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Opłata pocztowa uisaczons ryczaliem

Rok XVIII.
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wina, Mestowa 1.
AdrniristracjiiDrukarni 12-44. Redakcjaotwartaod 11
20 doZ4j. Administracjaczynna wdni powszednieod $do Zaj. |

w niedziele od 12 do 13-eį.

„Dziennik Wiłeński”

Telefon Redakcji,

codziermie.

de 16iod

 

        

 

15 kwietnia 1934 r.

 

Cena numeru 20 gr.
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z oednoszenłerm | przesyłką pocztową Zi. 4 gr. BB,

GG6ŁOSZENIA: za wiersz miłlm. przed tekstem | w tekście (6 lnmowe) 85 gs., za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po ES gr. Ogłoszenia
uyirowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej. Terminy

być przez Administrację dowolnie zamieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

RSTTITKLRUNS
sTe.

FRANCISZEK GIESAJTIS
najstarszy w Wilnla kuplec branžy spožywcreį, wlaioletni członek
Stowarzyszenia Kupców ! Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie po

krótkich tecz ciężkich cierpieniach zasnąt w Bogu w dniu 18 kwiet-
nia 1934 r przeżywszy lat 68

Eksportacja zwłok z domu žaloby przy ul. Mickiewicza 37 do

kościoła Św. Jskóba odbędzie się w niedzielę dnia 15 kwietnia o godz.

7 wieczór, Msza Święta w poniedziałek o godz. 9.30 i pogrzęb na
ementarz po-Bernarcyń ski.

Zarząd prosi czionków o udział w pogrzebie
Stowarzyszenie

Kupców I Przemysłowców Chrześcijan
w Wilnie.   

Wytworna Pani
Elegancki

kupuje wszeikle nowości mody

` пш|о5"Етпко

u B-ci JABŁKOWSKICH
WILNO — MICKIEWICZA 18.
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Najpowaźniejszą spółdzielczą instytacją bankową w Polste jest 8

l najwyższe oprocentowanie.
zużytkuwuje wkłacy z wielką korzyścią dla interesów

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dła siebie, ale służymy także

030300900909932099305993908Q
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„raty „DZIENKIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

„mma SPÓŁEK ROLNICZYCH

kraju, gdyż wsplers kredytem najliczniejszą rzeszę

i sprawie publicznej.

Od Administracji.

ma z dniem 15 Kwietnia 1934 r.

 

 

  

  

  

  

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej.

[ |||| daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

© wytwórców—drobpych rolników, a temsamem łagodzi
mkamczwcznnną SKUtkI kryzysu rolniszego. X 3

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

Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

 

   

 

Sprawa zajść w Milówce I Rajczy przed
Sądem Najwyższym.

m !Ielefonem od wlasnego korespondenta.!

WARSZAWA. Na rozprawie kasacyjnej w Sądzie Najwyższym w
sprawie krwawych zajść w Milówce i Rajczy kasacja została oddalona,

zaś oskarżony profesor Ferens obciążony kosztami kasacji w wysokości

200 złotych.

Dekret o moratorjum mieszkaniowem
WARSZAWA (Pat). W Nr. 32 szkań jedno i dwuizbowych, zajmo-

Dz. Ust. ogłoszone zostało rozporzą-| wanych przez bezrobotnych. Jak

dzenie Prezydenta Rzeczypospolitejz wiadomo, w okresie od i listopada

mocą ustawy z dnia 13 kwietnia r. b. | do 31 marca każdego roku bezrobot-

o przedłużeniu moratorjummieszka- |ni, zajmujący 'nieszkania jedno i

niowego dla bezrobotnych. Rozpo-|dwuizbowe, są chronieni przed eks-

rządzenie to wzorem lat ubiegłych |misją na mocy art. 23 ustawy o

wprowadza do dnia 31 października|ochronie lokatorów.

r. b. ochronę przed eksmisją z mie-

Zatarg czesko - polski
w oświetleniu węgierskiem.

BUDAPESZT. (Pat). Prasa wę- dowód czego dziennik cytuje arty-
gierska zajmuje się bardzo żywo, kuły prasy polskiej.
konfliktem polsko-czeskosłowackim. BUDAPESZT. (Pat). „Ujsag” do-

„Pesti Naplo“ zamieszcza dłuższy nosi o akcji posia Zsilinszkyśego na
artykuł, poświęcony  konfliktowi,|rzecz stworzenia grupy posłów par-
stwierdzając, że przyczyną naprę-| lamentu węgierskiego, którzy są
żonych stosunków jest przede-| zwolennikami pogłębienia przyjaźni

wszystkiem brutalne postępowanie|węgiersko-polskiej. Zsilinszky roze-

Czechów wobec polskiej mniejszości| słał już odpowiednie kwestjonarjusze
na Śląsku Cieszyńskim. Cieszynem|pod adresem: posłów. Powstanie gru-
władali — zaznacza dziennik — Po-| py spodziewane jest w najbliższym
lacy piastowi. Był on może w nie-' czasie.
fortunny sposób podzielony. Jego:
wschodnia część zamieszkała jest |
przez silną większość polską, Na-|

Sala do wynajęcia

zLi

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna,
że w nowoutworzonym „Klubie połi-
tycznym* odbyło się dyskusyjne ze-
branie, poświęcone stosunkom pol-
sko-li.ewskim.

