia powszechnie lubianej operetki Gra-'

Janinę egzekucją
|Egzekucje są prowadzone w przed-

— Teatr Objazdowy — gra w dalszym Ё с е p

ciągu doskonałą komedję Z. Geyera p. t. Pszczynie, Kobiurze i Tychach. Pra-
!

nichstaedtena „Orłow*. Do roli głównej,
pozyskano wybitną  špiewaczkę :

Kulezycką.

  

cy izby skarbowej w Katowicach
rozpoczęli kroki egzekucyjne za za-

,„ległe podatki w sumie przekracza-
jącej 8 miljonów zł.

WĄ czynnościach egzekucyjnych
bierze . udział 20-tu urzędników
skarbowych, a to ze względu na na-
wał czynności, które są połączone z

tej olbrzymiej kwoty.

siębiorstwach ks. Pszczyńskiego w

ce potrwają szereg dni,

Ponieważ Mores

był zdeklarowanym antysemitą, a mor-

derstwo miało charakier polityczny, więc

w związku z pojawieniem się  biogratji

pióra Frondaie, wywiązała się w prasie
francuskiej polemika. Na szereg zarzutów

uczynionych autorowi przez Leona Treicha

— trondaie odpowiada na łamach tygodni-

ka „Vu“. Oto ciekawe wyjątki z jego ar-

tykułu.

Dnia 8 czerwca 1896 roku w Bir el
Qutia, na krańcach  Trypolitanji zginął

z ręki morderców Antoni Amadeusz Mar-

|ja Wincenty Manca de Valiombrosa mar-

kiz de Mores de Montemaggiore, Do licz-

mych jego tytułów należałoby dodać
wszystkie przydomki, jakiemi darzono te-
go czarującego awanturnika, Zwano go

„Wspaniałomyślnym* „Budowniczym”, „Zu-

chwałym*, „Wspaniałym”, „Rycerzem bez
trwogi” i „Paladynem“, a także „Marki-

zem antysemitą”, Mores bowiem nie chciał,

aby bóg żydów działał poza murami syna-
gogi i poza granicami Palestyny. Chciał
uwolnić świat od żydów. Ten sam punkt
widzenia dzieli z nim dzisiaj Hitler, oraz

niejeden chrześcijanin. Mores nie zmienił

do śmierci swych przekonań. Gdy w trzy-
dziestym ósmym roku życia zginął z ręki

zamaskowanych zdrajców — 'luaregów, a

może Szaambów, rozległ się szyderczy

śmiech w żydowskich dzielnicach Tunisu,
Londynu, Paryża i dalekiego Ghadamesu.

Mores został zamordowany. Ci wszys-

cy, którzy pamiętają aierę panamską, ma-

ją też w pamięci postać tego agitatora 
 

Pilna i doniosła sprawa
Polska Ag. Tel. w dniu 18 maja przestaje myśleć o możliwościach

podaje: „Na terenie powiatu
dzisnieńskiego przewiduje się pro-
wadzenie robót w 65 objektach o
obszarze 16,188 ha. O żywotności
akcji świadczy ilość zgłoszonych:
Nie uwzględniając spraw zakończo-
nych, lub znajdujących się w toku,
scalenia, pozostaje jeszcze do scale-
nia zgłoszonych około 380 objektów
o łącznym obszarze 68 tysięcy ha".

Powyższa wiadomość wymaga
pewnego omówienia. Przy scalaniu
w takiem tempie, jak w tym roku,
'skomasowane te 380 wsi będą nie
prędzej, niż w oku 1940. Te 380

wsi oczekuje tymczasem, że może
jeszcze w tym roku nastąpi likwi-
dacja gospodarki sznurowej. Żeby
zobrazować, czem jest w życiu wsi
taki okre: wyczekiwania, podaję, co
pisze p. Dominik Jakobiszyn w bro-
szurze „Wiady maszego ustroju rol-
nego”, wydanej nakładem koła wi-
leńskiego związku oficerów rezerwy
wi 1934 r.

„Scalenie jako reforma agrarna
musi mieć charakter czysto g$ospo-
darczy, wybitną rolę odgrywa czas.
Rolnik, który oczekuje na wydziele-
nie mu działki scalonych gruntów,
przestaje normalnie pracować, Pola
uprawia niedbale, przestaje nawozić,
powstrzymuje się od: najniezbędniej-
szych inwestycyj, a to działa zabój-
czo na produkcję rolną, dewastuje
drzewostan, pasie bydło na cudzych
|polach i łąkach, nie remoniuje bu-
dynków, kilka lat takiego anormal-
nego stanu może doprowadzić wieś
do całkowitej ruiny,”

Stan intelektualny wsi nieskoma-
sowanje, tak ciiarakteryzuje p. Ja-
kobiszyn w swoiej broszurze.

„Człowiek, który żyje w groma-
dzie wiejskiej, musi zdziczeć do te-
$o poziomu, jaki jest konieczny do
zniesienia przykrości moralnych i
duchowych, wynikających ze współ-
życia z gromadą”. Jeszcze o ile wieś
ma istnieć w warunkach dawniej-
szych dłuższy czas, prawo gromady
utrzymuje wzgiędny porządek we
wsi; z chwilą zgłoszenia wniosków
o scalenie następuje rozprzężenie,za-
nika i tak mało rozwinięte poczucie
poszanowania cudzej własności i
solidarności sąsiedzkiej, następuje
okres kłótni i wzajemnego wyrzą- przytułku im. Marii.

