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06LOSZENIA:
tekstem (10 łamowe) po 12 gr.,
cyfrowe, skompiikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28

druku mogą być przez FAdministrację dowolnie zmienłane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

й zagranicą 8 zł.
za wiersz milim.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Zl. 4 gr. BG,

przed tekstem | wtekšcie(6lamowe) 35 gr.,za
nekrologi przed tekstem po 23 gr. Ogłoszenia

proe. drożej. Terminy

  

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

NASZA DOROCZNA IMPREZA
JEST PRAWDZIWĄ OKAZJĄ

POŃCZOCHY jedwabne bardzo mocne . . (320) — 1,85 I 2.25
POŃCZOCHY я, matowewładnych kolorach (375) — 2.10 I 2.50 |
POŃCZOCHY ы „ ze strzałką . (4—) — 2.50 I 2.75

SKARPETKI męskie gładkie . . (0.75) — 0.60
s deseniowe ; . (1.—) — 0.60

# и " lepsze . (1130) — 0.90

" x z fil d'Ecosse gładkie . (2.—) — 1.50

” »  desen.zażurkiem (250) — 1.95

BRACIA JABŁKOWSCY
WILNO, MICKIEWICZA 18. w
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Najpowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

„muzea SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
[ |||| I najwyższe oprocentowanie.

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyź wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

® wytworcėw—drobnych rolnikėw, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, zie służymy także

I sprawie publicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

©9900090006660000000009980806

Bank Żwiążtu Spółek Zarodkowych dzia Alt.
Oddział Wileński — Wilno, Mickiewicza 19

Uruchomił z dniem 10 marca r b. kasę banku

W GODZINACH WIECZOROWYCH
4 od 18,30 do 19,30

dla wpłat na rachunki wkładowe, bieżące i czekowe.

Bank przyjmuje wkłady w złotych, w złotych w złocie, w dolarachi in-
nych walutach, przy oprocentowaniu do 6'/,0/9 w wstosunku rocznym
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Sprawa zmian w rządzie niewyjaśniona.
|Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sprawa ewentualnych zmian w rządzie wyjaśni się
ostatecznie w przyszłym tygodniu.

Minister Spraw Zagranicznych Beck wyjechał na kilka dni do Kra-
kowa. W ciągu dnia sobotniego wymieniana była kandydatura gen.
Sosnkowskiego na stanowisko premjera.

—

Echa zajścia na Uniwersytecie Warszawskim.
iTslefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W sobotę na (lniwersytecie Warszawskim miał się
odbyć szereg zebrań akademickich. Wobec jednak zamknięcia Uniwer
sytetu zebrania się nie odbyły.

Sędzia śledczy Szwedowski przesłuchał 6-ciu aresztowanych i pc
przesłuchaniu polecił ich aresztować. Z pośród aresztowanych jest czte-
rech studentów iniwersytetu warszawskiego, | słuchacz szkoły dzien
nikarskiej i 1 inteligent bezrobotny.

Z życia akademickiego.
fTelefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie studentów
Politechniki. Zgromadzenie było sprawozdawcze, bez wyborów. Prze-
wodniczył narodowiec p. Polakowski. Przygniatającą była większość na-
rodowców, z którymi ręka w rękę szli ludowcy.

  

Zniesienie obwodowych Funduszów Pracy.
fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W ciągu marca nastąpi zniesienie poszególnych Fun-
duszów Pracy w liczbie 36 na całym terenie Polski.

W dniu 21 b. m. Fundusz Pracy zniesiony zostanie w Białymstoku,
dnia 23 b. m. w Grodnie, 27 b. m. w Wilnie, 28 b. m. w Baranowiczach
w Równem a 30 b. m. w Łucku. Fundusze Pracy przekazane zostaną

zurządom odwoławczym Funduszu Bezrobocia.

NOWY RZĄD ŁOTEWSKI.:
RYGA. (Pat). Przywódca Związ- Rob.), rolnictwa — Budsche (Partja

ku Chłopskiego Ulmanis utworzył w Łot. Klerykałów), komunikacji —
piątek wieczorem nowy gabinet, lnbuls (P, Łot, KL), ministrem wojny
Teki prezesa Rady Ministrów i mini- i narazie również ministrem spra-
stra spraw zagranicznych objął Ul-,wiedliwości został gen. Balodis, mi-
manis, ministra spraw wewnętrz- nistrem oświaty — Beldwas (Chrz,
mych — Gulbis (Zw, Chł.), ministra |Bl. Robot.),
finansów — Rimbenieks (Chrz, Blok| A :

PROGRAM NOWEGO RZĄDU ŁOTEWSKIEGO.
RYGA. (Pat). Nowy  premjer dów będzie nadal kontynuowana.

Ulmanis odczytał w parlamenciede- | Szczególna uwaga zwrócona bę-
klarację rządową. Nowy rząd w po- idzie na ożywienie eksportu oraz po-
lityce zagranicznej będzie w  dal- |prawę bilansu handlowego i utrzy-
szym ciągu dążył do utworzenia nie- |manie stabilizacji walutowej, Rząd
zawisłości Łotwy oraz wzmożenia |zapowiedział, że będzie energicznie

  jej sytuacji międzynarodowej i za-
pewnienia bezpieczeństwa. Rząd u-
wąża, że należy uczynić wszystko,
co będzie możliwe, by doprowadzić|
do realizacji związku państw — Ба]-

 

zwalczał wszystkie skrajne dążenia,
które mogłyby zagrażać demokra-
tycznemu ustrojowi państwa.

Wniosek, wyrażający zaufanie
nowemu rządowi, parlament  przy-

'tyckich. Współpraca z Ligą Naro- |jął 50 głosami przeciwko 41,

| BUDAPESZT. (Pat). W, wywia-
„dzie z korespondentem  „kester
„Lioydu“ Premjer (Goemboesz 0-
świadczył, że zakończono już rozmo-
jwy, dotyczące najważniejszych  za-
śadnień politycznych i gospodar-

| czych.
| Według rzymskiego  korespon-
denta tego dziennika, omówienie
|szczegółów spraw gospodarczych
|poirwa czas diuższy. Węgry i Au-
istrja mają rzekomo zawrzeć pakt
konsultacyjny, podobny do paktu

| węgiersko-austijackiego,  istniejące-
go od czasu wizyty uoemboesza w

| Wiedniu, W; myśl tego paktu wszyst-
kie trzy państwa zobowiązałyby się
naradzać we wszystkich sprawach
„politycznych i gospodarczych.

| RZYM (Pat). Dzis o godzinie 18
minut 8 w pałacu Weneckim Musso-
jlini, Dolliuss i Goemboes podpisali
|trzy protokóły.
|  freść pierwszego protokółu, po-
'siadającego charakter politycznego
j traktatu konsultacyjnego, jest nastę-
|pująca: Szeiowie rządów Włoch,
Austrji i Węgier, ożywieni chęcią
|wspóidziałania w celu utrzymania
| pokoju i odbudowy gospodarczej Eu-
|ropy, opartego na poszanowaniu
jwolności i praw każdego państwa,
„przekonani, że współpraca pomiędzy
trzema rządami w tym duchu może
ustalic realne przesianki dlą szero-
kiej współpracy z innemi państwami,
zobowiązują się, dla osiągnięcia wy-
|żej wspomnianych zamierzeń, poro-
zumiewać się ze sobą we wszystkich
(zagadnieniach, które ich interesują
'oraz w zagadnieniach natury ogólnej
listniejących w duchu traktatów
| przyjażni wiesko - austrjackiego,
wiosko-węgierskiego i austrjacko-
węgierskiego, opartych na uznaniu
licznych wspólnych interesów wspól-
nej polityki, zmierzającej do urze-
czywistnienia  eiektywnej  współ-

LONDYN. (Pat). Ponieważ ma-
terjały, zebrane w sprawie айегу
Stawiskiego, mają charakter między-
narodowy i przy badaniu tych ma-
terjałów niezbędne «są wiadomości,
dotyczące całego międzynarodowe-
$o aparatu kryminalnego, rząd
irancuski zwrócił się do rządu bry-
tyjskiego o pomoc i prosił o wydele-

PARYŻ (Pat), Dziś rozegrała się
znowu dramatyczna scena w związ-
ku z aierą Stawiskiego. Postawio-
ny w stan oskarżenia pod zarzutem
udziału w oszustwach Stawiskiego
wyższy urzędnik ministerstwa rol-
nictwa Blanchard popełnił samobój-
|stwo w lasku Fontenaibleau przez
|poderżnięcie sobie gardła scyzory-
|kiem. Nastąpito to prawdopodobnie
w nocy. Stróż ogrodowy znalazł sa-
mobójcę rano i zameldował wla-
dzom. Blancherda przewieziono na-
tychmiast do szpitala. Stan jego,
chociaż groźny, mie jest bezna-
dziejny,

Największą

 
sensację wywołało

na zebranie prezydjum konferencji
rozbrojeniowej. Według wiadomości,
pochodzącej z pewnych źródeł,
Francja i związek sowiecki porozu-
miały się ze sobą bardzo dobrze, za-
równo co do ewentualnego wejścia
związku sowieckiego do Ligi Naro-
dów, jak i co Go polityki, jaką nale-
żałoby prowadzić w łonie genew-
skiej instytucj, Według informacji
autora, sowiecki komisarjat spraw
zagranicznych i francuskie minister-
stwo spraw zagranicznych ukoń-
czyły rozmowy na ten temat.
liwe jest, że Mac Donald niechętnie
widziałby wzmocnienie stanowiska
Francji na terenie Genewy dzięki
poparciu związku sowieckiego. Dla-

Moż- 

- Uuład włosko - austejacho - węgierski.
pracy pomiędzy państwami europej-
skiemi, a w szczególności pomiędzy
Włochami, Austrją i Węgrami. W
tym celu trzy rządy prowadzić będą
wspólne narady w każdym wypadku,
gdy choćby jeden z nich uznał za po-
trzebne

Dwa następne protokóły o cha-
rakterze gospodarczym mają

darczych pomiędzy Wiochami, Au-
strją 1 Węgrami na podstawie zasad
ustalonych na konierencji gospodar-
czej w Stresie i memorandum włos-
kiego z września roku ubiegiego.

Protokół stwierdza na wstępie,

wione chęcią rozwoju stosunków go-
spodarczych raz przeciwstawiając
się niezdrowyia tendencjom, zmie-
rzającym do autarchji gospodarczej,
jak również mając na celu uiatwie-
nie dzieła odbudowy gospodarczej
państw naddunajskich, zgodnie z za-
sadami konierencji w Stresie i z za-
sadami memosandum włoskiego z
29. 1X. 1933 r, zgodziły się co do
następujących spraw:

1) Rządy Włoch, Austrji i Wę-
gier zgodne są co do rozszerzenia
obowiązujących ukiadów, celem roz-
woju wzajemnego wywozu i wzmoc-
nienia  dopełniającego charakteru
struktur _ gospodarczych trzech

dwustronne.

2) Rządy Austrji, Włoch i Węgier
zawrą przed 15. V, 34 r. ukiady, ma-
jące na celu zniesienie trudności,
jakie są udziałem Węgier w związ-
ku ze spadkiem cen zboża,

3) Rządy Austrji, Włoch i Węgier
obowiązują się uiatwiać i rozwijać,
jak tylko można najbardziej, ruch
tranzytowy w portach adrjatyckich,
W tym celu zawarte zostaną, możli- 

 

wie najprędzej, układy dwustronne.
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Dookoła afery Stawiskiego.
Angija deleguje najlepszego swego detektywa.

$owanie do Paryża odpowiedniego
|specjalisty  augielskiego. Wczoraj
odjechał do Paryża desygnowany
przez londyński Scotland Yard naj-
słynniejszy z detektywów, będący
już na emeryturze, główny inspektor
śledczy Wensley w towarzystwie
inspektora Collinsa.

Samobójstwo wystkiego urzędnika.

aresztowanie dyrektora domu gry
„klubu hipicznego“ Tribouta, ktore-
go sędzia śledczy 'postawił w stan
|oskarżenia za współudział w oszu-
"stwach Stawiskiego. Na jego dzia-
lłalność oddawna zwracał uwagę w
|„Action Frangaise“ Leon Daudet.
|„Klub hipiczny“ byt terenem, na
m grasowala cała banda oszu-

stów Stawiskiego. Sam Stawiski fi-
|nansował tę instytucję do spółki z
| kompromitowanymi komisarzami
bezpieczeństwa. Wszyscy niemal
współpracownicy tego domu gry
byli przesłuchiwani przez władze
śledcze.

 

CZY SOWIETY WSTĄPIĄ
do Ligi Narodów?

PARYŻ (Pat). „L'Oeuvre“ twier-, wstąpienia Sowietów do Ligi Naro- trudności, znacznie mniejsze niż w
dzi, że Francja ze spokojem ocze- dów będzie odłożona do wrześnio-| pnych krajach, przyjmują z więk-
kuje dnia 10 kwietnia, naznaczonego wego zgromadzenia „ale przedwstęp- | szem niezadowoleniem, niż inne na-

na procedura umożliwić może związ-
kowi sowieckiemu natychmiastowe
wejście do dyplomatycznej gry euro-
pejskiej.

