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ÓFCREANAMY

BUDUJEMY,
TABELA WYGRANYCH A.

tabeli.

Bronjowa Pożyczka Inwestycyji
Obligacje na okaziciela wartości imiennej 100,— zł, w złocie. -
Losowanie wygranych 3 razy rocznie,
Dla jednej emisji w

TABELA WYGRANYCH B.

wysokości 100 miljonów złotych, losowanie według poniższych
Mn

TABELA WYGRANYCH C.

 

 
 

 

ilość wysokość Kwota łączna ilość wysokość kwota łączna ilość wysokość kwota łączna
1 500,000,— 500.000 — 1: 500.000.— 500.000,— 1 200.000,— 200.000.—
1 125.000.— 125,000— 1 100.000.— 100,000,— 1 50.000.— 50.000—2 50.000,— 100.000— 1 50.000.— 50.000.— 1 25.000.— 25.000,—
2 25.000.— 50,000.— 10 10.000.— 100.000.— 4 10.000,— 40,000—
10 10.000.— 100.000— 35 5,000— 175,000— 8 5.000— 40,000.— Z 040 5.000— 200.000— 82 2,000,— 164.000. — 35 2,000— 70.000— g n125 2.000.— 250.000-— — 252 1.000.— 252.000.— 52 1.500.— 78.000.—

331 1.000.— 331.000.— 618 500.— 309,000,— 263 500.— 131.500.— Ś. p. pik. Osmėlskiego688 500— 344.000— : 635 300— 190.500— „WARSZAWA, (Pat). W. niedzie-
lę wpołudnie zmarł w pociągu pod1.200 wygranych 1.000 wygranych 1.000 wygranych Zkakżtatu płk. Wła Zól-ma kwotę 2.000.000— na kwotę 1.650,000— na kwotę 825.000,— sb аН dysi

: ski szef sanitarny DOK—7 w Pozna-
nia, Śp. Osmólski jechał do LiberjiW pierwszem dziesięcioleciu co rocznie 3 losowania: 1 w$. Tab. A. i wg. Tab, B.1 TE ч (Afryka), dokąd został powoałny na

Wszystkie obligacje niewylosowane do umorzenia stale uczestniczą w wygranych.
'1-e losowanie wygranych 1-go września 1935 roku,
Właściciele obligacyj Pożyczki Naródowej mogą niemi wpłacać do 50% sub-

skrybowanej kwoty na 3%0-ową Premjową PożyczkęInwestycyjną.
Wpłaty gotówkowe na subskrypcję rozłożone być mogą na 10 rat miesięcznych. '

rypcję przyjmują: Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Państowy
Bank Rolny, P, K.O, Banki Związkowe, Komunalne. Kasy Oszczędności, Centralna Kasa

APA oraz inneupoważnione instytucje finansowe, których lista zostanie

Subsk

Spółek R
dodatkowa

  

Komunalna Kasa Oszczędności m.
ul. A. Mickiewicza 11

PRZYJMUJE SUBSKRYPCJĘ NA

   Wilna

 

stanowisko doradcy sanitarnego w
walce z epidemją żółtej febry.

Zmarły był zasłużonym działa”
Įczem na polu wychowasia fizyczne”
go. Był on swego czasu dyrektorem

| Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego na Bielanach, prezesem
związiku dziennikarzy sportowych itd. Liczył lat 52.

Rada Naczelna.

 

WARSZAWA (Pat), 8 b. m. wjnieckim z Krakowa, b. ministrem
(sali kolumnowej na ratuszu odbyło|oświaty. Na prezesa rady naczelnej

= Zjazdu Związku Miast Polskich.

3- Premjową Pożyczkię InOestecHiną|
50% subskrybowanej sumy może być wpłacone obligacjami 6 9/s Pożyczki

Narodowel.
Reszta subskrypeji może być rozłożona na 10 rat miesiecznvch

Bułgarski min. oświaty w Warszawie.

      się zebranie rady naczelnej związku|i zarządu związku miast powołano
miast, wybranej przez obradujący 6| jednogłośnie przez aklamację prezy-
1/7 b. m. kongres miast. Na zebra-|denta. Warszawy Starzyńskiego, na
niu tem nastąpiło ukonstytuowanie|pierwszego wiceprezesa radnego
się władz związku. Rada zgodnie ze | miasta Warszawy, dyr. BGK Tadeu-
statutem dokooptowała do swego sza Garbusińskiegy a na drugiego

WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.
12,30 bułgarski minister oświaty gen,
Teodor Radew, bawiący od wczoraj
wieczora w Warszawie, złożył w to-
warzystwie zastępcy naczelnika wy”
działu kultury w bułgarskkiem mini-
sterstwie oświaty Danko Pirjowa
wieniec na grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Przed frontem Nieznanego|
Żołnidrza wzdłuż sztabu głównego
ustawiła się kompanja 30 mp. strz.
kaniowsikich z chorągwią i orkiestrą.
Przybywającego na pl. Józeta Pił-

iego ministra orkiestra wojsko-
wa powitała, bułgarskim . hymnem
narodowym. Następnie minister Ra-
dew odebrał raport od: d-cy 30 p.'

' panowaniem tureckiem,strz. kan, inż. Januarego Grędziń-
skiego i przeszedł przed _ frontem
kompani Podczas. składania wień'
ca orikiestra odegrała hymn narodo-
wy polski. Po wpisaniu się do księgi
minister oświaty Bulgari gen. Ra-
dew przy dźwiękach marsza gene-
ralskiego przeszedł przed frontem
30 p. str. kan, Podczas wkładania
obecni byli ministerWRiOP Jędrze-|

chargć d'affaires Bułgarii [EEjewicz,
Attinow, podsekretarze stanu w mi-
nisterstwie WRiOP ks, Bronisław
Żongołowicz i prof. Chyliński, d-ca
OK 1 ge. Jarnuszkiewicz i inni,
WARSZAWA (Pat). W pierwszym |

dniu pobytu w Warszawie bułgarski
minister oświaty generał Teodor Ra-
dew odwiedził premjera i ministra |
Wacława Jedrzejewicza, następnie
zaś złożył wieniec na grobie Niezna-
nego Żołnierza. W godzinach połu-
dniowych nastąpiło podpisanie w

MSZ konwencji połsko-bułgarskiej o
współpracy kulturalnej, poczem mi-
nister Beck podejmował gościa
śniadaniem. W godzinach wieczor-
nych minister Wacław Jędrzejewicz
wydał obiad na cześć gościa. W,
przemówieniu minister bułgarski
oświadczył, że obecna konwencja
jest rezultatem długoletnich związ-
ków i pracy kulturalnej, Już 500 lat
temu istotnym powodem pochodu
wojennego Władysława Warneńczy-
ka bylo oswobodzenie stowian po-:
łudniowych. Warna tworzy wielki 
park i mauzoleum, do którego będą:
przyjeżdżali oddawać cześć Bułgarzy
i Polacy, Kiedy Bułgarja była pod

to na nie-,
których mapach polskich z końca!
XVI wieku oznaczeni byliśmy jako|
naród samodzielny, oświadczył min.|
Radew. Na przemówienie to odpo”|
wiedział dłuższą mową min. Wacław
Jędrzejewicz.

Dzieci belgijskiej pary królew-
skiej na znaczku pocztewym. -

 

   

 

Z okazji zbiórki na rzecz sierot w Belgji

wydano nowe znaczki pocztowe.

‚ + kultury miast”, wygłoszonym przez

|nik magistratu
wgzpą | który, powołując się na art. 11 i 17

gaci Warszawy, jako wybrani przez

śrona 10 osób, na czele z Arturem
Śliwińskim, b. premjerem i b. рге-
zesem zw. miast oraz prof, Kuma”

wiceprezesa prezydenta Lwowa Dro-
janowskiego. r

 

"O trzydniowym Zjeździe Związku miec. Kowalski z Łodzi zgłasza dru-
Miast Polskich informowaliśmy już śą listę z p. Józełem Małkiewiczem
naszych Czyielników głównie na
podstawie. depelisz Pol. Ag. Telegra-
ficznej, Ponieważ jednak depesze nie
odzwierciadlają dokładnie przebiegu
obrad, podajemy poniżej pewne uzu-
pełnienia,
W pierwszym dniu Zjazdu obra-

dy zagaił kamisaryczny prezydent
Warszawy, p. Starzyński,

Po referacie na temat „Plan а-'
budowania, jalko podstawa urządzeń |

v.prezesa Tow. Urbanistów Pol-
skich — inż. Adama Paprockiego, p.
Starzyński zarządził wybory do pre-
zydjum. |||

W. tej sprawie zabrał głos b. ław”
Warszawy p. Ilski,

statutu związku stwierdził, iż dele-

radę miejską, pochodzą z nominacji,
a ine z wyborów, a więc będąc przy
boczną radą opinjodawczą Kkomisa-
rycznego prezydenta — nie posiada-
ją praw reprezentowania miasta i
winni być na zjeździe traktowani. je-
dynie w charakterze gości.

. Przewodniczący p. Starzyński nie
dopuścił «do głosowania teśo wnio-

 
11,

| Dr. Zawadzki zgłasza do Związku
listę kandydatów do prezydjum, pro-
ponując na przewodniczącego p. Sta”
rzyńskiego. "W odpowiedzi na to

z Poznania, dr. Janem Pierackim ze
Lwowa i p. Grzegorzakiem z Łodzi
na czele.

Pojawienie się na trybunie mec.
Kowalskiego wywołuje  niesłychaną
wrzawę wśród delegatów kierunku
sanacyjnego. Zachowanie się delega-
tów B.B., którymi są najczęściej pre-
|zydencj i burmistrzowie miast, po-
chodzący z nominacji, było tego го-
dzaju, iż obniżał, powagę zjazdu,
stawiając go na poziomie jakiegoś
wiecu z Krowodrzy.

Zaznaczyć należy, że do komisji-
matki, jalk również do komisji wery-
fikacyjnej, powołanych przez prezy”
djum, nie zaproszono ani jednego de-
legata z Łodzi.

Natomiast do komisji-matki wy*
brano žyda, ławnika  Rittermana
ze Stanisławowa,  przyczem na
wet większość delegatów: z B.B. po*
wstrzymała się od głosowania.

Po południu obradowały poszcze-
g6lne komisje, przyczem na komisji
weryfikacyjnej wyłoniła się sprawa
delegatów Wilna. Mimo, iż statut
Związku przewiduje proporcjonał-
ność w wyborach delegatów, kandy”
daci narodowi Wilaa na zjazd zostali
bez żadnego powodu pominęci,

Wobec nieuwzglednienia prote-
stu Wilna w tej sprawie dr. Dalbor
z Pozmania złożył votum separatum
przeciwko odrzuceniu protestu.
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Prof. Paksztas
o Wilnie I Wileńszczyznie. |

Nagroda t-wa
przyjaciół Polski.

PARYŻ Pat. Na posiedzeniu jury

3 po 100,000 zł. S$ pO 20,000 zł. 15 go 5,000 zł.

3 po 50,000 zł. 15 po 10,000 zł. i wiele in, wygr.
padnie w 3ej KLASIE obecnai IL.oterji Państwowej

 

  
W/ numerze niedzielnym „Dzien-

nika Wileńskiego' podaliśmy stresz

czenie poglądów prof, Paksztasa na

ustrój kantonalny Litwy, obejmują”

cej także Wilno i Wileńszczyznę, O-

becnie możemy poinformować Czy”

telników o tem, jak prof. Paksztas

wyobraża sobie realizację swych po”

glądów:
Prof. Palksztas sądzi, że Polska

miałaby z realizacji jego projektu

talk wielkie korzyści, że sama do-

browolnie wyrzekłaby się Wileń-

szczyzny. Przytacza on słowa Pił-

sudskiego, który wyraził pragnienie,

by Wilno stało się jedna z najwięk”

szych. stolic świata, nowemi Atena"

mi, które promieniowałyby szeroko

poza granice kraju. W obecnych wa-

runkach Wilno nie ma żadnych

szans na to, by rola jego mogła zy”

skać na znaczeniu. Jeżeli Polacy

istotnie zrozumieją kiedyś i odczują

aspiracje Litwinów w związku z Wil

nem — oddadzą je Litwie bez żalu.

Narazie Wileńszczyzna kosztuje Pol

skę wiele, a mimo to wciąż jest u-

boga i nie może się rozwijać. Poliskka

zagarnięła ją, dążąc do uzyskania

drugiego portu na Bałtyku, Litwa

zaś, zdając sobie z tego sprawę, od”

mawia uznania faktu dokonanego.

Jest to zrozumiałe, śdyż sprawa Wil

na jest dla Litwy decydującąo jej, lo”

sach.

Oddając Litwie Wileńszyznę, Pol-

ska zyskałaby kilkaset kilometrów

przyjaznej granicy. Posiada to wiel-

kie znaczenie „gdyż na ogólną ilość

4,287 km. ma ona obecnie zaledwie

1.308 km. takiej granicy: z Rumunją

i Czechosłowacją, a przy niepewnem

sąsiedztwie ze wschodu i zachodu

winna cenić bezpieczeństwo

na małym odcinku.

Polityczny 1

Polski również zyskałby tyliko na od

daniu: Litwie Wileńszyczyzny, a-

szcža nad Bałtykiemwschodnim.