 

 

dzania szkód. Rolnik w takiej wsi

  

  

     

zwiększenia wydajności gospodar-
stwa, najzapobiegliwsi, straciwszy
chęć do pracy, spędzają czas na ga-
wędach, wylewając swoje żale do
rządw na brak zrozumienia ich po-
trzeb. Czasu mają poddostatkiem,
komentują wszystkie hasła wywro-
„towe i antyreligijne. 1 tak już niski
"rozwėoj intelektualny chłopa we wsi
jeszcze bardziej i to w bardzo szyb-
ikiem tempie upada.

Pomijając szkody, jakie wyrzą-
dza taki stan pod kątem widzenia
politycznym, naieży wziąć pod uwa-
gę czem jest stan kultury dla wy-
twórczości rolniczej, umozliwiający
umiejętne  eksploatowanie gleby.
Swiadczy, o tem wydajność przecięt-
ma 190 ha. Według obliczeń dr.
Urnickiego, średnie piony z hektara
w powiecie Brasławskim stanowią
zaledwie 28 proc. plonów па pias-
czystycn i mało urodzajnych, ale
skomasowanych gruntach woje-
wództwa Poznańskiego.

Bez  skomasowania, póki nie
stworzy się we wsiach racjonalnych,
indywidualnych gospodarstw, wszel-
ka praca oświalowa nad podniesie-
niem rolnictwa niema najmniejszych
możliwości osiągnięcia minimalnych
rezultatów, Czyż nie katastroialny
jest stan rolnictwą na Wileńszczyź-
nie? Kraj nasz o stosunkowo rzad-
kiem zaludnieniu, pozbawiony więk-
szych ośrodków miejskich i rozwi-
niętego przemysłu, nie może pokryć
w tym stopniu. jak. województwo
Łódzkie wewnętrznego zapotrzebo-
wania na zboże. Muszą czynniki
miarodajne zrozumieć, że okres
oczekiwanią tysięcy wsi, zdecydo-
wanych na scalenie, to kurczenie
się znaczne wytwórczości rolnej,
odpływ pieniądza ze szkodą całego
życia gospodarczego.

,. Potrzeby żygia poszły szybciej,
niż postęp robót komasacyjnych,
prowadzonych przez urzędy ziem-
skie, a tego lekceważyć nie można.
W, tym wypadku jakże siuszne są
słowa generała Żeligowskiego: „Nie
znamy życia naszej wsi i dla tego
zawsze *ją bagatelizujemy. Tę wadę
odziedziczyliśmy od przeszłych po-
koleń i zapomnieliśmy o cenie, jaką
nasza historja musiała za nią zapła-
cić w latach 1831, 1848 i 1863“,

J. P. 

| który mu przynosi największe zyski”...

Mores był typem szlachetnego awan-

turnika, któremu było za ciasno w kraju

oplecionym siecią intryg politycznych. Po-

jechał do Atryki, bo go nęciła perspekty-

wa życia niezależnego, na bezkresnej Sa-

harze, Marzył o utworzeniu państwa arab-

skiego, związanego autonomicznie z Fran-

cją, coby było ciosem dla Anglji. Miał
|zresztą za sobą burzliwą karjerę i niebyle-

jakie doświadczenie, wszakże w Dakota

w Ameryce założył był wiasne miasto Me-
dora, gdzie do dzis dnia wznosi się wspa-

niały pomnik tego nowoczesnego  conqui-

stadora. Był nacjonalistą francuskim, roz-

kochanym we Francji, a że dzięki rozle-

głym stosunkom i koligacjom mógł utrzy-

mywać kontakt z mężami stanu europej-
skimi, więc przejrzawszy nawskroś polity-

kę angielską postanowił na własną rękę

jej przeciwdziałać. Jednocześnie zwalczał

na każdym kroku rozpanoszoną tinanserję

żydowską, tak ściśle związaną z polityką

wszystkich krajów świata. Mi więc ty-

siące wrogów.

Treich, który prawdopodobnie sam jest
żydem, zarzuca Frondaie, że nazywa mor-
derstwo Moresa zbrodnią polityczną, że

za wiele miejsca poświęca opisowi wy-

czynów posła nacjonalistycznego, który —

przyznaje to nawet Treich — był herosem

na antyczną zakrojonym miarę.
Frondaie odpowiada na to, że Mores

nie był nigdy posiem tylko kandydatem

na „ojca miasta* podczas wyborów do ra-

dy miejskiej w Paryżu. Brał wówczas

przez pewien czas udział w kampanji wy-

borczej, z takim samym  zapełem i pasją
|z jaką później walczył z niewidzialną matją
żydowską w Afryce. Możni krewniacy za-
rzucali mu, że bierze udział w ulicznych

| maniiestacjach, że się brata z „nieurodzo-

nymi“ gawroszami, Mawiano o nim że chce

być  Herkulesem, który czyści stajnię

Augjasza, a przedzierżgnął się w chłopca

stajennego.