Reierent ргой Paksztas oraz
koreierent Marcin Iczas wypowie-
dzieli się za koniecznością znalezie-
nia kompromisu i nawiązania sto-
sunków z Polską.
W dyskusji wziął udział hr. Zu-

bow, który zaznaczył, że chwilę
obecną uważa za dogodną dla nor-
malizacji stosunków  polsko-litew-
skich i że istnieje możliwość hono-
rowego rozwiązania dla Litwy.

Rektor uniwersytetu kowieńskie-
go Romeris zaznaczył, że inicjatywę
winna wykazać Polska, Litwa .zaś
musi stworzyć sprzyjające temu
okoligznošci. W rokowaniach nale-
ży unikać sytuacji, w której jeden
z koatrahentów znałazłby się na ła-

Sensacyjna dyskusja w sprawie stosunków
polsko-litewskich.

 wie oskarżonych.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
Według iniormacyj „Rytasa* dele-

końcu bieżącego miesiąca mialą,

żenie wywołała niespodziewana dy-
misja generalnego sekretarza związ-
ku tautininków Rasteinisa. Dymisja

jaki istniał od dość dawna pomiędzy

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
„Lietuvos Żinios* podaje, że wobec,
dymisji Rasteinisa stanowisko gene-,

Ovrok ©
ŁUCK (Pat). W dniu dzisiejszym

o godz. 17-ej zos'ał ogłoszony wyrok
w wielkim procesie komunisiycznym|

  

Delegacja z Wilnanieprzyjedzie.

gacja Polaków wileńskich, która му)ше projektu, z

przybyć do Kowna, aby zorjentowači |

Dymisja sekretarza związku tautininków.
RYGA (Pat), Z Kowna donoszą: Rasteinisem a ministrem rolnictwa Podpisania

W.kołach politycznych wielkie wrz»sAleksę. Rasteinis

Wiłejszys sekretarzem tautininków.

procesie komunistów łuckich,
jlat, 4 oskarżonych

tuv V.

Istota paktu polsko-niemieckiego
nie jest wyjaśniona. Nie ulegawąt-|
pliwości, że Litwa stała się najbar-
dziej zagrożonym przez yw-
ność punktem na wschodzie Europy.
Walka o Kłajpedę ma bardzo donio-
słe znaczenie, Strata Kłajpedy ozna-
czałaby utratę niepodległosci poli-

tycznej i gospodarczej.
- Porozumienie pomiędzy Polską i
Litwą jest możliwe, o ile strony wy-
rzekną się maksymalnych żądań,

Birżyszka powiedział: Gdyby Po-
lzcy oświadczyli, że obecnie nie
oddadzą Wiilna, jednak w takiej czy
innej formie uznają nasze prawa, to
wówczas możnaby rozpocząć roko-
wania, Oddanie kilku $min nas nie
może zadowolić, Możliwe jest jesz-
cze jedno wyjście, mianowicie usta-
lić granice w powiecie sejneńskim,
na terytorjum zaś wileńskiem posta-
wić linję administracyjną.

ъ авааааа 

się w sytuacji politycznej i nawiązač
rokowania, niepow Na zmia-

iem pisma, wpły-
nąć miały m, in, ostre ataki prasy.

P. Pierre Bernus pisze pod tym
nagłówkiem w „Journal des Dėbats“
ur. 98 z 10-go bm. z powodu podróży
p. Barthou do Warszawy i Pragi:

„Dla nas wspóldziałanie Francji i Pol-

ski jest niezbędnym warunkiem  bezpie-

czeństwa obu krajów. Francja byłaby wy-

stawiona na niebczpieczeństwo przez ja-

kiekolwiek pomniejszenie Polski, podobnie

jak osiabienie Francji miałoby najzgubniej-

sze następstwa dla Polski A nawet i po-

kój wogóle doznałby klęski, gdyby dwa te

kraje nie utrzymywały ścisłej zgody nie-

tylko w sprawie celów, których bronią, ale

także w sprawie sposobów, których uży-

wają. Chociaż porównanie to zużyte jest

częstem powoływaniem się na nie, niepo-

dobna powstrzymać się od przypomnienia

obu krajom historji Kurcjuszów, którzy -

nęli, gdy dali się rozdzielić.