„Warszawa (mówi p. Paksztas) odeśry-

wałaby nadal swą doniosłą rolę, jak do-

tychczas, a nawpół polskie Wilno, rozwija-

jące się i wzbogacone dzięki oparciu o całe

dorzecze Niemna, otrzymawszy nowy im-

puls litewksi, a nie utraciwszy nic dawne-

go, mogłoby stać się Genewą Europy

wschodniej, gdzie Polacy i Litwini czuliby

się, jak w domu, gdzie odbywałoby się wie

de konferencyj i kongresów rozszerzonego

już związku bałtyckiego, $dzie powstałby

wielki ośrodek dyplomatyczny i ważne in-

stytucje międzynarodowe”.
:

Polska nie wierzyła (w pomyśl:

ny rozwój Litwy pod względem za”

równo politycznym, jalk gospodar-

czym, i ūsilowaia narzucić jej umję

celną. Litwa dowiodła jednak rzad-

kiej odjporności, stawiając czoło róż”

nyjm trudnościom, i jej sytuacja go”

spodarcza jest obecnie lepsza, niż sy-

tuacja Polski. Toteż dziś opierałaby

cię ona jeszcze bardziej stanowczo

projektom konwencji gospodarczej z

Polską, w czem poparliby ją częšcio-

wo nawet Polacy z Litwy:

NIE ZAPOMNIJ NABYĆ LOSU

nawet ,

kulturalny prestiż |

szły głosy młodorńiemieckiego

chociażby *

kaiaktiikų «D R 0 6 Ą D
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WYNIKI WYBORÓW.
GDAŃSK (Pat). Tymczasowe wy”

niki olicjalne wyborów do Volks-
tagu z godziny 14-ej: Uprawnionych

do głosowania było 237.016, głoso-

wało 236,733, w tem oddano za-

świadczeń wyborczych (przyjezdni)

13,482, Ważnych głosów było

234.956, unieważnionych 1.777. Na

listę narodowo-socjalistyczną padło

139.043, socjalistyczną 38.015, ko”

munistyczną 7.990, centrową 31.525,

niemiecko-narodową 9.691, byłych

kombatantów 382, na listę polską

8.310.

GDAŃSK (Pat). Przypuszczalny

podział mandatów w Voikstagu, któ-

ry jeszcze wymaga zatwierdzenia

władz, jest następujący:
Lista Nr. 1 — narodowi socja”

liści — 43 mandaty, lista Nr. 2 —

socjaliści — 12 mandatów, lista Nr.

3 — komuniści — 2 mandaty, lista

Nr. 4 — centrowcy — 10 mandatów,

lista Nr. 5 — niemiecko-narodowi —

3 mandaty, lista Nr. 6 — kombatan-

ci — 0, lista Nr. 7 — Polacy — 2

mandaty, . | _
W/ ostatnich wyborach w dn. 28.

V. 33 r. narodowi socjaliści zdobyli

42 mandaty, socjaliści 12, „komuniści

5, centrowcy 9, niemiecko-narodowi
2, kombatanci 0 i Połacy 2.

PORÓWNANIE Z WYBORAMI

ZESZŁOROCZNEMI.

GDAŃSK. (Pat). Podczas ostat"

nich wyborów do Volkstagu,któreod-|

były się 28 marca 1934 r.,stronnic-

two marodowo-socalistyczne uzy”

skało 107.331 głosów, do tego do-
za”

konu, który wystąpił wówczas z

własną listą. Liczba tych głosów ,nie zdobyli

wynosiła 1698, Stronnictwo nie”

SEDOSTZSWEZEEREĆ)ZOZTREBITSOEARCOME”OOBE REOOREZOWCNROROWE EOACCEBIE bory gdańskie.

Gdańsk W dniu wyborów.

  

Wilno
-go KWIETNIA r. b.

  

    

0 SZCZĘSCIAb
MICKIEWICZA 10.

miecko-narodowe uzyskało 13.596,
niemiecko-gdaūska partija  wiašci-
cieli mieruchomošci 976, centrum

31.336, stronnictwo socjalistyczne
37.882, komuniści — 14.566, Polacy,
—listy gmin polskich 4.358, a lista
dr. Moczyńskiego 2.385.

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA

SENATU GDAŃSKIEGO.

BERLIN (Pat). Prezydent senatu

gdańskiego Greiser powiedział wy”
słannikowi „Preussische Zeitung“,

że Gdańsk z uwagi na zależność go“.

spodarczą od czynników zewnętrz-
nych nie może stosować radykalne-

$o kursu polityki. Na pytanie, czy

polskie i żydowskie czynniki gospo-

darcze mają powód do obaw w spra”

wie ograniczenia ich interesów w

6dafskiej gospodarce, Greiser odpo”

wiedział, że Gdańsk narodowo-

socjalistyczny udowodnił, że chce

współpracować gospodarczo z Pol-

ską jak również utrzymać pokój po-

lityczny i będzie w dalszym ciągu
|spodarczych, odcinając miasto od je”

dążył do tego celu. Mówiąc o incy-

dentach w czasie kampanji wybor”

czej, Greiser. aświadczył, że, jeśli |

przedstawiciele narodowści polskiej,

jak: to-zdarzyło się w ubiegłą sobotę,

zostęli czysnie zaatakowani, to

„sprawcy napadów będą przez sądy

| ukarani, >
\

'. PRASA FRANCUSKA
| © WYBORACH W GDAŃSKU.

PARYŻ (Pat). Prasa francuska

ogłasza wyniki wyborów w Gdańsku

nanaczelnych miejscach, komentując

"te wyniki jako niepowodzenie na-

nodowo-socjalistyczne. „Petit „Pari-
Isien" pisze, że narodowi socjaliści

2/3 głosów, potrzebnych

do zmiany konstytucji w drodze 1e-

nagrody t-wa przyjaciół Polski za

najlepszą książkę lub artykuł o Pol-
sce przyznało nagrodę Piotrowi Fran-
castel za książkę pod tytułem „La
Pologne Pittoresque'"'.

Po wyborach w Gdańsku.
galnej. „Petit Journal“ podkreśla, że
po wczorajszych wyborach Liga Na”
rodów powinna bardziej niż dotych-
czas czuwać nad poszanowaniem.
praw.

GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ.
BERLIN (Pat). Nieliczne ponie-

działkowe dzienniki poranne poświę-

cają wyborom gdańskim obszerne

komentarze. Prasa niemiecka pisze

o olbrzymiem zwycięstwie pariji

narodowo-socjalistycznej. Jednakże

nuta triumfu jest przytłumiona i nie

"osiąga napięcia, wywołanego przez

plebiscyt w  Saarze. Urzędowy

„Voelkischer Beobachter“ podkreśla

pozytywny wynik dla partji, wypły”

wający z wyborów wczorajszych i

przypisuje nadmiernej agitacji fakt,

że socjal-demokraci potrafili jeszcze

zebrać resztki swoich zwolenników.

W motywach dziennik pisze, że wol-

ne miastą stanowi podatny grunt dla

każdej demagogii wskutek bezsen-

sowineśo statutu i postanowień go”

go naturalnego obszaru gospodarcze-,

$o i zmuszając do walki z „najcięż-
szą nędzą gospodarczą”. Statut wol-

nego miasta należy do tych kon“

strulkcyj, które nie mają głębszego

sensu _ politycznego, konkluduje
dziennik. Montag” twierdzi, że

partja narodowo'socjalistyczna wy-

szła z wyborów ogromnie wzmocnio-
na. Celem wyborów było udowod-
nienie światu, že mimo nienaturalny

traktat należy Gdańsk duszą i cia-
łem do ojczyzny. „Miontag“ rozpra”
wia się ostro z niemieckiemi partja-

mi i socjalistami. Centrum odważyło

się nawet w jednym wypadku wejść
dla paru głosów w sojusz z Polakami.

BERLIN (Pat). Prasa popoludnio-

wa w dalszym ciągu komentuje wy”
„Boersen Zeitung“

lpisze, że 60 proc. ludności gdańskiej

„wypowiedziało się za na: ' 1

socjalistami.
„socjalistyczna zapewni na 4 lata spo”

„kojną pracę,

|poprawa gospodarcza wolnego mia-

Większość narodowo-

której zadaniem jest

sta i kontynuowanie polityki porozu-

mienia z Polską.

ARESZTOWANIE
DZIENNIKARZA ANGIELSKIEGO.

GDAŃSK. (Pat). Wczoraj w nocy

| aresztowany został w Gdańsku stały
' korespondent warszawski
' ster Guardian“, „News Chronicle“ i

innych pism angielskich, p. Cang.

, Komisarz generalny min. Papće in-
. terwenjował

miasta u senatora Boettchera.

„Mianche”

wolnego
Se-

w  isenacie

 

częściowa tylko unja $ospodarcza z

Polską, zahamowałaby rozwój elko- .

nomiczny Litwy, Polsce zaś nie da”,

| nator Boettcher obiecał niezwłocz” ,
: nie przeprowadzić zbadanie sprawy
"į udzielić odpowiedzi.

łaby żadnej prawie korzyści. i
z !

Następnie autor udowodnia sa- .
ы i |

módackE: CE ia, | — ТН0 "radziu" Ludendoria. |
Litwy, ktėrą niestusznie pomawiano,

że jest narzędziem Rosji i Nielmiec, a '

która ngdy nie zgodzi się na taką ro-,

lę. Samodzielna polityka Litwy mo-

\ ”zBFRLIN Pat. Kanclerz Hitler wy-
dał rozkaz, aby 9b. m., iako w 70-tą
rocznicę urodzin gen. Ludendorfa,
wszystkie gmachy państwowe wy»
wiesiły flagi. Rozkaz, ujęty w tonie
niezwykie serdecznym, mówi o u-
czuciach głębokiej wdzięczności, z
jaką naród niemiacki wspomina

głaby Polsce dać niemałą korzyść. |

Wobec tego, że sytuacja geopoli- |

tyczna nie pozwala Litwie ufać są”,

siadom, nie może ona liczyć na posza|

           

 

  

  

nowanie jej neutralności, co przy jej i 2 S : nieśmiertelne czyny swego najwięk-

małych rozmiarach byłoby dla niej, Udekorowana znakami hitlecow iiemi ulica w "Gdańsku. e szego wodza wojnie światowej.

najlepsze. Jest więc zmuszona zapew, OO: al tókE + FTP" PERB

nić sobie bezpieczeństwo przez szu- p asd + | 3

kanie sojuszu wojskowego Z Pań:|zacyz TED ROTO APOTEEZKWREPZERWAECZENAA Out ma parewca tren W porcie
gtyńskim.

GDYNIA Pat. Na przybyłym w
dniu 5 b. m. parowcu tureckim
„Erol* załoga odmówiła kapitanowi
posłuszeństwa na tle zatargu o pła-

ce. Kapitan zwrócił się do władz o

stwem silniejszem. Gdyby Polska :

szczerze wyrzekła się tendencyj im, szczeniem, że Polska (mianowicie zależnie od tego, co Warszawa i

perjalistycznych — możnaby rozwa- kto: Prezydent, Rząd, Parlament?) , Kowno zdecydują, bez wyrażenia

żać możliwość zawarcia z nią takie- dobrowolnie oddawać może części|swej woli i życzeń,

go sojuszu, który zwiększyłby bez-, swego terytorjum, uderza jeszcze o"| Otóż przypominamy p. Pakszta”

pieczeństwo nad Bałtykiem i utrwa- ryginalny stosunek do woli mieszkań sowi, że Wiln i Wileńszyczyzna już 
ZA+“ celem zlikwidowania zetargu.

lił pokój. l ców Wileńszczyzny. W umyśle prof. swą wolę wypowiedziały w pamięt” |interwencię. Załoga zach i

W poglądach prof. Paksztasa po” Paksztasa tudność Wilna i Wileń-|nej uchwale Sejmu Wileńskiego. spokojale. .Władze Rae wilk

za fantastycznem zupełnie przy- szczyzny jest w Polsce lub w Litwie,
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Mandaty poselskie
Z2r-ZerwGw-n+ dia Žydow.
Prasa żydowska doniosła w: ze”

szłym tygodniu na podstawie rzeko-
mo „miarodajtych“  informacyj ze
sier sanacyjnych, że w przyszłej or-
dynacji wyborcze; mają być utwo-
rzone specjalne okręgi dla żydów.

„Gazeta Warszawska” pisze w
tej sprawie, co następuje:

Stanowisko obozu narodowego w
sprawie obywatelstwa państwowe-
$o i praw politycznych żydów w
państwie polskiem jest znana. Do-
póki jednak nowa trzecia konstytu-
cja nie ujmie naszych zasad w normy
prawne, odpowiadające  charakte-
rowi i potrzebom państwa narodo-
wego, nie odmawiamy żydom možno
ści wybrania własnych posłów do
sejmu. Wolimy, ażeby żydzi gtoso-
wali na swoich kandydatów i wybie”
rali ich, aniżeli, aby rozstrzygali w
walce politycznej między Polakami,
jak to było w swoim czasie w War-
szawie z wyborem Jagiełły, jak się

działo stale przy rozmaitych wybo-
rach w byłej Galicji, a także przy
dwukrotsych - sanacyjnycd  wybo-
rach do sejmu i senatu, oraz przy 0-
statnich wyłborach samorządowych.
Wolimy — krótko mówiąc i
dzieć w sejmie posłów-żydów, niż
wybranych przez żydów. Polaków.

Nie uznajemy także sztuczek i
„cudów”, przy których pomocy
mianoby pozbawić przedstawiciel-
stwa w sejmie kogokolwiek, nie wyr
łączając żydów. Ale musimy sprze-
ciwić się talkże stosowaniu
nej geometrji celem zapewnienia ży-
dom mandatów poselskich. Żydzi nie
stanowią nigdzie w Polsce masy te-
rytorjalnej, ich skupienia się w mia-
stach polskich są nienaturalne,
Stworzenie dla żydów specjalnych
okręgów,
tylko przez oderwanie miast od wsi,
co — pomijając nawet sprawę man-
datów żydowskich — byłoby wyso-
ce niekorzystne dla naszego intere-
su narodowego i państwowego. Są-
dzimy, że obóz sanacyjny, acz z od- R
miennych wychodzący założeń ide-
owych, zgodzi się chyba z nami co
do tego, iż dzielenie Polski na wiej-
ską i miejską, czyli, poprostu mó-
wiąc,

dowską — byłoby bardzo
pieczne dla naszej przyszłości.
nadto utrwalanie w formie prawnej
talkieśo stanu rzeczy, żeby w sztucz-
nie wyłkrojonych
skich polskie mniejszości były majo-
ryzowane przez większości żydow-
skie, jest w państwie polskiem zu-
pełnie niedopuszczalne,
akiniaiD DR aina^ ^ o MPSEA M

Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!