PARYZ. Pat. W kołach politycz-
nych Londynu obiega pogłoske, ja-
koby rozmowy pomiędzy rządem
sowieckim a Francją doprowadziły
do tak daleko idącego wspólnego
porozumienia, że spodziewane то-
że być wstąpienie Sowietów do Ligi
narodów Warunkiem Sowietów mia-
łaby być obrona przez Francję zde
cydowanego kursu przeciw zbroje:
niom Niemiec oraz przyjęcia przez
Ligę narodów jokreślenia napastnika.
W kołach zbliżonych do amba-

sady sowieckiej wiadomości te nie tego jest b, możliwe, że sprawa

waj zc do dalszego rozwoju stosun-

przedmiot rozwój stosunków $ospo-|

że Wiochy, Austrja i Węgry, oży-|

4) Rządy Austrji, Włoch i Węgier
utworzą stałą komisję z trzech rze-
czoznawców, którzy sledzić będą
jrozwój gospodarczych stosunków
pomiędzy trzema państwami i któ-
rych zadaniem będzie opracowanie
konkretnych propozycyj, zmierzają-

ków gospodarczych w duchu niniej-
szego protokółu.

Protokół trzeci podpisany jest
tylko przez Włochy i Austrję i po-
siada charakter protokółu dodatko-
wego do protokółu drugiego.  
   

I

Jak się dowiaduje „Dzień Ko-
wieński* w ub. poniedziałek 12 b.
m. została aresztowana zamieszkała
w m. Szyrwintach nauczycielka pry-
watna p. Antonina Jankunėwna i,

] 
ATENY. (Pat). Statek „Meotis“, |

na którego pokładzie znajduje się|
zbiegły finansista amerykański In--

drogę do Pireusu. Greckie minister-
stwo marynarki otrzymało od kapi-

Nowe aresztowanie i deportacja nauczycielki
prywatnej.
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BEZPŁATNE CENNE

REKLAMOWE
NIESPODZIANKI

otrzymuje każdy przy kupnie
po cenach fabrycznych

KONFEKCJI, GALANTERII,
TRYKOTAŻY, OBUWIA

eżósęćpora dowo 0 8 | W | l

W В-1 W. NOWICKI wieka 30wielka
przy kupnie na nadcho-

50'/, 50°/,dząca świeta
zaoszczędzi każdy
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następnie z rozkazu władz admini-
stracyjnych wydalona etapem z gra-
nic pow. Wiłkomierskiego do miej-
sca stałego zamieszkania na cały
czas trwania stanu wojennego.

 

Nieudana ucieczka miljonera-aferzysty.
tana statku depeszę, w której wyra-
ża on obawę, by Samuel Insull nie
popełnił samobójstwa. Minister ma-

państw. W tym celu przed 15. V. sull, przybył na Kretę i nie zatrzy- |rynarki odpowiedział, że kapitan
5% r. zostaną zawarte nowe układy mując się dłużej, wyruszył wdalszą statku ponosi całkowitą ' odpowie-

dzialność za życie Insulla.

Odprężenie na Dalekim Wschodzie,
Japonja wytofuje wojska swe z Mandżurji.

| TOKIO. (Pat). Cesarz zaaprobo-
„wał wniosek władz wojskowych, do-|
tyczący wycofania jednej z dywizyj
japońskich, znajdujących się obecnie|
(w Mandżurji. Wi dyplomatycznych|

W tych dniach odbył się w;
iSzwajcarji plebiscyt ludowy nad)
|przyjęciem rzadowego, federacyjne-|
'go projektu ustawy o „ochronie po-|
|rządku publicznego. Wskutek gło-
śnych rozruchow socjalistyczno - ko-
munistycznych w Genewie z przed
półtora roku, oraz wobec rozwijają-
cej się tu i ówdzie propagandy naro-
dowo - socjalistycznej, rząd tedera-
cyjny w Brnie zaproponował społe-
czeństwu przyjęcie drogą plebiscytu
ustawy, któraby wzmocniła bardzo
silnie prerogatywy policyjne cen-
tralnej władzy państwowej Projekt
rządowy został odrzucony. Głosowa-
ło za nim 415.946 obywateli, a prze-
ciw niemu 486.168.

Socjaliści podnieśli głos wielkie-
go triumfu, przedstawiając głosowa-
nie, jako wyrcz swego zwycięstwa.
[Istotnie rozwijali oni w akcji plebi-

kołach tokijskich postanowienie to
komentowane jest jako oznaka od-
prężenia w stosunku między Rosją a
Japonią.

 

Kryzys polityczny w Szwajcarji.
jest dymisja członka rządu i kierow-
nika departamentu sprawiedliwości
p. Haberlina, byłego dwukrotnego
prezydenta Konfederacji. Wobec te-
go, že rząd federacyjny w Szwajcarji
nie jest odpowiedzialny przed par-
lamentem, a tylko jest odnawiany
rok rocznie drogą wyborów, dymi-
sja członka rady federacyjnej w cią-
gu jego kadencji, stanowi rzadkość i
sensację dużej miary, zwłaszcza, że
jednocześnie rczeszły się pogłoski o
zamierzonej dvmisji drugiego człon-
ka rządu, kierownika departamentu
skarbowego, p. Musy, przedstawicie
la kół konserwatywno - katolickich
w rządzie. >

Szwajcarji więc również nie omi-
nął kryzys polityczny, przybierając
tam swoisty charakter. Narazie kry-
zys zabarwiony jest czerwienią soc-
jalizmu, Ale pewno na tem przesile-
nie się nie skończy. Przypuszczać |scytowej ogromną propagandę. O-

skarżali rząd federacyjny w Bernie
ni mniej, ni więcej tylko o zamiary
faszystowskie, oraz o chęć pogwałce
nia tradycyy demokratycznych
!Szwajcarji,

Ale myliłby się ten, ktoby przy-
„puszczał, że głosy, które padły prze-
jciw rządowi, są wszystkie socjali-
|styczne.  Pominąwszy narodowych
| socjalistów, głosowali przeciw rzą-
dowi wszyscy niezadowoleni z o-
becnego kryzysu, A tych jest bardzo
wiele, Szwajcarzy od lat całych od-
wykli od niedostatku, To też obecne

 

 

rody. Widzą oni, że rząd federacyj-
lny nie może sobie dać rady z kry-
zysem ekonomicznym, mimo, że po-
siada pewne peinomocnictwa. Udzie-

należy, że tak jak w innych krajach,
zwyciężą ostatecznie czynniki po-
rządku i ładu nad chwilową reakcją
niezadowolenia i zamętu.

Akcja na rzecz zwolnienia
Torglera.

LONDYN. (Pat). Specjalny komi-
tet prowadzący akcję na rzecz zwol-
nienia oskarżonych w procesie o
podpzlenie Reichstagu wystował do
kanclerza Hitlera memorjał, w któ-
rym domaga się zwolnienia Torgle-
ra. Pcd memorjałem złożono 111

izby gmin, 2 członków izby lordów, lanie więc mu pełnomocnictw poli-
tycznych uważali za zbytek zaufania !

Pozatem w Szwajcarji silnie za-|
korzenione są nastroje autonomiczne
kantonów, zor$anizowanych w małe
państewka. Ludność przyzwyczajo-
na jest do swoich lokalnych swobód
i odrębności kentonalnych i niechęt-
nie widzi wzmacnianie władzy cen-
tralnej.

W! każdym razie odrzucenie pro-
jektu rządowego, w którego obronie|
zaangażował się prezydent Konfede-|
racji Helweckiej, ołało silny znajd ują całkowitego potwierdzenia,

  

wstrząs polityczny. Wyrazem tego

 

rowie,  powieściopisarze, uczeni,
przemysłowcy i działacze Labour
Party.

Od ii-tu lat istniejąca szkolu „ŽRO- |
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem.
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
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 Cantralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

     

podpisów, w tej liczbie 7 członków |

wyżsi doscjnicy košcielni,+ profeso- |

św. Wincentego 4 Paulo. |
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‚ помево režimu. Nazajutrz po wybo-

“ pująca konserwatystėw sanacyjnych

2 DZIENNIK WILEŃSKI
 

kmnqd 2 polipa
Rozwiązanie Rady Miejskiej i

Magistratu m. Wilna przyjęte zosta-

ło przez opiriję narodową naszego

miasta z dużen: zadowoleniem z k:l-
ku powodów.  Przedewszystkiem

Koio Chrześcijańsko - Narodowe w aryjskiego, poczem został zniewažo-|
Radzie Miejskiej od kilku już lat, bony czynnie przez kogoś z pośród mówienie posła

od r. 1930, kiedy skończyła się trzy-

letnia ustawowa kadencja Rady
Miejskiej domagało się rozwiązania

jej i zarządzenia nowych wyborów.

W żądaniu tem Koło kierowało się

zarówno względami prawnemi, t. j.

upływem okresu, na który władze

samorządowe zostały wybrane, jak

też merytorycznemi, t. j., że zarów-
no Rada Miejssa, jak i Magistrat nie

stały na wysokości zadania, że ich

gospodarka była bezplanowa i nie

odpowiadała interesom miasta i jego

ludności. Pismo p. Wojewody Wileń-
skiego, komunikujące Prezydentowi

miasta decyzję Ministra Spraw We-

wnętrznych o rozwiązaniu Rady

Miejskiej i Zarządu Miejskiego m.

Wilna, w sposób nader wymowny
potwierdza zarzuty Koła Chrześcijań

sko - Narodowego przeciwko gospo-

darce miejskiej. Pan Wojewoda pi-
sze:

„Podobne  pcstępowanie Rady Miej-
skiej i Zarządu Miejskiego m. Wilna nosi

wyraźne cechy nieudolnego oraz niedbałe-
go wykonywania ciążących na tych orga-

nach zadań, co wywiera szkodliwy wpływ
na interesa gospodarki miejskiej*.

Jest rzeczą charakterystyczną,

że władza nadzorcza potępia nietyl-
ko zaniedbania władz samorządo-
wych w ostatn.m okresie ich istnie-

nia, ale krytyką swą obejmuje cały

okres ich urzędowania, wykazuje co-

roczne opóźnienia w uchwalaniu i w

przedstawianiu budżetu do zatwier-

dzenia, począwszy już od 1 roku
budżetowego t. j. r. 1928.

Niepunktualność co do uchwala-
nią budżetu, oczywiście, odbija się

w sposób wielce ujemny na całej go-
spodarce miejskiej. Żałować przeto

jedynie należy, że z faktu tego wła-

dza nadzorcza nie wyciągnęła wnio-

sku o potrzebie rozwiązania Rady

Miejskiej już znacznie wcześniej, bo
cztery lata temu, kiedy tego doma-

gało się Koło Chrześcijańsko-Naro-

dowe.

Niepunktualnie uchwalanie bud-
żetów było dia władz nadzorczych
wystarczającyn. motywem do roz

wiązania ciał samorządowych m.

Wilna, a przecież nie było ono jedy-

nym grzechem, obciążającym te cia-

ła. Będziemy nieli sposobność omó-
wienia na tem miejscu tych grze-

chów dotychczasowych gospodarzy

miasta obszernie i wyczerpująco.
Teraz chcemy zająć się pytaniem,

dlaczego Rada Miejska i Magistrat,

powołane w 1927 r. nie spełniły swe-
$o zadania, okazały się. nieudolne,

jak się wyraża w swem piśmie P.
Wojewoda?

Odpowiedź na to jest prosta:

wybory w r. 1927 były przeprowa-
dzone nie z troską o interesy miasta,
lecz z celem zwalczania wpływów
obozu narodowego na terenie samo-
rządowym. Obóz narodowy miał w
pierwszej Radzie Miejskiej więk-
szość, wynoszącą blisko */3, co było

wyrazem  zde.ydąwanej woli pol-

skiej ludności naszego miasta zjed-

noczenie Wilna z Rzeczypospolitą
Polską, w mysi programu narodowe-
$o, a w przeciwieństwie do progra-

mu: federacyjnzgo ówczesnego Na-
czelnika Państwa, J. Piłsudskiego.
— — То też, gdy po przewrocie majo-

_wym przeprowadzono w r. 1927 wy-

bory w Wilnie, odpowiednie czynni-
ki dołożyły wszelkich starań, byle tyl
ko zapewnić w samorządzie m. Wilna
decydującą przewagę zwolenników

rach komunikat urzędowy P.A.T.-ej

obwieścił, że' „nowoobrana Rada
Miejska składa się w większości ze

zwolenników Marszałka Piłsudskie-

go”. Jakaż była ta większość? Nale-
żeli do niej socjaliści z pod znaku

P.P.S. oraz „drobnerowcy*”, którzy
weszli do Rady w ogólnej liczbie 14,
dalej właściwa sanacja, która wy-

stąpiła z 2 listami: lista Nr. 10 gru-
pująca lewicowe elementy sanacji z

5 mandatami oraz lista Nr. 12, gru-

z 4 mandatami Do większości tej za-

liczyć należy też Blok żydowski z 9
mandatami. Bund miał 3 mandaty,

Tej większości Koło Chrześcijań-

sko - Narodowe przeciwstawiało się
w liczbie 11 mandatów.