Dzisiejsi wrogowie markiza  Moresa i
jemu podobnych nie mogą darować jego

biograiowi, że wyciąga na światło dzien-

ne sprawę kompromitującą „maiję*  któ-

ra nie przestała działać po dziś dzień.
Nie ulega bowiem wątpliwości, ze Mores

padł ofiarą spisku, ukartowanego przez

tych, których zwalczał przez całe życie,
1 wtedy z okazji jego śmierci śledztwo

utknęło na martwym punkcie, a niewi-

Gzialna ręka starała się zacierać ślady i

plątać nici poszlak. Zupełnie, jak w okre-

sie stawiskjady mnożyły się wówczas ano-

nimy i raporty fałszywych świadków, ma-
jących za zadanie wyprowadzenie w pole

opinji publicznej. Przecież rzucono nawet

podejrzenie, że zabójstwa dokonał komen-

dant Rebillet, szei wywiadu irancuskiego.
Zdoiano nawet wmówić to wdowie, która

|wytoczyła Bogu ducha winnemu  Rebille-

towi proces, Ale sąd apelacyjny w Algierze

oczyścił z zarzutów Francuza, kfóry zkolei

,wytoczył proces o dyiamację markizie Mo-
res, później jednak wycoiał skargę, jako

że mu żal się zrobiło nieszczęśliwej ko-

biety, która zapadła na ciężką chorobę

nerwową.
Właśnie dzisiaj nadeszła zdaniem

Frondaie, chwila odpowiednia, by wzno-

wić przebrzmiałą zle niewyjaśnioną spra-

wę śmierci markiza Moresa.  Nieuchwyt-

nych zbrodniarzy sądziliby dzisiaj ludzie

|niezależni, niezwiązani, już względami na-

tury politycznej — gdyż konjunktura nieco

się zmieniła, inne probiemy zaprzątają u-

mysły, a członkowie ша, która zgła-

dziła Moresa, powymierali.

Jedno wiadom» napewno — morderca-

mi kierowali niewidzialni zwierzchnicy.

Wrogom Moresa ułatwiło sprawę to, że

nieustraszony podróżnik wędrował przez

bezludne stepy z własną: karawaną, zło-

żoną z tubylców. Wśród tych przygodnych
towarzyszów podróży łatwo było zmobili-
ziwać grupę mścicieli. Było ich czterdzie-

stu. Mores zresztą nie poddał się bez bi-

twy. Gdy się przekonał o zdradzie, zaczął

walczyć ze zbirami, Zranił własnoręcznie

dwudziestu, położył trupem sześciu, Zginął

na placu boju.

Dzisiaj w El Quatia stoi kamien-

ny pomnik, wzniesiony tam przez księżnę
Aosta gwoli upamiętnienia tragicznego po-

jedynku „Paladyna“ z czterdziestu nasła-
nymi zbirami. 
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Epidemia tyfusu brzusznego stopniowo wygasa

Akcja, prowadzona z walką cho- s
rób zakaźnych, a przedewszystkiem| s
z epidemją tyfusu brzusznego, przy-|udzielono szczepionek 375 osobom.
niosła pomyślny wynik na terenie/
powiatów  dziśnieńskiego, brasław- należy oczekiwać, iż na terenie tych

| powiatów epidemja tyfusu brzuszne-
W, ciągu ostatnich tygodnidzię- | go zostanie definitywnie zlikwido-

ki kolumnom lekarskim i środkom waną w początkach czerwca r. b.

skiego ; święciańskiego.

zapobiegawczym: zdołano w 38 miej-

Kięska pożarów.
W  zaścianku Podwalniki, gm..skićj, wybuchł pożar, który strawił

| dom mieszkalny właściciela mająt-

nem i koniczyną Jana Ściepury.|ku Wenancjusz4+ Łacińskiego. Przy-
czyną pożaru było zapewne nie-
ostrożne obchodzenie się z ogniem.

szumskiej, spaliła się stodoła z sia-

Ogólne straty wynoszą 1600 zł,
przyczemi stodoła była ubezpieczona
w P. Z. U. W. Przyczyną pożaru by-
ło uderzenie pioruna. ё
We wsi Malkowszczyzna, gm.

drujskiej, z nieustalonych dolychczas
przyczyn spalilv się zabudowania
gospodarskie, inwentarz i bydło
Piotra Huszczy. Straty — 2400 zł.,
przyczem ubezpieczenie wynosi
1000 zł.

MW maj. Wielkie Soły, śm. sol-

Wielki odpust prawosławny

k

 

ty 1330 zł.

gierwiackiej, zapalił się las miesz-

Spaliło się 8 ha lasu.
było podpalenie mrowiska przez pa-
stuchów. |

AJU.
WYCIECZKA AKADEMICKA

DO RUMUNJL
Akademicki Związek Sportowy — Wil-

no, łącznie z Polskim Akademickim Związ-

kiem Zbliżenia Międzynarodowego — LIGA

— podają do wiadomości Braci Akademic-
kiej wyższych uczelni wileńskich, że mię-
dzy 15 lipca a 1 września odbędzie się

pod kierownictwem A. Z. S. — Wilno
sześciotygodniowa wycieczka kombinowana
o charakterze wypoczynkowo-turystycznym

(452 km. pieszo, 840 km. wodą, 2766 km.
koleją) do Rumunji. Trasa wycieczki bie-
śnie przez: Worochtę, D. Koman, Moldowi,

Kimpolung, Suczawę, Dratulesci, Galati,
Mahmudję, Crasowschi'e, Konstantę, Otio-

nikę, Vasilati, Bukareszt. Koszt wycieczki

wraz z utrzymaniem, kosztami zwiedzania
etc. wynosi 290 zł.

