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       20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie o

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi   

Nowi wice - ministrowie.
(Telefonem od wiasuego korespondenta.)

WARSZAWA. Pierwsze posiedzenie newego rządu odbędzie się
W najbliższy poniedziałek. )

Na posiedzeniu tem będzie ostatecznie zdecydowana sprawa obse-
enia stanowisk wice-ministrów.

Podsekretarz stanu w Prezydjum Rady Ministrów p. Lechnieki przej-
ie do ministerstwa skarbu | obejmie funkcje sprawowane przez prof.

lozłowskiego.
il-gim wice-ministrem w tymże resorcie na miejsce p. Wacława Ję

|Arzejewicza zostanie dyrektor Banku Mkceptatyjnego p. Wacław Stani-
kewski.

Prawdopodobnie dotychczasowy wice-min. skarbu p. Jastrzębski
az wice-minister rolnictwa p. Kaszyński ustąpią.

Dyrektorem biura przy premjerze będzie mianowany p. Jerzy Nowak.

 
   

   

    

 

  

  
  
    

   

  

  

  
   

 

  

 

  

 

   

   
   

 

  

  

 

    

       

   
  

  

   

   
  

     
  

 

ianowanie profesorów w U. S. B.
‚ MWARSZAWA (Pat). Prezydent skiego na prof, nadzwycz. historji

plitej podpisał nominacje wielu Europy wschodniej na wydziale hu-
rofesorów, z pośród których doty- manistycznym, Stanisława Małkow-

‘га uniwersyteiu Stefana Batorego skiego, geologa z państw. instytutu
Wilnie następujące: dr. Manfreda geologicznego w W-wie, na prof.
idla na prof. zwycz. historji lite- nadzwycz. mineralogii i petrograiji

tatury polskiej, dr. Michała Rei- na wydz. matemat.-przyrodniczym
thera na prof. zwycz. anatomji opi-  USB., dr. Marjana Józefa Morelow-
łowej na wydziale lekarskim, dr. skiego na prof. nadzwycz, historji
ana Bohdana Dembowskiego, prof. sztuki na wydz. sztuk pięknych, dr.
Wolnej, Wszechnicy w W-wie, na | Aleksandra Januszkiewicza na prof.
Prof. nadzwycz. biologji ogólnej na| zwycz. medycyny wewnętrznej na
Wydziale matematyczno-przyrodni- | wydziale lekarskim.
zym USB., dr. Henryka Łowmiań-|

е ” . ° .. ® ° .

ajście podczas wizytacji biskupiej.
"LWÓW: (Pat), 24 bm. podczas „grupę szeregowych miejscowego od-

ji j ks. biskupa. и KOPu.
Wizytacja została przerwana.

| Do Hliniec udała się specjalna
*ajsć, których powodem było zacho- | komisja, celem prowadzenia docho-

nie się kilku osobników zpośród dzenia i pociążnięcia winnych do
luderji konnej, otaczającej biskupa.|odpowiedzialności.
| Zachowanie to  sprowokowało

ъ е°

W Bulgarji.
„ SOFJA. (Pat))  Ogloszono dzišį  SOFJA, (Pat). W związku z no-
jtkret, że wszystkie decyzje rządu| minacją Batolowa na stanowisko
%9а miały moe ustawy. Dekretem|ministra spraw zagranicznych prem-
j/m uchylone zostały wszystkie o-;jer Georgjew, który tymczasowo
|owiązujące do dnia 19. V. przepisy |piastował tę tekę, otrzymał obecnie
brawne będące w sprzeczności z|pertfel sprawiedliwości.
decyzjami rządu. Ž

Zamachy bombowe w Austrji.
' WIEDEŃ. (Pat). Tajemnicze za-; Obecnie zamachowcy zostali aresz-
lachy bombowe mnożą się—wedłu$| towani. Jednym z nich jest robotnik
Wzędowych doniesień, 23 maja w. rolny Reibn, narodowy socjalista,

rezydencji arcybiskupa|drugim, murarz Schoenleitner, do-
wybuchła bomba. Eksplozja wyrzą-| niedawna członek stronnictwa socjal
dziła duże szkody materjalne. Wie-| demokratycznego i ostatnio sympa-

Szorem tegoż dnia wybuchła bomba| tyk narodowych socjalistów.

Iv kiosku z kwiatami w miejscowo WiEDEŃ (Pat). Na azisiejszem
ici Morzg pod Salzburgiem. Przy*| posiedzeniu rady ministrów powzię
Duszczalnym sprawcą jest komumi-|to uchwałę wprowadzającą sądy do-
sta, 24 mają eksplodowała kasetka |raźne i kary śmierci na sprawców

a w rękach dziewięcioletnie- |zawachów dynamitowych.
80 chłopca, raniąc go ciężko, Chłop- Wedle zapewnień kół urzędo-
tu mają wyjąć jedno oko. wych, rząd zdecydoweny jest wy-

stąpić z całą bezwzględnością prze
ciwko sabotażowaniu ruchu tury-
stycznego.

  

 

„ WIEDEŃ. (Pat). Przed kilku
świami w miejscowości Dori dokona-

© zamachu na 2-ch policjantów.

 

Ё, 4 e e .

| Przed konferencją rozbrojeniową
„| LONDYN (Pat). Sir John Simon,, LONDYN (Pat). Przewodniczący

yjski minister spraw zagr. wy- konferencji rozbrojeniowej Hende:-

ża w niedzielę rano doParyża, son opuścił dziś Londyn, udając się

ąd wieczorem uda się do Genewy. | do Genewy. Prezydjum konferencji

uter dodaje, że minister Simon bę- rozbrojeniowej zbierze się w Gene-

|jpie miał dość czasu, aby odbyć wie 28 bm. a posiedzenie komisji
lerencje z francuskim;  mini- | głównej odbędzie się we wtorek.

itrami.
 

NARODOWY KOMITET WYBORCZY
urządza

V NIEDZIELĘ dnia 27 maja o godz. 12 i pół w lokalu przy ulicy Orze'
szkowej 11

WIELKIE ZGROMADZENIE.PRZEDWYBORCZE
na którem przemawiać będzie

poseł Karol Wierczak oraz kandydaci na
radnych

stęp wolny. Wstęp wolny

        

 

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

ROMANA DMOWSKIEGO
R p. t:

„PRZEWROT“
TRON XII + 404. : CENA 7 ZŁOTYCH.

SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. i

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu

należności na konte „Gazety Warszawskiej" w P. K. O. Nr. 104.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

codziennie.

       

   
  

fon Redakcji,

d 9 do 20-ej,

PARYŻ (Pat). Izba deputowa-
nych przystąpiła dziś popołudniu do
dyskusji nad interpelacjami w spra-
wach polityki zagr. Pierwszy zabrał
głos dep, radykalny Chappedelain,
który powrócił niedawno z podróży
po,Europie. Jego zdaniem najlepszą
polityką dla Francji jest polityka
wierności soiuwszom 1 stosunkom
rzyjaznym. W sprawie Niemiec za-

znaczył, że wraz z prześladowaniami
katolików i żydów wzrastają tru-
dności kanclerza Rzeszy. Niepokoi
go dozbrajanie się Niemiec i dlatego
Francja musj zapewnić sobie bezpie-
czeūstwo.

Następni mcwcy podnosili m. in.

fakt aresztowania kolejarza fran-

cuskiego w zagłębiu Saary. Minister
Barthou odpowiedział, że ambasador
francuski natychmiast interwenjował
i rząd francuski w dalszym ciągu bę-

dzie się domagał uwolnienia koleja-
rza francuskiego.

Wielkiem wydarzeniem politycz-

nem na popołudniowem posiedzeniu

izby deputowanych była mowa mini-

stra Barthou.
W sprawie austrjackiej Barthou

podkreślił, że problem austrjacki jest

problemem międzynarodowym A nie

może być rozstrzygnięty między
Wiedniem i Berlinem. Rząd  fran-

cuski jest szczęśliwy, że w manife-

słacyjnym memorjale, określającym

takie stanowisko, uzyskał podpis
Włoch i Anglii.

Przechodząc do interpelacji de-

putowanego Chasseigne w sprawie

wizyta jego w Warszawie była odpo-|

wiedzią na wizytę złożoną przez mi-

nistra Becka ministrowi Paul-Bon-

courowi. W] rezultacie swej podróży

do Polski przywózł Barthou wzmoc-

nienie aljansu z 21 r. Barthou deza-

probuje słowa dep. Chasseigne'a O

Polsce, gdyż nie mėwi się w ten spo-

sób o kraju sprzymierzonym (oklaski

i potakiwania w całej izbie).

Przechodząc do Sowietów, Bar-

thou zaznaczył, że czynił wszystko

dla zbliżenia między Polską a Rosją

i nie jest, być może, obcy w sprawie

przedłużenia paktu nieagresji pol-

sko-rosyjskiego. К

Ewentualność wstąpienia Rosji

sowieckiej do Ligi Narodów uważa

za wielkie dobrodziejstwo dla po-

ikoju. Przy omawianiu żądania So-

wietów stałego miejsca w Radzie

Ligi Barthou zaznaczył, że prawa

Polski w sprawie stałego miejsca w

Radzie Ligi sa wcześniejsze co do

czasu. Ostatnio rozmowa z Litwi-

nowem dotyczyła wejścia Rosji do

Ligi.
Przy omawianiu podróży do Cze-

chosłowacji powiedział, że określe-

nie aljans i przyjaźń jest niewystar-

czające, gdyż jest to już stosunek

braterstwa. Przy oklaskach izby

Barthou złożył życzenia pod adre-

sem ponownie wybranego prezy-

dentem Masaryka, W; przyszłych

podróżach do Bukaresztu i Biało-

grodu będzie się starać rozproszyć

nieporozumienia, które „mogłyby po-

wstać pomiędzy Francją a jej sta-

remi przyjaciółkami.  trancja nie

jest osamotniona, jej stosunki z

Turcją są najlepszym tego dowo-

dem, ;

| Wi sprawie rozbrojenia zarzuca

się, że między notami francuskiemi

do rządu brytyjskiego z 17. III, i

47. IV. rb. (jest sprzeczność.

Sprzeczność taka nie istnieje, po-

mostem między temi notami jest

nota z 6. IV., której rząd angielski

nie opublikował. Rząd angielski

się przyjąć za podstawę konferencji

memorandum brytyjskie, łączące

rozbrojenie Francji z uzbrojeniem

Niemiec w ciągu pierwszego roku.

Jest to niemożliwe. Barthou nie dał

    

(| tajne.
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zagranicą 8 zl.

   

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. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

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

RODZENIATOJATYCOON я

Polityka zagraniczna Francji
Wielka mowa ministra Barthou.

kontynuowała swoje prace, czy też,
Liga Narodów otrzyma z powrotem
ten mandat, który otrzyma konfe-
rencja  rozbrojeniowa. Rząd fran-
cuski nie widzi możności ugruntowa-
nia pokoju poza Ligą Narodów.

Że strony francuskiej wysunięto
żądanie, by rządy francuski i'nie-
miecki złożyły deklarację, że gło-
sowanie w czasie plebiscytu w Saa-
rze powinno być wolne, rzetelne i
całkowite. Niemcy odmówiły, ale
problem dziś przedstawia się tak, że
plebiscyt jest wtedy ważny, kiedy
jest wolny i kiedy głosowanie jest

Przyrzeczenia niemieckie nie
wystarczą. Minister ma wrażenie, że
pod tym względem istnieje zgoda ca-
łej izby,

-_ Dep, Chasseigne powiedział, że w.
każdej wiosce pytają, czy będzie.

wojna. Rząd uczyni wszystko, aby
|jej uniknąć. Fraacja pozostanie wier-
(ma przymierzom, nie można niemi
gardzić. Mówca sądzi, że zacieśnia-
ją się dobre stosunki między Francją
a Włochami. Z Anglią istnieje kilka
odmiennych zapatrywań, jednakże
stosunki z nią nie są oziębłe. Nasz
kraj nie jest izolowany. Rząd nie
zmniejszył prestiżu Francji na tere-
nie międzynarodowym. Francja nie
straciła nic ze swego znaczenia w
świecie.

Przemówienie min. Barthou, wy-
głoszone z pamięci, było gorąco о-
klaskiwane. Ze względu na podróż
min. Barthou do Genewy dalsza dys-
kusja została odłożona bez wyzna-
czenia terminu, w każdym razie nie
nastąpi ona wcześniej, jak po ukoń-
czeniu obrad genewskich.

SZTAB FRANCUSKI
żąda zwiększenia obrony Francji.

PARYŻ (Pat). Sztab generalny|wojennegoi wzmocnienia eiektów.
francuski, jak twierdzi „Paris Midi', Pozatem sztab, który nie chce być
dokładnie ustalił po wielu doświad- | posądzonym o politykę, wypowie się
czeniach widok: napadu powietrzne-| za przedłużeniem czasu trwania służ-
$o na Paryż, W. obliczeniach tych by wojskowej ze względu na to, że

podróży ministra do państw Europy]

środkowej,  Barthou podkreślił, że|

obliczono nawet prawdopodobną |
ilość pożarów. Sztab doszedł do,
wniosku, że należy się zwrócić do
kraju z apelem o wielkie wysiłki,
zmierzające do zwiększenia sprzętu

PARYŻ. (Pat). Bernus w „Jour-
nal des Debats' zwraca uwagę na
ożywioną działalność dyplomacji so-
wieckiej w stosunku do Francji.
Spotkanie Litwinowa z min. Barthou
i zapowiedziane rozmowy z ministra
mi Małej Ententy mają na celu —
zdaniem publicysty — zapropono-
wanie tym państwom i Francji paktu
wzajemnej pomocy, który teoretycz-
nie tylko będzie również udostęp-
niony innym mocarstwom. „Sądzimy
—pisze autor — że pokój zapewnio-
ny może być tylko wówczas, gdy
nastąpi istotne porozumienie fran-
cusko-angielskie i gdy zacisną się
węzły przyjaźni między: Polską a Ma-
łą Ententą. Dlatego właśnie zwal-
czaliśmy pakt 4-ch. Zdaniem Ber-
nusa nie nadeszła jeszcze chwila
wznowienia sojuszu francusko-rosyj-
skiego, czegoby sobie życzyli niektó-
rzy politycy, W chwili bowiem gdy
Litwinow rokuje z Francją, trzecia
międzynarodówka prowadzi  рой-
ziemną akcję, wymierzoną przeciw|
Francji. Świadczą o tem instrukcje |

 
STRASBURG. (Pat), Poważny

dziennik lotaryriski „Lerrain“ za-
mieścił w związku z ostanim incy-
dentem w zagłębiu Smary sensacyj-
ny artykuł pod tytułem „Należy 

pyta rząd francuski, czy zgodziłby,

szybko okupować Saarę", w którym

zbliża się ckres „pustych roczników
poborowych” i ze względu na po-
większenie się efektów i iormacyj
paramilitarnych w państwach są-siednich

 

Dyplomacja Francji i Sowiety.
kominternu, dane agentom sowiec-
kim w Indochinach francuskich oraz
działalność propagandy sowieckiej w
samej Francji.