Większość ta obrała prezydenta

miasta i większość członków Magi-

stratu, a wyrazem socjalistyczno-sa-

rfs
k

2 prasy.
Zajścia uniwersyteckie,

Onegdaj zamieściliśmy wiadomość
o zajściu na Kole Historyków Uni-
wersytetu warszawskiego, kiedyto
prof. Handelsman, kurator Koła,

| uniemożliwił przegłosowanie
sków w sprawie t. zw. paragrafu

studentów.
„Gazeta Warszawska* poświęca

sprawie tej diuższy artykuł, przy-
czem słusznie zaznacza, iż nie cho-
dzi tu o zwykły wypadek nieposza-
nowania godności osobistej proteso-
ra, lecz sprawa ma podioże giębsze,
którego nie należy spuszczać z oka.

„Wszak nic naturalniejszego chyba, jak
prawo młodzieży polskiej do nieprzyjmo-

wania do swoich stowarzyszeń studenckich
tych żywiołów, których przyjmować nie

praśnie, nic naturalniejszego, jak przyro-

dzone poprostu piawo do tego, aby być w
swojej organizacji „u siebie”, i dopuszczać

do członkowstwa w niej tych tylko, z któ-

rymi chce się koleżeńsko współżyć i współ-
pracować. Wszak nic przecież nie prze-

szkadza żydom w zakładaniu własnych, ży-

dowskich stowarzyszeń akademickich i do-
prawdy brakiem godności osobistej z ich

strony jest to ciągłe napraszanie się do to-

warzystwa z tymi, którzy z nimi nie mają

ochoty kolegować. Tem dziwniejsze przeto,
że prof. Handelsman, który jak można by-

ło przypuszczać, że względu na pochodze-
nie swe, zachowa jak najdalej posuniętą о-

istrożność w tej drażliwej sprawie, nie za-

wahał się użyć swojej władzy kuratorskiej

i dziekańskiej w tym mianowicie celu, aby

członkom Koła Historyków, wbrew wyraź-

nej całkiem woli większości, uniemożliwić

zabezpieczenie się przed wprowadzeniem
do ich organizacji elementu obcego, żydow-
skiego. Właśnie dlatego, iż rzecz cała do-
tyczyła stosunku Polaków da żydów, uwa-

żamy, iż prof, Handelsman postąpił niede-
likatnie, występując w sposób tak jaskrawy

po stronie swych współwyznawców i popa-
dając tym sposobem w widoczny konflikt z
poglądami większości swoich polskich słu-

chaczów."

Jako żyd, prof. Handelsman nie
orjentował się zgoła, jakie wrażenie
musiało wywrzeć jego stanowisko
na większości młodzieży polskiej,
czem właśnie zdradził się z komplet-
nym brakiem wyczucia i zrozumienia
psychiki narodu polskiego.

Artykuł „Gazety Warszawskiej”
zwraca w końcu uwagę na jedno
jeszcze zjawisko.

„I jeszcze jedno. Od kilku lat społe-

(gpeństwo polskie dowiaduje się rok w rok

róż larnie, że normalny tok życia uniwer-

syteckiego ulega przerwie, wykłady zosta-
ją zawieszone itd. Za każdym razem zabu-

rzenie powstaje jedynie i wyłącznie na tle

kwesiji żydowskiej. Gdyby na uczelniach

naszych nie było żydów, o żadnych przer-

wach i nieładzie w studjach nie byłoby,

oczywiście, mowy. Nic dziwnego też, że
prosty „człowiek z ulicy” coraz częściej za-

czyna zadawać sobie pytanie: czy istotnie
produkowanie coraz większych zastępów
inteligencji żydowskiej na naszych wyż-

 

 

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
burzeń w działaniu żołądka i jelit. WODA
GORZKA MORSZYŃSKA w dawce od */ do
1 szklanki usuwa przyczynę choroby.
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(RZYM-KAP). W. sprawie nie-
wytłumaczonego zjawiska krwawie-
nia krucyfiksu w szpitalu Oblatów
św. Józeta w Asti niedaleko Turynu
Ordynarjusz miejscowy, ks. biskup
Roasi, ogłosił list pasterski, stwier-
dzający na podstawie orzeczenia są-
du duchownego  niezaprzeczenie
naprzyrodzony charakter zjawiska.
Z listu tego wynika, że przeprowa-
dzono nawet radjoskopijne badania
krucyfiksu przez urzędowego radjo-
loga dr. Pecchio. Badania te wyklu-
czają możliwość jakiegokolwiek złu-
dzenia. Autentyczność objawów
zgodnie, choć przesłuchiwanych od-
dzielnie, pod przysięgą stwierdziło
17 świadków, a mianowicie 7 księży,
zj zakonnych i 4 osoby świec-

ie. R

Ale czy większość ta mogła rzą-
dzić miastem Ku jego dobru i inte-

tiE aKsT I MIDKAi i TAAIDS РСОаОНЕа

szych uczelniach, jest až tak niezbędną

| Czar
Konstutacja p. Cara utknęła. Po

Cara.
niej. Jeśli chodzi o to, jakie będą

rzeczą dla Polski, że za korzyść tę opłacać uchwale, która sobie BB powziął w dalsze kroki po tem, co już Zosiaio
gotowiśmy aż tak drogą cenę, jak ustawicz- Sejmie 26-go stycznia r. b., krótko w sprawie konstytucji dokonane, to
my, nie dający się usunąć niepokój na pol- tylko radowano się i śpiewano. Roz- jedno napewno możemy
skich wszechnicach ?

wnio- |
Im onicinnegoniechodzi.

|jeszcze komentowane przez prasę.

|pisze.
| „Płk. Sławek mówił o systemie demo-

ralizacyjnym i deprawującym społeczeń-

stwo, jaki zakorzenił się w dawnym zabo-

rze austrjackim, i nie miał dla tego syste-

mu dość słów potępienia, Ale zaraz po
tem wystawił jaknajgorsze świadectwo

nej innej dzielnicy nie napływa tyle listów

o posady tylko dlatego, że ktoś jest zwo-

szoł won"!

kach obiadu „Czasu
żenie”.

oszałamiające wra-

łamiającem* wrażeniu, jakie słowa
p. Sławka „musiały* zrobić na słu-
chaczach.

„Musiały”, ale nie uczyniły, bo
wzmianka o 20 groszach w każdym
razie wielu z nich pocieszyła. Słusz-
nie też pisze „ABC”, że

„system proponowany przez p. Sławka
mie wydaje nam się ani zbyt skuteczny, ani

zbyt słuszny. Wspomniani przezeń „zwo-
lennicy" nie pragną nic innego, jak dostać

20 groszy, a że przytem dostaną i „w mor-

dę“, to ich chyba nie nziechęci: przyjdą

znowu po drugie 20 groszy. Następnie zaś

te 20 groszy nie będą wypłacane prawdo-

podobnie z kieszeni prywatnej załatwiają-
jeych interesanta. A z pieniędzy podatko-
„wych nie ma nikt prawa dawać nawet 20
groszy w zęby „zwolennikom”.

Tak rozumuje „ABC“, ale „zwo-
lennicy" nie będą się interesowali
sprawą kieszeni. Im chodzi o nic in-
nego, jak o 20 groszy, a reszta ich
nie obchodzi wcale.

 
Gdy probują coś budować...

Organ naczelny Stronnictwa Lu-
dowego — „Zielony Sztandar**

stytucji, co następuje.
„Biły bębny, grały orkiestry, powiewa-

ły flagi w dzień galówki „carskiej” konsty-

tucji. A po tej uciesze znowu nastąpiła ci-

sza i przez dłuższy czas niewiadomo było

co się wogóle z owym projektem stało. Zło-
śliwi mówili: że wysłano go na wyprakty:
kowanie do Meksyktu Aż wreszcie w ostat-

Senat ma go oczyścić z „niechlujnej” robo-

ty sanacyjnych profesorów, ©czyścić, prze-

nicować. Tak oto wygląda twórczość kon-
stytucyjna sanacji

W drugim okresie „twórczości* sana-
cyjnemu obozowi szczęście już nie dopisu-

je. Nie dopisuje mu szczęście tam wszędzie,

gdzie chciałby nie niszczyć, ale coś budo-

wać. I dlatego jest wielkie prawdopodo-
bieństwo, że w historji ten drugi okres po-

czynań sanacji będzie nazwany „opłakaną
twórczością”.

Że „opłakana”, to fakt.

 

 

Krwawiący krucyfiks w Asti.
Cud krwawienia po raz pierwszy

zaobserwowano 11 sierpnia. Świad-
kami cudu było wówczas cztery o-
|soby. Oczywiście świadectwo to dla
władz duchownych nie wystarczało.
W. dniu 27 września cud jednak po-
wtórzył się, przyczem widziały go
inne osoby. Udało się wówczas we-
zwać dyrektora szpitala, który prze-
bieg cudu skontrolował i kanonika
Barosso, który mógł dokonać  zdję-
cia fotograficznego. Obecnie jeszcze
dokoła rany widać można skrzep
krwi.

Ojciec św. polecił ks. biskupowi
Rossi zdać sobie dokładne sprawo-
zdanie piśmienne o cudzie, który
można uważać za objaw szczególnej
iaski w Roku Jubileuszowym Odku-
pienia.

ła obliczona na jaknajprędszy i naj-
większy efekt, co zaś z tego wynik-

współpracy Małopolsce, mówiąc, że z żad- |

resom obywateli? Dopóki była do- nie w dalszej przyszłości, o tem nie

bra konjunktura, współpraca sana- myślano. Opozycja narodowa opie-
cyjno - socjalistyczna zgodnie szła w rała się na solidarnym i zdrowym

kierunku zwiększenia budżetu miej- programie gospodarczym, mniej
skiego i „zadłużenia miasta”. Zmia- efekiownym, a:e o ileż głębiej prze-

na konjunktury przerwała tę sielan- myślanym! Naczelnym punktem tego

'zbrat ze ścisiemi postanowieniami
lart. 125-go konstytucji o sposobie
|zmiany konstytucji, oraz z regula-

Słynne dziś na całą Polskę prze- minem, był rażący i odrazu na na- zwykły termin. naturalnie

Sławka jest wciąż stępnem posiedzeniu Sejmu 5-go lu- kiedy jest sesja. Kozwiązanie więc
jtego r. b. wszystkie zarzuty podnie-

|kładnie w zasirzeżeniu do protoko-
łu, we wniosku nieutności dla mar-
„szalka, oraz we wniosku osobnym 0
uznanie uchwały za nieważną.
,Wszyscy zrozumieli, nawet po stro-;

sobie po-
wiedzięć, że oxl chwili przesiania u-
chwalonego projektu konstytucji
przez Sejm do Senatu zacznie biec

wtedy,

przyjść musi w terminie prekluzyj-

I tak krakowski „Głos INarodu* siono ze strony opozycji barazo do- nym. Nie oden:nie zależy i nie będę
zgadywać, czy ten termin nię zosta-
nie przesunięty, naturalnie tylko
wprzod, to znaczy bliżej załatwienia !
sprawy,

bardzo to już dalekie od rozma: |

Po rozwiązaniu ciał
parlamentarnych. ,

Z chwilą zamknięcia sesji budże-
towej gmach przy ul. Wiejskiej o-
pustoszał doszczętnie. Cały ciężar
pracy ustawodawczej przeniosi się
do Frezydjum Kady Ministrów, nie-
bawem zapewne ukażą się jakieś
dekrety. Mówią o zamierzonem wy-
daniu ważnego dekretu w dziedzinie
fimansowej. Jutro popołudniu ma się
odbyć posiedzenie Momitetu Ekono-
micznego Ministrów, na którem za-
pewne ta sprawa będzie rozpatry
wana.

Žamierzona rekonstrukcja  gabi-
netu, a której wspomina prasa sana-
cyjna została podobno odroczona na

nie bb, że zrobione to było bardzo chu z pierwszej chwili po t. zw.u- przeciąg kilku dni, jak również od-
licho. Prysł czar p. Cara,

ści '...
|wierającego uchwałę Sejmu, w,

stało się dopiero 12-go marca r. b.