Bližszych iniormacyj udziela kierownik'
Wydziału Spraw Ogólnych Sekcji Tury-
stycznej A. Z. S, kol. K. Luxenburg, na

przystani A. Z. S$, ul. Kościuszki 12, we

wtorki, czwartki i soboty w godzinach

19—20. Zapisy przyjmuje się na przystani
A. Z. S$. w powyżej wymienionych godzi-
nach od dnia 15 czerwca rb.

cowościach tych powiatów umiej-
cowić epidemię tyfusu, przyczem

IWedług opinji ster lekarskich,

We wsi Wytrski spaliły się 3
ospodarstwa domowe. Ogólne stra-

W okolicy zaśc. Krasówka, gm.

ańców wsi Rymiszuny i Gudzieniki.
Przyczyną

WYPADEK Z CHOWANCEM.
Chowaniec uległ wypadkow: samocho-

wemu.Smierć ucznia w [jeziorze
Jechał on na dworzec kolejowy, byw Żyrowicach. Trockiem. a rę

SŁONIM (Pat). (W. związku z|  WILNO-TROKI. 70 letni Bole|ironiępoślmy ję,że
rocznicą objawienia cudownego sław  Jachimowicz syn robotnika upadł na bruk, dożnając: dotkliwego: potfie

obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej
odbył się tam odpust prawosławny,|z
na który przybył biskup Antonjusz,
około 6.000 pątników oraz 27 pro-
cesyj prawosławnych i 1i2 popów
z powiatów sionimskiego, wołko-
wyskiego, nieświeskiego, barano-
wiskiego, prużańskiego i kobryń-
skiego. :

Roboty meljoracyjne.
Na terenie pow. postawskiego,

brasławskiego, dziśnieńskiego i świę-
ciąńskiego przeprowadzane są ro-
boty meljoracyjne na przestrzeni
1760 ha łąk, moczarów i pól. Przy
robotach tych zatrudnionych jest
zgórą 400 robotników. Prace meljo-
racyjne potrwają około czterech
miesięcy.

Burza w pow. dziśnieńskim.
Z Dzisny donoszą, iż onegdaj nad

powiatem przeszła silna wichura,
połączona z ulewą. Silny wicher
zerwał w kilku miejscach przewody
telefoniczne.

Huragan zniszczył 2061 ha.
SŁONIM (Pat). Komisja staro-|

 
wane przez huragan w gminach by-
teńskiej i dziewiątkowickiej, usta-
liła, że huragan zniszczył 2.061 ha,
z tego 90 i kilka proc. żyta. Ogó-
łem poszkodowanych jest ponad
300 gospodarstw. Starosta zwrócił
się do urzędu wojewódzkiego o
przyznanie zapomóg.  
PII

1EL105]5
Dziś dawnooczekiwane arcydzieło

«LEGJON SMIE
Vivienne Osborne—w roli wv
potepieńców na pustyni. Her

tempo. Miezwykłe przygody.
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KINO-REWJA

„COLOSSEUM*
OSTROBRAMSKA 5

M
Na scenie:

manych

serc

GEORGES HOFFMANN.

|rolnego z Zatrocza,

zioro Galwe, ze szkoły w Trokach
do maj. Zatrocze, chwycił się za że-
lazną linkę koło której
jeżdżała wpadł do wody i
Zwłoki wydobyto.
Zabił żonę i przywiózi zwłoki

zam. w Swięcianach zameldowała,
że Fiodor Kisielow. zam. w zaśc. Mi
niliszki gm. święciańskiej, zabił swo-
ją żonę Uścinę i przywiózł do cer-
kwi staroobrzędowców w  Święcia-
nach celem pogrzebania.
jest badana.

licach Oran litewskich uruchomiono | { 4

pierwszy obóz wojskowy dla mło-, dować się będą pod opieką litew-
dzieży litewskiej.

ASN TIT RASUS2 NTT TT

„$S$iłwiaSidney
Wyświetla cię obecnie z rekordowem powodzeniem

©cd mnet U 3 iCY» eekranach New-Yorku, Paryża i Londynu. Nadpre-

gram: Dedatki dźwiękowe,i najnowszy „Fox“ (UWAGA: Tylko na nazzym ekranie ce tydzień najświeższy tygodaik

DZIŚ. Wielka uczta dla melcmsnów. Siynny na cały świat fenomenalny śpiewak na miarę CarusaI

Józef SZMIDT
CIEBIE ***"

€n'e nadszedł fi m z tego piexia na ziemi, największy I R-jpiękniejszy. Wspaniały, najnowszy,

finowanej uwodzicielki, wła:
Mundin — w kapitalne)

Dziś. Miłość, cierpienie, łzy | poświęcenie koblety, k óra walczyła z losem przeznaczenia nio-

sąe do grobu wielką
tajemnicę p. t:

Dziś niepowszednia premjera. Dzieje kobiety,
tem, ujrzycie w flmle przedstawiającym blas

<KARJERA KELNERKI»
tualety. Najmod lejsze melodje. Nejpiękniejsze kobiety i mężezyzni Hollywood.

wracając wraz
innymi uczniami łódką przez ja- Oczenia lewej ręki,

ruszać,

Chowaniec znajduje się w domu pod

opieką lekarza 1 p. p. leg. Dziś zostanie
dokonane prześwietlenie ręki.

Zachodzi obawa, że przez kilka tygodni
doskonały piłkarz nie będzie mógł ukazać

się na boisku.