Ż punktu widzenia dyplomatycz-
nego, jak również wojskowego wska
zana jest jaknajdalej udąca ostroż-
ność. iety liczą szczególnie na
zapewnienie sobie gwarancyj francu-
skich w Europie. Jest to zrozumiałe
wobec grožącego im konfliktu na
Dalekim Wschodzie. Sojusz Irancu-
sko-sowiecki odsunąłby ponadto od
Francji pewne kraje i zmusił je do
zbliżenia się z Niemcami. Dotyczy
to nietylko Polski, ale również in-
nych mocarstw. Bernus przypuszcza,
że zbliżenie  francusko-sowieckie
zaważyłoby również na stosunkach
francusko - angielskich, W zakoń-
czeniu autor zaznacza: „Litwinow
pragnie uzyskać przystąpienie So-
wietów do Ligi Narodów tylko dla-
tego, że sądzi, iż jego projekt paktu
nie da się zrealizować dopóty, do-
póki Sowiety nie wchodzą w skład
Ligi Narodów”,

„Należy okupować Saarę“!
domaga się natychmiastowego obsa-
dzenia terytorjum Saary przez woj-
ska francuskie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ludności Saary i za-
pobieżenia dalszym aktom gwałtu.

 

Rozruchy robotnicze w Ameryce.
TOLEDO. (Pat). Rozruchy i zaj-

iścia między strajkującymi robotni-
kami a oddziałami policji trwały ca-
ły dzień. W) wyniku strzelaniny za-
|bito 3 osoby, 6—odniosło
rany. Według ostatnich wiadomości
|po całodziennych walkach władzom
|bezpieczeństwa udało się opanować
|sytuację. Jak obliczają—w zajściach
z policją brało udział 6 tys. robotn.
|. TOLEDO. (Pat). (Stan Ohio).
, Wbrew / uspakajającym wiadomo-
jściom rozruchy strajkujących po-

|

ciężkie |

pierwszy takiej odpowiedzi. Powie- |

dział to już Chautemps w senacie|

18. |. Minister Hymans w pewnej KAIR (Pat). Według ostatnich

chwili przechylał się do tezy zawar- , wiadomości wzmaga się naprężenie

tej w memorandum włoskiem, jed- między państwami Ibn Sauda i Je-

"mak Paul-Boncour nie ustąpił, po- menu, które mimo że dopiero co

' dobnież jak nie ustąpi Barthou. podpisały traktat pokojowy, znowu

| Anglja nie potępiła bynajmniej sta- przygotowywać się mają do podjęcia

| nowiska Francji. Barthou odpiera kroków wojennych. Ibn Saud miał

| zarzut dep. Chasseigne'a, jakoby się wyrazić, żeJemen, w stosunku

„Francją rządził sztab generalny i do którego ze strony lbn Sauda da-

| zapewnia, że Francją rządzi rząd. no już liczne dowody względności,

| Stoimy przed 2 hipotezami: czy pragnie tylko zyskać na czasie. We-

| konferencja  rozbrojeniowa będzie-

 
dle ogólnego przekonania głównym:

„wtorzyly się wieczorem. Między tłu-
, mem a gwardją narodową doszło do
tarcia, w czasie którego gwardja
dała salwę. Trzy osoby: zostały cię-
żko ranne. Podejmowane rudy po-
wstrzymania strajkujących od ata-
kowania gwardji zostały daremne.
Aresztowano 23 osoby. Sytuację u-
waża się za poważną. Według do-
niesień, ofiarą zajść padły 2 osoby,
kilkanaście jest rannych, kilkadzie-
siąt poturbowanych od uderzeń pał-
kami,

Naprężenie w Arabji.
mącicielem pokoju jest następca tro-
nu Jemenu, książę Sejful Islam. któ-
ry miał zachęcać imama do niedo-
trzymania warunków pokojowych,
oświadczając, że armja Jemenu mo-
że bez trudu obronić Sanaa, do któ-
rego nie zdoła nigdy wkroczyć woj-
sko Ibn Sauda. Góry Jemenu, miał
oświadczyć, staną się cmentarzem
oddziałów Ibn Sauda, tak jak daw-
niej były już cmentarzem armji tu-
reckiej

 

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.

* Przybył do Warszawy malarz
Czesław Mystkowski, zarnieszkały od
szeregu lat koło Bandoeng na Ja-
wie, P. Mystkowski jest pejzażystą,
przywiózł ze sobą kolekcję swych
prac, zamierzając urządzić w War-
szawie swą zbiorową wystawę.

* Z Warszawy  Odjechali do
Talilna minister spraw.zagranicz-
nych Estnji Seijamaa z małżonką i
wiceminister Laretei.

ZAGRANICZNE,

** Parlament irlandzki przyjał o-
statecznie 54 przeciw 38 głosami
prejekt ustawy o zniesienie sena-
tu.

** Sprewozdanie Banku Rzeszy
na dzień 23V wykezuje dalszy spa-
dek pokrycia do 4,6 proc., gdy
w dniu 15-V wynosiło ono jeszcze
4,8 proc.

** Dnia 26 b. m. przybyć ma do
Tallina delegacja fińska w celu
prowadzenia rokowań o zawarcie
umowy handlowej między Estonją
a Finlandją.

** Z Kowna doneszą: Rozporzą-
dzeniem komendanta Kowna zam-
knięte zestały niektóre związki
zawodowe, m.in. związek litewskich
pracowuików biurowych i robotni-
ków oraz związek pracowników dru-
karskich.

** Prace przygotowawcze do ma-
jącej się odbyć w końcu czerwca
bałtyckie] Konferencji ekono-
micznej debiegają końca, istnieje
jednak obawa, że wypadki, jakie
zaszły w Łotwie, mogą wpłynąć na
odroczenie terminu zwołania tej
konferencji.

* Japońskie ministerstwo spraw
|zagranicznych zaprzecza informa-
cjom prasy, że między Wielką Bry-
tanją a Stanami Zjedn. i Japonją roz-
poczęły się wstępne rozmowy na te-
mat rozbrojenia morskiego.

'

Nowi profesorowie
uniwersytetu warszawskiego

Mianowani zostali nowi profeso-
rowie na uniwersytecie warszaw-
skim.

Na wydziale humanistycznym
mianowani są dr. Jam Stanisław By-
stroń, profesorem zwyczajnym socjo-
logji, dr. Antoni Śmieszek, profeso-
rem zwyczajnym egiptologji, dr, Wło
dzimierz Antoniewicz, profesorem
zwyczajnym archeologji CE
rycznej, dr. Tadeusz Wałek-Czar-
necki profesorem zwyczajnym histo-
rji starożytnej, proł. Stefan Zygmunt
Czarnowski profesorem nadzwyczaj-
nym socjologji i historji kultury,

Na wydziale matematyczno-przy-
rodniczym mianowany jest dr. Kazi-
mierz Kuratowski profesórem zwy-
czajnym matematyki.

Niema marodu litew-
skiego

a są tylko żmudzini.
Profesor Gerulis, który w swoim

czasie wykładał lituanistykę na uni-
wersytecie w Lipsku, otrzymał od-
powiedzialną misję w związku z
prowadzoną w Prusach Wschodnich
kampanją „Ostraum*. Przystępując
do wykonania tej misji, profesor
przybył do Królewca, gdzie w uni-
wersytecie przystąpił do wygłosze-
nia cyklu odczytów o „zadaniach
Niemiec na wschodzie, W! swych od-
czytach prof. Gerulis, powołując się
na cytaty ze starych „kantyczek“ -
tewskich i książek do nabożeństwa,
usiłuje dowieść, że są tylko Żmudzi-

ni in. szczepy litewskie, a właści-
wego narodu litewskiego ani daw-
niej nie było ani teraz niema. Te-
orja głoszona przez prof. Gerulisa,
jak zaznacza prasa litewska, ma u-
sprawiedliwić pretensje hitlerowców
do niemieckiej ekspansji kulturalnej
i kolonizowania Litwy.

Od 1i-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
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. Wineentego a Paulo,
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PANSTWO, SAMORZĄD
i «LUDZIE POTAKU-

JĄCY».
Jedno z naczelnych haseł progra-

mowych Narodowego Komitetu Wy-

borczego, wysunięte w jego odezwie

z dn. 20 maja: „obrona niezawisłości

samorządu* wywołało oburzenie

„Kurjera Wileńskiego”, który w ar-

tykule w numerze z dn. 24 b. m.

protestuje przeciwko temu podsta-

wowemu, elementarnemu i, zdawa-

łoby się, najzupełniej zrozumiałemu

żądaniu, którego spełnienie może

jedynie zapewnić prawdziwy samo-

rząd, a nie jego „martwy cień', mó-

wiąc słowami cytowanej odezwy.

Żądanie niezawisłości samorządu

nazywa „Kurjer Wil.“ „wprowadza-

niem polityki do samorządu”, „nadu-

żywaniem samorządu dla obcych mu

celów', dążeniem do przeciwsta-

wiania go rządowi i t. p.
Dużoby można mówić na ten te-

mat, kto wprowadza politykę do

samorządu i to nietylko terytorjal-

nego, ale i zawodowego, kto tę po-

litykę wciska wszędzie pod złudnem

mianem „bezpartyjności”, kio dąży

do obsadzenia wszelkich sianowisk

„swoimi” ludźmi, bez względu na ich

kwalifikacje i t. p. Kto sprawił, że

dziś każda osoba, każda, sprawa są

polityczne? Wszak i obecne wybo-

ry samorządowe zostały przez. gen.

Góreckiego nazwane „majem w sa-

morządzie', to znaczy wprowadze-

niem „systemu pomajowego” i „ludzi

pomajowych'” (często bardzo świeżej

daty) do samorządu. Gdy obóz sa-

nacyjny wyrusza do wyborów pod

hasłem  „„umajowienia* samorządu,

duży tupet wykazuje jeden z jego or-

ganów, prawiąc morały o apolitycz-

ności samorządu.

Rozumiemy, iż wielu jestw Pol-

sce ludzi, którzy tak przyzwyczaili

się do zależności, że ich drażni wy-

sunięcie żądania „niezawisłości.

' Ba! gdy się niema podstaw nieza-

leżności, gdy się nie opiera na ruchu

społecznym, ale wiedzie się sztucz-

ny żywot, zależny od subsydjów,

ogłoszeń oficjalnych ; t p., to samo

słowo  „niezawisłość” denerwuje.

Jest to gatunek ludzi, o których pi-

sat niedawno sanacyjny ,Czas'” kra-

kowski, że są to t. zw. w Ameryce

„yes-men*, ludzie bez zdania, umie

„jący mówić tylko tak, potakujący

w myśl życzeń tych, którzy dzierżą

władzę, by, broń Boże, nie ściągnąć

na siebie ich niezadowolenia wraz

ze wszystkiemi niemiłemi jego kon-
sekwencjami osobistemi..  „Czas”,

wskazując wyraźnie na rozplenienie

się tych ludzi we własnym obozie,

uważa ich za balast szkodliwy i dla
państwa i dla tego obozu.

I oto ci właśnie „ludzie potaku-

jący” chcą zawładnąć samorządem,

by z niego uczynić bezwolne narzę-

dzie dzisiejszego systemu. „Kurjer

Wileński" wszakże próbuje dać teo-
retyczne uzasadnienie swego twier-

dzenia, że samarząd nie może być

niezawisły, że nie może przeciwsta-

wiać się rządowi. Powołuje się przy
tem na zdanie p. Jaroszyńskiego, że
samorząd jest organem państwa,

a przeto nie może przeciwstawiać

się polityce państwa, „którą prze-

cież rząd kieruje“. Zdanie p Jaro-

szyńskiego, że samorząd jest orga-

nem państwa, nie jest jego odkry-

ciem, ale ogólnie dziś przyjętą tezą

naukową, ale cóż z tego wynika?

Przecież państwo nie utożsamia się
z rządem, lecz jest pojęciem szer-

szem, jako pojęcie pewnej specy-

ficznej formy związku społecznego.

Element społeczny, obywatelski

wchodzi do pojęcia państwa w nie-

mniejszej mierze, niż czynnik oficjal-

ny. Swobodny, niezależny, niez-u-
tynizowany, bezpośrednio z życiem
złączony, element obywate:ski jest

nie mniej cenny od najbardziej wy-
szkolonej i zdyscyplinowanej biuro-
kracji. Organ sanacyjny sprowadza

państwo do elementu biurokratycz-

nego i dlatego instytucji samorządu

zupełnie nie rozumie. Ba, » e rozu-

mie nawet przez siebie przytoczonej

cytaty p. Jaroszyńskiego.

Przecież w drugim ustępie pisze

p. Jaroszyński: „Z punktu widzenia

prawa cechuje go niezależność od

państwowych organów rządowych:
aństwu natomuast, jako takiemu,

jest on całkowicie podporządko-

wany, jest narzędziem, przy którego

pomocy państwo współczest:e reali-
zuje część swoich zadań”.

P. Jaroszyński stwierdza wyraź-

nie niezależność samorządu od orga-

nów rządowych, a pisze, że samo-

rząd jest narzędziem państwa, co

nie znaczy rządu, ale dużo więcej,

bo państwo to przedewszystkiem

Onegdaj w lokalu przy ul. Lele-

wela 8 odbyło się doroczne zgroma-

dzenie Towarzystwa Przyjaciół Na-

uk w obecności około 80 osób.

Obrady zagaił prezes towarzystwa

prof. Marjan Zdziechowski, wzywa-

jąc zebranych do uczczenia przez

powstanie pamięci zmarłych człon-

ków Towarzystwa. Dłuższe prze-

mówienie poświęcił mówca pamięci

zmarłego w roku ubiegłym sp. rekto-

ra Parczewskiego, trzeciego z kolei

prezesa Towarzystwa, a swego po-
przednika, przedstawiając zasługi

zmarłego nietylko na polu kulturai-

nem oraz naukowem, ale i na polu

działalności społecznej.

W. dalszym ciągu swego przemó-
wienia zwrócił uwagę na kryzys,

przeżywany obecnie przez polską

książkę naukową. Wszystkie dzieła

naukowe wychodzą w śmiesznie ma-

łym nakładzie, ponieważ niema ko-

mu ich kupować.

Wybrano następnie przewodni-

czącego zebrania, którym został ks.

rektor Czesław Falkowski. P. sę-
dzia Al. Jodziewicz odczytał pro-

tokół z poprzedniego dorocznego

zgromadzenia, a p. prof. Stanisław|

Kościałkowski zreferował ważniej-

sze punkty sprawozdania z ogólnej|

działalności Towarzystwa w roku

ubiegłym (ponieważ wszyscy człon-

kowie otrzymali sprawozdanie w
formie broszurki). Sędzia Antoni

Bądzkiewicz odczytał protokół Ko-

misji Rewizyjnej, stwierdzający roz-

wój Towarzystwa, poczem zebrani

udzielili absolutorjum ustępującemu

członkowi żarządu, p. prof. Stani-

sławowi _ Kościałkowskiemu. Na-
stępnie ponownie wybrano prof.

Kościałkowskiego do zarządu, jak

również powołano Komisję Rewizyj-
ną w dotychczasowym składzie.

Wobec wyczerpania porządku
dziennego przewodniczący zamknął
obrady. ;

Po krótkiej przerwie prezes
prof. Zdziechowski wygłosił dłuższy
odczyt. Sprawozdanie z odczytu
czytelnik znajdzie poniżej.

Po odczycie zebrani zwiedzili
zbiory towarzystwa. Salon tow.
zdobi obecnie piękny portret śp.
rektora A. Parczewskiego, wykona-
my przed 20 laty przez art.-malarza
Ruszkowskiego. Wispomniany por-
tret zawieszono zaledwie przed kil-
ku dniami. Przedstawia on śp. Zmar-

łego w tej dobie, gdy czynny był
niezmiernie, jako poseł do Dumy i
obrońca Chełmszczyzny.

m.r.S.
Pd оя

Po przerwie prof. Marjan Zdzie-,
chowski wygłosił nadzwyczaj zaj-

wych podczas wojny światowej.
Mówił o tem, jak to austrjacki ce-
sarz Karol przez swego szwagra,
Sykstusa Parmeńskiego, ołicera ar-

cuskiego,
Poincarė'go i Brianda,
dząc się na piśmie n. p. na przy-
znanie Francji Alzacji i Lotaryngji,
tak że nawet Lloyd George miał za-
wołać, przeczytawszy ów list Karola:
„C'est la paix“ (To pokój).