Przypuszczać trzeba, że zacytowany ale już tylko... na dalszą zwłokę, bo tości. Ale jeszcze więcej wąlpliwości

powyżej zwrot musiał zrobić na uczestni-w przeddzień zamknięcia sesji obu budzić musi nieprawidłowy sposób

(izb.
Już po naradzie pomajowych pre

Nam się wydaje, że „Głos Naro-,zesów rady msnistrów z 7-go b.m., niaiem w Sejmie 13-g0 b. m., a kto-

du” lekko przesadza pisząc o „osza- sprawozdawca warszawski niemiec- |rych ważkość ma swą własną wymo-

kiego dziennika kanclerskiego
(Voelk. Beob. rr. 68 z 9-go b.m.) jak-
|by dzięki dziaianiu niedawnego po-
rozumienia urzędowo - prasowego
polsko-niemieckiego, doniosił:
—Potwieruza się, jak się zdaje,

że marszałek Piłsudski nie godzi się
ani na sposób , przeprowadzenia
zmiany konstytucji ani na jej treść.
Mówią, że marszałek sam opraco-
wuje wytyczne konstytucji polskiej,
wobec czego konstytucja posła Ca-
ra, którą uchwalono w Sejmie, prze-
stała być aktualną.  Zastrzeženiu
marszałka Piłsudskiego należy przy-
pisać to, że dotychczas tej konsty-
tucji nie skierowano do Senatu. Wo-
bec tego, że zmianę konstytucji od-
|roczono, sesja budżetowa parlamen-
tu będzie zamknięta już przed cza-
sem.
A w Krakowie, na obiedzie Cza-

su dnia 11-go b.m., p. Sławek, prze-
|wodniczący BB, zapytywany w za-
jproszeniu do wygłoszenia mowy, co
|będzie z konstytucją, powiedział:
— Bardzo często na pytanie, kie-

— dy i jak dane rzeczy się dokonają,|obozie
pisze o „uchwalonej” przez BB kon- trzeba odpowiedzieć: nie wiem, bo czar p. Cara, jak słomianego cho-

linna odpowiedź może byłaby szkod-
liwa i psułaby metodę w trakcie
przeprzowadzenią tychże rzeczy póź

 

| - Рой tym tytułem znajdujemy w
numerze  lutowym miesięcznika

święcony projektowi upanstwowie-

nia harcęrstwa.
Związek tiarcerstwa ma być, po-I

UPAŃSTWOWIENIE HARCERST

chwale w Sejmie 26go stycznia r.b.,|

Zawahanie się w obozie rządzą-;

ustrojowego jest bardzo marnej war-

załatwianią takiej właśnie sprawy.
Są dwa względy, o których wspom

|wę, obywającą się bez wielu obja-
śnień: '

1. Nawet Mussolini, mimo mar-
szu na Rzym, oraz Hitler, mimo ży-
wiołowego rozmachu swego przewro
tu, zmian konstytucji dokonali bez
jakiegokolwiek naruszenia przepi-
isów prawa.

2. Powoływanie się na pewnego
rodzaju zamac!: stanu i zaskoczenie
w uchwaleniu Konstytucji 3-go Maja
w Polsce jest bardzo chybione, bo
Rzplita była wiedy już po pierw-
szym rozbiorze i miała u siebie cią-
żący nadzór przedstawicieli obcych
mocarstw, których właśnie, wraz z
ich jurgieltnikami, trzeba było za-
skoczyć, a dzisiaj chyba stan rzeczy
nie jest taki jak w chwili upadku
państwa.
Póki p. Car mógł wmawiać z zbyt

łatwowiernych że rzecz świetnie
pomyślana i że wszystko jest pod
„względem prawnym w największym
porządku, radcwano się, ale gdy się
okazało, że tak nie jest, pokręcono
głową wysoko nad taką robotą, w

rządowym  zrzedły miny,

 
choła, rozwiał się.

roczony ma być na krótki czas wy-
„l upłynęło długich dni czterdzie- kiedy to urządzano pochody i woła- |jazd p. Marszałka Piłsudskiego. Jak

a przedłożenia ustawowego, za no, że już many nową konstytucję.|stychać, nie wyjedzie on daleko na

Południe, lecz uda się do Rumunji
lennikiem marszaika.. Tego rodzaju zwo- brzmieniu bardzo niechlujnem i mie cym, a właściwie niezadowolenie je- |ną kilkotygodniowy urlop. Marsza-
lenników każe traktować płk. Sławek w ten nadającym się kodytikacyjnie do u- go wodza, jest aż nadto zrozumiałe. |jęk Senatu, p. Raczkiewicz, przyję-

sposób: „20 groszy w zęby, w mordę i pa- żytku, mie oasyłano na Senatu, co lstoinie bowiem treść tego utworu |ty był dziś w południe przez p. Pre-

zydenta R. P., którego informował o
pracach Senatu w ciągi sesji bud-
żetowej.

rensjonarki w Senacie
Bardzo peważne i niekiedy —

przyznać trzeba — dość nużące о-
brady Senatu zostały w tych dniach
ożywione w sposób nieoczekiwany.
Oto na galerji dla publiczności zja-
wiło się awadzieścia kilka pensjona-
rek w jasnych bluzkach, ciemnych
czapeczkach, które z wielką powa-
gą przysłuchiwały się obradom i tak
się niemi przejęły, że gdy marsz.
Raczkiewicz ośnajmił: „Kto z panów
senatorów jest za ustawą, zechce
powstać,—równocześnie z senato-
rami B.B. wstawały jak na komendę
wszystkie panienki na galerii.

'lo się powtórzyło kilka razy ku
uciesze loży dziennikarskiej i nie-
licznej zresztą publiczności na ga-
lerji.

1Uniewinulenie natodowcóń
Echa zajść z przed roku,

W marcu r. ub. aresztowano w
Warszawie 4-ch młodych narodow-
ców, a mianowicie Leona Stojanow-
skiego, Ryszarda Tochtermana, Woj-
ciecha Witkowskiego i Stanisława
Tuszyńskiego pod zarzutem wzno-
szenia okrzykow  przeciwimienino-
nych oraz ku czci autonomji i OWP.
Zostali oni skazani w trybie admini- Stanisław Stroński

VL ae a A

WA.
Naczelnej Radzie grupa przyjacioi dha A.
Ulbromskiego  chciaia usunąć i zastąpić

nich dniach podobno wpłynął do Senatu. Siraznica Harcerska“ artykui, po- »kzecząpospoliłą”. 1rzeba byio duzej walki,
|aby w przyrzeczeniu i prawie, drogą kom-
promisu, utrzymać „Poiskę*. Paragrai pią-|

ty daje dziś pole do rozmaitych sztuczek na

stracyjnym przez starostwo na 60 dni
aresztu. Wiszyscy czterej odwołali
się do Sądu Okręgowego. Sprawa
była czterokrotnie odraczana, z po-
wodu braku wiadomości o nazwisku
agenia, który dokonałaresztowania.

Wczoraj rozprawa doszła wreszcie
do skutku. Oskarżycielem publicz-
nym był prokurator Fiirstenberg.
Sąd skazał Tuszyńskiego na 50 zł.

grzywny, pozostałych zaś oskarżo-
,dobno, uznany za „stowarzyszenie temat bardzo rozciągiego komentowania nych całkowicie uniewinnił,
|wyższej użyteczności, przyczem za-
|równo staiut jego, jak i dalsze losy
|organizacyjne uiec mają daleko idą-
cym: zmianom.

Jak dowiaduje się „Strażnica
Harcerska', bardzo ważny paragraf
5 Ustawy Harcerskiej ma otrzymać
nowe brzmienie:

„Paragrai 5. Tekst prawa i przy-
rzeczenia może być przez Naczelną
Radę zmieniony w szczegółach dla
różnych kategcryj członków Źwiąz-
ku w zależności od ich wieku lub
praw organizacyjnych, lub narodo-
wości''.

„Tu juž — pisze „Strażnica Harcerska“

— mamy wyraźną podstawę do wszelkiego
rodzaju podważań naszej ideologji harcer-

skiej (przyrzeczeniai prawa) w zależności
nietylko „od wieku lub praw organizacyj-

nych*, ale wręcz od tendencyj politycznych.
Przytem — co to jest „zmiana w szczegó-

łach?* Znamy tasich w Z. H. P., dla któ-
rych Bóg jest ak dałece  zbytecznym
„szczegółem”, że .adziby Boga z przyrze-
czenia i prawa usunąć. Podobnie było

zresztą i z „Ojczyzną”, którą niegdyś na

„Moment”, w sprawozdaniu z dzia
łalności t. zw. Komitetu narodowego
do spraw zbiegów z Niemiec, donosi
z Paryża, że Zarząd tego Komiteiu
postanowił zl cwidoć wszystkie in-
stytucje, załc.one przez gminę ży-
dowską w Pa żu dla niesienia po-
mocy tym zbić om.

15 marca upiywa termin używal-
ności koszar, które rząd francuski
dał do rozporządzenia tego Komite-
tu. Młodzież będzie rozęsłana po
$gminach żydowskich na prowincji,
gdzie mają oni być rozmieszczeni po,

 

iAAA ооаа) аОНЕЯДОЛОЛОСНОЫ

ZYDZI z FRANCJI do POLSKI.

„szczegółów*, Powiemy prosio z mostu:

paragrai ten kryje niebezpieczeństwo za

mmachów na ideologję harceską“.

Z artykułu trzeciego statutu w
projektowanej iormie usuwa wszel-
ką wzmiankę o „budzeniu czujności
sumienia narodowego”, o „wycho-
waniu Folaków chrześcijan.  Za-
miast tego wszystkiego ma być po-
prostu „wychowanie metodami skau-
towemi dzielnego i prawego czło-
wieka”.

„Tylko „dzielnego i prawego człowie-
ka“ — pyta „Strażnica Harcerska"? Ale
dzielnym i prawym człowiekiem może być
i Żyd, i Niemiec, i Rosjanin, i Rusin. Więc

Z. H. P. upaństwowiony ma się stać takim
hotelem dla wszystkich, takiem  towarzy-

stwem akcyjnem, gdzie trochę akcyj mają

+olacy, trochę (ile?) mniejszości narodowe?

Ale wtedy dojść musi do tego, że nasza
ideologja, żeby np. nie raziła żydów, będzie
musiaia być odpowiednio „zmieniona w|
szczegółach”, stopnowo pozbawiona istotnej
katolickiej i polskiej treści.

Do kosza z takim projektem statutu!“

|

 
być wysłani do Polski:

„ — Wszyscy uchodźcy, obywatele pol-
|scy, którym nie giozi odpowiedzialność kar-
na, mogą powrócić do Polski i będą wkrót-
ce wysłani do swojej ojczyzny. Dzieje si<
to niezależnie od woli Komitetu, bowiem

Lytowska Jasina gry W Ło,
Łódzkie wladze policyjne wkro-

czyły w nocy 4 piątku na sobotę do
mieszkania Hejnochą  Fuksa, ul.
Sienkiewicza 10, który był w swoim
czasie wspólnikiem głośnego przy-
wódcy żydowskiego świata złodziej-
skiego, Maksą borstema. W miesz-
kaniu zastano 11 osób przy grze w
ruletkę i w karty. Aranżerami hazar-
du byli Fischer Paul Ulszer i Moj-
żesz Weisstogel, którzy ogrywali
sprowadzonych przez siebie gości.

Drugą jaskinię gry wykryto w
mieszkaniu Wolta Szmulewicza,
Gdańska 35. W chwili, gdy wkroczy-
czyła do spelunki policja, znajdowa-
io się tam 17 osób, które graty w ru-
ietkę i w karty. Policja zatrzymała
Maksa Orzechowskiego, Joska
Lachmana, Arona Przedborskiego,
Jakóba Krochmalika i Wolfa Olejni-
czaka. Ruletkę, karty oraz znaczną
ilość pieniędzy skontiskowano.
ROG iPAKP КwetaWAWIOIEW A

Lywiołowy cniystmijZm
w niemczech.

FRANKFURT n/Menem. (Pat).

Dziennik ,„Mainzer Anzeiger" dono-

si, że w końcu ubiegiego tygodnia

„niał się odbyć w urzędzie cywiinym
stub niearyjczyka Alireda С. z aryj-
są, robotnicą Elżbietą D. Demon-
„tracje tłumu, zebranego przed u- rząd francuski odmawia wydawania pozwo-

leń na prawo do pracy obywatelom pol-

skim, na podsiawie zawartych umów.
Wszystkie próby wyjednania u „rządu poz-

wolenia na prawo zajmowania się pracą —

nie dały wyników”.

Słowem, nowa fala
wpłynie do Polski! Pozostaną we-
Frencji ci żydzi, którym grożą pro-

cesy, a więc przedewszystkiem de-

|żydowska |

kę, ale jej kovzta długo jeszcze od-|

czuwać będzie Wilno.

Koło Chrzescijańsko - Narodowe
od początku oaniosło się krytycznie |

do rozrzutności nowej Rady i Magi-
stratu, ale większość sanacyjno - so-
cjalistyczna widziała w tem tylko

zacofanie i czarnowidztwo, brak zro-
zumienia dla „radosnej twórczości”,
wypływający z niechęci do reżimu...

Przyczyny  rozdźwięku między

większością Rady a opozycją naro-
dową były giębokie i zasadnicze:

większość składa się z różnorodnych
pod względem społecznym elemen-
tów z decydujacą przewagą lewicy i

programu tak w samorządzie, jak i

w państwie, była: oszczędność, a

więc ostrożna polityka kredytowa

i inwestycyjna, łącząca troskę o in-

teresy miasta z troską o interesy zu-
bożałej przez wojnę ludności nasze-

$o miasta. To było jedynie racjonal-

ne stanowisko, które dobitnie po-
twierdziło życie, zmuszając do gwał-

towmego skurczenia budżetu  miej-

skiego, niestety, po wielu stratach
miasta i ludnosci, czego uniknęłoby
się gdyby rzeczowa krytyka opo-
zycji narodowej w Radzie Miejskiej
nie była zlekceważona przez sana-

6.

wsiach francuskich przy pracyna zerterzy.
roli. Żydzi, obywatele „polscy”, mają

Rodzina Bisrnarcków na indeks'e.