O puhar dyr. Brodatego.
STOKHOLM (Pat). W: środę od-

będzie się w Stokholmie 9 spotka-
mie międzypaństwowe pomiędzy re-
prezentacjami piłkarskiemi Polskii
Szwecji o puhar dyrektora Broda-
tego. Ze Szwecją dotychczas wal-
czyliśmy 8 razy, z tego 4 razy wy-

Pa aT

Z POGRANICZA.
Nowe litewskie wybryki na granicy.

Po dłuższej przerwie zanotowano „kto wiechy zniszczył i przestawił,

łódź prze-
utonął.

do cerkwi.
SWIĘCIANY. Fienia Rubinowa Sprawa

pierwszy wypadek w: bież. roku |lecz prawdopodobnie uczynili to

zniszczenia przez litewskie straże|pas
graniczne wiech w okolicach Kalety.
Trzy graniczne wiechy zostały prze-

; A sunięte w głąb Litwy,
ścińska, badająca straty spowodo- wiechy R ZOE cZ0dG:

terze, pasący niedaleko granicy
bydło(!).

Wiechy zostały ustawione na
(dawnych miejscach, zaś na miejsce
zniszczonych _ ustawione zostały
nowe.

zas dwie

Komendant litewskiego odcinka
tłumaczy się, iż nie zdołał ustalić,

Obóz wojskowy litewski pod Oranami.
Z pogranicza donoszą, iż woko-| W. obozie tym znalazło pomiesz-

czenie 130 chłopców, którzy znaj-

skiej straży granicznej.

w nowyrz
wielkim

tryamfis
Film, który wzbudził powszechne zalnteresowanie.

z najnowszemi wydarzeniami za tydzień bieżący),

KOLOSALNY TRIUMF!

w największym przeboju doby
s prod. WIEDENSKIEJ SWIAT NALEZY

treść, wzruszająca melodyjna muzyk», cudowne krajobrazy. Film mó-
wionyi śpiewany po niemiesku. Nad progr. Atrakcje.

Seaise o 4, 6, 8 | 10,15.

I Słynne były filmy „Marekko* i „Sierżant X" z życia Legji Cudzoziemskiej. Obe-
fescynujący, egzotyczny p. t.
Wiktor Jory—w roli efice-

aąGogo podwójne życie.
lcieluł danci "gu, ni reli kapitana w poreie
morys J roli ziedziejaszka | ebwiesla. — Porywojące

5е 4, 6, $ i 10,15. Bliety honorowe, Dozpłatne nlewszne.

 

 Przepiękna Leretta Jcu: roli głównej.
ra-zbiega, skazanego na i    
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   Doskonała g

JEJ TAJEMNICA» (Mord)
w roli głównej słynny amant M. MARSHAL.

NOWA REWJA (Taniec, śpiew, aktówka) p. t: „POMALUTKU AZ DO SKUTKU"

Zespoł nowo-skompletowany. CENY 02 25 GRJSRY.

u stóp której składano róże | dolary, by nazajntrz obrzucić ją bło-
kli cienle gwiazd tllmowych w Hollywood — mieście marzeń | zła-

W rol gł. Constance Bennett
1 Neil Hamilton. Wytwerne

SPORT

| leoriskich. Wyd. Ii-gie, z ryc, w barwnej

Japończycy
Japończycy posiadają jakąś za-

sadniczą wadę, która uniemożliwia
im rozwinięcie iotnictwa. Są oni
niezmiernie wrażliwi ma punkcie
wszystkiego, co się tyczy lotnictwa

graliśmy, 3 razv przegraliśmy i raz
zremisowaliśmy. Stosunek bramek
jest dla nas niekorzystny i wynosi
15:18. Środowe spotkanie toczy się
o drugi zkolei puhar, ufundowany
przez dyr. Brodatego. Pierwszy pu-
ihar zdobyła Polska na własność.

SRR ° długodystansowych lotach,
Pięściarze polscy w Chicago. cych po kilkadziesiąt godzin lub o
CHICAGO (Pat). W. środę w no-|innych wyczynach pilotów amery-

cy, wedle czasu środkowo-europej- kańskich lub rosyjskich. Rząd japoń-
skiego, rozegrane zostanie spotkanie
pięściarskie pomiędzy Polską i A-
meryką. Drużyna amerykańska
przygotowała się bardzo starannie
do tych zawodów. Przez ostatnie
dwa tygodnie amerykańscy  pię-
ściarze trenowali pod  kierownic-
twem Behra. Nasi pięściarze będą
mieli zatem ciężkie zadanie, aby
uzyskać zaszczytny wynik.  Pola-
ków przyjęto w Chicago bardzo go-
ścinnie. Miejscowa Polonja utwo-
rzyła specjalny komitet przyjęcia.

OZN DEWEYZAZIE OEZOWRCC 0 OTOP

"Ruch wydawniczy
Wacław GĄSIOROWSKI

Orlęta. Włybór wojskowych p.wieści napo-

skiej. Pisma japońskie nie piszą ni-
śdy o przelotach przez Atlantyk, o

 

Pociąg powietrzny.;
MOSKWA. Pat.—Dziś o godzinie

4-ej rano wystartował z Moskwy
„pociąg powietrzny” w składzie sa-
molotu i 3 szybowców. który wzdluż
trasy Charków-Dżankoj:Teodozja u-
daje się do miasta Koktebel na Kry-
mie na doroczne zawody szybowco:
we. Samolotem Kieruje lotnik Fie-
dosejew, szybowcami zaś Szelest,
Anochin i Szymonow. Po 5 godzi-
nach lotu pociąg powietrzny szczę-
śliwie wylądował w Charkowie, skąd
poleci do Koktebela, gdzie oczeki-
wany jest przed wieczorem.