Jednak, gdy po Briandzie przy-
szedł na stanowisko Ribot, honor
(demokratyczny! prof. Zdz. o tym!
honorze wyraża się nie tylko ironicz-
nie, ale wprost z oburzeniem). kazał
mu wtajemniczyć w te pertraktacje
włoskiego ministra Sonnina, który
się oczywiście nie mógł zgodzić. by
Włochy wyszły z wojny z kwitkiem.
Gdy ponownię Francja chciała skło-
nić Austrję dó ustępstw, oddając do
jej rozporządzenia całą Polskę w
granicach 1772 r. i Bawację (!), wte-

mujący odczyt o zabiegach pokojo-,

mji belgijskiej, zabiegał u rządu fran-
reprezentowanego przez | władzom

o pokój, go- | dysponowanie etatami

_„PZIENNIK WILENSKI

XXVI doroczne zgromadzenie Tow. Przyja-|
ciół Nauk.

prof. Z. mówi z całem uznaniem, ja-
ko o rzeczy zrozumiałej samo przez
się) kazał mu powiadomić o tych
piopozycjach Wilhelma, któremu
wzajem” Karol oddaje całą Polskę
wraz z Galicją, -ogłaszając, że to
Francja wszczęła z nim pertraktacje.
Na to krótko i dobitnie oświadcza
Clemenceau: „Il a menti!“ (on skla-
mał) i ogłasza łac-simile dwu listów
Karola. Wtedy Czernin, minister
spraw zagranicznych Austrji, zjawia
się u cesarza j z rewolwerem w rę-
ku grozi mu, że się w jego oczach
zastrzeli, jeśli to prawda. Wtedy
znowu Karol popełnia nowe kłam-
stwo, zaprzecza, że on jest autorem
owych listów, i pisze do Wilhelma,
że odpowiedzią jego będą „meine
Kanonen'* (moje armaty).

Dodajmy od siebie, że, wbrew
intencjom prof. Zdziechowskiego,
cesarz Karol wystąpił przed słucha-
czami ciekawego odczytu, jako ma-
łoduszny, słaby, nieorjentujący się w
sytuacji człowiek, ulegty wobec
Niemiec i pozbawiony całkowicie
godności monarcha, którego pano-
wania uwieńczeniem

co przecież powinno wszystkich Po-
laków uleczyć z sympatjį dia Austrji.
I dodajmy jeszcze: o ileż więcej god-
ności okazał w decydujących chwi-
lach nieszczęsny ostatni car Rosji!
Okazało się, że dziedzictwo krwa-
wych Romanowów jest mniej fatal-
ne, miż dziedzictwo przewrotnych
Habsburgów. $. С.
ATRIOCIERACACUZ CZECEBA

Narady p. Kozłow-
skiego,

Jak informuje „Gaz. Handl.",
premjer prof. L. Kozłowski odbywa
w dalszym ciągu konferencje z przed
stawicielami poszczególnych resor-
tów. Głównym tematem tych konfe-
rencji są przedewszygtkiem sprawy
gospodarcze, związane w pierwszym
rzędzie z sytuacją rolnictwa. Za-
gadnieniami  dotyczącemi polityki
rolniczej, zająć się ma najbliższe po-
siedzenie Komitetu Ekonomicznego
ministrów. Ostateczne decyzje doty-
czące całokształtu prac rządu znaj-
dą swój wyraz w uchwałach Rady
ministrów, której posiedzenie zapo-
wiadane jest na przyszły tydzień,

Wojewodowie
mogą mianować | zwalniać

urzędników.

służbie i
ków, wojewodowie otrzymali nowe
uprawienia o przyjmowaniu, zwal-
nianiu į mianowaniu urzędników.
Będą oni mogli zwalniać, mianować i
przenosić w stan spoczynku urzędni-
ków do VIII kategorji. Ministerstwo
spraw wewnętrznych wyjaśniło, że

V centralnym zastrzeżono
urzędników.

Za obrazę religji
żydowskiej.

KATOWICE Pat. Dziś ogłoszono
wyrok w sprawie przeciwko redak
torowi odpowiedzialnemu czasopi-
sma „Błyskawica*, organu rarodo-
wo-socjalistycznego, Edwardowi Cho
wańskiemu, oskarżonemu o zamiesz
czenie artykulu obrażającego religie
żydowską. W sprawie tej sąd prze-
słuchał ekspertów.

Chowańskiego skazano na 9 mie-
sięcy więzienia z zawieszeniem na
3 lata. Pozatem sąd skazał oskarżo-
nego na zapłacenie 200 zł. gm nie
izraelickiej w Katowicach z tytu'u
powództwa cywilnego oraz kosztów 

dy honor cesarza (o tym! honorze

ogół obywateli, a ściślej, według na-
szego poglądu, naród.

sądowych.

|SKAE CUP AWOAAICKORKE NSTIE POR GE TSC TT ATASNSD ET NIO

nielogiczny i jest wyplywem po-,

mieszania pojęć „paūstwo“ i „rząd“.

Rząd jest tylko organem państwa, Działalność samorządu jest w in-

teresie państwa, jako całości, i

w specjalnym interesie części tęgo|

państwa — jego prowincji, gminy

miejskiej lub wiejskiej. Autor arty-

kutu „Kurjera“ naturalnie tego nie

zrozumie odrazu, że dobro państwa,

kiedy ono zwłaszcza dotyczy spe-

cjalnych, odrębnych inierzsćw miej-

scowych, niekoniecznie najlepiej

rozumie administracja państwowa,

ale że i obywatele, bezpośrednio za-

interesowani, mogą te rzeczy znać

lepiej i że oni też mają coś do po-

wiedzenia, pod ;ednym wszakże wa-
runkiem... by nie należeli do „ludzi
potakujących“, by mieli odwagę

własnego zdania, by, gdy trzeba,

wystąpili nietylko z pochwałą, ale

i z krytyką. Postaramy się to w na-

stępnym artykule wykazać na przy-

kładach.

To jest niezawisłość samorządu,

o którą walczy Narodowy Komitet

Wyborczy, bo ona jest warunkiem

spełnienia przez samorząd jego roli
państwowej.

Słusznie pisze dziekan wydziału
prawa Uniwersytetu Stefana Bato-

rego, prof. dr. Panejko:

„Przyjęty powszechnie sposób
identyfikowania administracji rządo- 

podobnie jak i samorząd,

natury formalnej, wynika prawna

niezawisłość i samodzielność jedno-

stek samorządowych. Prawna nieza-

wisiość polega na niepodporządko-

waniu danej jednostki samorządowej

pod względem hierachicznyn jakim-
kolwiek organom admunistrecji pań-

stwowej, czy to organom rządowym,

czy samorządowym wyższego rzędu;
|dana jednostka samorządowa sta-

nowi pod tym względem odrębną,

zamkniętą w sobie całość, własny

świat, odrębną imdywiduainość. Sa-

modzielnošė jest  nieskrępowaną

wskazówkami i poleceniami innych

organów publiczną działalnością w

granicach przepisów  p.awnych.

Gdzie niema tych elementów, tam
niema samorządu w znaczeniu tech-

niczno-prawnem."

A więc obrona niezawisłości sa-

morządu to nie wprowadzenie doń
polityki, czy partyjnictwa, ale walka
o zachowanie bytu tej ważnej insty-

tucji w takim stanie, by nie prze-
mieniła się ona w pustą * bezuży-

teczną komedję, lecz by „-pelniala
swe ważne państwowe i społeczne
zadania. wej z administracją państwową jest

była wreszcie,
zdrada wobec Polski przez oddanie:

! przez jego rządyLwowa hajdamakom, |

Na podstawie nowych przepisów oj
zaszeregowaniu urzędni-;

„Z drugiego elementu, będącego|

kandydatów
Ponieważ listy kandydatów na

kandydatów na radnych.

Listy kandydatów podpisywać

OKRĘG Iii.—Lokal kom 
OBWÓD i UL. SZEPTYCRIEGO 9.

(SZKOLA POWSZ. Nr. 7).
i Ulice Archanielska — parzyste od Nr.

16 do Nr. 62 wi, i nie parzyste od Nr. 39

do Nr. 65 wi, Cechowa — cala, Dynębur-

5Ка — parzyste od Nr. 2 do Nr. 12 wł, i

nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 7 wi., Gęsia —

caia, Kijowska — nieparzyste od Nr. 27 do

końca, Kozia — parzyste wszystkie, Kacza

iz cała, zauł. Kucharski cały, Kowalski pa-

„,rzyste od Nr. 2 do Nr, 14 wł, i uieparzyste

Jod Nr. 1 do Nr. 13 wi, ul. Nowogródzka —
nieparzyste od Nr. 33 do Nr. 81 wl, i pa-
rzyste od Nr. 40 do Nr. 118 wł., Pawia —

cała, zauł, Prywatny — parzyste od Nr. 14

do Nr. 30 wł., i nieparzyste od Nr. 13 do

Nr. 23 wi, ul. Rydza Śmigłego — nieparzy-

ste od Nr. 9-a do Nr. 23 wł. Składowa —

cała, zauł. Szkolny — cały, Strażacki —
cafy, Solny — parzyste od Nr. 2 do Nr. 6
wł, i nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 3 wł.
Szczygla — cała, Ślepa — cała, Szeptyckie-
go — parzyste od Nr. 14 do Nr, 22 wł.

OBWÓD 2. UL. PISUDSKIEGO 13
SZKOŁA POWSZ. Nr. 26,

Ulice: Bankowa — cała, Kijowska —

nieparzyste od Nr. 5 do Nr.25 wł. zaul.

Komendancki — cały, zauł, Kijowski I —

cały, Kijowski III — cały, ul. Makowa —

nieparzyste od Nr. 15 do Nr. 27 wł, Nowo-
gródzka — parzyste od Nr. 26 do Nr. 38
wł, i nieparzyste od Nr. 17 do Nr. 31 wł,

zauł, Nowomiejski i — cały, Nowomiejski II
—cały, ul. Piłsudskiego — nieparzyste od
Nr. 13:do Nr. 37 wł, i parzyste od Nr. 36
do Nr. 46 wł., Rydza Śmigłego — parzyste
od Nr. 10 do Nr. 30 wł, Szeptyckiego —

parzyste od Nr. 6 do Nr. 12 wł., Słowac-

kiego — nieparzyste od Nr. 17 do Nr. 25

wł. i parzyste od Nr. 32 do Nr. 40 wł,

Węglowa — parzyste od Nr. 12 do Nr. 20

włącznie.
OBWÓD 3 UL. PIŁSUDSKIEGO 13

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 26)

* Ulice: Makowa — nieparzyste od Nr.

1 do Nr. 13 wł, Nowogródzka — nieparzy-
ste od Nr. 1 do Nr. 15 wł., i parzyste od

Nr. 10 do Nr. 24 wł, W.-Pohuianka — pa-

rzyste od Nr. 2 do Nr. 12 wł.Piłsudskiego

— parzyste od Nr. 18 do Nr. 34 wł., Rynek

Drzewny cały, Słowackiego — parzyste od

Nr 14 do Nr. 30 wł, i nieparzyste od Nr. 9

do Nr. 15 wł, Szeptyckiego — parzyste

Nr. 2 i 4, Węglowa — nieparzyste od Nr.

15 do Nr. 29 wł, Wingry — parzyste od

Nr. 2 do Nr. 12 wł, i nieparzyste od Nr. 1

do Nr. 19 wł., zauł. Zdrojowy — cały, ul.

Zawalna — nieparzyste od Nr. 17 do Nr.

21-a wł.
OBWÓD 4. ZAUŁ. KRUPNICZY 9.

(SZKOŁA PRYW. ŻYD. Nr. 2)

Ulice: Kijowska — nieparzyste od Nr.

1 do Nr. 3 wł., zauł, Krupniczy — cały, ul.

Kwaszelna — caia Krok — cała, Makowa

—parzyste wszystkie, Nowogródzka — pa-

rzyste od Nr. 2 do Nr. 8 wł., Stefańska —

nieparzyste od Nr. i do Nr. 21 wi., Szero-

Ка — cała, Węglowa — parzyste od Nr.

8 do Nr. 10 wł, i nieparzyste od Nr. 9 do

Nr. 13 wł, Wingry — nieparzyste od Nr.

| 24 do Nr. 27 i parzyste od Nr. 14 do Nr. 18
wł. Zawalna — nieparzyste od Nr. 23 do

Nr. 39. wł.

| OBWÓD 5. UL. SZOPENA 8,
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 35).

Dworzec Kolejowy — ulica: Gościnna

 

Przed wyborami dy Rady Miejskie
Wezwanie do podpisywania list

na radnych.
radnych muszą być zaopatrzone—

zależnie od okręgu wyborczego—w 260—300 podpisów wyborców, przeto

zwracamy slę niniejszem dO wszystkich zwolenników Narodowego
Komitetu Wyborczego, aby zgłaszali się do Sekretarjatu Komitetu

dziś I w dniach najbliższych celem złożenia podpisu pod Ilstami

można w lokalu przy ul. Orzeszko-
wej 11 м godzinach od 9-ej rano do 9ej wieczorem.

Spełnijcie swój obowiązek wyborczy!
Pamiętajcie, że podpisów może być za dużo, ale nie powinno być

Narodowy Komitet Wyberczy.

podział Gllna na obwody głosowania.
isji okr. —ul. Trocka 22

(Szkoła powsz. Nr. 36).
— parzyste wszystkie, Kijowska — parzy-

ste od Nr. 2 do Nr. 8 wł., Kolejowa — nie-

parzyste od Nr. 17 do Nr. 21 wł. Szopena
— parzyste wszystkie, Sadowa — niepa-

rzyste od Nr. 17 i parzyste od Nr. 16 do

końca, Stelańska — parzyste od Nr. 26 do
końca i nieparzyste od Nr. 23 do Nr. 36
wł, Słowackiego — parzyste od Nr. 42 do

końca,

OBWÓD 6. UL. SADOWA 3.
(SZKOŁA PRYW. Nr. €).

Ulice: Gościnna — nieparzyste wszyst-

kie, Kwiatowa — cała, Kolejowa — niepa-

rzyste od Nr. 5 do r. 15 wł, Stetańska —

parzyste od Nr. 2 do Nr. 24 wł, Sadowa —

nieparzyste od Nr, 1 do Nr. 15 wł. i parzy-
ste od Nr. 2 do Nr. 14 wł, Szopełna — nie-
parzyste wszystkie, Zawalna -— nieparzy-

ste od Nr. 41 do Nr. 61 wł.
OBWÓD 7. UL. TROCKA Nr. 22.

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 36).
Zaułki: Franciszkański — cały, Kiej-

dański — cały, Lidzki — cały, ul. św. Mi-

kołaja — nieparzyste wszystkie, Niemiecka

— nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 11 wl,
Straszuna — parzyste wszystkie, Trocka—

parzyste wszystkie, Zawalna — parzyste

od Nr. 28 do Nr. 34 wł.
OBWÓD 8. ZAUŁ. LIDZKI 7.