Wyczyny sowieckich
lot iKów.

MOSKWA Pat. Lotnicy Wodo-
pianow i Lindl zakończyli niezwy-
kle trudny lot podbiegunowy na
trasie Moskwa—Przylądek Schmidta
na przestrzeni 14,000 km. Lotnicy
wystartowali 1-3 i wskutek burzy
śnieżnych musieli kilka razy

niebez-

 

drodze.

4

PRZED WIZY
Uwaga kół politycznych War:

szawy skupia się w dalszym ciągu o-
koło zagadnień polityki międzynaro-
dowej, zatem około zapowiedzianej
konferencji w Stresie, a następnie
najbliższej sesji Ligi Narodów,  ро-
święconej : zbrojeniom - niemieckim.
Nie jest jeszcze rzeczą ustaloną,
kto weźmie w niej udział z ramienia
rządu polskiego. W) razie gdyby nie
wyjechał do Genewy min. Beck, za-
stępować będzie Polskę p. Komar”
nieki, Sądzą jednak, że min. Beck
uda się do Genewy, aby tam zetknąć
się z ministrem Lavalem przed jego
podróżą do Moskwy i Warszawy.

je się, że wizyta ministra La-

Wtorek, 9 kwietnia.

sziłucz” ° _

mogłoby być оКопапе @

na chłopską i unzedniczo-žy-

Po”:

okręgach  miej-

lądo-:
wać w różnych miejscowościach po,

DZIENNIK

,

Prof. R. Rybarski pisze w arty-
kule wstępnym „Gazety Warszaw-
skiej”:

Program rządowy w zakresie zwalcza-

nia kryzysu został urzeczywistniony przez

olbrzymią większość narodu. W szczegól-

ności ludność rolnicza „zacisnęła pasa” i to

bardzo skutecznie.

„Gazeta Warszawska” w piątkowym

numerze zwróciła uwagę na komunikat Wy-

działu Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospo-

darstw o „położeniu gospodarstw włościań-

"skich w roku 1933/34'. Cyfry, tam przyto-

czone, powinny zainteresować mietylko rol-

ników. Mają bardzo wyraźną wymowę. Bu-

dzą poprostu grozę. Jeżeliby komuś ten o-

statni wyraz wydawał się zbyt ostry, nie-

chaj przeczyta następujące zdanie z tego na

ukowego komunikatu, ogłoszonego przez о-

ficjalną instytucję: „Cyfry... przedstawiają

istotnie groźne położenie wsi",
Nasuwają się uwagi w dwóch” kierun-

kach. Popierwsze uderza w oczy ogromny

|
- WAŻNE OBR

LONDYN (Pat). Minister Eden,
którego stan zdrowia mnie wywołuje
żadnych specjalnych obaw, musi
jednak narazie pozostawać w łóżku.
Chorego odwiedził w niedzielę pre- i zapowiadają, że miesięczny wypo-

GLSHPROPTSPTTRIPESPN

Eden w Pradze.

 

Min. Benesz (na prawo) wita

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
donosi: Wobec tego, że sir John Si-
mion ma w swoim ręku materiały,
zawierające wyniki podróży Edena,
gabinet zebrał się dziś znana dla zba-
dania dražliwej sytuacji w Europie,
określenia wytycznych polityki bry-
tyjskiej i wyznaczenia składu dele-
gacji brytyjskiej do' Stresy. Nazwis”
ka delegatów będą zakomunikowane
dziś w izbie gmin przez ministra Si-
(mona, który oczywiście wejdzie do
' składu delegacj.

 

 

TĄ LAVALA W WARSZAWIE.
vala będzie miała:o wiele poważniej:
szę skutki, aniżeli wizyta min. Ede-
ną, Widać to zresztą z wielu intryg
niemieckich, które mówią nawet o
możliwości zerwania sojuszu wojr
skowego polsko-francuskiego. Intry-
gi te szyte są tak grubemi nićmi, że
już teraz zaprzeczają im głosy ofi-
cjaliych kół polskich.  Charaktery-
styczne oświadczenie podaje „Gaze-
ta Polska”, która powiada, że po
osobistem zetknięciu się p. Lavala z
przedstawicielami rządu Rzplitej na
gruncie warszawskim, nie można
spodziewąć się innych, jak tylko po-
zytywnych wyników.

Z PRASY.
Ci, którzy zacisnęli pasa.

 

 
Przed Konferencją w Stresie.

WILEŃSKI

Сниa -

®
spadek konsumcji, zanik potrzeb, nawet i

takich, które uchódziły za elementarne.

; Komsumcja włościańska na dorosłą osobę

wyniosła w r. 1928/29 i 1933/34: mięsaza |
12.92 zł. i 4,25 zł.; tłuszczy za 11,9 zł. i 3,94 |

'zł; mąi za 3,80 zł. i 1,39 zł.; odzieży za |

75,74 i 27 zł., obuwia za 32,18 zł. i 12,52 zł. |

A na kształcenie dzieci wydawało się w r. |

1928/29 — 25,62 zł., a w r. 1933/34—6,69 zł. |
A następnie objaw bodaj że grožniej- |

szy, to obniżenie kultury rolnej, W r.1929/30 |

wydatek na nawozy wynosił na 1 hektar

21,17 zł, a w r. 1933/34 — 1,95; na inwe-

stycje budynkowe w r. 1928/29—20,31 zł, a

w r. 1933/34 — 3,35 zł, na inwentarz mart-

wy w tych latach 14,36 zł. i 2,50 zł.

W ostatnich czasach zrobiono wielką

koncesję rolnictwu — oto wolno już pisać

o ciężkiem położeniu wsi, bez narażania się

na zarzut szerzenia partyjnych alarmów.

Ale od świadomości zła do jego naprawy,

daleka jeszcze droga.

| PE RIDAL-ERBE
łagodząprzy!
kuczliwe cierpienia,
dolegliwościoraz bóle.

' TOSUJESIĘ
przy gużach<Hemorgtdalnych
swędzeniach, piżczeniach,
sfanach zapalnych:prze-

krwieniach itp.

|

C
E
E

 

Protest Litwy
w Berlinie.

RYGA. Pat —Prasa łotewska po-
daje wiadomość o wręczeniu rządo-
wi niemieckiemu przez posła litew-
skiego w Berlinie protestu przeciw-
ko prześladowaniu litwinów oraz de-
monstraciom przed konsulatami i

|przedstawicielstwami litewskiemi w
Niemczech.

ADY RZĄDU BRYTYJSKIEGO.
mjer MacDonald, który następnie o” czynek przywróci ministrowi Edeno-
świadczył, że lekarze znajdują u wi kompletnie zdrowie. W. każdym
chorego osłabienie mięśnia sercowe- razie min. Eden nie będzie obecny na
go wywołane wskutek wyczerpania posiedzeniu gabinetu i jego sprawo-

zdanie zostanie złożone przez Si-
moną,

Do wczorajszego posiedzenia ga-
binetu cała prasa przywiązywała ol-
brzymią wagę, stwierdzając, że rząd
brytyjski zdecyduje, czy próbować
dalej medjatacji, czy też przechylić
się na stronę określonych przymie-
„nzy, Od rezultatów posiedzenia ga-
,binetu zależy również, czy premier
, MacDonald wyjedzie do Stresy, Wie”
jle dzienników zapowiada, že wo-
c choroby Edena premjer MacDo-

inald wyjedzie razem z Simonem.
| LONDYN (Pat). Posiedzenie ga”
|binetu brytyjskiego trwało dwie go-
| dziny przed południem i drugie tyle
|po południu. Omówiono sprawozda”
|nie Edena z jego podróży a następ-
nie badano propozycje, które wyło-
niły się w toku tej podróży w związ-

| ku z sytuacją międzynarodową. Po-
‚ 2а decyzją wyjazdu do Stresy Mac
| Donalda i Simona nic jeszcze do"
„kiadnego nie wiadomo. Nieoficjalnie
przedostało się do wiadomości pu-
blicznej, że gabinet uznał alterna-
tywne wnioski Hitlera za całkowicie
niedostateczne i nienadające się na-
wet jako podstawa do dyskusji. W.
związku z tem w godzinach popołu-
dniowych przybył do izby gmin am-
basador niemiecki von Hoesch,
któremu Simon w toku 20-minutowej
rozmowy Oznajmił o negatywnem
stanowisku gabinetu brytyjskiego
wobec alternatywnych sugestyj Hi-
tlera. Na popołudniowem posiedze-
niu gabinetu dyskutowano nad moż-
liwościami znalezienia rozwiązania

Edena.na dworcu min.

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
| kół dobrze poinformowanych, że, je-
| želiby premjer W. Brytanji Mac Do-
|nald udał się na konferencję do Ё 8
Stresy, wódczas udałby się tam i|W, Sprawie paktu bezpieczeństwa
premjer Flandin. Rada ministrów po- zbiorowego ma drodze zwiększenia
wemie jutro decyzję o wyjeździe do, Siężaru gatunkowego art. 16 paktuStresy Flandina i Lavala. | Ligi „Narodów. Poglądy gabinetu

LONDYN (Pat). Reuter donosi: służyć będą jako wytyczne taktyki
Mac Donald, odpowiadając na zapy” brytyjskiej w Stresie i Genewie, z
fanie w izbie gmin, oświadczył, iż drugiej jednak strony Mac Donald
uda się wraz z Simonem do Stresy. Otrzymał daleko idącą swobodę w

WASZYNGTON (Pat). Sekretarz podejmowaniu decyzyj. Zdaje się nie
stanu Hull oświadczył na konferencji ulegaćwątpliwości, że Mac Donald i
prasowej, iż Stany Zjedn. nie podjęły Simon, korzystając z zetknięcia się
żadnych kroków, celem wysłania do z Miussolinim, poruszą wszystkie

, Stresy obserwatora. Przedstawiciele sprawy ciążące na sytuacji między”
| dyplomatyczni Stanów Zjedn. w Lon- narodowej. Znamienne jest pod tym
| dynie, Paryżu, Rzymie i Berlinie względem zarządzenie Simona, aby
jotrzyymają polecenie informowania do Stresy, prócz innych, udali się
rządu o przebiegu konferencji w referenci do spraw egipskich i abi-
Stresie. syńsikich.
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Przed zmianami w Kłajpedzie.
RYGA (Pat). Wedle wiadomości

z kół dobrze poinformowanych, w
Kłajpedzie toczą się obecnie konfer
rencje, celem utworzenia nowego

dyrektorjatu, któryby miał zaufanie
sejmiku a jednocześnie mósśł współ-
pracować z rządem centralnym. W:
tych pracach przygotowawczych bie-

 
*

rze czynny udział teść nowego gu”
bernatora Zubow.
KOWNO (Pat). Krążą tu po-

głoski, że były gubernator Kłajpedy
Naavkas ma być mianowany posłem
litewskim w Moskwie. Dotychczaso-.
wy długoletni poseł Bałtruszajtis ma
być przeniesiony na emeryturę.



żył na ręce pp. wojewody, prezesa
Izby skarbowej, prezesa Izby rze-
mieślniczej itp. dwa memorjały, k'tó-

czamy:

Memorjał |
w Sprawie zmiany systemu
świadectw przemysłowych.
W imieniu rzemiosła wileńskiego

mamy zaszczyt prosić o interwencje
u Władz i czynników miarodajnych
w sprawie reformy świadectw prze”
mysiowych dla rzemiosła.

Obecny stan świadectw przemy”
słowych daleko się różni od właści-
wych potrzeb rzemiosła, jest prze-
starzały i już oddawna wymaga re-
konstrukcji. Z tych to powodów, jalk
również z powodu, iż o zagadnieniu
tem podaje prasa codzienna komuni-
katy, infonmujące o zajęciu się o”
becnie tą kwestją ministerstwa skar-
bu — ośmielamy się wysunąć tezy,
któreby w tej sprawie zadowoliły
rzemiosło, zwłaszcza wileńskie i ni-
żej podajemy. nasze umotywowanie:

1. Należy wprowadzić dla rze-
miosła posiadającego wszystkie u-
prawnienia specjalnie 5  kategoryj
świadectw przemysłowych, a mia”
nowicie:

a) kategorja X — dla wszystkich
rzemieślników samoistnie pracują-
cych tylko osobiście, lub przy 1-ym
najemnym robotniku,

b) kategorja IX — dla rzemieślni-|
ków, zatrudniających nie więcej niż,
4 robotników,

c) kategorja VIII — dla rzemieśl-
ników, zatrudniających do 7 rob.,

d) kategorja VII — dla rzemieśl-
ajków, zatrudniających do 15 rob.,

e) kategorja VI — dla rzemieślni-
ków, zatrudniających do 30 robotn. :

2. Silniki nie powinny wpływać|GHEE 5707: IIA KES

. Bielizna rezwieszona na ulicy.na ograniczenie ilości zatrudnio-
nych.

3. Dla rzemiósł budowlanych, jak.
to: murąrstwo, malarstwo, zduń-

stwo i ciesielstwo winny być uw,
względniane specjalne warunki, a
mianowicie: każdy rzemieślnik z;
powyższych branż winien mieć pra”
wo zatrudnienia w sezonie, czy od

1-go kwietnia dg 31 września pod-
wójną ilość robotników w porówna-,
niu do ilości, jaką posiada prawo
mieć na podstawie wykupionego
świadectwa przemysłowego rocz
nego.

4. przy świadectwach przemysło
wych na wykonanie większych ro
bót, opartych na umowach, rzemio-

nie powinny być zaliczane do
przedsiębiorstw handlowych. |

5. Nie powieny być robione trud-|
ności rzemieślnikom przy nabywaniu
przez nich w ciągu roku w miarę,
potrzeby świadectw przemysłowych
wyższej kategorji.