 

Rówaangrawnienii | adywatelskia lobiaiokładce Moliy Bukowskiej. Zawiera utwo-

ry: Czworobok. Potocki. Raport. Instrukcja. w Stanach Zjednoczenych.
Ambulans. Odwrót. Bunt, Baterja A r

Wydawnictwo Domu Książki Polskiej, \ Senat Stanów Zjedn. Am. Póła.
Warszawa, 1934. Str. 208. uchwalił „projek: Rawy,dający ko-: : в bietom równe prawa z mężczyznami,

Osiem kapitalpych opowieści z czasów|Przed 12 laty kongres uchwalił usta-
napoleońskich złożyło się ma tę piękną,|wę, pozwalającą  Amerykankom,
pełną rycerskiego ducha książkę. O jakich wychodzącym za mąż za obcokra-
to orlętach mowa? jowców, zatrzymywać obywatelstwo

amerykańskie. Nie mogły one jednak
Arcis (r. 1814) bataljon piechoty Skrzynec-| obywatelstwa tego przenosić na
kiego, mając wśród siebie cesarza i jego| dzieci, które dziedziczyły je po ojcu.
sztab, tworzy „Czworobok”, walczy z ol- Obecnie niemożność ta została usu-
brzymią przewagą  kawalerjinieprzyjaciel- nięta. Obywatelka amerykańska,
ckiej i zwycięża. W bitwie pod Raszynem będąca żoną obcokrajowca, może
(r. 1809) Potocki brawurowym atakiemba- | obywatelstwo amerykańskie przeno-
terji konngj artylerji osłonił Polaków nóówi sjć na dzieci swoje urodzone zagra-
niechybną klęską. Na polach Boronina nicą.
(r. 1812) młody porucznik wiezie ważny ra- Ё
port do Napoleona. Utycza wzięta, oskrzyd-
lenie zaczęte, nieprzyjaciel cofa się! Porucz-
nik przedziera się pod śradom kul, zdaje ra
port i pada ciężko ranny u stóp Napoleona.

„lnstrukcja” jest wspaniałym monologiem
wachmistrza do młodego rekruta. Rzecz ta
była wielokrotnie deklamowana przez Mie-
czysława Frenkla.  „Ambulans” (r. 1809),
jest tragicznym obrazem śmierci pułk. Go-
debskiego w obecności gen. Dąbrowskiego i
Zajączka. Biwak pod Borysowem podczas
odwrotu (r. 1812) z Moskwy jest przykła-
dem niesłychanego bohaterstwa żołnierzy w
chwili najstraszliwszej nędzy Wielkiej Ar-
mji. „Bunt* głodowy (r. 1807) gwardji napo-
leońskiej pod Ostródą przemienia się wży-

wiołową manifestację wierności na widok
ubóstwianego wodza. W! roku 1814 podczas
oblężenia Soissons baterja majora Woliń-

W, bitwie na polach Szaupanji, pod 
‘ ‚ х | Jl ada

skiej brawury, żoinierskiego poświęcenia,
poczucia honoru i spełniania obowiązku.

Przykłady klasyczne i godne zapamiętania.

Ukazał się 5-ty (majowy) numer „Paxu”,

miesięcznika Młodych Katolików w Wilnie.

Numer przynosi między innemi artykuły:
„Katolicyzm a sprawiedliwość społeczna”

Wład. Arcimowicza, reportaż z Belgji, omó-

wienie litewskich numerów polskich pism,
artykuł Z. P, Dwvistość krwi rodowej H.

Sienkiewicza”, niezmiernie interesującą po-

lemikę A. M. Bocheńskiego, dział recenzyj,

poezyj etc. W dziale ilustracyjnym kompo-

zycje Heleny i Józeia Bodzińskich. Redakcja
zapowiada na numer czerwcowy art. p t.

„Milczenie Parlamentów” pióra G. K, Che- 
 

stertona, drukowany za specjalnem zezwo-

leniem autora.

skieo ratuje honor francuzów.
Oto szereg przykładów polskiej, żołnier-  

w jakimkolwiek kraju na kuii ziem-|

trwają- |

„| Oslo 135,50—136,15—134,85. Paryż 34,7

 

i lotnictwo.
ski dał ostatnio nawet wyraźnie
,zrozumienia dziennikarzom й
|nicznym, przebywającym w To
że pisanie o tego rodzaju sprawi

Ijest dla japończyków „nieodpo
nią” lekturą,

i Tłumaczy się to poprostu tem
„Japonja nie posiada floty powie
į nej. Japończycy wogóle nie mogą
. pilotami, Stwierdzono bowieni, że
| wzniesieniu się na znaczną y
kość, tracą natychmiast orjentacj

| mdleją, Jest to jakaś wada organi
na czy psychologiczna. Przypuszć
ja, że jest to skutkiem specyficzu
odżywiania japończyków, lub też
bego ich wzroku. — Faktem jedź
jest, że Japonja nie ma niety
zdolnych, ale nawet miernych p
tów. Każdy z nich, po wzniesi
się na wysokość kilkuset me
jest niezdolny do żadnych obse
cyj w terenie lub do umiejętnego I
siłkowania się bronią.