(PRAC. ROB. RĘCZN.)
Zauł. Dziśnieński — cały, Jatkowa —

cała, Św. Mikołaja — parzyste wszystkie,
Niemiecka nieparzyste od Nr. 13 do
końca, zauł, Oszmiański — cały, ul. Rud-

nicka — nieparzyste wszystkie, Straszuna

—nieparzyste wszystkie, Szawelska — ca-

ła, Szpitalna — cała, Zawalna — parzyste

od Nr. 36 do Nr, 50 wł.
OBWÓD 9. UL. BAZYLJAŃSKA 6.

(SZKOŁA PRYW. Nr. 23).
Ulice: Bazyljańska — cała, Bosaczko-

wa — cała, Hetmańska — ca'a, Kolejowa

r. Nr. 1, 3 3-a, Końska — cała, Ostrobram-

! ака — nieparzyste od Nr, 1 do Nr. 31 wł.,

Rudnicka — parzyste wszystkie, Wielka —

nieparzyste od Nr. 47 do końca prócz Ra-

tusza, WW. Świętych — cała, Zawalna —

parzyste od 52 do końca.
OBWÓD 10. UL. św. JAŃSKA 1.

(SZKOŁA PRYW. Nr. 6).
Ulice: Dominikańska — nieparzyste

wszystkie, zauł. Dominikański -- cały, Ga-

ona — cała, Św. Jana — nieparzyste

wszystkie, Klaczki — cała, Niemiecka —

parzyste wszystkie, Ratusz, zaul. Szwarco-

wy — cały, Szklana cała, Wielka —

nieparzyste od Nr. 1 do Nr. 45 wł., ul. Ży-

dowska — cała.
OBWÓD 11. UL. WIELKA 15,

SZKOŁA POWSZ. Nr. 38) wejście z zauł.

Szwarcowego,

Ulice: Augustjańska — cała, Bakszta—

nieparzyste wszystkie, zauł, Kazimierzow-

ski — cały, ul. Subocz — parzyste od Nr.

2 do Nr. 14 wł., Sawicz — cała, Wielka —

parzyste od Nr. 22-a do końca.

OBWÓD 12. UL. OSTROBRAMSKA, 8

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 20).

Ulice: Cerkiewna — cała, Głucha —

cała, Nikodemska — cała, Ostrobramska—

parzyste wszystkie, Piwna — parzyste od

Nr. 2 do Nr. 6 wł, i nieparzyste od Nr, 1

do r. 11 wł, zauł, Rajski nieparzyste

wszystkie, zauł, Rossa — nieparzyste od

Nr. 1 do Nr. 3 wł. ul. Subocz — nieparzy-

ste od Nr. 1 do Nr. 15 wł. 
k ASA VEASSDEI iTTTANKISTKATSTI

Zydzi o zmianie gabinetu.

A. Einhorn omawia w „Hajncie”
zmianę gabinetu. Od pewnego czasu

przewidywano tę zmianę, ale zupeł-

nie steru rządu prof. Kozłowskiemu.
Pomimo, że w sanacji istnieją dwa

kierunki — radykalny i zachowaw-
czy, przy obecnym układzie stosun-

ków politycznych w Polsce nie moż-
na mówić o zwycięstwie jednego nad
drugim:

„Tam gdzie istnieje „czynnik decydu-

jjacy” i gdzie on wie, czego chce, mogą

istnieć, coprawda, różne kierunki, ale mię-

dzy nimi nie może być walki, jak to jest w

innych partjach. Pozatem nowy premjer,

Emigracja jako
H. Fink w „Hajncie”, pisząc o

| „gospodarczym upadku żydostwa
,polskiego', wyciąga ostatecznewnio
| ski, mianowicie „Smutne widoki pol-
' skiego żydostwa na przyszłość:
į „Należy z dużym żalem stwierdzić, że

trudno znaleść radykalne środki zaradcze,
"raczej ich niema... Istnieje sporo takich
! objektywnych okoliczności, które stawiają

przyszłość żydostwa polskiego w bardzo

 
ną niespodziankę stanowi powierze-,

prof. Kozłowski, jest zbyt niejasnym przed- į

stawicielem tego lub innego kierynku, aby

można było już teraz ustalić, który z nich

zwyciężył przez tę zmianę rządu”.

i Dotychczasowe zmiany rządów

pomajowych nie miały głębszego

j znaczenia:
„W. kołach decydujących istnieje, jak

widać, pogląd, że premjer nie powinien być|

obciążony zbyt długo sterem rządów, bo-

wiem óprócz pożądanej rutyny okoliczność

ta może wytworzyć niepożądaną skostnia-
łość. Dlatego to, widocznie, jesteśmy tak
często świadkami zmian gabinetów, w któ-

rych nie dostrzegamy ani celu, ani sensu.

A być może to nie jest takie krzywe, jak

nam się wydaje" .

jedyne wylście.
smutnem świetle. Największem niebezpie-

czeństwem, grożącem polskiemu żydostwu,

jest panująca w polskiem społeczeństwie

tendencja opanowania handlu i rzemiosła...

Dlatego to łatwo jest sobie przedstawić,

jakie to ostre formy przybięrze w Polsce

walka o byt i jak ona będzie musiała odbić

się na żydach.

W. pierwszym rzędzie należy zastoso-

| wać wszystkie środki, będące w rozporzą-

  

  

   

  

  

  

  

  

  
  

   
  
  

  

  

 

  
  

  

  
  

 

   

    

  

 

  

   

    

 

  

 

  

 

  

    

   

  

  

Doroczna Wystawa
Wileńskiege Tow. Niezależ
nych Artystów Sztuk Pilas

Tegoroczna Wystawa „Niezależi
nych” w całości przedstawią si
dość skromnie pod względem iloś
a nawet naogół artystycznego pozi
mu prac, zgromzdzonych w pawiloni P
powystawow. ogrodu  bernardyżj *
skiego. cy

Pod względem ilości może się t do
wydawać w pewnym stopniu złudzą **
niem. Zeszłoroczna wystawa mieśc b;
ła się w dość ciasnej sali Tow. „Lutj ?*
nia”, wskutek czego robiia nawej te
wraženie przepelnienia. ObecnieW 1е
obszernym pawilonie powystawó
wym zebrane, rzadko rozmieszczon i
prace giną wśród ścian długich '*
wąskich sal.

W, każdym razie prac zgromadzo D“
no o zgórą 60 mniej, niż w zeszłyńj P!
roku i brak jest nazwisk J. Bridge'
A. Paula, E. Sienkiewicz-Przyałgo ki
skiej, Z. P. Sergijewicza, J. Giżyj “
ckiej-Berezowskiej i in. Przybyły zł
to prace W. Dawidowskiego.

W, malarstwie portretowem pry”
oczywiście trzyma T. Gadomski lių
specjalista, że się tak wyrazimy, 0% ci
U. S$. B. Prace jego poniekąd akad: E
mickie, uderzają w każdym razi k
doskonałą techniką malarską, pe
nością rozporządzalnych środków| ap
wybitnem podobieństwem portreto
wanych. W tym roku wyróżnia się| Ni
świetnym portretem Rektora O =
czyńskiego. St. Jarocki dał tym 2; go
zem, prócz wielu drobnych prac, ps) ki
rę dużych obrazów pejzażowych,
których „Ostatnie blaski” i „Słoń
w górach zwracają uwagę — слеКа
wem oświetleniem. Z prac Wł. J:
Marcinkiewicza najlepsze są rysut| Śc
ki węglowe: portret prof. Józefo
cza i szkic „Macierzyństwo”. 7 рга &*
olejnych „Kobieta i pajac” że
twarda w rysunku i barwie. 1 ki

Cz. Znamierowski bezwątpie
najzdolniejszy z wil. pejzażystó
Tow. Niezależnych wystawił piękni| Mi
obraz „Przed burzą* (nagr. w Wa w

mszawie). Studja chmur tego pejzaż
schwytane snadź na gorącym uczyt| M
ku szerzenia zagłady, żyją, kłębii) Ze
się, przewalają, tchną grozą nad M
struchlałą i jakby skurczoną z lęk!| 2)
ziemią. Technika olejna wspania
Prace Znamierowskiego piękne
w swym realizmie, które prześwietl
nieśmiertelny czar ducha przyrody k
Do jednej z ler.szych prac tego arty! i
sty zaliczyć trzeba też porlret p. В Ę,

Kulesza Marjan jak zawsze naj
bardziej ujmuje wnętrzami. Cała zł
tem bierwion, i ukośnie uchodzące?
słońcem grająca „Chata góralska”/
przezroczystością dnia tchnący,,Inte
rieur' to jego najlepsze tym raze
prace.

Z prac Br. Łukaszewiczówny ude
rza „Portret pośmiertny Ant.
wulskiego“ tak podobieństwem ja
wewnętiznem ujęciem studjum, Schwanebacha świetne choć zima) p
jmorskie krajobrazy mają swą usta II
loną wysoką markę. Z pojęciem przy

  

  

  
   
    

  
  

 

   

  

  

  

  
      

 

„rody Cz. W. Kowalskiego trudnosit i
„Pogodziė, są to raczej fantazje z ba k
|jek; tegoroczny „Portret żony” jeś| *
najlepszy, choć ustępuje przeszł
rocznemu stylizowanemu na renė |
sans, W. Dawidowskiego łatwo od! El
zóżnić spokojem jak i pewną monó| gę
tonją tak ujęcia tematu jak technik) uj
i barwy. Ł. Jaxa Dębicki dał ja ą,
zwykle kilka miłych, przejrzysty)p,
fragmentów starego Wilna i Krakój w
'wa. Kazimierowskiego „Chrystus| w
Judasz" odznacza się miękościjj w
techniki pastelowej. Soczyste || gį
ciepłe są „Nagieiki“ K. Peszyńsk
$o. Na J. Hawryłkiewiczu znać po

atrze, co się odbiją na pracach, m2!
jących wprawdzie rozmach i žywošė!
barw, ale pod pewnym względe”|
niedbałych. Hr. J. Łubieński razi
w tym roku brudnym  kolorytem
martwotą swych prac olemych. |

Z pośród „gości wyróżnia 5
prawdziwem niechlujstwem rysun
i pędzla E. Klebanowa a J. Dziewi
towski-Gintowt swemi graficznen”
(prawie fotograficznemi) robotami| 

   
     

   

 

   

  
  

    

w których nadużycie czarnego tuszł| ki
wywiera wrażenie ponure i żałobnej d.
Najlepszy jest jego „Portal OO. Doj T

minikanów”, '
Wśród rzeźby doskonałe jest po] re

piersie art. T. Schwanebacha dłutś| gi
P. Hermanowicza i miłe studja73 ły
kobiecych. ё
ЗЕЬоара ai ai рна Н

1

Kobieta profesorem 3
politechniki: ni

Ostatnia lista nominacyj profe“ ni
sorów wyższych uczelni, podpisś) ni
nych przez p. Prezydenta R.P., obej| ni
muje nominację pierwszej kobie
na profesora uczelni akademickiejj lo
Asystentka dr Alicja Durabialska
Zakładu Chemii F'zycznej Politech
niki Warszawskiej, została mianow?' lc
na profesorem nadzwyczajnym PO) d
litechniki Lwowskiej. sl 

 

dzeniu światowego żydostwa, aby wytwó

rzyć dla żydów polskich możliwość e i

gracji. Przedmiotowa ocena stosunków
Polsce wykazuje, że duża częśc polskie

żydów będzie musiała wziąć do ręki kij tv”

łaczy i szukać gdzieindziej kawałka chle”
ba.“

Jedyny sposób rozwiązania spra”
wy żydowskiej w Polsce — jest 10
masowa emigracja żydów z Polski.

Innego wyjścia niema. Przyznajć
to sam autor.

©
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DZIENNIK WILENSKI 3
 

Najskuteczniej walkę!

  
  

Wojewoda wileński, p. WŁ. Ja-
Szczołt udzielił przedstawicielowi

„ P. A. T. wywiadu w sprawie pomo-
rd cy, udzielonej przez rząd ludności,

ię dotkniętej klęską nieurodzaju w na-

ddzej szem! województwie.
ieścij,  ikcja rządowa polegała na zapo-
„Lut bieżeniu głodu, epidemii chorób na|

awe]
lie
ао *° ; >
zonij wiosennych dożywiano 15.400 rodzin
gichl | zgórą 10.500 dzieci w szkołach.

Dla opanowania epidemji wysła-
,dzoj No kolumny lotnicze sanitarne i dano
złyń pieniądze na szpitalnictwo. :
ge“ Osobną akcję stanowiły dotacje
go kredytowe na pomoc siewną. Rząd
jiżyj na ten cel asygnował 985.000 zł., na-

y JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
pryf Dość pogodnie, miejscami moż
nski liwy jeszcze przeloty opad. Nieco
j, 08 cieplej. Umiarkowane, na północy
-ade| chwilami porywiste, wiatry z kierun
rązij Ków zachodnich.

DYŻURY APTEK.
s kę w mocy dyżurują następujące

apteki:
ret0 Sukc. Augustowskie.; — ul Kijowska
"się| Ne. 2 (telet. 16 31), Framkina ak Nie-
Оро miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-

šo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
1 18, go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), eraz wszyst-
, pó) kie - przedmieściach, prócz Śnipiszek.

ch, A ET
ой WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
e — Dlą miłośników muzyki ko-

J. ścielnej. W. niedzielę 27 bm. w ko-
sun] ściele Ostrobramskim chór kościelny
owij odśpiewa w czasie sumy Mszę Pale-
pra4 striny p. t. „Missa brevis“. Nabo-
jes| żeństwo rozpoczyna się o godz, 11,

| kazanie wygłosi ks. prał. Żebrowski.
'eni Z MIASTA.
stó — Zebranie Komitetu Wyko-
;knj nawczego Ratowania Bazyliki
Var, Wileńkiej. Dziś o godz. 6ejw. w

mieszkaniu J. E Ks. Biskupa Kazi-
mierza Michalkiewicza, odbędzie się

ębiij zebranie członków Wydziału Wyko-
nawczego Komitetu Ratowania Ba

lęk zyliki Wileńskiej.
а1 Zebranie to zwołane zostało w
8 celu naradzenia się nad sposobami
jetlsj zdobycia dalszych funduszów na
ody| Kontyra wanie robót ratowniczych
ty, w Bazylice oraz omówienia kwestji

jaka będzie ułożona posadzka w
nai kaplicy św. K»zimierza.
zło — Wręczenie nagród pocztowcom.
kei Dziś o godz. 20-ej w dużej sali kon-
и terencyjnej urzędu wojewódzkiego
„tej odbedzie się uroczyste wręczenie
zen nagrody  przechodniej zwycięskiej*
*| drużynie Pocztowego P. W., która
de] zajęła 1-sze miejsce w czasie zawo-

dów marszowych w maskach prze-
| ciwgazowych o mistrzostwo m. Wil-

dectw 345 pracownikom pocztowym,
staj którzy ukończyli kurs instruktorski
rz II i III kategorjį oraz. kurs podin-

sių. Struktorski O. P. D. Gaz. Zbiórka
dla drużyny marszowej i uczestni-

„| ków kursu o g. 19.30.
rę SPRAWY MIEJSKIE.

— Z Komitetu rozbudaoscy W
przyszłym tygodniu odbędzie sią po
Siedzenie Komitetu Rozbudowy -po-
święcone rozpatrzeniu podań osób,

j ubiegających się o uzyskanie poży-
"m. Czek na cele budowl:ne. Podania

JC | petentów będą przedtem zaopinjo-
wane przez specjalnie wyłanioną

S.| w tym celu Komisję, która swe
c wnioski przedłoży na plenarne po

/ siedzienie Komitetu.
ch — Elektrownia miejska w naj
po) bliźszym czasie zamierza zwiększyć
t€| oświetienie uliczne na ulicy Poloc
no| kiej, na Trakcie Batorego i w kilku
08 | innych punktach miasta na pery
eg] terjach.
A SPRAWY WOJSKOWE.
о — Podchorąžowle w Trokacn.