6. Winien być wprowadzony ul-j
gowy okres jednomiesięczny  (sty';
czeń) dg wykupienia świadectw bez!
kar, po opłaceniu jedynie ?/09/o-6wį
za zwłokę. > |

 

 

7. Zatrudnianie
oraz praktykantów ze Szkoły Tech-
nicznej lub Rzemieślniczej w okre-
sach wakacyjnych — nie powinno
wpływać na kategorję świadectwa.

8. Winno być wzbronione pobie-.
ranie przez urzędników skarbowych,
wydających świadectwa przemysło”|
ме — jakichkolwiek dodatkowych
świadczeń na cele ustawą  nieprze-
widziane, i nic wspólnego ze Sikar-
bem Państwa niemające. '

Związek Cechów w Wilnie. |

Memerjał S
w sprawie odroczenia terminu
rezwiązania Związku Cechów

Nowela do prawa przemysłowe-
go, wydana dnia 10 marca 1935 r -

„wzorowe.

DZIENNIK WILEŃSKI

Postulaty rzemiosła wileńskiego
Związek Cechów w Wilnie zło” nień gospodarczych, zniesiono Związ chów w Wilnie — tymczasem wła-

ki Cechów,.a temsamem odjęto rze-'

miosłu możność prowadzenia urzą-|
icz e dzeń gospodarczych przy Cechach i“

re poniżej bez komentarzy zamiesz- oparcia swego życia gospodarczego wszystkich zawodów. Skutkiem te-

|na tych pierwszych komórkach or- go wszellka praca i działalność go-
jakiemi są Cechy.!

potraktowano rzemiosło:
wyrządzono mu,

ganizacyjnych,
Przez to
po macoszemu i
krzywdę.

Uwidocznia się to nawet
już w całej pełni swej grozy,
czynniki miarodajne przyszły do
przekonania, że rzemiosło nasze
naogół nie jest przygotowane do tej

dziś

formy życia gospodarczego, jaką
nowela prawa przemysłowego mu
narzuca.

Wobec tego imieniem zorganizo”
wanego rzemiosła polskiego doma-
gamy się zawieszenia na przeciąg
przynajmniej trzech lat wykonania
postanowień noweli z dnia 10 marca
1934 r. w odniesieniu do ustroju za-
dań i uprawnień Cechów i Związku
Cechów, oraz zachowywania do-
tychczasowego- ustroju organizacji
zawodowej to jest Cechów i Związ”
ku Cechów Zz poszerzonemi upraw”
nieniami gospodarczemi.

Jest to konieczne, by: 1) nie
zniszczyć dorobku  zawodowo-go”
spodarczego rzemiosła, zdobytego
„tak ciężką pracą w latach ubieg-
łych oraz 2) by czynnikom miarodaj-
nym dać możność i czas dokładnego
przestudjowania prakitycznych spo-
sobów dostosowania nowej ustawy
do wymogów życiowych rzemiosła
polskiego pod względem branžowo-
śospodarczym i organizacyjnyłm.

Od 15-$go lutego 1935 r. Cechy
już powinny w/g noweli mieć nowe
statuty — tymczasem nie zostały
jeszcze opracowane nowe statuty

Dg 10-go czerwca 1935
r. ma ulec likwidacji Związek Ce”

terminatorówW angielskiem mieście Barrow in Furness jest zwyczaj w niektóre dni rozwieszania

upranej bielizny na ulicach.

rr i i {

Elektryfikacja węzła kolejewego

| w Warszawie.
Umowa polsko - angielska o ele-

ktryfikację warszawskiego węzta ko

lejowego, zawarta z Londynie w dniu

2-im sierpnia 1933 r. przewiduje o“

twarcie ruchu elektrycznego prób-
nego na linji średnicowej węzła war-
szawskiego późną jesienią roku bie-
żącego, zaś wahadłowy ruch o trak-
cji elektrycznej na odcinku Prusz-

ków — Otwock zostanie otwarty z
wprowadzeniem nowego rozkładu
jazdy w dniu 15-ym maja 1936 r.

Obecnie po wykonaniu prac or-

gdyż

 

nie uwzględnia postulatów rzemiosła ganizacyjnych przystąpiono już do

zorganizowanego «co do Cechów i prac przygotowawczych w terenie
Związków Cechów i wbrew wysu*; na całej linii. Na dworcu głównym,
miętym) przez to rzemiosło postula”; ną dworcu Warszawa Wschodnia i w
tom — pozbawiono Cechy upraw-. Grochowie rozpoczęto roboty je-

Wtorek, 9 kwietnia.

Francja w obawie najazdu
lotniczego.

dze miarodajne uznają i zgóry zapo-
wiadają niemożliwość wprowadze-
nia Związków Gospodarczych dla

spodarcza  zrzeszonego rzemiosła
pozbawiona jest podstaw prawnych j
i skazana na zamarcie. |

Żeby tego uniknąć trzeba do-
tychczasowe podstawy prawne zor-
$anizowanego życia gospodarczego
poszczególnych branż utrzymać, aż ;
do czasu utworzenia nowych, pew-
nych podstaiw. Osiągnąć ito miożna je”
dynie przez przedłużenie i odpowied
nie poszerzenie uprawnień gospo”
darczych  Cechów i branżowych {
ewentualnie łączących poszczególne :
rzemiosła na pewnym terenie Związ-
ków Cechów, przynajmniej na prze”, |
ciąg trzech lat. .

Zastąpienie działalności gospo-.

darczej Cechów + Związków Ce- W Paryžu odbylo się pod przewodnictwem

chów działalnością ogólnych organi- b. prezesa rady ministrów Doumergue'a,
zacyj rzemieślniczych o charakterze posiedzenie Rady Obrony Narodowej po-

WE SIIE Mel)  święcone obronie przeciwlotniczej.

wiem wiemy, że obrona branżowych LET POCZET RSSBALTA TNS AS

interesów poszczególnych zawodów Wielkie nadużyciarzemieślniczych w jednej ogólnej

p organiazcji jest niemož“wy prukselskiej Kasie hipo-

 
ё tecznej

Ponieważ sprawa ta jest dla po” я :
szczególnych zawodów rzemiosła _ PARYŻ. (Pat). Prasa donosi z
bardzo ważna i pilna, prosimy u- Brukseli, że wydział finansowy w

brukselskim urzędzie prokurator-
skim, sprawdzając bilans księgi hi-
potecznej, powziął wątpliwości co
do szeregu punktów bilansu. Zarzą-
dzong śledztwo w siedzibie kasy hi-.
potecznej į stwierdzono brak wielu
dokumentów pierwszorzędnej wagi.

przejmie JWielmożnego Pana o ła”
skawą interwencję i poparcie na-
szych postulatów u czynników mia”
rodajnych.

Mając nadzieję, iż nasze słuszne i
uzasadnione postulaty zostaną przy”
chylnie załatwione, zgóry majuprzej- CY
miej dziękując, kreślimy się Dokładne badania ujawniły, że kasa

z głębokiem poważaniem hipoteczna udzielała wygórowanych
Związek Cechów w Wilnie.| pożyczek, stwierdzono również, że

: wiele pozycyj po stronie dochodów
było fałszywych. Władze prokura-
torskie poleciłyby zaaresztować dy-
rektora kasy. Jak się okazuje nie-
dobór kasy sięga 20 miljonów £fran-
ków.

Katastrofa
samochodowa.

PARYŻ. (Pat). W Chateau
Thierry wydarzyła się katastrofa

| automobilowa, w której zginęło 2
dzieci, a parę osób zostało rannych.

, Wypadek nastąpił podczas wyści-
| gów  automobilowych. Samochód
jnagle zahamowany zarzucił i wpadł
i w tłum stojący przy drodze.
| Inny samochód, biorący udział w
| wyścigach , wpadł na drzewo i zapa”
lił się. Wypadku z ludźmi jednak

| nie było.
| PARYŻ. (Pat). W szpitalu zmar”
„Jo 5 dalszych ofiar katastrofy samo-
| chodowej pod Chateau Thierry, kitó-
re w stanie ciężkim odwieziono do

 

| szpitala. Ogółem z powodu kata-
strofy utraciło życie dotychczas 7
|osób.
\

Huragan w. Ameryce.
NOWY JORK Pat. Huraganspu-

stoszył miejscowość Maccomb w
Stanie Missisipi. Jest 10 zabitych i
50 rannvrh.
NOWY JORK. (Pat). Huragan,

| który nawiedził stan Albana, Missi*
'sipi, Florydę i Teksas spowodował
"wielkie spustoszenia. 34 osoby u"
'traciło życie podczas burzy. 100 о-

szcze w rolku ubiegłym, na pozosta' sób jest rannych.

łych zaś stacjach roboty rozpoczną Hamiltonsię w najbliższych dniach. |

w celi śmierci.W, Pruszkowie zostanie oddzielo-

ny ruch towarowy od osobowego i)

będzie skierowany do Warszawy z| WASZYNGTON Pat. Nowy wróg

linjj wiedeńskiej osobną łącznicą, |Nr. 1 Hamilton, ujęty onegdajszej

biegnącą z Pruszkowa do Gołąbek. |nočy, został zamknięty w więzi eniu

Na przystankach osobowych Pia- w Huntville w stanie Teksas w celi

stów, Ursus i Włochy zainstalowane |śmierci, gdzie oczekuje na strace-

zostaną urządzenia wysokich pero- nie na krześle elektrycznem.

nów,M i wy”|

siadanie | óżnych z wagonów e'|

a urządzenie tuneli i 0 F l A R =

przejść w różnych poziomach do pe,
ronów, nowe poczekalnie i wiaty na |

peronach.

 

 

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
lešskiego“,

Ludwika Pac-Pomarnacka zł, 10— na
misje Katokickie na ręce ks. kanonika Lu-
biańca Karola.

 



Nr. 98

Š. p. Witold
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Nieudany krok prezydentaAugustowski.
(Sylwetka pośmiertna).

Świeży grób pokrył temi czasy
zwłoki człowieka wielkiej wartości
duchowej i społecznej. Odszedł od
ukochanej rodziny i umiłowanej Oj-
czyzny, ś. p. [Witold Augustowski,
człowiek, który dorósł do wielkich
dmi odradzającej się Polski, dorósł
szlachetnością uczuć i myśli, wielką
wolą, czystym charakterem i nie-
zmordowaną pracą. Przez lat trzy-
dzieści swego życia w Wilnie
wzniósł wysoko honor i sztandar
przemysłowca i kupca polskiego.

Urodzony w r. 1869 w Zelwie w
Ziemi Grodzieńskiej, już w uniwer-
sytecie skupiał koło siebie kolegów,
wspierając ich materjalnie według
możności, a moralnie rozwijając
wśród młodzieży ideję niepodległoś-
ci Ojczyzny. Specjalizując się w che-
mji, zajął się farmacją i po zdobyciu
dwóch dyplomów pracował w apte-
kach, w Mińsku Litewskim, w Świ-
słoczy, w Witebsku, w Moskwie, w
Głębokiem, aż do roku 1905, w któ”
rym osiadł w Wilnie, otwierając wła
sną aptekę. I tutaj rozwinął szeroką
działalność patrjotyczną i społeczną.
Niezmordowana praca, logika my”

ślenia, i rozumna oszczędność po-
zwalały mu na zdobycie środków: do
popierania materjalnego wszystkich
uczciwych instytucyj i placówek e-
konomiczno - społecznych, chirzešci“
jańskich i polskich w Wilnie. Od-
-ważnie i śmiało uczęstniczył też w
wielu Stowarzyszeniach tajnych, któ
re musiały być takiemi w epoce nie-
woli Ojczyzny, strzegąc praw religji,
mowy i tradycji ojczystej.

Znosił tełż prześladowania  żan'
darmerji rosyjskiej i niezliczone re-
1 ale wychodził z nich zwycię-
sko.

Przez lat dwadzieścia pracował
w „Stowarzyszeniu Kupców i Prze-
mysłowców polskich, jako skarbnik,
i prezes; pełnił też przez lat kilka
obowiązki prezesa T-wa Aptekarzy.

Z chwilą wybuchu wojny, gdy
Wilno przepełniło się polskimi tuta-
czami, wysyłanymi z Królestwa
przez wystraszone władze. rosyńskie,
gdy miasto napełniły masy głodnych
z bliższych i dalszych okolic kraju—

cjatorów i organizatorów „„Jadłodaj-
о1 @а Inteligencji" i „kuchni ludo-
wych dla najbiedniejszych, Po wyj-
ściu wojsk okupacyjnych niemiec”
kich z Wilna w r. 1918 — brał czyn-
ny udział moralny i materjalny w do-
pomaganiu samoobronie wileńskiej i
P. O. W. narażając się na późniersze
prześladowania bolszewików. — Na*
leżał też do „T-wa pomocy Polakom
ofiarom wojny* i do Trwa „Polski
Komitet Pań', pod kierunkiemi księ-
żny Ogińskiej, które zasilało finan-

sowo cały szereg instytucyj ogłodzo

nych w czasie okupacji niemieckiej,

i pracował z niemi.
Wogóle, ś. p. Augustowski nale-

żał do 54 instytucyj i Stowarzyszeń

w Wilnie i poza Wilnem, na prowin-

cji, we Lwowie it. d W wielu

współpracował zarządach, niektóre

sam inicjował.
Po wyzwoleniu Wilna, życie spo”

łeczne zaczęło się rozwijać gorącz-

kowó, powstawały nowe instytucje

finansowe, ekonomiczno - handlowe,

ale w epoce powojennej i przy kry”

żysie upadały też bardzo często.

zy likwidacji śp. Augustowski mu-

siał dopłacać niemałe sumy. Wiele

też stracił na konwersji papierów
państwowych i w wielu bankach
przy przerachowaniu, lub bankru-
otwie, stracił duże sumy. Złoto i sre”
bro złożył sam w zbiórce na Skarb
Narodowy.