Wiedeńska „Reichspost” przyno- powyższą sprawę wykazuje np. fakt,

si z Monachjum wiadomość o powo- że związek odrzucił wnioski o przy-

łaniu do życia nowego związku jęcie w poczet członków, złożone

szłachty niemieckiej naskutek stwier przez członków rodu Bismarcka: Ot-

dzonego faktu niebywałego zażydze- tona von Basmiarcka, wnuka wiel-

nia niemieckich rodów szlacheckich. kiego kanclerza i radcy poselstwa w

Nowy związek przyjmie za członków Londynie oraz jego młodszego brata,

jedynie tych, klórzy będą mogli wy- posła nar. - socj., Gotfryda hr. von

kązać się bezwzględnie aryjskłemi Bismarck - Schónhausen. Motywem

przodkami na cały szereg pokoleń odmowy.przyjęcia obu Bismarcków

wstecz. Założyciele chcą w ten spo- do nowego związku, jest fakt, że ich

sób oczyścić miemiecki Mtan szla- babka pochodzi z angielskiej familji

checki od krwi niearyjskiej, jaka w|Whitchoad'ów, której głowa — sir
James Whitchead — pełnił funkcje

nacyjnej wspóipracy był obiór socja- |wykazała brak programu gospodar- ciągu wieków dostała się do bardzocyjno-socjalistyczną większoś
WRZ) wielu rodów niemieckich.Jur.   listy na stanowisko wice-prezydenta. |czego. Działalność tej większości by-

 

 Z jaką bezględnością ijraktuje się
 we władzach naczelnych gminy izra-

alickiej w Londynie, (ŻAP).

czędcm, przybrały tak groźne roz-
miary, że policja musiała rozciągnąć
nad obojgiem areszt ochronny,* ь

FRANKFURT n/M. (Pat).
|„Darmstider Ztg.' donosi, że kie-
rownictwo grupy N. S. D. A. P. w
miejscowości Leeheim w Hesji wy-
wiesiło na tamtejszym ratuszu czar-
mą tablicę, ma której umieszczone
będą nazwiska rolników, którzy
prowadzą interesy z żydami.

BERLIN, Władze bawarskie roz-
wiązały Zjednoczenie Sportu żydow-
skiego w Bawarji, które dopiero
przed miesiącem zostało zalegalizo-
wane po dłuższych staraniach. Zjed-
noczenie zostało założone po. roz-
wiązaniu przez władze bawarskie
związków sportowych „Makabi” i
„Schild' (organizacją sportowa žy-
dów b. żołnierzy frontowych). Roz-
wiązanie Zjednoczenia Sportu ży-
dowskiego motywowane jest tem, że
„pod płaszczykiem tej /organizacji
inne związki uprawiały swą zakaza-
ną działalność”.
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Urząd Konserwaiorski Wileński
komunikuje: Prace przy budowie
mauzoleum królewskiego, wznowio-
ne w listopadzie ubiegłego roku, po-|
suwają się szybko naprzód. W; dn
15 b. m. zakończono układanie izo-
lacjj w mauzoleum, krypcie przed-
sionkowej i w przejściach. Izolację
wykonano pod kierunkiem inż. arch.
Henryka Stankiewicza, specjalisty
od robót izolacyjnych. Izolacja skła-
da się z płyt korkowych, bituminy,
juty i blachy ołowianej, kładzionych
na masie izolacyjnej „conco*. Nor-'
malny stan wody wynosi 1 m, 60 cm.,
a wykonana izolacja zabezpieczy
kryptę nawet w tym wypadku, gdy
poziom wody podniesie się o 4!/+ m.,
to znaczy znacznie przekroczy ро-!

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pugoda o zsehmurzeniu zmien-

nem, miejscami przelotny deszcz.
Dość ciepło. Umiarkowane i pory
wiste wiatry z kierunków południo
wych, w a*"sch halnv

DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następująceDziś

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiege — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo w lecznicy

Św. Józefa. W poniedziałek ата
19 Marca r. b. w dniu Imienin naj
zacniejszego ofiarodawcy Lecznicy
św Józefa, odbędzie się uroczyste
Msza św. zs zdrowie i pomyśl ość
J W.P. Józefa hr. Przeździeckiego
w kaplicy Lecznicy o godz. 7-ej
rano, na którą Zarząd tejże Leczni-
cy zaprasza swoi h przyjaciół.
— Rekolekcje nauczycielskie

' rozpoczna sie w niedzielę da. 25
b. m w Kaplicy O. O. J-zuitów ul,
Wielka 64. Pierwsze kouferencje o
godz. 11 rano.

Karty wstępu otrzymać można w
Kole Katechetów ul. Trocka 9, m. 22,
oraz przy wejściu.

Z MIASTA
— Nabożeństwo żałobne za

spokój duszy š p. J. Montwilta,
Wczoraj odbyło się w koś iele św.
Kazimierza nabożeństwo żałobne za
Spokój duszy $ p. Józefa Montwił-
ła. w elkiego społecznika i filanfro-
pa wileńskiego.

N bożeństwo odprawił ks kan
Laon Z-b ow:ki w obecności: czi..fun-
oacji «m. Montwiłłów, d l-gacji i
pocztów sztendarowych organizacyj
społec:n: -filantropi,nych oraz dele-
gacyj chrześcijańskich związków :a-

wodowych i wiernych, zapełniają
cych koś iół.

P dniosłe kazanie okolicznościo
we wygłosił ks. kan. Żebrowski.
W czasie modłów połączone

chóry Towarzystwa Muzycznego
„Lutnia”, Ostrobramski i szkoły or
ganistow im. Montwiłła wykonały
pod kierownictwem p. dyr. Jana
Leśniewskiego pienia religijne.
« Po nabozeństwie szkoła powsze-
tyna Nr. 14, która brała udział w
Mmoołach, udała sę pod pomnik J
Montwiłia na skwerku przy ul. Troc-
kiej D-legacja szkoły złużyła u stóp
pomnika wieniec, poczem ucznio-
wie szkoły odśpiewali hymn „Do
czynu”.
— Rzeka Wiija na całej swej

przestrzeni ruszyia. Kra dość gęsta
Miejscami spływa szybko, nie two-
Tząc żadnych zatorów Wczoraj kolo
„emenczyna utworzył się zator ko-

ło mostów, lecz szybko został usu-
Nięty przez płuton saperów KOP.
oziom wody podniósł sięo 120 «m
ponad погта'пу.

Ze sfer fachowych dowizdujemy
ę, Jz wyzszego poziomu Wilja w
«r. nie uzyska i w tych dniach na-
ży oczekiwać, iż poziom stopnio-
o będzie opad»ł.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Pierwszy s<aiet pubilczny

W Wilnie. Zanończono prace przy
budowie pierwszego szaletu w Wil
Nie, Szalet ustawieny został na pla
Cu Łukiskim przy zbiegu ul. Mic-
kiewicza i 3 Maja.

» Oddanie do użytku szaletu na-
stąpi w pierwszych dniach kwiet-
ia r. b.
Władże miejskie postanowiły w

łęku bieżącym przystąpić do budo-
Wy dwóch nowych szalatów w po
У зи Рласи Katedrainego i Placu
tuszowego.

SPRAWY SANITARNE.
— Ubezpiezainia Społeczna,

W Wilnie, podaje do wiadomości!
gółu ubezpieczonych, że apteka
bezpieczalni z dniem 19 marca
34 r. zostaje przeniesiona z do

Jchczasowego lokalu przy ul. Do-
|nikzńskiej 15 (Centralne Ambu-
torjum) do nowego lokalu przy
1, Biskupiej 4, I piętro.

|

 
 
    
       

   

  

     
    

      

| ADY..
— Prokurator Sądu Apelatyj .
go p. Jozef Przyłuski w dniu
lssejszym wyjechał na kilka dni w|
tawzch służbowych.
Zastępuje go wiceprokurator

! Sulkiewicz,

  

    

 

KRONIKA.
Prace przy budowie mauzoleum królewskiego.

ziom t. zw. „wielkiej wody”, obser-|
wowany w czasie powodzi w r. 1931,
Obecnie rozpoczęto zbrojenie pręta-
mi żelaznemi płyty dolmej i po jej,
zabetonowaniu w końcu przyszłego,
tygodnia rozpocznie się ustawianie
form drewnianych dla wykonania
żelazo-betonowej konstrukcji ścian,
filarów i sklepień. Formy te są już|
całkowicie przygotowane i zostaną |
tylko zmontowane na miejscu. Kon-
strukcja żelazo-betonowa krypty bę-
dzie ukończona w kwietniu, poczem
zostanie ułożona posadzka w kaplicy
św. Kazimierz: i w prawej nawie
bocznej. Zakończenie tej serji robót
w mauzoleum nastąpić ma około
1 mają r. b. (Pat).

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Ogólne zebranie Stowarzy-

szenia Lekarzy Poiaków z odczy-
tem p. pułk. dra Eug. Bobaczew-
skiego p. t. „Antropologja a poli-
tyka” odbędzie się w lokalu Izby
Lekarskiej (Wileńska 25/3), we wto-
rek 6 godz 8. Wstęp wolny. Goście
mile widziani.
— Waine zebranie Tow. Fiia-

zoflcznego odbędzie się we wto-
rek o godz, 8 wiecz. w Seminarjum
Filozof cznem Uniwarsytetu. Bezpo-
średnio po walnem zgromadzeniu
odbędzie się posiedzenie naukowe,
na którem dr. Jan Kapp wygłosi
odczyt: „Zagadnienie psychologicz-
nych podstaw poglądu na świat”.
Wprowzdzeni goście mile widziani.
— Z Koła Wil. Związku Ofice-

rów Rezerwy. We wtorek o g. 6
odbędzie się odczyt radcy Minister-
stwa Przemysłu i Handlu p. inż. 5.
Sławińskiego n. t. „Gospodarka pla-
nowa jako droga wyjścia z kryzysu”.
— Ogólne zebranie Chrześci-|

Jańskiego Związku służby żeń-|
skiej im. św. Zyty odbędzie się
dziś o godz 5 m. 30 w lokalu przy
ul. Kazimierzowskiej 3.
— Zabawa dla dzieci ulicy od-

będzie się dziś o godz. 12ej. Za-
powiedziany w zeszłą niedzielę po-
pularny odczyt niedzielny z cyklu
„Wielcy pisarze polscy" nie odbę
dzie się.

ODCZYTY.
— Z T-wa Eugenicznego (Wai

ki ze zwyrodnieniem rasy) 22 Marca
w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46)
Dr. I. Genzel wygłosi odczyt na te-
mat „Kiła (syfilis) układu nerwo-
wego*. Początek o 6 wiecz. Wstęp
wolny.
— Powszechne wykłedy uni-

wersyteckie. Z cyklu odczytów
„Port w Drui* odbędzie się w dnu
d isiejszym wykład Dr. W. Rewień
skiej: Zarys fizjografji dorzecza
Dźw ny.

Początek o godz. 7 (Gmach Głó
wny U uwersytetu ul. Św. Jańska 10
sala 5 ta)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademickie Koło Macierzy

urządza dziś o godz 4 m. 30 w sali
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro
botniczego ul. Metropolitalna 1 wie-
czornicę. Na program złożą się de-
klamacje, inscenizacje regjonalne
z zycia gorali oraz ludu łowickiego,
jednoaktowy utwór sceniczny p. t.
„Pupil pupila".

Wieczornica wykonana calkowi
cie słami uczestników Kursów Wie-
czorowych Polskiej Macierzy Szkol-
nej przeznaczona jest dla uczesta!
ków Kursów Wieczorowych i wpro-
wadzonych przez nich gości. Wstęp
bezpłatny.

 

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. przedostatnie przedstawie-
nie, po cenach propagandowych, głośnej
sztuki Feketego p. t. „Pieniądz to nie
wszystko”,

Jutro o godz. 8 wiecz. po raz ośiatni
„Pieniądz to nie wszystko”,
— Premjera „Golgoty“. We šrodę o

godz. 8 wiecz. premjera misterjum pasyj
nego p. t. „Golgota”.

Uwaga! Administracja Teatru Potu-
lanka przypomina, że legitymacje z waż-
nością „Do odwołania” — nie są ważne.

—. Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś o
godz. 8.15 wiecz. barwne widowisko ope-
retkowe „Niebieski Motyl”. Zniżki ważne.
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“

Dziś o godz. 4 popoł, po cenach zniżonych
melodyjna operetka Stolza „Dzidzi”.
— Popularne widowisko w „Lutni“,

Jutro o godz. 8.15 wiecz. przedstawienie
dla najszerszych warstw publiczności. Wy-
stawioną zostanie "operetka Herve .,Ni-
touche“. Ceny minimalne.
— „Rajski Ogród*; Wkrótce wejdzie

na repertuar Teatru „Luinia“ oryginalny
utwór muzyczny wileńskiego kompozytora
J. Świętochowskiego „Rajski Ogród”.
— Teatr Objazdowy — gra dziś w Ho-

rodzieju, jutro w Baranowiczach — świetną
komedję angielską „Kobieta i szmaragd”.