3 połowie czerwca przybywa dc
si Wilna około 900podchorążych z za
ki Wodowej szkoly podchorąžych w

Ostrowie Mazowieckim. Również w
/| czerwcu przybywa bataljon kadetów

m) ze Lwowa. Podchorążowie wraz 2
2! kadetami, jak już donosiliśmy, spę-
nój dzą wakacje letnie w obozach w
jo] Trokach.

Gospodarze tych obozów ofice-
rowie i podoficerowie K. O.P. przy-

10) gotowali wszystko na przyjęcie mi-
łych gości.
— Pobór rocznika 1918 r. w

kolejnym dniu poboru rocznika
1913 go w poniedziałek do przeglą-

| | du winni są stawić się wszyscy
mężczyźni urodzeni w tym roku z
nazwiskami  rozpoczynającemi się
na litery N. i O. ioraz poborowi z
nazwiskami na literę P, zamieszkal

sj| na terenie V komisarjatu P. P.
Komisja poborowa urzęduje w

ej| lokalu przy vl Bszyljańskiei 2
SPRAWY PODATKOWE.

h — Ważne dia zawodów wyzwo-
18) lonych. Prasa warszawska donosi o

doniosłem zarządzeniu ministerstwa
skarbu wydanem w uwzględnieniu
zabiegów o sprawiedliwy wymiar

0% podatku dochodowego i obrotowego
m w. stosunku do płatników zawodów

wyzwolonych jak lekarzy i adwoka-
c] tów.
w Okólnik ministra Zawadzkiego
lej podnosi, że celem równomiernego i

właściwego opodatkowania osób
a“ trudniących się wykonywaniem sa-
t? modzielnych zajęć zawodowych le-

 

1. Na, oraz uroczyste wręczenie šwia-|

{

Į

в | w. Wilnie uroczystość chórów mło-

Rządowa pomoc rolna Wileńszczyźnie.
stępnie dodatkowo 150.000 zi., łącz-
nie 1.135.000 zł Źwrot tych kredy-
tów ma nastąpić bądź w gotówce,
bądź w naturze w tej samej ilości,'

jaka zostałą wypożyczona.
j Pieniądze te obrócone zostały
,na pomoc dla drobnych rolników.

ków o kredyt siewny.

dujemy się, że przy zwracaniu zboża
rząd wybuduje na jego przechowanie
spichrze, które stanowić będą re-
zerwę na wypadek nowej klęski nie-

urodzaju.

„miu obrotu, względnie dochodów po-
szczególnych lekarzy i adwokatów
opierały się na opinji rzeczoznaw-
ców powoływanych z ramienia miej-
scowych  organzacyj zawodowych
jak izb lekarskich i rad adwokac-

bieżność pomiędzy danemi płatnika,

władze skarbowe.
Zarządzenie to ma być zakomu-

nikowene niezwłocznie wszystkim u.
rzędom skarbowym. Okólnik ten po-
zostaje w związku z protestami zgło-
'szonemi przez organizacje zawodo-
'we lekarzy i adwokatów na tle
' ostatnich wymiarów.
|  — Termin drugiej raty podatku
lokalowego. Z dniem 31 mają upły-
wa termin wpłacenia Il-ej raty po-
'datku od lokali za rok bieżący.
jUstawowo wszystkim  płatnikom
przysługuje dwutygodniowy okres
ulgowy od tej daty.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Tori na Popławach. W swoim

czasie donosiliśmy, że w okolicach
Wilna prowadzone są badania torfu,
którego podkłady znajdują się na
Wileńszczyźnie. Obecnie eksploa-
iacją torfu rozpoczęła się nad Wi-
lenką na Popławach.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— (Ceny nabiału i jaj. C-ny

nabiału i jaj wedlug notowsń Zwą
zku Spółdzielni Mleczarskich i Jaj
czerskich, oddzisł w Wilnie, Końska
12 Dnia 25 meja 1934 r. Masło za
1 kg. w zł wyborowe 2.10 (240),
stołowe 190 (2.20). Sery za 1 kg
w zł. Nowogródzki 2.20 (260), Lech
vieki 1 90 (220), Litewski 1.70 (2 00).
Jaja za 60 szt. i za 1 szt: Nr. 1
„390 (008), Nr. 2 3.30 (0.07), Nr. 3
(3.00, (0 06).

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— XXXVII zebranie Circolo di

Dante odbędzie się jutro w mieszk.
PP. Honesti (Zarzeczna 5-a). Ks, dr.
Leon Puciata będzie interpretował
XXIX pieśń Inferna.
— Zjeza „Cacitasu* z archi-

diecezji wiieńskiej. W dnu 3
czerwca Odbędzie się w Wilnie do-
roczny zjazd—zebranie Arch:diece
zjalaego Związku Towarzystw Do
broczynności „Cartas”, Ma zjazd
oczekiwany jest przyjazd przedst»
wicieli wszystsich zarządów para
fjalnych „Caritosu” z poszczegol
nych parafj: arevide "zji.
— Tow. popierania polskiej sztu-

ki scenicznej. W] dniu 25 bm. obra-
dował zarząd t-wa popierania pol-
skiej sztuki scenicznej w sprawie
konieczności zajęcia się losem tea-
trów polskich, prowadzonych samo-
wystarczająco na terenie działalno-
ści tow. ; powołał specjalną komisję,
która wespół z zarządem obmyśli
środki dalszych egzystencyj tych
teatrów,
— Zarząd związku absolwentów

gimn. Jezuitów powiadamia, że ze-
branie ogólne odbędzie się dnia 27
maja r. b. o godz. 11-ej.

Towarzystwo  Pszczelnicze
z. Wileńskiej przeniosło się do no-
wego lokalu w Wilnie przy ul. Do-
minikańskiej 13 (Izba Rolnicza). Se-
kretarjat Towarzystwa urzęduje
oraz udziela porad fachowych we
wtorki i piątki (z wyjątkiem świąt)
od godz. 12—413-tej,

ODCZYTY.
— @ potrzebach rolnictwa.

Stowarzyszenie Techników Polskich
w Wilnie w lokalu własnym przy ul
Wileńskiej 33 organizuje cykl zebrań
dyskusyjnych, na których ma być
poruszona sprawa podniesienia sta
nu gospodarczego Wileńszczyzny
W ramach powyższych zebrań dys-
kusyjnych będzie wygłoszony dnia
28 maja o godz. 1920 przez p. inż.
Jana Czerniewskiego odczyt na te-
mat „Potrzeby rotnictwa ziemi wi-
leńskiej”. Referaty uzupełniające
powyższe zagadnienie wygłoszą do-
«tór J. Farbotko oraz inż. A. Kro-
piwnicki o potrzebach komasacji
i meljoracji. Wstęp wolny i bez-
płatny.
— Odczyt o Francji. W dniu 2

czerwca 0 godz. 14-ej w sali Miej-
skiej, przy ul. Ostrobramskiej 5, dy-
rektor Instytutu Polsko-Francuskie-
go w Warszawie, prof. Paweł Feyel,
wygłosi odczyt, ilustrowany pięknym
filmem p. t. „O pięknie podróży ko-
lejami francuskiemi od Alp szwaj-
carskich aż do wybrzeża morza

 

 

 „| karzy i adwokatów, zalecone zostaje
je) aby władze wymiarowe przy ustala-

Śródziemnego”. Wistęp na odczyt

Co do własności większej i śre-|

kich. Rzeczoznawcy będą powoły-!
wani w wypadkach, gdy istnieje roz- |

a wiadomościami posiadanemi przez'

| mującej

Dnia 3 czerwca rb. odbędzie się

dzieży szkolnej i  pozaszkolnej
| „Dzień Pieśni”, w której wezmą
'również udział zespoły

trockiego. Jest to trzecia doroczna
uroczystość tego rodzaju, lecz mło-
,dzież wiejska bierze w niej udział
|na terenie m. Wilna poraz pierwszy.
„Impreza ta, gromadząca razem mło-
| dzież wiejską i miejską, ma na celu
| wzajemne zbliżenie się wsj i miasta

tem tle powstałych i pomocy siew- dniej, p. wojewoda cyfr nie podał, | praz propagowanie kultury śpiewa-
nej. Według oświadczenią p. woje-| zaznaczając ogólnikowo, że poparte czej i muzycznej wśród najszerszych
wody, w ciągu miesięcy zimowych i| zostały starania tej kategorji rolni- mas naszego społeczeństwa, a zara-

zem wniesienia do życia codzienne-
Z oświadczenia dalszego dowia-| so więcej radości, jaką daje nam 20—21,30 — widowisko „Święto

pieśń.
Program „Dnia Pieśni* będzie na-

stępujący:

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Zarząd 5. M. A-czek w Wilnie

zawiadamia wszystkie sodaliski, że

"w niedzielę o godz, 16.30 odbędzie
się w „Ugnisku (Uniwersytecka Э—
Yj zebranie walne.
— 4 Koja Foionistów., Dziś o godz.;

"7 wiecz, w lokalu Kota Folonistów
reterat kol. Stulgińskiego „Rodzaje

,technik plastycznych”. Reterat z
'cyklu wymiennych między K, P. a
„Roiemi Słuch. Sztuk Fięknych”.

| uoście mile widziani. |
— Sobótka w Ognisku Akademic-

kiem. Dziś w sali Ugniska Akade-
mickiego (ul. Wielka 24] odbędzie
się wielka wiosenna zabawa tanecz-
na. Foczątek o godz. Zi. Do tańca
przygrywać będzie pierwszorzędny
jazz akademicki,

SPRAWY SZKOLNE.
— Egzamin ostateczny w Kon-

serwatorium. We wtorek dn. 29 ma-
ja o godz. 6-ej po poł. odbędzie się
egzamin publiczny uczniów Konser-

w klasie fortepianu prot, C. Krewer
i w klasie śpiewu sol. proi. K. Świę-
cickiej. Wstęp wolny. TURYSTYKA.

‚ — Kolonia irancuska w Warsza-
wie organizuje wycieczkę  krajo-
znawczą do Wileńszczyzny i No-
wogródczyzny. Jeśli projekt urzą-
dzenia wycieczki zrealizuje się, na-
leży spodziewać się przyjazdu około
300 osób. !

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim, Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz.
ukaże się na scenie Teatru Letaiego nowa

komedja sowieckiego pisarza Szkwarkina

p. t. „Cudze dziecko”, Świetna ta komedja
pełna humoru i zabawnych sytuacji, w uj-

formie przedstawia życie nowej

młodzieży sowieckiej na tle starego poko-

lenia, reprezentowanego przez rodziców

bohaterki sztuki Mani i speca inżyniera,

ubiegającego się o jej rękę.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Cudze
dziecko”.

— Jutrzejsza popołudniówka w Teatrze

Letnim. Jutro o godz. 4-ej dana będzie na

przedstawienie popołudniowe współczesna
komedja angielska H. Jenkinsa p. t. „Ko-
bieta i szmaragd” z H. Skrzydłowską i W.

Ściborem w rolach głównych. Ceny propa-

gandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia, „Noc w

San Sebastjano”. Dziś w dalszym ciągu, po-
siadająca piękną muzykę i wiele humoru,

barwna operetka Benatzkiego „Noc w San
Sebastjano”, W rolach głównych występują:
Halmirska, Łasowska, Dembowski, Domo-

sławski, Szczawiński, Tatrzański i inni. Ba-
let pod kierunkiem J. Ciesielskiego wykona

szereg efektownych tańców i ewolucji Ceny

 

śpiewacze|
prowincjonalne z powiatu wileńsko-

watorjum Muz. w Wilnie, kończą-,
cych w r. b. naukę w tym zakładzie!

W przededniu „Dnia Pieśni* —
dnia 2 czerwca o godz. 18-ej — od-
będzie się koncert międzyszkolny w ;
w Teatrze na Pohulance.

Dnia 3 czerwca: godz. £—9 —
próba wszystkich chórów na podwó-
rzu USB im. P. Skargi, godz. 9—
9.30 — nabożeństwo w kościele Św.
Jana, godz. 9.40—10.30 — wspólny
śpiew, godz. 10.30—11 — pochód
do parku im. Żeligowskiego, godz. |

11—13 — koncert w parku, godz.
13—20 — prze:'wa obiadowa, zwie-
dzanie Wilna i kino dla zespołów
śpiewaczych i muzycznych, przyby-

i, godz.tych do Wilna z prowincji,

|Kupaly“ nad brzegami Wilenki w
| ogrodzie po-Bernardyńskim.  | Tydzień dziecka.

|. Wojewódzki Komitet „lygodnia

cym „Tydzień Dziecka”, który na
| terenie naszego miasta rozpocznie
!się w dniu dzisiejszym.
„lydzień odbędzie się poda hasłem:
„Czy kochasz dziecko!” i będzie
miai za zadanie przedewszystkiem
gromadzenie tunduszów na opiekę
nad dziećmi, które nie mają tej|

mają rodziców i domu.
Program tygodnia przewiduje

zwolmenie dziatwy szkolnej na jeden
dzień od zajęć dla wzięcia udziaiu
w: wycieczkach, w tym dniu organi-
zowanych, lub w zabawach zbioro-
wych na wolnem powietrzu.

Dziś i w niedzielę na terenie mia-
sta przeprowadzone będą kwesty
uliczne na cele kolonij i półkolonij
ietnich. Na zakończenie ,1ygodnia|
w dniach 30 i 31 bm. organizuje się.
wielką loterję tantową.

 
organizowane przez ludzi dobrej;
woli imprezy,
ia nra i i ii Si ca

ŻĄ MAJA...
Czwartek. Godzina 8 rano.
Ubszerna, jasna sala natioczona tłumem

niespokojnej publiczności. Ci, co się już do-
stac nie mogli, wypeiniają szczeinie kuryta-

rze i schody caiego gmachu. Na wszystkich
twarzach znać jakieś niezwykie podniecenie
i oczekiwanie. Kilka rozstawionych po sali
„Jupiterów', nastawionych w jednym kie-
runku, oczekuje na sygnał od operatora til-
mowego, który z ręką na korbie aparatu ki-
nematograficznego stoi gotowy do rozpo-
częcia zdjęć.

Mikroton radjowy na stole błyszczy
swym niesamowitym kształtem. Przy nim
speaker czeka na moment, by zacząć prze-
mawiać do całego świata, Chwila osobliwa:
wkrótce mają powstać nowi miljonerzy.

Dawniej tylko nieliczni mogli być świad-
kami ciągnienia głównej wygranej loterji
państwowej. Dziś cała Polska może widzieć
1 słyszeć wszystko. Kino i radjo wszystko
widzi i wszystko słyszy. "

Rozpoczęło się. Po krótkiej przemowie
dyrektora loterji dano sygnał. Dwa'miłe
dziewczątka kilkuletnie, Krzysia Lisówna i
Czesia Markowska, wychowanki sierocińca,
przystępują do kół. Jeszcze jeden obrót
kołem, jeszcze jedno przemieszanie i drob-
niutkie rączki sięgają po malenkie zwitki
papierowe. у

Napięcie oczekiwania wzmaga się do
maximum. Operator filmuje bezustanku,
speaker każdy szczegół opisuje radjosłu-
chaczom. Rozwijają zwitki.