Do końca życia popierał Stowa-

rzyszenia oświatowe, nauczycielskie,

wojskowe, L.O.P.P., Ligę Morską,
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Aka-

demików, Inwalidów Wojennych, O-

piekę nad umysłowo chorymi i wiele

innych poza swemi fachowemi. Dom

i rodzina pp. Augustowskich były

placówką polską i katolicką według

przykazań Bożych i praw tradycji

obywatelskich. :
$. р. Augustowski byt cichym i

rzetelnym członkiem wielkiego Bra-

ctwa Pracy miast polskich, kióry

szacunek dla niej umiał podnieść i

utrwalić. Ofiarmością swą przewyż”

szył niejednego magnata i, jako praw

dziwy maśnat ducha, pozostawia

dzieciom i rodakom przykład wzo-
rowego obywatela, wiernego syna

Kościoła i wytrwałego pracoiwnika
odrodzonej Ojczyzny.

W. nieprzeliczonym orszaku po”
śrzebowym wiele serc biło żalem
głębokim, bo odszedł przedwcześnie
i tłumy modliły się za Tego, który
dla nich swe życie pracowite złożył.
Żałobą okrytej żonie i dzieciom myśl
o zasługach Zmarłego i czci, jaka
imię Jeśo otacza, niech będzie choć
słabą pociechą. = b: я

| m. Krakowa.
Prezydentim. Krakowa, p. Kap-łecznych* we Francji i nie zamierza-

plicki, zaprotestował w liście do am
basadora Laroche'a przeciw ogłoszo”
nym we francuskim tygodniku ,,Voi-
la" oszczerstwom dziennikarki pani
Camille na
Krakowie. Paszkiwilowe pismo (na-
wiasem mówiąc wydawane przez, ży- |
ydów) zasługiwało na skarcenie, ale
protest urzędowy samego burmistrza
do ambasady trancuskiej był nazbyt
wielkim dla paszkwilantów zaszczy-
tem i pod nieodpowiedniem był wy”
stosowany adresem. Cóż bowiem
może zrobić p. Laroche przeciw te-
$o rodzaju prasie, żyjącej z sensacyj
i skandalicznych reportaży?

Możnaby jedynie pismu temu ©-
debrać debit w Polsce, ale sprawa ta
należy do władz naszych, a nie fran-
cuskich.

P. Kaplicki użył nadto w swym
liście całkiem niepotrzebnego Zwro-
tu o stosunkach obyczajowych we
Francji Argument był niefortunny,
gdyż w całej tej niemiłej historji nie
chodzi ani o wybielanie moralne, ani
o porównywanie go z innymi kraja-
mi, a fedynie ordynarne kłamstwa,
jakie pani Camille napisała o rzeko-
mo zalewającej Kraków i inne mia-
sta polskie prostytucji i niemoralno-
ści.

P. ambasador Laroche odpowie-
dział prez. Kaplickiemu obszernym

obycazje panujące w

 

jąc na ten temat polemizować, uwa-
ża za godny ubolewania rozgłos, na-
dany temu listowi, zwłaszcza, że „te-
$o rodzaju uwagi, wychodzące z pod
pióra pierwszego dostojnika sławne”
$o miasta, przedrukowane w poważ-
nych dziennikach, zyskują w ©
czach czytelników autorytet 1 wy”
razistość, jakich nie miożna przypi-
sywać opinjom dziennikarza nie o'
barczonego odpowiedzialnošcią“.

Wikońcu p. Larocde zapewnia, że
wzruszające wspominenia, jakie w
nim pozostawił pobyt w Krakowie,
zatrą w jego pamięci, to co się łą-
czy z ostatnim incydentem. |

Na marginesie tej koresponden-
cji (ogłoszonej w „Gaz. Polskiej”)
należy dodać, że osoby odpowie-
dzialne winny się dobrze namyśleć,
nim napiszą i ogłoszą swe protesty.
Przy ambasadzie naszej w Paryżu
jest grubo opłacany referat propa”
gandy kulturalnej, Zajmuje go po”
eta Jan Lechoń. Czy nie byłoby wła-
ściwszem, aby albo on, albo za jego
pośrednictwem, prez. Kaplicki wy”
stat do redakcji „Voila'* sprostowa-

 nie, które tygodnik ów musiałby za* '
mieścić? Możnaby podobny protest
ogłosić i w innych pismach  francu-
cuskich. Byłoby to chyba skutecz-
niejszem, gdyż napiętnowałoby ©-
szczerców w opinji francuskiej, któ-

listem, w którym pisze z wielką | rą oni chcieli nastroić przeciw Pol-
syimipałją o Krakowie, zapewnia, że ,sce.
„uznanie, jakiem Kraków, cieszy się
we Francji, nie wydaje mu się w ni-

. PA

SZCZAWNICKA JÓZEFINA
czem na szwank narażone* i przy- Usuwa chrypkę i zaflegmienie w grypie.

pomina, że przybywający do Polski
Francuzi „uważają odwiedzenie Kra
|kowa za prawdziwą pielgrzymkę hi-;
1 storyczną i artystyczną”. Artyści i
uczeni francuscy poświęcili i pošwię-
cają wispaniałe prace krakowskim
zalbytkom artystycznym, a obecnie
przy poparciu rządu francuskiego
przygotowuje się specjalne studi'um
o ołtarzu Wita Stwosza w kościele
Marjackim.

P. Laroche wspomina następnie,
że z przykrością znalazł w liście p.
Kaplickiego ustęp o „mętach spo:

!

š. p. Augustowski byl jednym z inį-|

Korfanty składa prezesurę Ch. Dem.
Katowicka „Polonia* donosi,

 

laproszenie malarzy litewskich
Prasa kowieńska (z 3.IV. 1935):

„Musu Rytojus“ podaje,
dniach g:upa litewskich malarzy
„Ars“ otrzymała * zaproszenie. od
malarzy polskich do Warszawy.
Malarzom litewskim  zaproponowa-
no urządzenie w Wanszawie wysta-
wy swych obrazów.

Polska krajem
wynalazców.

"Według danych Państw. urzędu
i patentowego, Polska jest krajem,
zgłaszającym największą ilość wyna”

że ował się nowy zarząd wojewódzki z lazków w Europie. Niestety jednak
w sobotę popołudniu odbyło się w| prezesem Wojewódzkim  Korfantym wynalazki te przeważnie nie są za-
Katowicach pełne posiedzenie człón| na czele. Wobec złożenia przez se- twierdzańe, |
ków  nowowybranej Rady Woje-| natora Korfantego prezesury zarzą”, Np. w roku ubiegłym zgłoszono
wódzkiej i Zarządu Wojewódzikiego|du wojewódzkiego Stronnictwa, Ra- do Państwowego urzędu patentowe-
dła Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego ida i Zarząd Wojewódzki jednogłoś- go 1127 wynalazków, z czego za-
Polskiego Stronnictwa Chrześcijań- | nie uchwaliły rezolucję nie przyjmu” twierdzono 459; natomiast w Niem"
skiej Demokracji pod przewodnic*;jącą do wiadomości rezygnacji sen. czech w tym samym olkresie czasu
twem wiceprezesa posła d-ra Temp-
ki.

Na posiedzeniu tem ukonstytu”,

|
į
zaufanie.

Korfantego i wyražajacą mu pełne zgłoszono 680 a zatwierdzono 393.
Najwięcej wynalazków  zgłasza-

cwicze | ją mieszkańcy Warszawy.

Pošrednicy
aktualnošci.

Znamy ich wszyscy. Na ulicach
stenczą siężkie bryły kiosków. Albo
brzęczy głośny, przeciąły krzyk: naj
nowsze wiadomości... gazetaaa... tył
ko pięć groszy...

Rodchodzę do kiosku. Cały opię-
ty kolorową układanką z pism. Ot-
wiera się lufcik. Aby mieć jakiś mo-
ment zaczepienia, kiupię ' idzięsięć
„klubów, Moje pytania wzbudzają u
miłej, smagłej brunetki błysk niepo*
koju i żachnięcie się.  Miniejwiecej
zrozumiałem o co idzie. Pośpieszy-
łem z zapewnieniem: Nie jestem, pro
szę pani, ani sekwestratorem, ani ja-
kimś innym przykrym  „gościem”.

robku — skrzywiła się.
|  — Panie, co to za przedsiębior:
lstwo! Ot, wprost końca z końcem
nie można powiązać. Widzi pan, jak
mało kupujących.

Rzeczywiście. Stoję od kilku mi-
nut, nit nie podszedł. Dzieje się to
na rogu jednej z najbardziej ruchli-
wych ulic.

Cóż dopiero mówić o dalej od
śródmieścia odrzuconych punktach.
Tam często nie opłaca się siedzieć
przez cały dozwolony czas, bo wy”
czekiwanie jest bezpłodne. Po szó-
stej.prawie niema żadnego ruchu.

Co ma największy popyt — tego
nikt nie umiał dokładnie, wyraźnie
powiedzieć. Rozimaicie bywa. „Idzie|
i to, i tamto” — informuje melancho-
lijnie młody mężczyzna.

‚ Zarobki ze sprzedaży pism uzu-

marznąć. Nie pomaga okutanie się
w parę watowanych, zniszczonych

| paltotów. Do nóg zimno szybko do-
jstaje się nawet przez wojłoki.

Wreszcie obdarci chłopcy. Prze-
biegają po ulicach z głośnem nawoły*
waniem. Pod pachą trzymają biało -

| czarną plikę gazet. Zazwyczaj pię-
| ciogroszówek.

jednego. Oczywiście,
zaczynam kupienia gazety.
Ich sytuacja przedstawia się naj-
gorzej. Zarobek dzienny bardzo czę-
sto nie przekracza 30 groszy. 30 gro”
'szy za niezmordowane, uciążliwe ga-
„nianie, za zdzieranie gardła i wałę-
,sanie się na chłodzie,

Łapię

 
czemi słowami odpowiada.

 

nie można wszystkiego rozsprzedać.
Chciałbym o was napisać w gazecie.

Uśmiechnęła się. Zacząłem inda-
$ację,

Kioski są czynne od 7-ej rano do
11-ej wieczór. Trzeba więc przez sze
snaście godzin warować, czea `

klijentelę. Dobre to latem, ale teraz|
ciągle jeszcze jest zimno. Nie wszyst|

| zawsze jest popyt. Temu pięć sztuk, i kań nawet.
'innemu całe pudełko. Tak jakoś.
idzie.

$czasopism BEmae” oda e | cych z kina z propozycją kupienia
: ы _ RE zą przy swoich prymitywnych kon-, gazety „bo tam pisze sia, jak Hitle-

kich stać DA SPRAWNIEpiecyka. tuarach (— pionowo  nwtawionych ra zabili”. Inna rzecz, że z takiemi
Panienka okazała się rozmowna.' ściankach, skleconych z e»: desek. pomysłami trzeba postępować oglę-

Słowa popiera barwną gestykulacją i W; i i i i ; - $'kKulacją 1 iatr tyrpie poprzypinane pinesk - dnie. Można co oberwać. Or yma
wyrazem twarzy. Na zapytanie o za- : REA. K # В Wa rz ёmi pisma. Trzeba przez cały dzień niemiłą nauczkę od jakiesoś oburzo-

 
|

pełnia sprzedaż papierosów. Na te|Załazi wtedy do sklepów, do miesz”; filantropja

|

jstrożnie. W danym wyp
Niektórzy odznaczają się szcze”; dziłem .chłopakowi przykrość,

2 : gólną pomysłowością, zmystem han-į
O Niższe stanowisko zajmują — je- | dłowym. Słyszałem jednego z nich ręce przepływa lwia część pism i ga-
na śli zacząć szczeblować — sprzedaw” |jak wieczorem czyhał na wychodzą-|zet.Oni pośredniczą na odcinku imię-

nego zdawałoby się tem niewinnem
kłamstwem — jegomościa.

Wśród tych wynędzniałych chłop
ców są jednostki ambitne w najlep”
szem znaczeniu. Miałem raz charak-
terystyczny wypadek, wypadek ma-
jący posmak „papierowego, literac-
kiego fałszowania rzeczywistości—
jak to lubią mówić domorośli scep-
tycy.

Przyłączył się do mnie mały
ehłopak z prośbą „abym kupił ostat-
nią gazetę. Chciał już iść do domu.
Rodzaj gazety nie nęcił mnie, To też
dałem mu 10 groszy, nie biorąc jej i
poradziłem, aby spróbował jeszcze
komiuś ią sprzedać. Napróżno. Ko-

Rękawem wyciera nosa,pojedyń ,niecznie wetknął mi ją. Otrzymałem
wvimówkę: on jest sprzedawcą, a nie

— Najgorzej — skarży 51е — śdy jakimś tam.
Będę miał doświadczenie. Z t. zw.

należy postępować ©-
adku wyrzą-

Pośrednicy aktualności. Przez ich

dzy redalkicją — producentem a nie-
znanym tłumem konsumentów.

' Husz.

SZ A ъ

że w tych
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Kronika
Specjalne ulgi dla Wileńszczyzny w spłacie.

zaległych składek ogniowych.
Na wniosek władz wojewódzikich

w Wilnie, przyznał Zakład Ubezpie-
czeń Wzajemnych specjalne ulgi w
spłacie zaległości składek ognior
wych rolnikom w województwie wi-
leńskiem,

Zaległości, powstałe od 1932 ro-
ku, mają być spłacane przez rolni-
ctwo wileńskie świadczeniami w na-
turze, które będą zużyte przez sa
morządy na akcję inwestycyjną, zwią
zaną z podniesieniem stanu bezpie-

Bezrobotni domagają się
- šwietami.££ „®

Dziś rano przed lokalem Pań-
stwowego Urzędu Pośrednictwa Pra-
cy zgromadziło się kilkuset bezro-
„botnych, którzy żądali pracy w okre”
sie przedświątecznym. Bezrobotni

Kontrola magistracka przedsiębiorstw
wileńskich.