Japońskie władze wojskowe
» tego powodu bardzo zaniepokojo
Ciekawe jest przytem, że chińcz!
najbardziej pokrewni rasie jap
skiej nie posiadają tej organicź
wady i mogą latać na dowolnej
sokości,

Kto wygrał na loter
WARSZAWA (Pat). W. dniu

Ъ. m. padły następujące większe
grane na numery losów:

ZŁ. 15.000 — 187.009, 95.834.

ZŁ 10.000 13.921, 68.

134.112.

ZŁ. 5.000 — 2.307, 38.527, 120.5?
138.342, 148.582. 169,910.

„A że , a.

Gle łda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Wal

Belgja 123,72—124 (3—123,41. Beriin 20

—209,32—208,28. Gdańsk 172,66—173;

172,23. Holandja 259—359,90—258,10.
Lot

   

  

  

      
  

penhaga 120,45 — 121,05 — 119,85.

26,95—27,08—26,82. Nowy Joik  5,27/4

5,30%: — 5,24*/:, Kabel 5,28 — 5,31 —

25,04 — 34,86. Praga 22,05 — 72,10 —

Stokholm 139—139,70—138,30.  Szwajch
172,25—172,68—171,82. Włochy 45,0:

—44,92. — Tendencja niejednolita,

Akcje: Bank Polski 86. Liłpop 11
Modrzejów 3,50. — Tendencja przew:

słabsza.

Papiery procentowe: Budowlana 4

44,75. lInwestyc. (zwykła) 113,50 5
konwersyjna 66,00—65,85—66,00. 6 pi

dolarowa 76,75. Dolarówka 53. Stabil!”
cyjna 66,50—66,13. 4 i pół proc. listy

ziemskie 49,50—4875, — Tendencja PF
ważnie słabsza. ”

Pożyczki polsk'e na giełdzie nowo”

skiej: 8 proc. dillonowska 87. 7 proc. ®°

 
bilizacyjna 110. 7 proc. warszawska 65

Dolar w obr. pryw. 5,26.
Rubel: za 5-ki 4,61; za 10-ki 4,63. 

 Nad program: Groteska rysunkowa I tygodnik.

38)
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>m zez piękną cere
ы '_edo „szczęścia

Zawsze będzie Pani z wdzięcz-
nością wspominać ten zaako-
mity uder Abarid, który czy-
niąe z Niej piękną kobietę, za-
pewnił szczęście i powodzenie
w życiu. Puder Abarid chroni
i pielęgnuje Pani urodę.

BARID
„PERFECTION*   

 

AD IN AIII LN ERIE"AD LOSST SITLTSTOO „NTTAR VAINA ANTENNS IS ATSEO

— Ale musi pan przyznać, panie baronie, że nie ja pierwszy gwał- y

«m

Do WYNAJĘCIA
mieszkanie, 3 pokoje ®
kuchnią werandą i о-
gródkiem. Tamże duży
ogród do wynajęcia na
dłuższy czas. Zarzecze
Krzywe Koło 27 m. 1.

598

 

Nauczycielka franaus-
kiego (teorja | konwer-
sacja, dla dzieci metoda

dobra muzy-
cje) wyjedzie
awalna 7, m 2

  

   
od 12-1.

Uprzejmość.

Spacerując po Żolibe
rzu w nocy, Gapski zau
waża, że drzw| wajścio-

jednego domku są
ct le. Dzwoni. Zjawia
się lokator domku, Gap-
ski mówi mu, dlaczego
dzwenił | otrzymuje za
to podziękowanie, Po
kilku dniach, również no-
cą Gapski dzwoni po-
wtórnie do tego samego

   domku.

— Co się stało? —za-
pytuje zbudzony za snu
lokator.
— To ja dzwoniłem

kledyś de pana, żeby
pana obudzić, że drzwi
są otwarte...
— Tak. Istotnie. Bar-

dzo panu jestem wdzięcz
ny.
ad A teraz dzwonię,

żeby panu powiedziać,
że są zamknięte.

/ Kupno !
Sprzedaž

Kartofle do sprzedania
w większej ilości. Wilno,
ul Tyzenhauzowska 16
Lecznica Św. Józefa.

$kiep spożywczy w Cen"
tram miasta, w bardzo
dobrym punkeie, z po-
wodu wyjazdu sprzedam
niedrogo wiadomość w
Administrasji. 610—1

Sprzedam
cukiernię z wyrobloną
klijentelą. W. Pohulanka
41—5. 611—1
————
Samochód czwórkę, o-
kazyjnie kupię. Zapłacę

  gotówką Dziennik Wil. dla K. Z

 

    
LETNISKA. |

zzawc

DWÓR 2
wiejski przyjmie let"

„

565

  
  

ków z utrzymaniem
domość Portowa 19
11 od 1—5 pp.
: :
pe

| RÓŻNE |
PO

Służącta do wszystkieg”
przyjmie pesadę о4 28“
raz na wyjazd lub nit!
z dobremi ralerenc|
ul. Pańska Nr. 8 m.KT

 

Ana

Fryzjer
damski potrzebny RE
tygamiast zakład fryzje”|
ski „Helena“ ul. Kalw8:
ryjska 12. 619

Potrzebna slażąca 40
wszystkiego z dobrą znó”
Jomošelą kuchai, na
świadectwa od $—11 Por”

 
  

towa 10—2.