„.. 105 Nr. 30,290... wygrana 200 zł.
Wi myśl przepisów, numer, na który

padnie w ostatnim dniu ciągnienia czwartej
klasy pierwsza najmniejsza wygrana, wyśry-
wa główną premję. Na sali niezwykłe po-

ruszenie. Słychać słowa, wypowiedziane
mocnym głosem:
— Na numer 30.290 padła wygrana w

kwocie miljona złotych.
Oryginalny numer pokazują zebranym.

Fotografuje go i kino, by za kilka dni całą
scenę pokazać na ekranach całej Polski.
— Kto wygrał? Gdzie? — Pytania pa-

dają ze wszystkich stron. Sprawna ewiden- letnie — zniżone. Akademicy korzystają ze

specjalnych ulg biletowych. i
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”

Niedzielne przedstawienie popołudniowe po

cenach propagandowych wypełni pełna!
młodzieńczego humoru i werwy komedja |

muzyczna Horowicza „Niech żyje młodość” |

w obsadzie premjerowej. Początek o godz.

4 po poł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 26 maja.

7.00: Czas. Muzyka. Dzien. por. 11.40:
Przegląd prasy. 11.50: Utwory J. Straussa
(płyty). 11.57: Czas, 12.05: Koncert. Kom.
meteor. 12.33: Koncert. Dzien. poł. 14.55:
Kwadrans akademicki. Wiad. eksportowe i
giełda roln. 15,20: Piosenki hiszpańskie.
15,40: Audycja dla chorych. 16.20: „Wilno
Kraszewskiego” — pogad. 16 Aud. z
okazji „Święta Matki”. 17.05: Transm.
fragmentu reportażu muz. 17.20: Transm.
uroczystości otwarcia ośrodka wodnego Ro-
dziny Urzędniczej na Wiśle. 18,00: Transm.
nabożeństwa majowego z Ostrej Bramy.
19.00: Nowości programu letniego. 419.15:
Przegl. prasy roln. kraj. i zagran. 19.25:
Kwadr. poetycki. Sport. Wil kom. sport.
Dzien. wiecz. 20.00: Koncert chopinowski.
Skrzynka techniczna. 20.50: Koncert. 22.00:
Muzyka tan. Kom. meteor. 23.05: „Kukuł-
ka Wileńska”. Kabaret liter.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Niedziela w radjo.

Niedzielne programy muzyczne roz-

głośni polskich przedstawiają prd wzglę-

dem programu wielkie urozmaicenie. Prze-

waża w nich muzyka o pogodnym lekkim

charakterze. W jutrzejszą niedzielę poza

porankiem  symfonicznym z  F:lharmonji
Warszawskiej, o godz. 15,20 przygrywać

będzie orkiestra Tychowskiego i Wróblew-

skiego, o godz. 17,15 polska kapela ludowa
Suchockiego i Dzierżanowskiego, a o godz.

18,40 wystąpi z krótkim recitalem śpiewa-

czym doskonały baryton Jerzy Czaplicki.

Muzyka poważna.
W niedzielę o godz. 19,52 rozpocznie

rozgłośnia wileńska audycję  rńuzyczną,

   

 bezpłatny.

|ułatwia pracę. Dowiadujeray się po pewnym

cja loterji daje na to natychmiastową odpo-
wiedž:
— Los był zakupiony w jednej z ma-

łych kolektur łódzkich, należącej do pew-
nej instytucji społecznej.
— Ale kto wygrał? — Tego

dzieć nam nie wolno. ы
Dziennikarze nie dają za wygraną. Kil-

kadziesiąt kablów telefonicznych z Łodzią

powie-

czasie, że szczęśliwi nowi miljonerzy w Ło-
dzi, to dwie panie i dwóch panów. Jedna z
pań jest pracownicą Ubezpieczalni Społecz-
nej, druga pracuje w szpitalu im. Prez.
Mościckiego. Panowie należą też do świata
pracy. Jeden z nich jest urzędnikiem łódz-
kiego oddziału Banku Polskiego, , drugi
współpracownikiem Tow. Ubezpieczeń
„Vesta“.

Kolektura łódzka zaraz zawiadamia ich
o niezwykłem szczęściu. Ćwierć miljona to
jednak suma, która każdemu może przynieść
dużo zmian w życiu. I niewątpliwie całe ży-
cie będą pamiętać tę datę 24 maja...

"ZRERKEZWAGANOWE2POBORU: AUG DadkACT

Współczesnej. Szereg mało znanych i rzad-
ko grywanych utworów Milhauda, Strawiń-
skiego, Rudzińskiego i Hindemitha wyko-
nają pp. Z. Wyleżyńska, K. Święcicka,

S. Czosnowski, P. Małachowski i in.

Uroczystości ku czci św. Jana Bosko.
Św. Jan Bosko jest znany nietylko

wierzącym, ale i biografom naukowcom,

którzy poświęcili Mu liczne prace. Pełna

świątobliwości działalność św. Jana. Bosko
nacechowana była ogromnym wysiłkiem
serca i umysłu. W Italji rozpoczął a postol-
stwo pracy, był prawdziwym inicjatorem

kolonji letnich, utorował nowe drogi wy”

chowaniu dzieci, założył zgrom:adzenia Sa-
lezjańskie, którego organizacja zajęła mu

46 lat życia. Dzięki temu stworzył opiekę

i pomoc dla kształcącej się młodzieży rze-

mieślniczej. !

Z okazji uroczystości koronacyjnych
tego Świętego rozgłośnie P olskiego Radja

transmitują w niedzielę nabc yżeństwo z Ba-

zyliki Serca Jezusowego w Warszawie.
Mszę św. celebrować będzi: >; J. E. Ks. Kar-

dynał Kakowski, kazanie z aś wygłosi J. E.

ziecka' organizuje w. roku bieżą-.

 

opieki w domu, albo wogóle nie |

Należy poprzeć to pożyteczne i

z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jałmużniczych „Caritas”.

„Kurejer Wileński" z dnia 23
maja rb. podaje pod reklamowym
i dużo obiecującym tytułem ,/(uospo-
darcze uzdrowienie' Wileńszczyzny
przed opracowaniem pięcioletniego
pianu inwestycyjnego.
poczynań wstępnych, zmierzającycn
do podniesienia rolnictwa.

biedna Wileńszczyzna doczekała
się wreszcie swojej piatilelki, о-
tychczas akcja uzarowienia  gospo-
darczego jak wynika z tego co pi-
sze „Kurjer“, jeśli chodzi o dostrze-

galne wyniki, postąpia nie nazbyt |
daleko; sondowano najbardziej za-
intereseowanych ze ster rolniczych i
przemysiowych. Lzemże zajmowała

"Tegoroczny | ŠIŠ sekcja gospodarcza BBWR w
Wilnie? Udbyfo się jedno zebranie,
na którem przewodniczył dyr. lzby
Frzem.-Hanal,, p. Baranski 1 wygio-
sid odczyt dyr. Państwowego banku
Kolnego p. Maculewicz.  Žagajając
zebranie, p. Barański
okres wyborczy nie sprzyja rozwojo-
wi akcji. Dlaczego? (Co ma piernik
do wiatraka, a wybory miejskie do
inwestycyj rolnych. W, dalszym cią-
gu przemowienia złagodził tragizm
nieodpowiedniego wyboru czasu Za-
akcentowaniem, że jesteśmy modni
i przychylnie do nas nastawione jest
spoieczenstwo innych ziem Rzeczy-
pospolitej.

Czyż kiedykolwiek inne dzielni-
ce mogfy być nieprzychylnie nasta-
wione i dlaczego?

Następnie wygłosił referat pan
aculewicz, zaczynając od stwier-

dzenia, że 80 proc. Wiłeńszczyzny
a 90 proc. Nowogródczyzny to rol-
nicy i od siły nabywczej rolnika za-
leży dobrobyt kraju, obecnie zaś
staiem jest zjawiskiem, iż znaczna
część ludności niedojada i przeważ-
nie przed przednowkiem: grozi jej
klęska głodu. Zaznaczył pan Macu-
lewicz dalej, że ambicją naszą być
musi, ażeby gospodarka Wileń-
szczyzny  dótychczas  deficytowa
stała się opłacalną, a chodzi tu tyl-
ko o organizację zarówno pro-
dukcji jak i zbytu.

To są rzeczy powszechnie znane
i zawsze aktualne, Wj kazdym razie
ogromnie pocieszającym jest objaw,

iż rolnictwa staje się przedmiotem
tak szerokiego zainteresowania. Po-
sługując się stowami p. Barańskiego,
możnaby powiedzieć: „chodzi tylko
o to, żebyśmy umieli zdobyć się na
odpowiednią konkretną inicjatywę”.

'legoroczne poczynania to nie
wypadek sporadyczny. (W, akcji pod-
niesienia gospodarczego  Wileń-
szczyzny w czasach „radosnej twór-
czości' 1ozporządzano olorzymiemi
sumami pieniężnemi, a w rezultacie,
nie szczędząc grosza publicznego,
więcej szkody się wyrządziło, niż
korzyści. Był taki okres dla  rolni-
ków, kiedy można ich było wyrwać
z rąk lichwiarzy. Powstały jak na
zamówienie Kasy Stełczyka w: każ-
dej gminie po jednej, a często i po
kilka

Kasy komunalne w każdem mie-
ście powiatowem, państwowy Bank
Rolny ; Bank Gospodarstwa Krajo-
wego nie szczędziły kredytów, a
ambicją było wszystkich  instytucyj
fimansowych wykazać się najwięk-
szemi obrotami. iWęc proszono, że-
by rolnicy brali pożyczki. Najbar-
dziej wartościowy element, który
zrozumiał skutki zbędnych obciążeń,
nieskorzystał z udogodnień, rzucili
się natomiast po gotówkę ci, którzy
nigdy nie rozporządzalj pieniędzmi,
nie znali ich wartości, a z łatwej
możliwości pożyczenia wnioskowali,
iż nie trzeba będzie oddawać. Oby-
watel zaś, biorąc większe sumy w
bankach, rozumował po polsku: „ja-
koś to będzie”. о

Pieniądze wzięte przez chłopa w
większości pozostały w piwiarniach
z nielegealnym wyszynkiem alkoho-
lu albo przeszły do kieszeni żydow-
skich za tandetę galanteryjną. Oby-
watelstwo, rozporządzając większą,
gotówką, trwoniło ją na niepotrzeb-
ne wydatki, czesto w lokalach roz-
rywkowych, lub- lokowano pienią-
dze, nabywając towar, mający pod-
nieść gospodarstwo w. przedstawi-
cielstwach Fiata czy Essexa.

Weksel, oprócz wszystkich za-
let, dla tego, kto podpisał, ma jedną
wadę, że trzebą kiedyś go płacić.
W. dodatku do zaciąśniętej pożyczki
doszły: udział w kasie około 20 pro-
centów zaciągniętej sumy, procenty
z góry pobrane, a w następstwie
procenty od procentów, ciągła zmia-
na weksli, wreszcie koszty manipu-
lacyjne.

Ogólny rezultat zaś: narady, ze-
brania, gwałt w gazetach 1 katastro-
falnie zadłużone rolnictwo. Wyłoni-
ła się konieczność ratunku war-
sztatów pracy; powstał urząd roz-
jemczy, który rozkłada bezkrytycz-
mie wszelkie wierzytelności tak in-
stytucyj społecznych, jak i osób pry-
watnych na 6 i więcej lat z minimal-
nem oprocentowaniem. Z jednej  zorgaizowaną przez Towarzystwo Muzyki Ks. Kardynał Hlond. strony to jedyna możliwość zaradze-

Przebieg |

stwierdzi, że |
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Pod hasłem przyszłego dobrobytu
Wileńszczyzny.

rua żiemu, ale jakież są skutki tego?

banki odmówity wszelkiego kredytu
masom i prywatnym osobom, weksel
stał się kawałkiem papieru, brak
wzajemnego  zaułania,  kompleiny
zanik obrotu bezgotówkowego, nie-
możliwość uzyskania najbardziej
, koniecznej pożyczki czy wzięcia na-
'sion albo nawozów sztucznych w 0-
| kresie siewnym. Kasy pożyczkowe
nie udzielają nikomu ze wsi kredy-
| tu pod żadnym pozorem, same zaś
pracują z deticytem, zajmując się

| ściąganiem dawnych należności,
Rolnik, przyciśnięty skrajną potrze-
bą, jeżeli znajdzie pożyczwę gdzieś
jw wiosce, to płaci nie mniej, niż 5
proc. miesięcznie i to jedynie. pod
zastaw ruchomości albo kawatka
gruntu.

Wracając do podniesienia Wileń-
szczyzny, należy zaznaczyć, iż spro-

! wadzono tež į sprzedawano na raty

bydło czerwono polskie i czarno ni-
zinne, szlachetne nasiona z Kongre-
sówki i dzielnic zachodnich, Bydło
nie znalazło odpowiednich warun-
ków, wyginęło lub wegetuje, zboże
posiane nie wzeszło, albo powymar-
zało, w rezultacie zaś tylko zawody
i raty do płacenia.

Wszystkich dotychczasowych in-
westycyj, ze względuna brak miej-
sca, niesposób wyliczyć wspomnę
tylko jeszcze o gigantycznym planie
reformy rolnej.

Uznano za najważniejsze stwo-
rzenie we wsiach indywidualnych
gospodarstw do możliwości racjonal-
mej gospodarki, Założenie jak zawsze
słuszne. Zaczęło się komasowanie
wiosek z iście amerykańskim roz-
machem, nie szczędzono żrosza pu-
blicznego, byle najprędzej i najwię-
cej wsi scalić. Uruc! iano koma-
sację, wbrew woli właścicieli grun-
tów, na opornych policja wywiera-
łą presję, scalającym się udzielano
daleko idących przywilejów i poży-
czek w tysiącach złotych, nie anali-
zując faktycznych potrzeb. Chłopi
pieniądze brali, bo rozumieli, że od-
dawać nie będą. Wykonawcom za
scalenie płacono olbrzymie sumy.
Szkolił się, ożywiony nadzieją wiel-
kich zarobków, personel techniczny,
który obecnie jest wykolejony i bez
pracy.

Po paru latach „radosnej twór-
czości* przyszedł kryzys, brak pie-
niądza na prowadzenie dalszych
prac, czy też zgasł słomiany ogień
do robienia tego rodzaju inwestycyj.
Ale przez ten czas konieczność ko-
masowania się przefermentowała w
umysłach mas wiejskich, zrozumia-
no korzyści scalenia, zrozumiano, że
długo istnieć gospodarstwa sznurowe
nie mogą. Posypały się jak z rogu
obfitości z wiosek jednogłośne ро-
dania do powiatowych urzędów
ziemskich z żądaniem natychmiasto-
wego komasowania. Kiedy akcja
komasacyjna znalazła pełne zrozu-
mienie, zgłaszający się otrzymują
odpowiedź: „za kilka lat — czekaj-
cie swojej kolejki”.
Czem jest dla wsi okres wyczeki-

wania na scalenie, pisałem w
„Dzienniku Wileńskim'' 23 bm. Po-
czątkowo urzędy ziemskie, ażeby
zmniejszyć nacisk żądanią scalenia,
zaproponowały zgłoszonym wsiom
komasowanie się na własny koszt
stosunkowo na bardzo: ciężkich wa-
runkach, Znowu po wioskach wał-
kowano dwa lata możliwość scala-
nia się nowym sposobem. Pomimo
nieurodzaju i niskich cen na płody
rolne, umożliwienie scalanią się na
własny koszt dało niespodziane re-
zultaty, zaczęło stopniowo coraz
więcej wsi wpłacać pieniądze na
rachunek urzędów ziemskich. Na
tak duży wysiłek pieniężny zdoby-
wały się wsie, nie mając możliwo-
ści dłużej istnieć, jako organizm
zbiorowy.