Zarząd miejski w Wilnie, jako

DZIENNIK WILENSK!

wilenska, |

czefsiwa przeciwpožarowego. Rėow-
noczešnie umarzane będą odsetki od
zaległych sum.

Również w województwie nowo”
gródzikiem zastosowano dalekoidące|
ulgi w spłacie zaległych składek og-
niowych. Płatnik, znajdujący się w
trudnych warunkach  materjalnych,
wpłacający składkę bieżącą, ma roz|
łożoną na raty kilkuletnie spłatę za-|
ległości, powstałych dy 1932 roku.

pracy przed

wyłonili następnie ze swego grona
| delegację, która udała się do Urzę-
idw Wojewódzkiego i przyjęta zo-
stała przez radcę Trockiego z wy-
działu zdrowia i opieki społecznej.

 

Jednocześnie zarząd miejski|    władza przemysłowa pierwszej in* sprawdzi czy sklepy typu jadłodajni:

stancji, wkrótce przystąpi do spraw” |jak restauracje, cukiernie, kawiar”

dzania, czy przedsiębiorstwa handlo- | nie, piwiarnie, jadłodajnie i t. p., któ-

we, przemysłowe i rzemieślnicze zo-,re są otwarte po godzinie 19-tej,
stały zarejestrowane ido karaniawła posiadają zaświadczenie Ikoncesyjne

ścicieli tych przedsiębiorstw, które na prawg prowadzenia tego rodzaju,

Wtorek, 9 kwietnia.
raistas —

Przeciw karze śmierci.

   

 
urzą dziło przed więzieniem Wansworth w Lon-

dynie demonstrację.
„Tow. do zwalczania kary śmierci”

ra dAL Aasimerai TLS OA

Szczara pod Słonimem wystąpiła z krzegów.
SŁONIM (Pat). W związku ze nietylko pobliskie nisko położone

znącznem ociepleniem się oraz skut- ogrody i place, lecz także otoczyła

kiem opadów atmosferycznych, tartaki Fajna i Kancepolskiej i zbli”

dotychczas nie dokonały rejestracji | zakładów. Za nieposiadanie za-, trwających od kilku dni, stan wody

swoich przedsiębiorstw. Prawo prze” | świadczeń koncesyjnych zarządmiej- na Szczarze w Słonimie uległ dal-

mysłowe za _ niezarejestrowanie
przewiduje kary grzywny do 1.000 zł.
i areszt do dni 14.

_ JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
— W dalszym ciągu  pogodó

zmienna z zachmurzeniem dužem,
z przelotnemi opadami. 3

Došė cieplo.
Umiarkowane, chwilami poryw-

ste, wiatry z południo-zachohu i ze-

chodu.
= DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 ke

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Filemonowicza

i Maciejewicza — ul.
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie na przedmieściach prócz

Šnipiszek, ;

URZĘDOWE.

— wojewódzkie Biuro Fundu

szu Pracy. W związku z wejściem

w życie od dnin 1 kwietnia r. b

Rozporządzenia Prezydenia Rzeczy-

pospolitej Polskiej z dnia 24 paź

dziernika 1934 r. o połączeniu Fun-

duszu Bezrobocia z Funduszem Pra

cy, wszystkie agendy i czynności

Obwodowego Biura Funduszu. Bez-

robocia przyjęło od dnia 1-IV-1935 r.

Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy

w Wiinie ul. Jakóba Jasińskiego

Nr. 7 m. 4.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Żarząa Źwiąznu Księgo-

wych Oddział w Wilnie zawiada

mia, iż w piątek dnia 12-go kwie-

tnia r. b. o godz. 19-ej w lokalu

Oddziału ul. Mickiewicza Nr. 24

m. 3. wygłoszone zostaną referaty:

1) P. Dyr. Jakób Malicki a) spra-

wa ubezpieczeń społecznych b) o

zawodzie księgowego.

2) P. Prof. Adam Bildzlukiewicz.

Szacowanie remanentu przy inwen-

taryzacji.
Wstęp wolny.

Jedzryby- TL"
POŻAR W PRACOWNI SZEWCKIEJ.

W. dniu 7 b. m. o godz. 20 w pracowni

obuwia Załmana Gołodźca (Zawalna 43)

wybuchł z nieznanej przyczyny pożar. Pra-

cownia uległa częściowemu zniszczeniu.

ZATRUCIE SIĘ SPIRYTUSEM

METYLOWYM.

W dniu 7 b. m. Pogotowie Ratunkowe

dostarczyło do szpitala św. Jakóba Rober-

ta Stankiewicza (Kurhany 8) z objawami

zatrucia się spirytusem metylowym. Stan

chorego jest bardzo ciężki. Przyczyńy za-

machu samobójstwa narazie nie ustalono.

Wielka Nr. 29 i;

| zultaty nie są jeszcze wiadome.

ski jest uprawniony do zamykania|
tych zakładów.

szej zwyżce. W. niedzielę 7 bm. wy”

|ża się do ulicy Solnej, Więziennej,

| Długiej i innych. Narazie niema nie-

| bezpieczeństwa powodzi.

nosił on ponad 140 cm. Woda zalała|

———-——>—o———oopoupoposopopo"r"EHL"0

'Zamach na życie siędziego Sądu 6rodzkiego w Łyntupach
| W dniu 8 b. m. w miasteczku
i Łyntupach, pow. święciańskiego, w
godzinach rannych teren Sądu
| Grodzkiego był widownią wstrząsa-
jącej tragedji, której echa szybko ro-
zeszły się po całej Wileńszczyźnie.

NIEOCZEKIWANY WYPADEK. |

W, dniu wiczorajszym w.
|larji Sądu Grodzkiego o godz. 8 mia, |
45 sekretarz sądu Erazm Januszkie-|
wicz strzelił kilkakrotnie > pisto“|
letu do sędziego Ryszarda Kuźmiń-
skiego, ciężko $o raniąc. Następnie
Januszkiewicz, strzelając sobie w
skroń, popełnił samobójstwo. 

l

ŚMIERTELNE STRZAŁY.
i

Strzały oddane były w chwili,
gdy sędzia Kuźmiński stał niedaleko
od biurka.
W tym momencie Januszkiewicz

porwał błyskawicznym ruchem z
biurka rewolwer, strzelając z niego
czterokrotnie w stronę sędziego.
Dwa strzały trafiły w okolicę klatki
piersiowej, jeden w szczękę i jeden
|w rękę.

Gdy sędzia Kuźmiński padł nie-
przytomny na ziemię, Januszkiewicz
przyłożył rewolwer do swego czoła,
celnym strzałem pozbawiając się
życia. Śmierć Januszkiewicza nastą-
piła natychmiast. /

PRZEWIEZIENIE RANNEGO
DO SZPITALA.

( Ponieważ stan rannego sędziego
wymagał natychmiastowej operacji,
zanim mogłaby nadejść spodziewana
pomoc lekarska z Wilna, mimo bar-
dzo ciężkiego stanu przewieziono
go do szpitala w Święcianach. Tu
poddano rannego operacji, której re”

 

TŁO DRAMATU.
Sekretarz sądu Januszkiewicz za

nadużycia i różne wykroczenia był
zawieszony od pewnego czasu w
czynnościach sekretarza. Tragiczne”
go dnia, zaraz po przyjściu do sądu,|
sędzia Kuźmiński wręczył Janusz-|
kiewiczowi dekret o zwolnieniu z
posady, jednocześnie żądając wyda*;
nia akt i dokumentów. |

Wówczas padły z rąk sekretarza:
sądu mordercze strzały. :

  

WRAŻENIE W OKOLICY

Wypadek ten wywarł wstrząsa-
jące wrażenie w Łyntupach oraz ca-
łej okolicy, a wiadomość o nim, któ”
ra nadeszła w ciągu dnia do Wilna,
przygnębiła sąd wileński.

Sędzia Kuźmiński' stanowisko sę-

I WILNIE.

dziego grodzkiego w Łyntupach objął

przed paru miesiącami, zyskując so”

bie dobrą opinję wśród miejscowego

społeczeństwa jako sędzia, a wśród.

podwładnego personelu jako zwie-

rzchnik.

kance- |(PASSATRESTA 2 BENRZZYAD.ERO TREOOREAEONECZOWOSIGE

12-letni chłopiec rozerwany wybuchem

zapalnika od pocisku armatniego.
BRASŁAW. Na drodze między

zaściankiem Kaminiszki a kol. An-

talga, gm. rymszańskiej, znalazł w

dniu 5 b. m. Antoni Duden, lat 12,

zapalnik od pocisku  armatniego.
Zapalnik eksplodował, Duden po-
niósł śmierć na miejscu.

Złodzieje splądrowali plebanię

w Murowanej Oszmiance.
POW. OSZMIANA. W nocy .z

na 3 b. m. w nieobecności księdza

Władysława Matulisa skradziono z

plebanii w Murowanej Oszimiance

800 zł. w gotówce, browniag i umo”
wę rejentalną na kupno ziemi. Do”

ohodzenia wszczęłto.

Zakończenie śledztwa bandy fałszerzy
monet.

Ze Święcian donoszą, iż zostało

tu zakończone śledztwo w sprawie

bandy fałszerzy 5 i 10 zł. monet.

Falszerzy, po zbadaniu, z polece-

nia władz śledczych osadzono w wię”

zieniu.

Nieszczęśliwy wypadek na stacji
Kelonja Wileńska.

Dnia 7 b. m. Michał Wierzyński,
lat 17, mieszkaniec Mołodeczna, na
przystanku kolejowym Kolonja Wi-

leńska usiłował wskoczyć do pocią-
gu, lecz upadł, doznając potłuczenia

Pożar we Wsi
POW. WILEJKA. Wie wsi Krasny”

Brzeg, gm, kurzeniewsikiej, wybuchł

5 b. m. pożar z nieustalonej dotych-

głowy i złamania prawej nogi wyżej
kolana. Wierzyńskiego przewiezio-
no do szpitala żydowskiego w stanie
ciężkim.

Krasny-Brzeg.
czas przyczyny. Spaliło się 5 chle-
wów, spichrz i 2 konie na szkodę
Józefa Rogacza.

 

Zatrzymanie kandy cyganów na granicy
litewskiej.

W nocy z 6 na 7 b. m., podczas

przekraczania granicy litewskiej,

 

MASOWA KRADZIEŻ BIELIZNY

ZE STRYCHU.

W nocy z 6 na 7 b. m. ze strychu

domu Nr. 12 przy ul. Piaskowej, na szkodę

lokatorów Stanisława Słonimskiego, Wa-

lerji Pochowskiej,

Piotra Piotrowskiego, skradziono bieliznę,

wartości 460 zł. Dochodzenie w toku.

Wiktorji Kisterowej i,

zatrzymano bandę cyganów w ilości
5 osób, która nielegalnie dostała się

|z Libwy w okolicach Loždziej. Jedes
|z cyganów, niejaki G. Chłomuszka,
pochodzący z Rumunii, jest poszuki-
(wany przez władze za morderstwa
| 45-letniego kupca Chaima Lewina.

 

Popierajcie Polską Macie Zz
į $zkeoiną.
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"As lotnictwa polskiego w Wilnie.
Wiem, że zajął drugie miejsce.

Wiem, że leciał na złamanie karku,

ale czy jest kapitanem, czy porucz-

njkiem, jak Boga kocham, nie pamię-

tam.
Nazywa się Stanisław Płonczyń-

ski, który w ostatnim Challengeu

zdobył dla Polski zaszczytne drugie
aniejsce,

Jak wygląda? Co robi? Co my“

śli o karjerze lotniczej? Pytania te i

szereg innych cisnęły mi się do gło-
wy, gdy dowiedziałem się, że as łot-
mictwa _ polskiego przyjechał do
Wilna.

Postanowiłem natychmiast
baczyć się z nim.
— Numer 41 pokoju na

$órze, w korytarzu na lewo.
— Dziękuję bardzo panu za in-

formacje, ale może będzie pan ła”

skaw — zwracam się z zapytaniem

do hotełowego, powiedzieć mi, czy

pan Płonczyński jest kapitanem, czy
porucznikielm ?

Nie wiem!
Nie zrażam się tem niepowodze-

niem. Chciałem bowiem wiedzieć

zgóry, jak mam tytułować mistrza,
z którym za chwilę będę rozmawiał.

Stukam palcem w białe drzwi
pokoju Nr. 41 Hotelu Georges'a,

i, — PROSZĘ!
— Pan pozwoli, že się przedsta-

wie... įestem dziennikarzem. Chciat-
bym bardzo usłyszeć od pana kilka
przynajmniej zdań co do projektów
na przyszłość i oczywście, jeżeli pan

kapitan będzie łaskaw, to może po”
dzieli się pan z czytelnikami minio-
nemi wrażeniami.
— Po pierwsze nie jestem kapi-

tanem, a po drugie nie mogę nic mó-
wić. Jestemi teraz cywilem. Pracuję
w „Polskiej Linji Lotniczej Lot”.
— Jakto, więc pan lata jako...

pilot, wożąc spieszących za intere-
sami pasażerów?
— A cóż w tem dziwnego. Lata"

łem po całej Europie. Znam wszyst-
kie lotniska, a teraz zostałem przy”
dzielony na linję Warszawa — Wil-
no — Ryga — Tallin.

Po kilku minutach rozmawiamy
z sobą zupelnie swobodnie. Częstu-
jemy się wzajemnemi papierosami, a
mój szanowny przedmówca widać nie
spieszy się wcale, więc rzucam zu”

pełnie zdawałoby się nie na temat

pytanie: ы
— Kiedy pan miał urlop?