Teatr-Kino Rozmaitości Dziś film
„Ma -karada Miłości”.
„Sie mi jakoś nie chce”.

Na scenie sketch

— Audycja Polskiego Towarzystwa
ae Współczesnej. Dziś odbędzie się w
lokalu Związku Zawodowego Literatów
przy ul. Ostrobramskiej 9 audycja poświę-
cona współczesnej muzyce polskiej. Znako-
mity Kwartet Polski z Warszawy wykona
kwartety Kazimierza Sikorskiego i Feliksa
Łabuńskiego. Początek o godz. 8. |

Amatorski Teatr Robotniczy. Dziś
odbędzie się przedstawienie amatorskie, na   

  
  

sztuka legjonowa Zbigniewa Orwicza i: YE. E T wesola nz Kazi-
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DZIENNIK WILEŃSKI

Epidemja tyfusu plamistego w dzieinicy
żydowskiej.

Wczoraj odbyła się koferencja
przedstawicieli władz administracyj-
nych, samorządowych i lekarskich
,w sprawie wydania zarządzeń w
związku z epidemją tyfusu plami-
stego w dzielnicy żydowskiej,

Na konferencji postanowiono wy-

dać ostre zarządzenia mieszkańcom
tej dzielnicy w sprawie zachowania
j|przepisów saniiarno-higjenicznych w
zabudowaniach mieszkalnych, po-
dwórkach, sklepach, mleczarniach,
jatkach mięsnych i t. p.

Pogłoski© przyznaniu Wileńszczyżnie
2 milj. zł. kredytu.

Organizacje gospodarcze otrzy-
mały wiadomość, że Wileńszczyźnie
przyznany został kredyt w wyso-
kości 2 miljonów złotych. Pieniądze
te przeznaczore są na pomoc dla
handlu, przemysłu, rolnictwa i rze-
miosła.

W CZASIE
OSTU

 

|dytów nastąpi repartycja otrzymanej
sumy pomiędzy zainteresowane in-

udzielane pożyczki długoterminowe
rolnikom, rzemieślnikom, przemy-
słowcom i kupcom.

WZMACNIA
KRZEPI....

    

Wybo
 

ry do Br
miejsca obsadzone

W sobotę odbyły się wybory do
Bratniej Pomocy. W głosowaniu od-
dano ważnych kartek 1065.

Według obt:czeń komisyj wybor-
czych, układ sił przedstawia się na-
stępująco: lista „katolicka* (Nr. 1)
otrzymałą głosów 136, lista narodo-
wa (Nr. 2) — głosów 491, listą „kół

naukowych* (Nr. 3) — głosów 319,
lista „komunistyczna”* (Nr. 4) —
głosów 119.
Po zastosowaniu systemu d'Hondta

poszczególne listy otrzymały nastę-
pującą ilość mandatów:

lista Nr. 1 — 3 mandaty,
lista Nr. 2 — 12 mandatów,
lista Nr. 3 — 7 mandatów,
lista Nr. 4 — 2 mandaty.
Jest to liczba przyznanych sta-

nowisk w: Zarządzie,
Prezydjum Stowarzyszenia  bę-

dzie się składaio:

(narodowiec), wiceprezes ogólny —
p. Wolski Tadeusz (sanator), wice-
prezes gospodarczy — p. Szulc Ka-
rol (narodowiec), sekretarz gene-
ralny — p. Kędzierski Józef (naro-
dowiec) i skarbnik — p, Górski Leo-
nid (sanator).

Przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej został p. Zdzisław Pankla (na-
rodowiec).

W] Wilnie mamy tylko elimina-
cyjne zawody bokserskie, które od-

godz. 7 wiecz, S
Program imprez w calej Polsce

przedstawia się następująco:
Warszawa — mecz pilkarski Le-

£ja — P. W. Pocztowe, A. Z. S, —
Warszawianka Skra — Orkan. Po-
nadto dwa biegi naprzełaj, oraz za-
wody strzeleckie i zebranie P. Z. I.

IWczoraj przed sądem okręgo-,
wym w trybie uproszczonym w 0s0-
bie p. sędziego Cz. Sienkiewicza
toczył się w dalszym ciągu przerwa-|
ny w dn. 6 bm. celem uzupełnienia
śledztwa proce: o dokonanie, wzglę-
dnie poddanie się zabronionej ope-
racji celem uniknięcia macierzyń-
stwa, oraz o namawianie i podżega-
nie do tego przestępstwa.

Na ławie oskarżonych znaleźli
się: doktorka Irena Kaj-Malkowska,
pełniąca w tym czasie obowiązki
lekarki rejonowej w. Sobakińcach,
17-to letnia Czerna Cemachówna,
oraz Mowsza Berezicki,

Wczoraj sąd zbadał kilku świad-
ków oraz wysłuchał opini prof.
dra Karnickiego, który, po zaznajo-

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 18 marca.

9.00: Czas, Muzyka. 10.05: Nabozeń-
stwo. 11.57: Czas. 12.10: Kom. meteor.
12.15: Poranek muzyczny z Filharmoni:|
14.00: Audycja dla wszystkich. 15.00;|
„Przed siewami wiosennemi”* — odczyt.
15.30: Audycja dla dzieci. 18.00: Słucho- |
wisko — „Miłostki” — Schnitzlera. 18.45:|
Płyty taneczne. 19.10: Ode, pow. 19.20:!
Radjotygodnik. 19.30: Godzina życzeń (pły-|
ty). 21.00: „Indyjskie państwo w puszczy”
—felj. 21.15: Wesoła fala. 2215: Wiaj.'
sport. 22.25: Arje z oper polskich w wyk.|!
Diny Pawłowskie; (sopran). 23.00: Kom. |
meteor. 23.05: Muzyka taneczna (płyty).

WYPADKI
— Podrzutki, W przytułku Dzieciątka;

Jezus umieszczono w dniu 16 b. m. dwóch
podrzutków płci. męskiej: jednego w wieku
około 3-ch tygodni, znalezionego w bramie
domu Nr.7 przy ul. Mostowej i drugiego -—

 

 2- tygodniowego, znalezionego w klatce
schcdowej domu Nr. 12 przy ul. Tatarsk'ej,

   

Prezes — p. Świerzewski Witold

będą się w sali Ośrodka W. F. o

KONIAK WINKELHAUSENA

atniej Pomocy.
Narodowiec prezesem. Na pięć miejsc w Prezydjum — 3

przez narodowców.

|. (Wogóle, jeżeli zsumować wszyst-
ikie mandaty, uzyskane do Zarządu,
|Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-
skiego, to przypadnie dla:

listy „katolickiej" 5 mandatów,
listy narodowej 20 mand.,
listy „kół naukowych” 12 mand,,
listy „komunistycznej* 3 mand.
Mimo więc naogół słabej irek-

,wencji, mimo brania udziału w gło-
sowaniu licznej rzeszy studentów —
urzędników państwowych, mimo
„rozbicia frontu katolickiego przez
[wystawienie listy Porozumienia A-'
kademickich  Organizacyj Katolic-
kich (PAKS), zdołała młodzież na-
rodowa zdobyć poważną ilość man-
datów. Należy zaznaczyć, że jedy-
nie narodowcy występowali bez
żadnych obłudnych szyldzików.

Nie można natomiast tego po-
wiedzieć o sanatorach, którzy wy-
stępowali pod firmą „listy kół nau-
kowych”, a podkreślając na każdym
kroku swoją rzekomą „apolitycz-
ność', zdołali otumanić część nie-
orjentującej się młodzieży.

Poza tem należy zaznaczyć, że
pierwszy raz od czasów zarządu kol.
Dembińskiego weszli do władz Brat-
miej Pomocy przedstawiciele mło-
dzieży komunizującej. 4 

 

SPORT.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Kolarskich i walne zebranie P. Z.
Gier Sportowych,

Katowice — zawody szermiercze.
Zakopane — zakończenie sezonu

narciarskiego zawodami w kombi-
nacji alpejskiej o mistrzostwo Pod-
hala.
Wisła — nerciarski bieg sztafet

beskidzkich.
Bytom — mecz piłkarski Śląsk

Polski — Śląsk Niemiecki.

 

Proces o zabroniony
zabieg chirurgiczny.

mieniu się ze sprawą, orzekł, że
jw danym wypadku poronienie mo-
gło nastąpić bez wpływu i złej woli
kogokolwiek. '

Po wysłuchaniu oskarżenia wi-
ceprokuratora Hejberta oraz rzecz-
ników dr. Kaj-Małkowskiej — mec.
Andrejewa i Cemachówny — mec.
Długosza, oraz osk. Berezickiego,
który sam się bronił — sąd uznał,
iż oskarżenie w stosunku do obu
oskarżonych nie zostało dowiedzio-
ne, a wobec tego je uniewinnił, Na-
tomiast osk, Berezicki skazany zo-
stał na 6 miesięcy więzienia, z za-;
wieszeniem wykonania kary na prze-
ciąg 5 lat.

Prokurator zapowiedział  ape-|
lację. Kos-

WEST STSTSTTITSTZCZETOWAOBOP FE ORAS AEK

ПСТТsponaty wypychane, do Warsz. Spółki
Myśliwskiej (p. Ronczewskiego) są pre
parcwane w pracowni R. Łodzińskiego,
ul. Garbarska 1 m. 14, Dla uniknięcia
pośrednictwa proszę zwracać się bez-
pośrednio do pracowni, gdzie ceny są

o_50 proc. niższe,

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież drutu telefonicznego. Na

ul. Raduńskiej, koło domu Nr. 79, nieznanisprawcy obcięli i skradli na szkodę Dy-
rekcji P. i T. w Wilnie przewody telofo-niczne, dług. około 120 mtr., linji telefo-
nicznej Wilno—Porubanek.

BESTMEDIA

Rozpowszechniajcie
bony Jałmużnicze „Caritasu”.

 

Natychmiast po przekazaniu kre-

stytucje. Z kredytów tych mają być
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Podana wczoraj przez prasę wi-
leńską wiadomość o aresztowaniu
kilku osób narodowości litewskiej
w pow. brasławskim, jak się dowia-,
dujemy ze źródła miarodajnego, nie

GŁĘBOKIE (Pat). (W miasteczku
Szarkowszczyźnie i wsiach Proszki
oraz Skałdryki, tut. powiatu, wy-
buchła epidemja odry. Przebieg cho-
roby jest bardzo ciężki. Starosta
powiatowy wydał zarządzenia o bez-
zwłocznem zamknięciu w powyż-
szych miejscowościach wszystkich
szkół,

W, Załesiszkach, gminy łużeckiej,

SŁONIM (Pat), Wskutek znacz-:
nego ocieplenia się rzeki w Słonim-|
szczyźnie ruszyły. Rzeka Szczara |
miejscami już zupełnie wolna jest od
lodów. Miejscami utworzyły się
lekkie zatory, które powoli znikają.|
(W, związku ze zgromadzeniem się|
lodów, zauważonem przy 12 jazie,|
dokąd wysłano pogotowie zmaterja- |
łami wybuchowemi, zator usunięto.|
IStrat niema, Poziom wód na Szcza-

LIDA  (Patj. Powracający ze
szkoły 10-letni Henryk Rurys ze wsi
Gutakompie, gminy ejszyskiej, chcąc'
sobie skrócić drogę, udał się na
przełaj przez rzekę Narkuszkę, Gdy|

WILNO-TROKI. 11-letni Stani-
(sław Łysionek ze wsi Lendiniszki
wszedł na krę lodową na sadzawce.

Pož
MWILNO—TROKI. W; zaśc, Du-

kiszki, gminy mejszagolskiej, w za-'
ibudowaniach Józefa Wołejki Po”,
wstał pożar. Spaliła się stodoła 2
paszą dla bydła i narzędziami rolni-į

 

Spote
WILNO-TROKI. Kierownik U-

bezpieczalni Społecznej Adam Ju-
niewicz, mieszkaniec st, kol. Jaszu-
ny, popełnił samobójstwo przez po-

Z POGR
Na rzekach Miereczance

Niemnie ruch nawigacyjny oraz
spław drzewa rozpocznie się 15
kwietnia r. b. Drzewo polskie bę-

oraz

Z pogranicza donoszą, iż na gra-.
nicy polsko-liiewskiej w okolicach|
Porzecza zlikwidowano szajkę prze-|

Ze Stołpców donoszą, iż wobec|
ujawnienia afer przemytniczych w
pociągach międzynarodowych, na- 

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowe-
$o i wątroby, kamieniach żółciowych i żół-
taczce, naturalna woda gorzka „Franciszka-
Józefa” znakomicie ułatwia trawienie, Zale-
cana przez lekarzy. 32577

wygrał na loterji?Kto
W trzecim dniu ciągnienia 2-ej K'asy

29-ej polskiej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery następujące:

ZŁ. 200.000 na Nr. 52078,
Zi.
Zl.
ZŁ 5.000 na N-ry: 57276 81856 154600

|

|

15.000 na N-ry: 84599 98693,
. 10,000 na Nr. 99051, ZŁ. 2,000 na N-ry: 108326 158862 165183,

Zi. 1000 na N-ry: 62030 143125,
ы ZŁ 500 na N-ry: 21970 59368 88422
„110856 117831 123497 124938 158004.
i Zl. 400 na N-ry: 9806 70763 73285 76097
106665 120109 134693 155692.