Wileński urząd ziemski, niewia-
domo z jakiego pwodu, zniósł w
tym roku możliwość natychmiasto-
wego scalenia się za własne pienią-
dze. Czy wieś płaci czy też nie, mu-
si czekać swojej kolejki.
Nie można zrozumieć, co spowodo,

wało podobne zarządzenie, Chyba
na nawał pracy wileński urząd ziem-
ski skarżyć się nie może, bo w roku
1929 wykonywano
większy plan robót. Czyżby jakiś
wpływ na wysiłek i tempo pracy
miało zlanie się urzędu ziemskiego
z województwem? Chyba przecież
nie sparaliżowało woli twórczej w

powiatowych urzędów ziemskich i
kierowników iałów w okręgo-
wych urzędach ziemskich? 12

 

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Płachta komunistyczna. Na ul Za-

walnej na drutach w pobliżu rynku drzew-

nego komuniści wywiesili czerwoną płachtę
z antypaństwowemi hasłami. /Wezwana
straż ogniowa płachtę usunęła. Policja pro-

wadzi dochodzenie w kierunku wykrycia

sprawców-=wywrotowców. pięciokrotnie

1933 roku zniesienie akordów dla:
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Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Grodnie.

GRODNO (Pat). Dnia. 24 bm. od-
było się uroczyste poświęcenie ka-
mienia węgielnego pod budowę
pierwszej studni rewizyjnej kanali-
zacji m. Grodna, oraz dokonano
wmurowania aktu erekcyjnego. Jest
to jedna z większych. inwestycyj|

 

SP OR [I
SIDOROWICZ W WILNIE.

Przyjechał na kilka dni do Wilna zna-
my lekkoatleta Polski dr. W. Sidorowicz,
który obecnie znajduje się w doskonałej
iermie. Jego pierwszorzędny czas na 800

mtr. wysunąłgoznównaczolo średnio-
dystansowców polskich. P. Sidorowicz za-

mierzał w roku ubiegłym wycolać się z
życia czynnego, ale, jak się potem okazało,

okres służby w wojsku dobrze mu zrobił,
bo wróciła dobra iorma.

P.Z.L,A. zakontraktował na 17 czerwca
meczzWłochami, Chybanie ulegawątpli-|
wości, że do reprezentacji Polski wejdzie

Sidorowicz, który pojedzie do Rzymu. Na-
leży jednak liczyć się ze zdecydowanąpo-,
rażką naszej reprezentacji. j

PORACHUNKI LEKKOATLETÓW. j

Został nareszcie ustalony terminwal-|
mego nadzwyczajnego zgromadzenia Pol-
skiego Związku Lekkoatletycznego. Walne|
zebranie zostaje zwołane na żądanie okrę-

śów prowincjonalnych: Białostockiego, Ślą-
skiego, Krakowskiego i Wileńskiego. Okrę-

£i te wystąpiły przeciwko stosowanym me-
todom przez zarząd P.Z.L.A. w stosunku
do zapadłych uchwał na walnem zebraniu.
Zarząd zignorował w czasie swej kadencji|
ogólne postanowienie, co oczywiście spot-
kało się z solidarnym protestem.
W danym wypadku chodzi wciąż o

miejsce rozegrywania mistrzostw Polski,

które są kością całej niezgody.
Nadzwyczajne walne zebranie zostało

wyznaczone na dzień 6 lipca do Warszawy.
Zebranie będzie wyjątkowo ciekawe. Wil-
mo wyśle swego przedstawiciela, który po-
winien bronić praw sportu wileńskiego.

ELIMINACJE KOLARSKIE.

Tegorocznysezonkolarskibędzieoży-
wionymeczemzNiemcami. Meczten od-
będziesięnaszosie Berlin—Warszawa,

m zobustronbraćbędzie udział po 16
zawodników, którzyjuż terazszykująsię
dotychzawodów.

Polski Zw. Tow. Kolarskich celem wy-
łonieniareprezentacjikolarskiejPolskipo-

dałwszystkimklubomdowiadomości, by
 
 

 

AJU.
gminy miejskiej. Budowa kanalizacji
obliczona jest na lat 10 kosztem kil-
ku miljonów złotych. Na rozpoczę-
cie prac kanalizacyjnych Żarząd,
Miejskį uzyskał z Fumduszu Pracy|
200 tys. złotych.

natychmiast po wszystkich  organizowa-

mych zawodach nadsyłane były szczegółowe
sprawozdania, Na podstawie tych sprawo-
zdań będzie można zorjentowac się co do

formy naszych szosowców.

Właściwa eliminacja odbędzie się 29

czerwca na szosie Warszawa - Radom—
Warszawa. Po tej eliminacji utworzony zo-

stanie obóz treningowy dla 32 zawodni-
ków, którzy trenować będą pod okiem spe-
cjalistów.

PODZIĘKOWANIE.
WiL T. C. i M. niniejszem skiada naj-

serdeczniejsze podziękowanie Towarzystwu

Cyklistów w Pruszkowie za gościnne przy-
jęcie członków Towarzystwa, biorących

udział w dniu 13 maja r. b. w II Ogólnopol-
skim Zjeździe Gwiaždzistym i Plakieto-
wym do Pruszkowa. Zarząd.  

Rekord szybkości lotu.
PARYŻ. (Pat). Znany francuski

lotnik Delnon ustanowił nowy rekord
'szybkości, Przeleciał on 100 km. w padły na następujące numery:
czasie 13 min. 40 sek., osiągając,
szybkość rekordową 431,664 km. na

|godz. Poprzedni rekord należał do.445gi 95315 97927 130878 140135 143786
|amerykańskiego Weblla, rekord tego 147118 150980 152268 163318.
lotnika wynosił 428,138 km. na godz. |

Оа

Memorjat — 80-1ейтедо
Żyda

w sprawie krzyża pamiątko-
wego.

Do prezydjum miasta Warszawy
wpłynął memorjał 80-letniego żyda,
Wolfa Folmana, w sprawie błędne-
go ustawienia krzyża pamiątkowego
w cytadeli na miejscu straceń Ro-
mualda Traugutta i członków rządu
narodowego powstanią w r. 1863.
Folman twierdzi, że dokładnie pa-
mięta, gdzie odbyła się egzekucja,
gdyż stał wówczas w tłumie i wi-
dział, jak wykonano wyroki śmierci,
na członkach rządu narodowego.

Twierdzi on, że szubienica stała

 

 

 

DZIBKNIE MIEBROMI

ANICZA. |Z POGR
Огида konferencja graniczna z Litwinami.
Dnia 24 bm. o godz. 12-ej odbyła

się przy barjerze granicznej na trak-
cie Zawiasy—Jewje druga w roku
bieżącym konferencja pograniczna
powiatowych władz admunistracyj-
nych polskich i litewskich.

Ze stromy polskiej w konierencji
wzięli udział starosta  wileńsko-
trocki Jerzy de Tramecourt w t-wie
2-ch urzędników i przedstawiciele
pogranicznych władz KOPu, ze stro-
ny zaś litewskiej naczelnik powiatu|
koszedarskiego Merkis, naczelnik li-
tewskiej powiatowej komisji gra-
nicznej major Kraupsza w t-wie kil-
ku młodszych oficerów i podofice-|
rów. |
Przedmiotem konferencji, zwoła-

nej z inicjatywy władz polskich, było
omówienie incydentów powstałych
ostatnio na tym odcinku pogranicz-|
nym a związanych z uprowadzeniem
przez straż pograniczną litewską|
jednego ze strzelców KOPu z terenu

 

polskiego, w t. zw. linji administra-
cyjnej, oraz. zatrzymanie nazajutrz
strażnika litewskiego, który się zna-|!
lazi po stronie polskiej.
W rezultacie, po ziożeniu wza-

jemnych protestów co do powyż-
szych wypadków, umawiające się
strony ustaliły, że:

1) incydenty powyższe nie są po-
żądane dla żadnej ze stron,

2) obie strony biorą na siebie
zobowiązanie unikania na przyszłość
zatargów na tem tle i natycimiasto-
wego wydawania tych przedstawi-
cieli straży pogranicznej, którzy
przy patrolowaniu granicy przypad
kowo znajdą się na terenie są-
siednim.

Poza tą zasadniczą sprawą omó-
wiono jeszcze dodatkowo sprawy
drobne, związane z wydawaniem
przepustek rolnych na. podstawie
układu polsko-litewskiego.

Ruch graniczny z Łotwą.
IW związku z likwidowaniem epi-

demiji tyfusu w granicznych  gmi-
nach pow. brasławskiego i swięciań-
skiego ruch graniczny na podstawie

przepustek rolnych granicznych z
Łotwą rozwija się z każdym dniem
i codziennie granicę państwa prze-
kracza przeszło 100 osób.

 

Kto wygrał na loterji?
W ostatnim dniu ciągnienia Państwo-

wej Loterji Klasowej większe wygrane

MILJON zł. — 30290.
10.000 zł. — 2103 161754.
2.000 — 897 22403 32472 32822 36715

1.000 zł. — 2979 8035 17612 20476 26457
26857 29040 29892 43930 54059 56323 58554
60236 60994 61124 69144 70768 71695 72680
74233 91622 93422 94073 96682 100877 110843
114867 123391 125653 126578 129713 135077
138169 139092 141864 163008 163144.

Wyśrane pocieszenia.

Wygrane pocieszenia po 2.500 zł. padły
na następujące numery:

32 500 600 944 1278 590 815 2428 721 86
942 75 3298 4078 5962 6180 206 7692 94 8145
568 817 96 9028 473 936 10010 11508 692 810
13119 78 894 15143 62 16075 434 17185 303
500 60 756 18049 917 19688 808 20095 142
272 311 700 21296 361 915 22295 449 23083
424 T23 865 24567 958 26150 653 716 27006
20 232 522 28357 597 29973 30134 684 31321
32166 587 683 743 33212 326 616 39 786 873
34472 642 35419 817 57 36063 456 37617

 

nie w pobliżu ul. Konwiktorskiej,
gdzie ustawiono krzyż pamiątkowy,
lecz w pobliżu ulicy Sierakowskiej,
gdzie obecnie znajduje się przysta-

38464 39057 40773 908 41061 712 42230 43221
821 44371 995 45401 46446 55 737 47011 159
491 48056 262 745 936 49514 744 861 50012
518 76 51227 312 609 56 52234 53075210 546
734 38 54776 871 55114 247 771 937 56608
57867 58165 61521 742 896 62300 63000 338
64236 399 507 969 65128 322 833 68553 666
907 69365 593 98 70080 356 522 792 71282
314 72099 108 74219 75323 803 928 76228 588
71009 299 680 78226 79550 701 45 903 80023
121 336 812 918 81038 238 825 36 82394 632
83179 710 23 985 84052 358 495 652 709 85416
106 86009 87152 438 587 656 813 88164 402
65 604 84 739 801 89347 892 90370 873 91213
731 92486 93167 485 728 831 94233 478 718
95049 605 801 940 96288 812 91 913 25 97018
174 803 86 917 98511 945 99395 100668
101337 448 835 102286 564 636 105534 756 69
105134 844 106683 107395 108131 850 997
109050 373 440 538 614 800 110172 251 613
111187 112445 113550 114008 313 642 115439
116172 117238 118220 508 119205 120550
122811 123771 915 124317 125411 13 126265
330 432 901 95 182214 749 939 129518 98
131059 183 132293 622 768 13304y 134407 926
136374 597 137115 792 138516 139070 810
140119 88 141098 115 309 142293 490 879 81
14309598 601 144126 921 15443499 676 704 9
146459 147269 421 41 148234 52 433 149146
79 361 98 446 719 918 151067 152012 871
153082 154071 128 270 155684 156178 651 786
952 157768 938 158035 837 159063 160111 224
573 59 636 750 161125 162057 312 865 163104
443 597 678 164378 514 783 165677 166518
606 167390 709 896 168011 61 122 77 745 771 nek autobusów międzymiastowych.

 

968 169224 357 621 895.

Dnia 24 b. m. odbyła się w War-
szawie uroczystość obchodu 25-cio
lecia istnienia Centralnej Kasy Spó-
łek Rolniczych, połączona z ogól-
nem zebraniem delegatów tej insty-
tucji.

Centralna Kasa założona została
w. r. 1909 przez ś. p. d-ra Franciszka
Stefczyka, jednego z twórców pol-
skiej spółdzielczości rolniczej, Przed
wojną C. Kasa ograniczała się do
działalności na terenie b. Galicji,
stając się w krótkim czasie najpo-
tężniejszą placówiką finansową, jed-
noczącą 1500 spółdzielni.

Po wojnie Centralna Kasa zosta-
ła przeniesiona do Warszawy, skąd
rozszerza swą działalność na teren
całej Rzeczypaspolitej, prócz Śląska
i Poznańskiego, łącząc 3000 spół-
dzielni. Finansując drobne rolnictwo,
C. Kasa przyczyni.a się w dużej mie-
rze do odbudowy i postawienia na
nogi gospodarstw rolnych, zniszczo-
nych przez wojnę.
W, Wilnie istnieje również oddział

C. Kasy Sp. Roln. od r. 1925, jedno-
czący około 300 spółdzielni na tere-
nie woj. Wileńskiego, Nowogródz-
kiego i części Białostockiego.

Obecnie działalność C. Kasy nie-
co osłabła, wskutek kryzysu. Jednak
i teraz, w akcji Banku Akceptacyj-
nego, mającej na celu rozłożenie za-
dłużeń rolniczych na dłuższy okres,
C. Kasa zajmuje przodujące miejsce.

Zaznaczyć jeszcze należy dużą
rolę, jaką odegrała C. Kasa na Kre-

kredytów
rolnictwa,

dów.

 

Ograniczenie ubezpie-
czeń?

W. prasie warszawskiej pojawiły
się notatki o tem, że koła gospodar-
<ze wywierają nacisk na rząd, aby
ograniczył wydatki na ubezpieczenia
socjalne.

Podobno koła rządowe zastana-
wiają się nad formą ograniczenia
tych świadczeń.
Jedna z nich polegałaby na tem,

| że ogłoszonoby pewnego rodzaju mo-
„ratorjum na vkres kilku lat, w ciągu
których ustawa ©0 ubezpieczeniach
społecznych byłaby zawieszona w
swej mocy obowiązującej.

Według innei wersji, rząd zamie-
„rza ogłosić dekret, zmniejszający
zakres ubezpieczeń społecznych.

 

Centr. Kasa Spółek Rolniczych.

sach wschodnich w rozprowadzaniu
krótkoterminowych &'
wypierając w znacznej.

mierze lichwę uprawianą przez ży-

   

   

  

   

  

 

  

   

  

  
  
   

    

 

  

   

 

  

  

 

  

  

  
  
  

   

   

  
   

  

    

Do chwili obecnej Oddział Wileń*
ski C. Kasy Sp. Roln. udzieliła spół”
dzielniom kredytów do wysokości
blisko 10 miljonów zł., z czego około
4 miljonów zostanie skonwertowa”
nych przez Bank Akceptacyjny |
rozłożonych na dogodne spłaty sied*
mioletnie. +

Bisсо 67АЛАИТОДАЗЙЙ

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty

Belgja 123,82—124,13—123,51. Berlin 208,30
—208,82—207,78. Gdańsk 172,70—173,13—

172,27.  Holandja 359,12 — 360,02 — 358,22
Kopenhaga 120,35—120,95—119,75. Londyt
26,94—27,07—26,81. Nowy Jork 5,28'/:—

5,31*/:—5,25'/+: Nowy Jork kabel 5,2925

5,3225—5,2625. Paryż 34,96—35,05—34,87,

Praga 22,05—22,10—22,00. Stokholm 138,95
—139,65—138,25. Szwajcarja 172,47—172,70
—171,84. Włochy 45,06 — 45,18—44,94, —

Akcje: Bank Polski 87. Lilpop 11,65

11,75. Starachowice 10,75.  Haberbusch

40,25. — Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowiana 44,90

Inwestycyjna 113. Inwestycyjna seryjna 117

Konwersyjna 66. Kolejowa 58,5. Dolarowż

16,63—76,65. Dolarówka 53,25. Stabiliza”

cyjna 67,00—67,38, 4 i pół proc. L. &)

į ziemskie 49,25—48,50—48,75

I Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do”

į larowa 75,25. Dillonowska 86, Stabilizacyj”

(na 113. Śląska 67.