Roześmiała się sucha twarz Płon-
czyńskiego. Jest widać zadowolony.
Cieszy się wspomnieniami.
— Byłem na urlopie w Zakopa-

Z0-

samej

nem. Jeździłem 6 tygodni na nar-
tach. O, narty i samolot, to są moi
przyjaciele. To są  umilowane

У.
Niech pan tylko nic nie pisze,

bo doprawdy ja nie mogę opowiadač
o sobie.

Uspokajam, że postaram się nie
zrobić mu przykrości i jeżeli coś na”
piszę, to nie będzie mu przykre.
Na samo słowo Challenge, jakkgdy-

by drgnął na chwilę.

DZIENNIK WILEŃSKI

ii

!

i

|

dołu  Oxiord.

 

— Ile mae pan już przelatanych

kilometrów?
— Śmigła moich samolotów na-

kręciły już 820 tysięcy kilometrów.

To jest coś, to kawałek pięknej

drogi. :
— Ježdzi pan teraz Fokkereim?

-— O jak pan brzydko mówi. Jak
można mówić jeździ. Ja — i my

wiszyscy latamy. Lotnicy nie zmo-
szą słowa „jeździ — co znaczy

— lata — to rozumiem!
Trzeba przyzwyczajać wszystkich
entuzjastów sportu lotniczego, by
zaczęli mówić językiem właściwym.
Zupełnie to inaczej brzmi.

Otóż mają być niebawem zorga”

nizowane przez „Lot“ prėbne loty

nad Wilnem. Będę mógł pana po“

wozić. :
— Serdecznie dziękuję. Skorzy-

stam z okazji, a mam wraženie, že

nazwisko pańskie ściąśnie moc ludzi

na Porubańek.
Cielkaw jestem, jakie są teraz

pańskie wrażenia po przeżyciu 6

miesięcy od chwili odniesienia tak

wspanałego zwycięstwa nad Niem-

camii.

— Myślałem, że wsiąknę gdzieś

na trasie. W Berlinie miałem prze”
cież defekt w silniku, a po samo“

dzielnełm naprawieniu musiałem ko-

niecznie zrobić etap, a raczej odra-

zu dwa etapy 1600 klm. Do Bor-

deaux przyląciałem 20 minut przed

zamlknięciem mety.
Raid zżarł mi nerwy. Weźmy ta”

kie chociażby Pireneje. Niektóre

szczyty mają do 3 tysięcy metrów.

Leciałelmi razem z Kanpińskim, któ”

|ry wpakował się w wąwóz i potem

jeździ?

 

imusiał wycofać się zupełnie z wy-.

| ścigu, a leciał potem tyliko dla mego

|towarzystwa. O tych wszystkich
przygodach imożna książkę napisać.

Roboty miałem pełne ręce, a
przecież w Challenge'u startowałem
już drugi raz. Pierwszy mój występ
był w 1930 roku. Wówczas zająłem
jedno z czołowych miejsc wśród Po-
lalków, a w 32 roku przy oddawaniu
maszyny oberwały mi się skrzydła
i musiałem zostać na ziemi.
— Od jak dawna pan lata?
— Od 1921 roku, Nie miałem

jeszcze ani jednego poważniejszegó
wypadku, a co ciekawsze, że na
liniach lotniczych ,„Lot' nie było ani
jedneśo wypadku śmiertelnego.

„Karpińszczak' ma przecież prze”
latanych 830 tysięcy klmtr. i w cza”
sie lotów pasażerskich nie miał naj-
mniefsześo defektu. Jest to bardzo
rzadki wypadek.

Opowiadanie Stanisława  Płon-
czyńskieg ozostało przerwane:

— Za pięć minut odiazd. Samo-
chód już podany.

" Płonczyński zaczyna pakować
rzeczy. Prosi, żebym jeszcze posie”,
dział. Zabiera małą walizeczkę lot"
niczą, wklada płaszcz lotniczy i na
pożegnanie ściska mi mocno dłoń.,

: Jarwan. |— šPiew, Eugenja

|

4

| całego zespołu oraz statystów.

: efektownemi baletami.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8-ej wiecz. — misterjum pasyjne w

XIII, obrazach „Golgota — w wykonaniu

Chór pod

Do-
kier. Adama Ludwiga. Ceny zniżone.

| chód przeznacza się na ufundowanie bibljo-

teki Zw. Intel. Kat.

„Jutro, o godz. 8 w. Koncert prof. Alek-

sandra Wielhorskiego.

Jutrzejsza popołudniówka „Golgoty*.

Jutro o godz. 4 — misterjum pasyjne „Gol-

gota“.
:

Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Wiktorja

li jej huzar”, Dziś po raz ostatni piękna op.

| Abrahama „Wiktorja i jej huzar“. W,

lach głównych J. Kulczycka i K, Dembow-

ski. Pozatem udział bierze cały zespół ar-

tystyczny. Ceny propagandowe.

— „Domek z kart“ po cenach propa-

gandowych. Jutro urocza komedja muzycz-

na Granichstaedtena „Domek z kart“, uję-

ta w 7 barwnych obrazów, urozmaicona

ro”

— Czwartkowa premjera w „Lutni“,

W. czwartek najbliższy wejdzie na repertu-

ar pełna humoru, życia i zabawnych sytu-

acji melodyjna op. Ziehrera „Wesoła Para”,

, którą reprezentować będą: Halmirskai Ta-

'trzański, w otoczeniu całego zespołu arty-

stycznego pod režyserją M, Domosław-

` skiego.

 

„Golgota“
na rzecz Zw. Polsk. Int, Katolickiej.

Dziś w Teatrze na Pohulance o

godz. 8 wieczorem odbędzie się

przedstawienie misterjum pasyjnego

„Golgota” na rzecz czytelni i bibljo-

teki wiedzy religijnego Związku

Polskiej Inteligenc'i Katolickiej. Вг

lety do nabycia w kasie teatru.

Ze srebrnego ekranu.
‚ „MARZĄCE USTA” W KINIE „PAN”*.

„., Tytuł filmu, nie mający nic wspólnego

z” akcją ani z treścią. Również nie można

powiedzieć, aby eanemiczna Elżbieta Ber-

$ner posiadała marzące usta. Jest to jedna

z . majbrzydszych aktorek filmowych,

jakie ostatnio ukazują się w głównych ro-

lach. P. Bergner gra bez zarzutu, lecz mi-

mo to mie robi wielkiego wrażenia na widzu.

Treść filmu dość pospolita. Powieść

Bernsztejna jest o wiele ciekawsza. Wina

reżysera P. Czinnera, iż sporządził sce-

narjusz niezupełnie trafny, skutkiem czego

całość filmu jest naciągnięta. Skrzypek

kocha swoją młodą żonę, jest nią zachwy-

conv i żyje tylko dla niej. Żona skrzypka

(p. Bergner), kochając męża, nudzi się jed-

nak jego ustawicznem towarzystwem i

wreszcie, spotkawszy t. zw. swój typ, Za-

kochuje się w przyjacielu męża, skrzypku

o światowej sławie. Na tem tle następuje

rozdwojenie uczuć. Nie-widząc innego wyj-

ścia z tego błędnego koła, popełnia samo-

bójstwo.
Dodatki rysunkowe kolorowe niecie-

kawe. Dodatek sportowy dobry w samem
ujęciu i tempie, lecz miłośnicy sportu nic

> niedo nie skorzystają. (H. Sz.)

Z za kotar studio.
Mistrz Paderewski słucha swego koncertu

z przed 50-u lat.

Gdy cofniemy się myślą do ostatnich

50-u lat, wydaje się nam, że okres ów leży

-w dalekiej, odległej przeszłości. Rok 1875

— to dopiero dwa lata po śmierci Wagnera,

, żyje jeszcze Brahms, żyje Liszt, Verdi.

„Ryszard Strauss stoi dopiero na początku

"swej twórczości, a impresjonizm niewyraź-

| nie zaczyna zarysowywać się na horyzoncie

| muzycznym. I nieprawdopodobnem wyda-
1

 

je się nam, że wówczas już komponował,

tworzył, grał przed publicznością, ten tak

dzisiejszy, tak bliski nam wszystkim mistrz

fortepianu Ignacy Paderewski. Młody, bo

zaledwie 25-ni artysta, wystepuje po raz

pierwszy ze swym własny: koncertem kom

pozytorskim przed warszawskiem forum pu-

blicznem.

Nie zawiódł oczekiwań pierwszy  kon-|

cert Paderewskiego w Warszawie. Już

wtedy bowiem posiadał Paderewski w pal-

cach swych znakomite opanowanie instru-

mentu, a w tece kompozytorskiej pokaźny

zapas utworów. Szereg z nich stanowiło

repertuar tego warszawskieńo debiutu. re-

pertuar, który w formie avientycznej usły-

szą radjosłuchacze rozśłośni polskich w

transmisji z Resursy Obywatelskiej dnia
9,IV o godz. 20.00 (wtorek).

Koncert, transmisowany przez radjo-

stację warszawską, posiadać będzie orygi-

nalną postać koncertu sprzed lat 50-u. Inni

będą tylko wykonawcy: Aniela Szlemińska

Umińska (skrzypce) z
towarzyszeniem fortepianowem prof. Lud-

wika Ursteina, oraz pianiści: Zygmunt Dy-

7

gat i Aleksander Brachocki, obaj ucznio-

wie Paderewskiego, co daje gwarancje, że

intencje Mistrza zostaną w pełni zachowa-

me, tem więcej, że artyści grać będą na

fortepianie Kerntopfa, na którym również

Paderewski grał przed 50 laty.

Prelekcję przed koncertem wygłosi

prof. St. Niewiadomski.

Dzięki transmisji radjowej do Szwaj-

carji, Mistrz Paderewski będzie mógł wy”

słuchać tej ciekawej audycji, która będzie

dla Niego wzruszające” wspomnieniem.

Polskie Radio Wilno.
Wtorek, dnia 9 kwietnia 1935 r.

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka

społeczna. Giełda rolnicza. 8.00: Audvcja

dla szkół. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03

Kom. met. 12.05: Koncert. 12.50: Chwilka

dla kobiet. 12.55: Dziennik południowy.

13.05: Z oper francuskich. 13,45: Z rynku

pracy. 13.50. Codz. odc. pow. 15.45: Kon-

cert ork. P. R. pod dyr.Józefa Ozimińskie-
, go. 16.30: Kwadrans skrzypiec. 17.15: Kon-

cert kameralny w wyk. Kwartetu Smycrko-
wego Członków Ork. Filh. Warsz. 17.50:

Skrzynka językowa. 18.00: Arje i pieśni w
wyk. Stanisława Podgórskiego. 18.15: Au-
dycja poetycka „Jak Kasprowicz”. 18.30:
Koncert reklamowy. 18.40: Życie artystycz-

ne i kulturalne miasta. 18.45: Koncert dla
młodzieży. 19.15: Ze spraw litewskich. 19 35
Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wiad. sporto-

| we ogólnopolskie. 19.35: Płyty. 20.00: W

 piędziesięciolecie pierwszego koncertu kom
| pozytorskieśo Ignacego Padarewskiego. W

| przerwie Dziennik wieczorny. 22.00: Z wy-

gorów w Gdańsku — felį. 22.15: Koncert

mandolinistów.. 22.45: Tradycje i zwyczaje

angielskie — felį, 23.00: Kom. met, |

Środa, dnia 10 kwietnia.
6.30: Pieśń. 6.33: Pobudka do gimna-

styki, 6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka.

1.15: Dziennik poranny. 7.25: Muzyka. 7.50:
Audycja lniarska. 7.55: Giełda rolnicza.
8.00: Audycja dla szkół, 11.57: Czas. 12.00:

Hejnał. 12.03: Kom. met, 12.05: Utwory
Mozarta (płyty). 12.50: Chwilka dla kobiet.

12.55: Dziennik południowy. 13.00: Kon-
cert ork. salonowej Zdzisława Górzyńskie-
go. 13.50: Odcinek powieściowy. 15.45: Ze-
spół F. Dzierżanowskiego, W. Suchockiego
i Kazimierza Szerszyńskiego (piosenki).
16.30: Wpływ wiosny na cerę — odczyt.
16.45: Urbano i Kurenko na płytach. 17.00:
Koncert solistów. 17.50: Książka i wiedza
— odczyt. 18.00: Koncert na teorbanie ar-
tysty-kobziarza Włodzimierza Szulca. 18.15:
Wesoły sketch. 18.30: Audycja dla dzieci.
18.40: Życie artystyczne i kulturalne mia-
sta. 18.45: Recital fortepianowy prof. Ale-
ksandra Wielhorskiego. 19.15: Przegląd li-
tewski. 19.25: Wil. wiad. sportowe. 19.30:
Wiadomości sportowe ogólnopolskie. 19.35:
Koncert chóru „Harmonja”. 19.50: Felieton
aktualny. 20.00: Fragmenty z „Dzwonów
Kornewilskich" Planquette'a (płyty). 20.45:

. Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy
i żyjemy w Polsce? 21.00: Koncert Chopi-
nowski w wyk. Bolesława Kona. 21.30:
Audycja pogodna w opracowaniu Konstan-
tego Gałczyńskiego. 21.40: Koncert lau-

„reata I-go Międzynarodoweśo Konkursu
skrzypcowego im. Henrvka Wieniawskiego
w Warszawie. 22.00: Koncert reklamowy.

122.15: Koncert życzeń (płyty). 23.00--23.05:
; Kom. met.

i
|PETA TARRTAEISTTTKD
| Walka z zichwałą
ж
„żebraniną i włóczęgostwem.

W. związku z przedsięwziętą przez
(władze adjmimistracyjne akcją w kie”
runku zwalczania żebractwa i włó-
częgostwa w Wilnie, wczoraj staro-
sta grodziki ukarał w trybie admini-
stracyjnym 6 osób dwudniowym
bezwzględnym aresztem, ujętych
przez policję na zuchwałej żebrani-
nie,

Najście na piekarnię.
Wizoraj w południe kilku osob”

ników dokonało najścia na piekar-
nię Kondratowicza przy ul. Wileń-
skiej 28. Dzięki interwencji policji
właściciel piekarni strat nie poniósł.
Zatrzymane zostały 2 osoby. Po-
dobny wypadek notowano w innej
piekarni na terenie Wilna.