{ Zł, 250 na N-ry: 5083 12223 13058 17534
; 23008 23149 48688 51224 64866 70275 71294
95612 104318 118744 129837 154308 160393
162505 165326 165915 169745,

Zi. 200 na N-ry: 1848 1896 10830 11389
14678 14792 28220 33111 36219 38891 40280
45936 53258 54210 67666 72194 73121 73667
177497 77649 77847 81294 84721 85307 87564
91811 94616 95520 96307 102018 103674
114605 115505 115689 118836 125057 123259
130562 136131 136651 137088 146149 149540
152878 158879 163758,

Ciągnienie popołudniowe.
ZŁ 15.000 na Nr. 103088.
ZŁ 2.000 na Nr. 25437,
ZŁ 1.000 na Nr. 20161. t
ZŁ 500 na N-ry: 53086 57632 61724

 
66179 85915 94296 99923 117483 144868
148524.

ZŁ 400 na N-ry: 10244 12759 25900
aa 72997 13635 76198 82389 102989

ZŁ 250 na N-ry: 2448 5130 18977 26077
26889 46159 68445 6978 73262 81650 90972
105986 112147 133202.

ZŁ. 200 na М-гу: 1072 8289 16323 17265
18211 43393 639 54856 58429 59620 6031567511 69855 70986 73714 74029 78833 77626
76568 81323 565 619 83213 97809 107663110759 111731 115273 684 116853 118056
123172 681 124274
141813 143279 145181 669
157358 164593 165274 167634,

851 132859 134667 137480
147778 150076

L

 

   

 

ETAT IraaueTku
ANKĘ NATURALNEJ

ZLIKWIDOWANIE SZAJ KI PRZEMYTNICZEJ.
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Aresztowań represyjnych Litwinów niebyło.
jest ścisłą. Aresztowań o charakte-
rze represyjnym nie było żadnych.
Zatrzymano tylko dwie osoby, bez
związku jednek z jakiemikolwiek
rewizjami w instytucjach litewskich.

 

ZKRAJU.
Choroby epidemiczne |w pow. Dziśnieńskim.

8 osób zachorowało na tyfus plami-
sty. Wszyscy chorzy zostali skie-
rowani do szpitala, a na miejscu pra-
cuje kolumna epidemiczna.
W Dziśnie epidemja tyfusu zo-

stała opanowana. Ludność z dużem
zrozumieniem przyjmowała wszyst-
kie zarządzenia władz i sama mel-
dowała o wszystkich wypadkach za-
chorowań.

Wyiew Szczary.?
rze w Słonimiu -wynosi 164 cm.
Część placów tartacznych oraz nad-
rzeczne ogrody i łąki są pod wodą.
W) Słonimiu rownież zalała woda
częściowo przystań Ligi Morskiej i
Kolonjalnej oraz. zarządu wodnego
w Słonimiu. Niebezpieczeństwo wię-
kszej powodzi nie grozi. Normalny
poziom wody w: Słonimiu wynosi
40 cm., bardzo groźny poziom jest
przy 190 cm.

Smierć chłopca na rzece,
znalazł się na środku rzeki, lód na-
gle się załamał i Rurys poszedł na
dno. Mimo pomocy — utonął, Zwło-
ki wydobyto.

Śmierć chłopca w stawie.
Lód pękł, wskutek czego chłopiec
wpadł do wody i utonął.

ar pod Mejszagołą.
czemi. Straty wynoszą 1000 zł. Po-
żar spowodowany został prawdopo-
dobnie przez nieostrożne obchodze-
nie się z ogniem,

Tragiczna,śmierć kierownika_Ubezpieczalni
cznej.
wieszenie się. Przyczyną samobój-
stwa było zwolnienie z posady wo-
bec stwierdzenia przez komisję lu-
'stracyjną braku w kasie 40 zł.

 

ANICZA.
ŻEGLUGA NA NIEMNIE I MERECZANCE.

dzie spławiane rzekami granicznemi
brzegiem polskim wzorem lat po-
przednich. ‚

J

mytniczą, która przemycała towary
pochodzenia litewskiego.  Areszto-
wano 7 osób.

WALKA Z PRZEMYTNICTWEM W POCIĄGACH MIĘDZYNARO-
DOWYCH.

stąpiło porozumienie między czynni-
kami polskimi a sowieckimi, w spra-
we tępienia przemytnictwa w pocią*
gach międzynarodowych. Na grani-
cy wagony będą szczegółowo rewi-
dowane zarówno przez funkcjonarju-
szy polskich, jakoteż i przez sowiec-
kich.

 

SKUTECZNY
SMACZNYWUZYCIU

JECOROL |
"MAGISTRA

A.BUKOWSKIEGO |

STOSOWANY JEST,
ZAMIAST TRANU

Nr. 2528 „Z. F. O,“ 20/34 |

Glełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,80—124,11—123,49. Gdańsk 142,85
—173,28—172,72, Holandja 357,60—358,50—-
356,70. Londyn 27,05—27,18—26,92, Nowy
Jork 5,31'/4—5,34—5,28, Nowy Jork kabel
5,31 — 5,34 — 5,29, Oslo 135,95— 136,60—
133,30. Paryż 34,94'/—35,03—34,86. Praga
22,04—22,09—21,99. Stokholm 139,55—140 25
—138,85. Szwajcarja 171,48—171,91—171 05.
Włochy 45,57—45,69—45,45. Berlin w br,
niecficj. 210,60. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 42,05. Inwestycyjna 108,50. Inwest.
ser. 113,50. Konwersyjna 59,75. Dolarówka
52,35. 6 proc. dolarowa 70,50. Stabuliza-
cyjna 58—57,75, drobne: 58,25—58,13, 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 51,25—50,75. 8 proc
warsz. 53,50. Tend. przeważnie słabsza.

Akcje: Bank Polski 78,50—78,75.
pop 11,75. Ostrowiec s. B. 23,25

Dolar w obr. pryw. 5,291/:,
Rubel: 4,64 (5-ki), 4,68 (10-ki),
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-larowa 70. Dilionowska 81,50. Stabiliza-

cyjna 98,50. Warszawska 64,75, Śląska 63,
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Telef. 10-38

DZIŚ.ZEATR - KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA—

 

TEATR-KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

КОНОМ
REA
alre zdziwienie

  

 

ną kcomedję pclską p.

Walterem lin Oddaliśmy do
wyłącznego wyświetlania

 

„EEK
Niebywale
ZSEMTESTEO. SIEMIEŃSSRS

 

dogodne

ul. Wileńska Je 24

NILS ASTHER

t.

 

„Piešniacz Oarszauy“ 22

DZIENNIE MILENSB!

NOWOOTWARTY
SKLEP KWIATOW

J. Gqsiewskiego
Wileńska 13 (Luiwisarska2)

CENY NISKIE.
Wszelkich porad fachowych

udzielam bezpłatnie.
c

ПН
Imatorskie Kury Samochodowe

uruchamia 20 marca b. r. Towarzystwo
Kursów Technicznych w Wilnie. Opłata za
kurs 60złotych. Zajęcia składają się z

części teoretycznej i ćwiczeń praktycz-

nych w doświadczalni oraz jazdy па 5-

W WE

mochodach.

Demonstracje w sklepie febrycznym oraz w mieszkaniu re- Adres: Wilno, Holendernia 12—garaż.

flektantów nie obowiązują do kupna. 91/34—0o

„Elektriteć KW e Gińrnośląsk. Kont,
eaH „Progress“

polecaM. DEULL M *

Uweodzicle! pięknych kobiet

   
1 kusząco
plekna

 

NAJBLIŽS2Y PROGRAM

66 zSinisa)

 

 

" AKUSZERKA

5mi ałowska
przeprowadziła się

naul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz
ny, usuwa zmarszczki,
brodawki, kurzajki i wą-
gry.  W.Z.P. 48. 8323

AKUSZERKA

M. BRZEZINA
przyjmuje.

Przeprowadziła się Zwie
rzyniec, Tomasza
na lewo Ged

 

| LOKALE |

 

SKLEP
z urządzeniem w han.il>-
wym punkcie, ul. Mic- ||waniem nowoczesnych metod, rozpoznawanie |
kiewicza. Informacje'| |leczenie przy udziale specjalisty lekarza- stoma-
godzina 19—20, Dąbrow- tologa.
skiego 3 m. 8. 661-0||Techalęzne roboty (protezy, korenki i macji

Sklep z dwoma lus'rza-
nemi wystawowemi о
knami i 2 pokojami dc
wynajęcia. Wileńska 7.

9906998

ELISSĄ LANDI *"ini"",

„MASKARADA MIŁOŚCI"
«SIE MI JAKOS NIE CHCE» wesoły szmonces

w 2 odsłonach.

 

Bchaterstwo, przestępstwo, miłość, podstępi zdrada Zamach na Prezydenta Rosevelta w najzktualniejszym filmie świata

CHIC
Niniejszem podajemy do wiadomości,
iż najnowszą, najpotężniejszą muzycz-

 

Eug BODO
Marją gas Władysław

Kinom «PAN» I «ROXY>.

i SE zachwyt wywołuje
nego W. GARDINA w prze

 

POLSKI najispszy film sezonu—najnowszej produkcji 1934 r. p. t

„Pieśniarz Warszawy
z Eugenjuszem BODO "

roll tytuł ukaże slę na nzszych ekra-
naeh w SWIĘTA WIELKANOCNE

Eksp!. „PATRIA-FILM",
Warszawa.

Kina «PAN» I «ROXY»
SASASAAIK KSSSKP ST

wysoce artystyczna gra mistrza Moskiewskiego Teatru Artystycz-

bojowem ercydziele „SOWKINO“—Len'ngrad prod. 1924 r.

= Ostatni z Gołowiewych
w-q słyanego utworu M. SAŁTYKOWA- SZCZEDRYNA.

Udział biorą najwybitniejsi a'tyści scen Moskiewskichi Leningradskicn.

EK
 

DZIS od godz. 12ej PORANEK dla MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Dla młodzieży dozwolone.—Przewyższa WSZYStKO po

 

uaRaz

оКЕ
Siine naplęcie! Wyjatkowo :fektowne sceny masowe! Zachwyt publiczności.

TRYB TAFmcO

Tylko dziś Podwójny
program. |) Najnowszy
sessacyjny fllm p. t.:

 

(M Ę
DZIŚ. Naj slększe arcydzieło prod.
wępemkkcji7934 r. wg głośnego GUY

MAUPASSANTA

 

ka)
e"
#-

 

Tajemnica Sypialni
Il) Wobec wielkiego zalsteresowania | na cgólne
żądanie publiczncści jeszcze tylko dziś koncer-

towe arcydzieło p. t.:

 

realizacji genjalnego V. TURZANSKIEGO. Nad program: Komadja dźwięvowa I najnowszy „Fox”,
seansów o godz. 4, 6,8 | 10,15.

 

oSNORASV

 

Już jutro najweselsza komedja austryjacka

 

Pcezątek o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

 

dotychczas na ekranle oglądane
ężne arcydzieło w'g B. Kelliermzna

|=

"mr.

Dziejepięknej kobiety, która padla ofiarą
własnego szantażu. Zbrodnia arystokra-

tycznego mordercy w bizłych Wa KI

„Wielka Księmia Aleksandra“

„OR D У NA N S«
dpraszamy o przybycie na początki

 

Zana
owską,

ul. Grodzka 27. W.Z.3090

| PRACA | i ы

Gospodyni
pracowita, sumlenna do-
brze znsjąca gospodar-
stwo, hodowlę droblui
nierogacizny | kuchalę
wymeg:A skromaych po
szukuje posady na wieś
Podgórna 3 m. 24.

572—1

 

 

Do pracy
zarobkowej
osobę

ideowej lub
przyjmiemy

nieskazitelną, +
małą gotówką. Adres

|podać do Admin. „Dz.
iL“ dla Br. Drwęskiej.

#2  

    

 

  
  

  

   

 

ROGER:=GALLET
PARIS

Žž NOWY PUDER
Žr JERANIOLETTA

ROGERZGALLET
TO WYNIK

I50-LETNIEGO DOŚ-
WIADCZENIAW DZIE-
DZINIE KOSMETYKI

3 WIELKOŚCI,3 CENY,
ALE GATUNEK TYLKO
JEDEN: NAJWYŻSZY

 3900000.
-————GABINETDENTYSTYCINY, ||

przy Lecz. Lit. Stew. Pom. Sanit,
Wilno, Mickiewicza 23 a, Tel. 17 77.

Leczenie zębów | chorób jamy ustnej z zestoso-

Ceny dostepne. Przyjęcia: 10—2 g. dn. 15—7 g. w.

| WTOLD JUREWICZ
były majster firmy —5

„PAWEŁ BURE"
Peleca najrozmzitsze i naj-
nowsze zegarki | biżuterję po
cenach najniższych oraz wszel-
ką naprawę z długoterminową

gwarsncją.

WILN O, MICKIEWICZANr.4.