Polecam  ekspedjentkć
wyspeajalizo! w pro”
wadreniu
operatyw hurtu i da al/
najuczciwszego charakte
ru | znakomitych refe”
rencji
10—2 do południa.

Mała Pehulankė
grz

 

Teraz dopiero Bruno zdał sobie sprawę z pozycji, w jakiej

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego |

„W tym momencie za panem Lebon rozległ się głośny trzask

Ktoś grzriotnął tak potężnie w drzwi od westybulu, że pękły na dwie

części. Wszyscy zerwali się , momentaline usłyszeli nietyle kizyk, ile

straszliwy ryk:
— Astrid!
Roziupane drzwi ustąpiły z łatwością i jasnowłosy olbrzym wtar-

gnął do salonu, z rozwianym włosem, w zabłoconem ubraniu, z brownin-

śiem w ręce.
— Astrid! : ę :

Jacques Ber$mans skoczył ku dziewczynie z wyciągnietemi ramio-

namii nagle stanął jak wryty. Ręce opadły mu bezwładnie i wyszeptał z

niewysłowionem zniechęceniem.
— To nie ona...
Pozo-nie ani Blumenthal, ani Mac Gregor, ani pan Lebon nawet

nie trgnęli, ale ręce w kieszeniach zaciskały się na rękojeściach rewol-

werów.
Blum:enthal zwrócił się z lodowatą miną do inspektora:

— Czy może pan baron mi wytłumaczyć, co oznacza to brutalne

wtargnięcie? Czy pan zna toindywiduum? ы

— Niezdara — przerwał surowo von Hoerting. — To ajent dele-

gacji niemieckiej, widocznie jechał za nami, żeby czuwać nad mojem bez-

pieczeństwem. Myślał, że coś mi grozi...

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. _ | | |

 

 

cę naszą umowę... Miał pan przybyć tu sam i bez broni...
Pan Lebon skłonił się:
— Tak jest... i '

— Uzna pan teraz za słuszne, że i ja przedsięwezmę środki ostroż-
ności... Zechce pan kazać swemu aniołowi stróżowi oddać mi rewolwer?

Ale uż rewolwer, o który chodziło, znalazł się przed nosem Blu-
menthala i Jacques ryczał w nędznej francuszczyźnie:
ы „— Asiria: A pan? Chcę wiedzieć, gdzie jest EMI Ta kobie-

nie ma nic wspólnego z moją narzeczoną, i jej każe ją u у
dla ukrycia zbrodni... ” ° R Paa

Pan Lebon odniósł wrażenie, że za jego plecami otwierają się drzwi.
Odwrócił się. Prawie równocześnie rozległy się dwa wystrzały i zgasła
elektryczność, Trzeci wystrzai padł w ciemności...

ROZDZIAŁ X,

t Wemgle. J FA

Bruno otworzył ostrożnie oczy i zamknął je natychmiast z powro-
met, Ból nie do wytrzymania zgniatał mu powieki. Chwilę trwał nieru-
chomo z uszami wypełnionem: szumem, rozsadzającym mu czaszkę, po-
tem spróbewał się poruszyć, ale sznury wpijały się w ciało. Ręce i nogi
miał skrępowane.

Ból przywrócił mu świadomość, otworzył znowu oczy.
Czarne niebo, usiane $wiazdami, rozciągało się nad jego głową.

Zwały skłębionych chmur przesuwały się tuż nad ziemią, gnane gwal-
townym wichrem,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

 

 

znajdował. Leżał związany na skalistem zboczu, którego szczyt wi
o paręset :netrów nad sobą.

Nagle zrozumiał, skąd pochodzi ów szum,
Głęboko w dole słyszał grzmot rwącego potoku.

— Rodan — pomyślał z drżeniem. — Rodan, mający w tem miej
scu parę metrów szerokości, ujęty z obu stron w skalne ściany, wali spi£
nioną, wirującą, groźną niespokojną masą wdół do Bellegarde.

. Obolaży mózg Brunona z trudem funkcjonowai. Co to sięstało!
Związaneżo przyciągnęli go na zbocze skalne nad rzeką i zepchnęli tak
że obijając się o kamienie stoczył się aż do krzaków, które w cudowf!
sposób powstrzymały dalszy upadek, zaledwie o parę metrów od wzbt”
rzonych ta: potoku.

Z niesłychaną ostrożnością Bruno obrócił się na brzuch. Całe ciał!
miał obolaie. Chwilę ciężko dyszał, potem zaczął się czołgać ku rysujź'
cej się przed nim w mroku skale. Tam rozpoczął powolną pracę wys
badzania s.ę z więzów. Znalazł ostry kant, o który tarł wytrwale sznu”
krępujący mu dłonie, i

Trwało to długo Wyczerpany, w niewygodnej pozycji. do któ
zmuszały go pęta i niebezpieczny teren z groźną rzeką wdole, odpocz
wał ciągle, po krótkich chwilach wysiłków, Czasem robił fałszywy r
i wówczas ostry kant skalny zamiast w sznur wrzynał się w skórę,

Wreszcie ustąpiły ostatnie włókna i Bruno rozprostował ramion?
(W. okamgnieniu rozwiązał sznury na nogach i spróbował wdrapy

wać się pud górę.

wypełniający mu uszy!

(D. c a.) +

pa ааоа |
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOMICH |    