OFIARA POKĄTNEJ AKUSZERJI

W. dniu wiczorajszym do szpitala św.

Jakóba przywieziono w stanie nieprzytom-

nym niejaką Annę Mierzaniec, z zawodu

służącą (Targowa 15), Chora po niedozwolo-

nych zabiegach akuszeryjnych, dokonanych
przy ul. Piłsudskiego 13, zmarła w szpitału
przed dokonaniem powtórnej operacji.

PRZERWANIE PRODUKCJI SAMOGONKI

NA ŚWIĘTA.
W folwarku Sidoryszki, gm. kudelskiej,

policja' ujawniła dobrze zakonspirowaną
tajną gorzelnię. Konkurent monopolu pań-

„stwowego w osobie Ignacego Steckiewicza

został aresztowany na gorącym uczynku

pędzenia samogońki. Podczas rewizji zna-

leziono 16 większych flaszek samogonki i

aparaty.

p



Człowiek, który żenił się 80 razy.
Rumunja ma nielada sensację. Najwięk-

szy oszust matrymonialny naszych czasów|

DZIENNIK WILEŃSKI

„przemysłowców, wdowy po zamożnych
| właścicielach domów padały ołiarą tego

"Żadna z tych pań nie przeczuwała, że ba- nowoczesnego oszusta.

ron w czasie, gdy wygłaszał płomienną Narzeczona ur. 237 była autentyczną

tu obrał sobie teren działania i w ciągu lat|mówkę miłosną, świetnie wyuczoną napa- księżniczką pochodzenia niemieckiego. Ślu-

siał spustoszenie wśród serduszek pięknych|mięć, w myśli obliczał, co pocznie z nowym

pań rumuńskich.

Nazwisko jego brzmi Konstanty Manev. | czach, tylko nie o miłości.

Wysoki, szczupły, o orlim nosie i włosach

lekko przerzedzonych łysiną, na skroniach

przyproszonych siwizną.

ciem piękna, inteligencją i dobrym gustem.

Najchętniej takiej, która miałaby nieco

majątku,

I wszystkie, pełne temperamentu czy-

telniczki były przekonane, że właśnie one

odpowiadają wymaganiom barona. Do ad-

ministracji pisma popłynęły pachnące liści-

ki, różowe, niebieskie lub koloru malwy.

Elegancki baron zgłosił się po serdeczne

oferty z walizką.

Nowoczesny łowca serc osiedlił się w

małej mieścinie pod Bukaresztem, Czuł się

tam bezpiecznym. Policja nie zwracała na

niego uwagi. Któżby zresztą w eleganckim

i uprzejmym panu upatrywał oszusta? Ro-

zejszawszy się w nowem swem mieszkaniu,

„baron* rozłożył na stole mapę Rumunii i

naznaczył na niej miejsca, w których zamie

rzał spotkać się z nadawczyniami wybra-

nych listów, oczywiście z każdą zosobna,

oraz siedzibę najbliżsześo urzędu stanu cy-

wilnego. Po dokładnem sprawdzeniu nota-

tek, pan baron poświęcał się upiększeniu

swej powierzchowności i potem ruszał w

drogę. Panu baronowi zawsze się Śpieszyło.
Powierzchowność jednak, jak i podobno cza

rujący sposób obejścia sprawiały, że około
1.500 słów wystarczalo-na zdobycie serca

tej, w której, jak za każdym razem zapew-

niai, zakochał się na pierwszy rzut oka.

 

Ostatni
dzień

 

Pod protektoratem zrchidiecezjalnego Instytutu Akcji Katoliekiej
roma Arcydzieło Fllmowe

NOC
(LE DRAME DE LOURDES)

MIEJSCE ŁASKI BOZEJ.
Szczegóły nastąpią.

W: kwestyj pieniężnych, a

mówiono o czeku...

Manev podawał się za barona. Ogło- ,

szenia jego przykuwały oczy bogatych Ru-/

munek. Czegoż on poszukiwał, ten baron,

elegancki i bogaty? Oto czegoś bardzo cen-

nego: damy, która odznaczałaby się poczu-

bu z Konstantym Manevem jednak nie za-

lub też myślał o innych rze- | wierała. |

Po wynurze-; Ogółem Konstanty Manev miał 297 na--

niach miłosnych, przychodziła kolej na 0-| rzeczonych, a 80 razy stał przed urzędni-
potem kiem stanu cywilnego i wyrzekł tradycyjne

„tak”, by krótko po ślubie zniknąć wraz @°

Sprytny baron, przywdziawszy maskę posagiem. Cierpliwość oszukanych przez

najuczciwszego człowieka w świecie, zwie-, niego kobiet wreszcie wyczerpała się. U-,

rzał się tej, o której względy się starał, ile; tworzyły one organizację i wdrożyły skargę,

posiada majątku, a potem dyskretnie za- | która położyła kres poczynaniom samo-,

pytywał o wysokości jej fortuny, Dalej mó-;| zwańczego barona. Ten, dowiedziawszy się

,wił o konieczności wzajemnego zaułania, | w ostatniej chwili o grożącem mu niebez-

„wystawiał czek na dość wysoką sumę i, pieczeństwie, zdążył przekroczyć granicę i

składał go w ręce swej wybranej. Wreszcie stanąć na ziemi jugosłowiańskiej.

prosił, by ta poszła za jego przykładem. | Z polecenia władz rumuńskich został ,

W tei sposób baron „pracował* niestru jednak aresztowany. Z więzienia w Bialo-

dzenie dzień w dzień, załatwiając nieraz 2, $rodzie błaga władze jugosłowiańskie, by

lub 3 sprawy dziennie, go nie wydano. Groza przejmuje go namyśl:

Od czasu do czasu Konstanty Manev stanięcia wobec 297 narzeczonych i 80 żon.

zmieniał wygląd zewnętrzny, zapuszczał Za wiele złego dla jednego człowiekal...

brodę lub wkładał okulary, zależnie od o- |

koliczności. W swym notesie starannie za-

pisywał wygląd, w jakim przedstawił się s : į

każdej ze swoich licznych narzeczonych. Że G ie4 d a. i
WARSZAWA (Pat). Dewizy: Beljai

90.10 — 90.40 — 89.80. Berlin 213,25 —:

posagiem,

 

się przytem ani razu nie omylił, dowodzi

iż zapiski prowadził naprawdę skrupulatnie,j

RR, /4 r >

Z czasem jednak stosunki z narzeczo-:

nemi niedostrzegalnie pogarszały się, mi-

łość barona oziębiła się i to zawsze po za-

mianie czekėw... Na głowę barona posypa-

ły się wymówki.

— Czy ty mnie kochasz, czy też moje

pieniądze? — zapytywała zasmucona na-

rzeczona. A baron zapewniał ją, że napew-
no kocha tylko ją.

Zdarzało się jednak, że narzeczona od-

mawiała dokonania symbolicznej zamiany
czeków przed ślubem i wtenczas Konstan-

temu nie pozostało nic innego, jak stanąć

na ślubnym kobiercu.

Re zaba, małżonki Aodaigoi
  

| 214,25 —- 212.25 Gdańsk 173,18 — 173,61;
172.75. Holandja 358.00 — 358.90 — 357.10.|
Londyn 25,60 — 25.73 — 25,47. Kabel 5.31 |

— 5.34 — 5,28, Paryż 34.99 — 35,08 — :

34,90. Praga 22.14 — 22.19 — 22,09. Stok-
holm 132.15 — 132,80 — 131.50. Szwajcarja

171,68 — 172.11 — 171.25. Włochy 44.25

— 44,37 — 44.13. Hiszpanja 72.46 — 72.82

— 7210. Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 88.50. Lilpop 11,20
— 11.25 — 11.15. Starachowice

17.65. Tendencja niejednolita.

' Papiery procentowe:

 

 

”

Wtorek, 9 kwietnia,

© W

ELEGANCKIE PANIE w STOLICACH

EUROPY UŻYWAJĄ WODY TOA-

ŁETOWEJ O WYRAFINOWANYCH.

TRWAŁYCH ZAPACHACH ŻYWYCM

KWIATÓW 5FLEURS FORVIL

 

 

Silna flota wojenna
najlepszą gwarancją

niepodległości.
17,70 —›GMOBRAEROREar ONO OBOCOCE GZ

"5350-5375

Budowlana 45,25 — 66, 75. Listy
— 45,50, Inwestycyjna 107.00 Konwersyjna Tendencja dal pożyczek mocniejsza,

Stabilizacyjna 67.00 — 67.38
ziemskie 50,75 — 51,25,

dia

66.75, Dolarowa 77,00 — 77.75, Dolarówka, listów utrzymana. =

„MARZĄCE USTA” (t. BERGNER).
NASTĘPNY PROGRAM: AL. JSLSON Romanse w k
rosyjskim), Ricardo: CORTEZ 1pina DOLORESDEL

„RIO w

Wonder
Bar.

rach

10.060 CUDÓW

"Szczegóły jutro.
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ZGUBY.UdÓW=

  

: ZGINĄŁ PIES 

 

pe m.z!

4HELIO$»* oda ył ogon

Wkrótce

w kinie
Е dębowe sprzedam nie-
 

DziśRewelacja sezonu.JEANNETTE MAC-D0* ALD, MAURICE CHEVA knięta
LIE< w najciekawszym fllmie od czasu wyna!ezienia isśmy filmowej p.t. wabi się „Bój”.

„WESOŁA |
WDOWKA“

Rež. Ernest Lubiisch. Mų.(MO;zyka Franciszek Lehar @
Film został uzna-$
przez człą prasę +,

iepszy w bleżącym se-Keg
zonie.
Seanse: o godzinie 4,

6, 8 I 10 wiecz.

   

    

  

obcięte, obróżka zam-
na*: kłódkę,777’ 60 1-a, m.2, g. ZE

si się o odotówadzes
nie zaAkak:
niem: ierakowskie-

| "a 8A go 4 tel. 13-34,

Zgubioną

  

Miady

jiną szkołą średnią po-
2 |szukuje posady biura-
„|listy (chętnie na wy*
"|jazd do majątku). Re-

'egzekucyjną ada
| Grodzkiego „w Wiln
„Nr. A 4714/32, zas

 

Wobec wielkiego powodzenia
dziś estat. dzień niezrówrana

„W ERONIKA'pzzzzA) Nad program: Dodatek

iii od Bolesława
а- | Wendoria 500 zł. na
ko rzecz A. Preissa, u-
6 nieważnia się. 236

;,łerencje poważne. Po-
„siada świadectwa pra-
= Uniwersytecka 4,
m. 22, S. H.

sABRA -

FRANCISZKA GAAL|

kolorowy „W lasku wiedeńskim”. 21 i pokoje
se: 4, 6, 8 | 10.15, |69 lat, eana oczy,
 

I publiczność za naj-

BUCHALTER
z rutyną, praktyką fabryczną (po-
żądane gukrownia) poszukposzukiwany ną
"wyjazd wej. Nowogrėdzkie,
i „Tylko pisemne oferty — z do”

dnem podaniem warunków —
Dąbrowa - Budzyński, Warszawa — |
Pierackiego 17.

 

| pozostaje w. skrajnej
|pozówi błaga litošci-
wych ludzi o naj-
mniejszą pomoc.  Ła-

а! skawe ofiary składać
ido Administracji „Dz.
Wil.“ lub pod adre-
sem Słowiańska 4—-9,
dla St. Szyling. gr.-2

 

Poszukuję
pokoju nieumeblowa-
nego:w okolicach›
Mickiewicza, Mosto-:
wej, Zygmuntowskiej.!
Konieczne są wygody.

|Pracownia gorsetów |
przy „AMERYKANCE"

, poleca najnowsze modele pasów i biusto-

Zgłoszenia do Admi-

J. Jasiūskie-|

a klauzulę człowiek z ukończo=.

  

lecia

odpowiednie na
raż, stajnię lub s "a 

 | | foszy, po cenach b. niskich.

nistracji „Dz. Wil"|

ŚW. JAŃSKA 6- 8

| CZY JESTEŚ CZŁONKIEMPalit „Z,” R:TE
w. н ои

dy.

Pracowniawałli
 

RE
IECZULA

została UA
na ul. TROCKĄ Nr.
19 (w podwórzu) —:

poleca

WAFLE
i chałwę w pierwszo-
rzędnych gatunkach.
po cenach hurtowych.
Żądać we wszystkich
sklepach.

 

DO WĘDZENIA.
Wędzę jałowcem, Po- |

230-—1

Oso.
dnik

potrzebny na wieś,

J. Jasińskiego  i-a,
m. 2, 237—1
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Mostowa i, do-| jakiejkolwiek
,wiedzieć się u do- lub enia, che

A talerzową, oraz deski zorcy. PoE

 

 

         
Do wyna- |INIINKEMNNE

SEKCJA MŁODYCE
Strunnictwa  Narode<

a-|weśo uprzejmie prost
o 'askawe zgłoszenią

pracy

_|ciażby czasowegow
Wiinie 1 na ргоч ач

„oji dla bezrobotayek
swych _człenków,
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzien.
nika Wileńskiego".

—

 

Młoda panienka z u-
kończoną szkołą Prze-
mysłowo - handlową
poszukuje pracy do
dzieci jako bona lub
do szyęla. Może Ra
wyjazd. Łaskawe o-
ferty prosi kierować
do„„Dz. W." dla „bo-
ny” lub p-adr. Szka-
plernn 68 u gospo-
darza domu. g2

STOLARZ
przyjmuje wszelkie
roboty wchodzące w.
zakres stolarstwa jaki
również reperacje I
opakowanie mebli, —
Wykonanie _— solidne,
ceny niskie, ul Mio=
kiowicza 24 m. 17. J;
Chmielewski. 812
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