Dołar w obr. pryw. w W-wie 3,26'/»
Rubel: za 5-ki 4,59; za 10-ki 4,64.

CEDUŁA URZĘDOWA
GIEŁDY PIENIĘŻNEJ W WiLNIE

z dnia 24 maja 1934 r.

 
Waluty: Dolar 5,27 (w żąd.), 5,25 (w

płaceniu). 4

Czeki: Londyn 27— (w žądaniu)

26,80 (w placeniu).

Monety: Ruble — 2а dziesiątki 46,30

(w žądaniu), 46 (w placeniu).

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

zdnia25 maja 1934r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II standart

12,41—12,91 Mąka pszenna0009 A luks, 31-
Mąka żytnia 55 proc. 22,50—23. Mąka żyt”
nia 65 proc. 17,50—19. Mąka żytnia sit

kowa 17,50. Mąka żytnia razowa 16,50:
Łubin niebieski 6,75.

Ceny  orjentacyjne: Żyto 1 standart
13—13,50. Pszenica zbierana 17—19. Jęcz*

mień na kaszę zbierany 14—15. Mąka
pszenna 0000 A luks. 31—32,50. Otręby
żytnie 10—10,50. Otręby pszenne miałkie
10,50—11. Gryka zbierana 17—18. Ziemniż”
ki 3,75—4,50. Siano 4—4,50.

Len — bez zmian. 
 Wkrótce najpotężniejszy twór KINEMATOGRAFJI DŹWIĘKOWEJ

i Wschóc Słońca
JANET GAJNOR i GEORGE GBRIEN. Ś.iilej w jutrz. ogłoszeniach.

: GE Sidney

je, grami Dedatki dźwiękowe i najnowszy .Fox" (UWAGA: Tylko na naszym ekranie co tydzień najświeższy tygodnik
aš z nejnowszemi wydarzeniami za tydzień bieżący),

PELI
€=5| Oziś najnowszy I największy film

w nowym
wieikim

tryamfie

 

  

Józef SZMIDT obecnej prod. WIEDENSKIEJ
Głąboka treść, wzruszająca melcdyjna muzyka. cucowne krajobrazy Film mówiony I śpiewany po niemiecku.

Nad program Atrakcje Seanse o g. 4, 6,8 1 1015.

 

Dziś początek o godz 2-ej Ostatni dzień|

Legjon śmierci»

  

E| tz życia Legii Cudzoziemskiej
-— z tego plekla na ziemi p. t:
—- Film o fenomenalrej obsadzie gwiazd Niezwykłe przygody. Porywające tempo.
===|Pozatem Wspaniały Nadprogram: Chór Dana we własnym repert po powrocle z wyeieczci do Rosji Sowieckiej. Osta-
t=——3 |tRI przebój Warszawy. Polsni Ma.ar w wykon. baletu I artystów testrów Warszawskła:, „Latającaorkiestra" oraz osta-

tnie mowości świata Seanse 4, 6, 8 | 10,15.
 

 

3 QSTROBRAMSKA 5 CENY 05.235 GROSAY.

у DEста

ь GEORGES HOFFMANN. 41)

    

wileński Dom Towarowe-Przemy-
słowy, Bracia Jabłkewscy,

SPÓŁKA AKCYJNA W WILNIE,
ul. Mickiewicza 18.

Bilans w dniu 31 grudnia 1933 r.
Stan czynny: 1) Nieruchomości 718.743,36;

2) Ruchomości 89.023,40; 3) Towary 225.967,59;
4) Dlužnicy 116.420,29; 5) Instytucje kredytowe
190,14; 6) Sumy przechodnie 28.936,—; 7) Gotów-
ka w kasie 403,85; 8) Papiery wartościowe

Film, który wzbudził powszechne zalnteresowanie.| 7077,—; 9) Weksle 1.874,35; 10) Straty za lata

« тe Cc Wo Wyświetla się obecnie z rekordowem powodzeniem| ubiegłe  107.433,18; 11) Towary  komisowe
na ekranach New-Yorku, Faryża i Londynu Nadpro| 40.577,42; 12) Kaucje w akceptach 93.000,—.

Razem zł. 1.430,246,58.
Stan bierny: 1) Kapitał akcyjny 600.000,—;

2) Kapitał amortyzacyjny 93.292,62; 3) Dług hipo-
KOLOSALNY TRIUMF. * Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. teczny  223.343,51; 4) Instytucje kredytowe

Dz!$ Wielka uezta dia m-lomanów. Słynny na cały świat fenomenalny śpiewak na miarę Carusa i Kiepury| 3903-, 5) Wierzycielę 224.09%6,79; 6) Sumy
w największym przeboju d' by SWIAT NALEZY do CiEBIE przechodnie 21.817,34; 7) Zobowiązania przed-

administracyjne 109.000,—; 8) Zysk za 1933 rok
21.215,90; 9f Komitenci 40.577,42; 10) Akcepty
kaucyjne 93:000—. Razem zł. 1.430.246,58.

Rachunek Strat i Zysków za 1933 r.
Winien: 1) Wydatki 244.774,99; 2) Odpisy na

amortyzację 26.015,70; 3) Zysk 21.215,90. Razem
zł. 292.006,59.

Ma: Zysk brutto zł. 292.006,59. Razem zł.
292.006,59.
 

"Kupno|| naeż

k WKRÓTCE. MOTTO: Czy kobieta może zapomnieć swój plerwszy pocałunek? wimSPFR ż_ Kartofle do sprzedania
: SENSACJA DNIAI! Wii : ° ° DOM NOWY w większej ilości. Wilao,
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i PRACA !

Mioda
osoba poszukuje pracy
do wszystkiego lub do
dzieci. (l. Dominikeńske
16—11. 627г

Osoba inteligentna po-
szukuję posady gospo-
dyni u samotnych lub na
probestwo, może zaląć
się cospodarstwem do-
mowem | kuchrią. Mo-
że na wyjazd. Adres w
Administracji „Dz. WII*
lub ofe-ty prosi kiero-
wać pod „C. К." 558—-2;

Poszuk
plepaLZ
oosiadam świadectwa
adres Młynowa 2 — 30
dadwiga LebiedziAska. °

gr

I pokoje |
weak? PROZY.

  

1 lub 2 pokoje z uży-
waincštlą kachni do wy
nającia Sache, słonecz=
ne, Jasas. Najchętniej
dia samotnych lub eme-
rytów. Wiadomość, Wi-
leńska 10 (w sklepie

77
Letaisko -

majątek Daniuszew, pocz
ta  Daniuszew, stacja
Smorgonie. Kiersnowska.
Na brzegu rzeki Wilii.
Plaża, kajaki, tenis, su-
cha urocza miejscowość.

582—4

| RÓŻNE
PASAr TTK I|

Nabędę posiadłość miej-
ską w cenie do 45.000 zł.
w bliskości centrum. Po-
siadłość winna być w
dobrym stanie, skanali-
zowana i t. p. Może być
z ogrodem. Pożądane
dom murowany. Oferty
Biuro Reklamowe, Gar-
barska 1, dla „Przyjezd-
nego”.

 

OGŁOSZENIA
do „Dziennika Wil*
ido innych pism
po cenach bardzo

tanich załatwia
Biuro Reklamowe
St. Grabo

Garbarska I, tel. 82.

Wykwalifikowana _ wy”
chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met»
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer., umie szyć, wyma”
śania skromne. . Та
tarska 12 m. 13, od 2
do 5. #2
 

Kucharz samotny poszu”
kuje posady do majątku,
pensjonatu lub kasyna
olicerkiego, mam chlub-
ne referencje, za skrom-
me wynagrodzenie. Mic-
kiewicza 44-33, śr.(3)

O
DRUKI
PILNE
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schodach, a potem chcdnikier: z szeregiem żelaznych drzwi, z których

Nad progr. Atrakcje.

KINO-REWJA

„COLOSSEJM“
 

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Inspektor wstał; czuł, że ma ciężką głowę i że nogi uginają się pod
mim. Zacisnął zęby, powstrzymał jęk bólu i wraz z Jacquesem podążył
za Blumenihalem. Przed drzwiami ten ostatni usunął się nabok, dając
im przejście. Mac Gregor i Scholz z pałkami w rękach czekali w we-
stybulu. Poszli wszyscy tą samą drogą co przedtem, po tych samych

ostatnie prowadziły do laboratorjum.
Tym 'szem zatrzymali się przy pierwszych. Mac Gregor otworzył

i wszedł.

W tej chwili z głębi chodnika doleciał przeciągły krzyk.
miły grube mury. Obu więźniów przeszedł dreszcz zgrozy.

Śchoiz starał się jak najszybciej wepchnąć ich do celi. Ale Jacques'-
owi nogi ;akgdyby wrosły w ziemię i nie drgnął nawet, nadstawiając
uszy.

e Proszę wejść — naglił Mac Gregor.
Krzyk rozległ się znowu:
= Na pomoc! Na pomoc!

— To Astrid! — zawył Jacques, rzucając się w: głąb korytarza.
Zapomniał o łańcuszku od kajdan u nóg i upadł. W tej samej chwili

dopadł go Scholz, Mac Gregor ogłuszył pana Lebon uderzeniem pięści
między oczy i wepchnął za drzwi, zamiknął je i również skoczył na
Jacques'a, który podniósł się tymczasem i, mimo kajdan herkulesowym
wysiłkiem odrzucił Scholza na śicanę.

Jęk tłu-

 

Dziš! MARTWY DOM»
kiego ilustrujące działalność konspiracyjcą w dawnej carskiej rosji Wytwórnia Sowkiao Moskwa

Wykorawey najwybitniejst ='tyśg scen moskiewskich£
Na scenie: DODATKI REWJOWE p t „DO S6RY NOGAMI” oraz zktówka „Ojabełnie żona”.| u'

| wkrótce przydadzą się nam... niech pan posłucha

Seanse o 4, 6, 8i 10,15.

arcydzieło oparte na pamiętnikach
głośnego pisarza W  Dostojew-

Uni)
KUPIĘ эг &'-а
(entyk) kuszełsę, kanas-
kę Oferty piśm enn'e —

Zakreowa 7, m 6,
dia A. Z. 630-—)r

waiyjaka
Biszew ki:
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Walka byta nierówna. Gumowa pałka z głuchym odgłosem spadła
na głowę albrzyma i w parę minut potem zatrzasnęły się drzwi za ze-
mdlonym panem Lebon i Jacques'em z okrwawioną twarzą, napół oślep-
łym i słan'ającym się na nogach.

Po raz ostatni rozległ się ponury, zdający się wydostać z wnętrza
ziemi, zduszony, zamierający, żałosny krzyk:
— Na pomoc...

ZE w cieniu gmachu „e ujrzał jak nagle zaledwie o dwa
metryod jego stóp na poziomie dziedzińca pas jasnego światła w:
snął z mocne okratowanego okienka piwniczego. Z głębi dochodziły
jakby słabe odgłosy walki i uduszone krzyki, Trwało ta bardzo krótko.
Światło zgasło. To Scholz i Mac Gregor zamknęli w celi pana Lebon i |
Jacques'a Ber$mans'a.

Bruno chciał się poczołgać do okienka, aby nawiązać łączność z
przyjaciółmi, lecz nie zdążył. Jakiś cień pochylał się już nad niem, i
dziennikarz znowu rozpoznał pana Paceoret,

Brzęk stłuczonej szyby, szept, paczka wrzucona poprzez kraty, to
było wszysiko. Potem cień wyprostował się i ciągle przyciskając się do
ściany, podszedł do Brunona.

Ten już się gotował do skoku, ale starzec, który jakby przeczuł jego
obecność w tym kącie, wcale nie wydawał się zdziwony widokiem bo-
jowej podstawy dziennikarza. Wyciągnął rękę iszepnął:
— Pstl.. wrzuciłem właśnie mocny pilnik, śrubociąg, tnące obcęgi

i rewolwery, Proszę się zachować cicho...
Bruno nic mógł się powstrzymać od stłumionego okrzyku:

— Cicho... Niech pan weźmie ten browning,

POWÓZ (FAETON)
ma wiejskie drogi
sprzedani» rł 600, Ka-=

oZZ,pa

а»| Spożywczym). Mostowa ul. Hr.1. i

 

  

 

 Wykwalifikowan Telefon 12-46.
d Nei mia erai AS Canv Siekia т
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mieszkania Sko- Zoom7" ar DDD |

W. ciszy nocnej słychać oyło lekki brzęk łańcuchów. Więźniowie
próbowali się wyswobodzić z kajdan. Zaczął dolatywać systematyczny
zgrzyt — to pracował pilnik. ale odgłosy dochodziły z głębi lochu
„Więźniowie zatem wbrew wszelkim przewidywaniom, zabrali się do
drzwi, a nie do kraty okienka. Czyżby starzec dał im taką wskazówkę?
A może wpadną w nową pułapkę, nie wiedząc o napadzie, którego
ofiarą był Bruno.

Dziennikarz obmacał broń tylko co otrzymaną od notarjusza. Od+
sunął bezpiecznik. Rewolwer działał normalnie. Wyjął magazyn, było
sześć nabojów.

Staruszek siedz'ał skuliwszy się przy nim. Bruno położył mu dłoń
na. ramieniu.

— Czy pan mi wreszcie wytłumaczy... '

się do okienka i zastuwkał lekko w szyby. Zgrzyt pilnika ucichł.
Jednocześnie Bruno usłyszał nąd sobą skrzypnięcie drzwi fronto“

wych. Ktoś widocznie wyszedł, bo ciężkie, nierówne kroki rozległy się
na kamiennych stopniach ganku; na chrzęszczącym żwirze i znów П&
ganku. Drzwi zamknęły się. Ktoś bezwątpienią czuwał w westybulu.

Paccoret począłgał się znów do okienka. '
— Do roboty! szepnąl.
Vaimiečių mu stłumiony głos Jacques'a:
— Prawie gotowe. Zamek zaraz ustąpi.
— Zaczekajcie więc. Jak tylko usłyszycie odgłosy walki, wyjdźcie

chodnikiem, wyważcie drzwi od westybulu i strzelajcie... uwaga!
Znowu otworzyły się drzwi, wyszedł wartownik. Tym razem za”

opatrzył się w ślepą latarkę. Ale przy gęstej mgle niewiele mógł dojrzeć:

(D. c a.) io ZE —Ależ...
będzie pan miał dwa,

 

7 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI._ Drukarnie A. źwierzyńskiego. Wilno, Mostowa Nr, 1.
JaeNina

| Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOMICZ.  

— Cicho! — powtórzył pan Paccoret. I w tej samej chwili przysunał ®

 
 