PRZETARG.
Komitet budowy Keścloła w Wileńskiej Ko-

lonji Kolejowe| egłasza przetarg nieegraniczony
na roboty elesielskie i trackie z terminem zło-
żenia otert do dnia 10 kwietnia 1934 roku.

© informacje należy się zwracać do p.Kle-
mentowieza, Kelcnja Kolejowa (górna) ul Wane:
ła 20, w godzinach od 17 do 19. 651—1 o

LICYTACJA.
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do pu-

blicznej wiadomości, Iż w dniu 6 kwietnia r. b.
o godz. 1l-ej rare przy ulicy Marji Magdaleny
Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji koni I ta-
boru końskiego (powozy, bryczki, sanie, wóz ro-
boczy, uprząż I t. p.).

 

 

 

 

 

  
 

Za Wojewodę
(=) W. Hryhkorowicz

©. B. 1I1/3|1-0 Naczelnik Wydziału.

KUPON ZNIŻKOWY
za ekazaniem. kiórego dostaje się

wnezescijońskieł DIACOWNI pończoch

„POŚPIEC S
1u proc. zniżki przy zakupnie každego artykułu

Kupon „niniejszy ważny dni 30.

| | Do wyna cia|
Zdrojowiska. 213 wyn alęcia |

jasne, suche, ciepłe,
;—: ZALESZCZYKI :—: śródmieście.  Skopówka

Grand Hotei —
Nr. 9, 657

Pension „Helenówka| DO WYNAJĘCIA 6 zc-Kwiecień, Maj — ceny : :
tewalisyikie: alskże koi z kuchnią, elektryce”

ы 3 nością, ogrodkiem.  Mo-
niuszki 5 (róg Witoldo-

  
 

i
 

mamamimi| wej).  Dowiedzieć się
Mieszkania Montwiłłowska 14—1 Jo

i i pokoje 12 godz. rano

KUPIĘ domek w Wilnie
3 POKOJE o 1 —3 mieszkaniach

z kuchnią do wynajęcia| w
z wszelkiemi wygodami
dla solidnej rodziny. -—

spokojnej dzielnicy.
Oferty @а inž. T. E. w
adm. „Dziennika Wil-ń-

Dowiedzieć się ul. iw. PRM «2
Ignacego 8 — 11. Tel. lieja =
11-80. 656
KOCLI į RÓŻNE l

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie na salkach,
3 pokoje słoneczne 7
wyśodami. Tartaki 19,
m, 17. (O warunkach:
w m. 4, lub tel. 3-52

665—4

Śledzie Królewskie (oryś.
angielsk.) o nadzwyczai-
nej jakości, szt. 40 gr,
oraz birskie, szmelcówki
i inne gat., po najtańszej
cenie poleca Wł. Czer-
wiński, Wilno, Wileńska
42 (vis-a-vis Pl. Orzesz-
kowej).PANIENKA  niezalež:a

poszukuje od 23. IiL po-
koju: jasny, ciepły, ze
wszelkiemi wygodami
(ewentualnie z obiada-

POSZUKUJE posady #-
spodyni. Uczciwa, pra-
cowita. Zna się na nle-    

 

z.KOGUTKIEM"
di NAJUPORCZYWSZ!

|'BÓL GŁOWY
MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPĘ. PRZEZIĘGIEWIA X

YCZNE.KÓŁE:ARTRET

saiko KOSTNĖ NE

241 TE WYP ŚBIAMY ; W POSTAC!

TABL TEK.

ICE CPYGIWALNYCH PEC

1 KOGUTKIE

 

 

bezKRUPNI gotowania |
sporządzisz przy pomocy zapra-

filtrcwania

wy ziołowe korzennej.
Flaken 1 zł. wystarcza na | —3 litry wódki.

leca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILRO, LUDWISARSKA 12, Góy Taterskiej).
Tamże wooy kołeńskie na wagę 78 przecudnych

zapachów.

 

zdam pensjonat stołów=
kę lub kuchnię. Wilno,

Królewska 9 m. 2. 660

Wileńskie Sowarcystwo;
Węglowe

KIEWLICZ .
i S-ka,

Spółka z o. o.
poleca

Węgiel górnośląski konc.
„Giesche“ i „Progrėss“,
Cement konc.,,Wysoka“,

Blachę ocynkowaną
C.H. L

Mickiewicza 28 m. 5.
Telef. Nr. 146.

 

52 -2

lądowa licytacja
koni, krów, żywego i
martwego inwentarza In-
żyniera Zygmunta Mia-
nowskiego odbędzie się'
się w dniu 21 marca br.
w majątku LH
lecznikach.

Wielki RSE
T,
CHODNIKOW,

LINOLEUM.|
Ceny niskie.

V.Nynkievit
Wilno, Mickiewicza |
mi

""Kupno_
3 PSprzedaż i
Pianina i fortepiany no-
we i okazyjne sprzedaje
na dogodnych  warun-
kach. Niemiecka 22 m.
19)(front).

Pianino lub krótki for-

TWO ACRE

Fortepian mały, krzyżo-
wy, znanej zagranicznej
fabryki w stanie b. do

» brym, okazyjnie tanio
sprzedam. Piłsudskiego
30 m. 23.

, OKAZYJNIE
DO SPRZEDANIA

patefon czeczotkowy
' Śniadeckich 3 m. 31.

| Kompietne urządzenie
sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
sprzedania. Krakowska
67 m. 2. grź

 

NAUKA į
a е

| nauczycielka przedszko-
la, szuka posady jako
wychowawczyni. Zgadza
się na wyjazd. E. Snatr-
ke, Wilno,  Niemieska

‚ 9. 65J—1
| Sooo aidai ai Ss

A Kwalifikowany  nauczy+
ciel - emeryt lat 48 (sa-
motny) poszukuje pracy
nauczycielskiej lub kan-
celaryjnej. (Pracował u
Komornika Sądowego)
Adres: Tatarska 13 m. 3
Sklep. 543

| Meni
' Absolwent USB, udziela
lekcji matematyki i fizy-

, ki oraz przygotowuje do
matury. Posiada długo-

| letnią praktykę, naucza
' metodycznie i sumiennie.

 

 
 

mnie, — tr;zeba go złapać!
— E, lepiej ustąpić mu z drogir—propo-

nuję, jeszcze i nam może się coś oberwać.

Ale gadaj tu z Iwanem! Jak wściekły

rzuca się bez namysłu na mijającego nas

| właśnie złodzieja, rycząc:

Przygoda na ulicy,
(Humoreska z rosyjskiego).

Szliśmy we dwóch, Iwan Piotrowicz 1|

ja, wązką, odludną uliczką, tonącą w zmro-)

ku wieczornym.
— Ręcedo góry!

a ajSA idące ku e | Przeszedłem szybko na środek ulicy,

- Ь;:’!"Ш 'ж@:щът.'ю“у о9 |райтацс со dalej a: gotów w danym
razie każdej chwili do ucieczki.

Podchodzi RY z.o Po zaciętej walce Iwan Piotrowicz zdo-

A. Zaka. kas jeż Silius) łał obalić tamiego na ziemię, Widzę, jak

lak: Li Ёwyrałaie kssaliy —1 obaj poprostu pi: Ai
damy się ze śmiechu. Co to jest właściwie: dzieju, jeśli nie chcesz więcej dostaćl

kobieta czy mężczyzna? Podchodzę bliżej i perswaduję łagodnie
Karakułowy żakiet boa, zarękawek... leżącemu:

więc chybaRAle aa Tokose —Słuchaj obywatelu, oddaj dobrowol-

mężczyzna, wystrojony w damski piaSz-| yje, radzę cil...

czyk, wcięty w pasie; jedną rękę chowa w — Co00? nie oddasz? A ty łotrzel mało

zarękawku, z którego wyzierakawałek | ci jeszcze? Iwanie Piotrowiczu, dajże mu

kombinacji z crepe de Chine, — w drugiej tam porządną nauczkę!
dźwiga jakąś napchaną walizkę. Iwan, który klęcząc na pokonanym,

Iwan Piotrowicz przestaje się nagle|odpoczywał, obcierając sobie pot z czoła,

śmiać: zabrał się znów do roboty. Ale tamten,

„MILJONŃ na ULICY".
 

oddać nam swojej zdobyczy, Za długo

mi to trwa — myślę sobie, możemy tak

sterczeć nad mim do rana. baszki.. No, teraz zmykaj mi stąd czem-

— Towarzyszu, — mówię, — możeby prędzej, — dodał, zwracając się do leżą- |

sprowadzić milicjanta? | cego. ;

Słowo „milicjant“ Ten na to tylko czekał: a się z

cego: | ziemii już po Asaikaęt nam z Oczu.

— Dajcie spokój, obywatelu, —odez- | В

wał się natychmiast— już ja zdejmę sam, Zabraliśmy się obydwaj do składania

bez niczyjej pomocy. Tylko pozwólcie mi odebranej złodziejowi garderoby. Nagle

wstać, bo tak leżący strasznie niewygodnie. z za rogu ulicy wypada jakiś człowiek

Porozumieliśmy się szybko wzrokiem. zadyszany, spocony: Dobiega do nas... po-

— Nie, — odpowiadam stanowczo, — czątkowo nie może ani słowa z gardła

leż spokojnie, ty łajdaku, Już my cię sami wydobyć... patrzy tylko na nas, na trzy-

rozbierzemy. No dalej, rozłóż ręce... tak... ,maną przez nas garderobę... twarz mu się

a teraz ściągaj... jazdal... | rozjaśnia.

Wreszcie udało się. I zrozumieliśmy — Więc złapaliście go, towarzysze? —

dopiero teraz, czemu z tem rozbieraniem mówi z trudem, iapiąc oddech, — odebra-

było tyle kłopotu: ów amator garderoby liście temu łotrowi wszystko. Ach, towa-

damskiej miał pod płaszczem jeszcze czar- rzysze, do śmierci wam tego nie zapomnęl

ną jedwabną bluzkę, a pod nią crepe de' — Tak, tak, towarzyszu,— odpowia-

chinową koszulkę. dam, — nam podziękujcie za to, żeście

Leżał teraz na ziemi, trzęsąc się z zim- odzyskali swoje rzeczy.

na. | I podaję mu kolejno, sztuka po sztuce:

— Niema nic więcej? — pytam dla walizkę, zarękawek, boa, koszulkę, bluzkę,

 

zaletryzowało leżą-,

 — To napewno złodziej] — mówi do|choć jęczał i stękał, jakoś nie miał ochoty

da Iwan Piotrowicz, — prócz własnej ru- |się w. podziękowaniach.

 

mi), w okolicy M, P»hm-| czarstwie hodowii dro
lanki, Zakretowej, Pias-| biu, Dobre świadectwa| tepian chcę kupić oka- Adres; Mostowa — 29

KW GS Oferty pqd i referencje. Nowo-| zyjnie (bez pośrednic- M 22. 53—1
M. Pohu a 10—9, dla] Świecka Nr. 7-a m. 2.| twa). UL Węglowa 10,
C. F. 663—1| Biel Wiktorja. 653| m. 13, od godz. 3-6 w.|EDEL

/

— Niema nic, towarzyszu, — odpowia- Bierze drżącemi rękami, rozpływając — Otóż widzisz bracie, udawałem, że
to ja jestem tym okradzionym.,  dzięko-

—Dobrze, już dobrze, —- mówię zażeno wałem im, że złapali złodzieja i odebrali
wany, śdy mnie ściska z uciechy za rękę, TU moje rzeczy. A przy tej okazji temu
— Koszulka trochę się podarła w. czasie.' mniejszemu, chudszemu jeszcze buchnąłem

bójki... | pocichu zegarek.
L TO as Ukrarašass, doba iolto! Iwan Piotrowicz spogląda na mnie, zu*

aspkasi Griatvś6 y wszystko z po-|'pełnie przybity. Przerażony sięgam ręką de

wrotem. No, ale lece do mej żony, to ='PDmase
dJosóako: -kbblota оао — lwanie Piotrowiczu, — krzyczę,—

łyszałeś? Ukradi mi k!
I spok: sy: zegare!

*y DIÓCY AA ZWOJE Iwan Piotrowicz nasunął tylko czapkę
— No, spełniliśmy dziś swój obowiązekads di wi Pk dk > na czoło i puścił się w pogoń za

tymczasem zapali swą fajeczkę. i Ale po paru minutach wrócił. 4
Minęliśmy główną, ożywioną ulicę, kie-|— Zniknęli.. jakby się w ziemię za”

rując się w boczną, słabo oświetloną i pra- padli, — oświadcza mi z tłumioną wście*
wie pustą. | kłością.

Na kilka kroków przed namispostrze- | Mimowoli macam ręką po kieszenia«

gliśmy stojące w mroku dwie postacie. ale zegarka niema!
Wkrótce też dosłyszeliśmy ich rozmowę: | — Ostateczni* nie idzie mi tak bardza

— Masz wszystko z powrotem? — pyta © tę garderobę damską.. ale zegarek.<
jeden. — Wspaniale ci się to udałol Ale kosztował dziesięc rubli...

jakeś to właściwie wykombinował, powiedź,
  wszelkiej pewności — Obejrzyj go dobrzel „żakiet...

no mi? Już myślałem, że cała moja robota|
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