Przekonanie nasze w tym względzie

jest tak silne, że odruch nasz wyraża się

zawsze w sposób bardzo żywy, ilekroć wy-

daje nam się, że dostrzegamy niebezpie-

czeństwo rozdźwięku. Polacy, którzy znają

stałe uczucia „Journal des Dóbats* wzglę-

dem ich kraju, mogą widzieć w tem jedynie

dowód tej przyjaźni, której dawano tu wy-

raz we wszelkich okolicznościach. Właśnie

brak takiego odruchu z naszej strony mógł-

by w mich budzić zaniepokojenie.  Praw-

dziwymi przyjaciółmi są ci, którzy bojąc

się słusznie lub niesłusznie niebezpieczeń-

stwa, mówią szczerze, co rzeczywiście my- |

  
pea zwalczał

Aleksę za jego politykę rolną.
misja oznacza wzmocnienie
polityki reprezentowanej przez

ta spowodowana została koniliktem, Aleksę.

ralnego sekretarza partji tautinin-
ków powierzonc będzie Wiłejszy-
sowi.

10-ciu po 6 lat więzienia, 1-go na 5
‚ + 3 lata wię-

zienia. 10 oskarzonych sąd uniewin-

By.

kursu |

w Łucku, który się toczył przed są- |nił. Jednocześnie sąd skazał wszyst-
dem okręgowym w ciągu 42 dni od kich skazanych na utratę praw oby-
19. II. rb. przeciwko 55 oskarżonym  watelskich i honorowych na prze-
o przynależność do Komunistycznej ciąg lat 10 oraz na solidarne ponie-
Partji Zachodniej Ukrainy i działal- sienie kosztów postępowania karne-
ność wywrotową Jeszcze przed go- go. Wiszystkim oskarżonym sąd za-
dziną 17-tą na korytarzach sądu gro- | liczył areszt śledczy, trwający prze-

nowczo niedwuznaczna, że w roku ubieg-

! łym, gdy rząd polski wyrażał żal z powodu

paktu czterech, całkowicie

przyznawaliśmy mu słuszność, Mówiąc

|wówczas o polityce naszego własnego rzą-

| du, nie cedziliśmy wyrazów, oświadczając

| otwarcie, że popełnia on błąd nie do prze-

baczenia, godząc się na uczestnictwo w

tym klubie rewizjonistów, jak nazwanopakt

czterech, z którego wyłączono państwa,

mające prawo głosu, a w szczególności

Polskę, która ponadto ma zakrój wielkiego

mocarstwa. Stanowczość ówczesnego na-

PARYŻ (Pat) W: związku z po-,
dróżą ministra Barthou do Warsza|
wy i Pragi generał Cugnac pisze w,
„La France Militaire": Od 15 lat“
mówi się bezmyślnie o bezpieczeń-|
stwie i środkach jakiemi można je|
zapewnić. Jedyny sposób zapewnie-

 

FRANCJA 1 POLSKA.
szego protestu daje nam prawo zastrzeżeń,

gdy mamy wrażenie, że po drugiej stronie
rząd wchodzi z kolei ma drogę niebez-

pieczną.

Czyżbyśmy się mylili, gdy zdaje nam się,

że Niemcy, których cele ostateczne nie
zmieniają się, ale które umieją, gdy im jest

to ma rękę, ukrywać je tymczasowo, w

czem mistrzem był Stresemann, obecnie u-

siłują roztuźnić blok sił, które mogą prze-
ciwstawić się pangermanizmowi? Nie są-

dzimy, byśmy się mylili By dopiąć pierw-
szych swych celów, naprzykład od strony

Austrji, Niemcy mają w tem interes, by
dać pewne poręczenia chwilowe i złudne,
które, po urzeczywistnieniu się nowej Mit-
teleuropy, straciłyby natychmiast całą swą

wartość.
W każdym razie z radością witamy

podróż p. Barthou, gdyż może ona dopro-
wadzić do wyjaśnienia, którego potrzeba

jest oczywista. Spodziewamy się, że nasz
minister spraw zagranicznych zada bardzo

szczerze pytania dokładne, oraz że w taki
sam sposób otrzyma odpowiedź. A obecnie
już z zadowoleniem zapisujemy pojawienie

się w ostatnich dniach artykułów na rzecz

sojuszu obu narodów w wielu dziennikach
polskich. А na zakończenie powtórzmy

słowa p. Stanisława Strońskiego, którego

bardzo zajmujący pogląd na sprawy ogłosi-
ła właśnie Agence de Presse Franęo-Etran-
(góre, a który słusznie mówi: bardziej niż
kiedykolwiek jest rzeczą niezbędną, by

ślą. | jasność i największa ufność pa-

į Ta myśl jest po naszej stronie tak sta-o obecnie między Francją i Polską,
których cele i drogi są zupełnie tesame, W
rzeczy samej nic nie mogłoby być bardziej
złowrogiem dla pokoju niż nieporozumienie
francusko-polskie".

Jest to, głos w jednem z najpo-
ważniejszych pism francuskich, pi-
sarza politycznego, który już zgórą
dwadzieścia pięć lat temu, przed
wojną światową, występował sta-
nowczo i umiejętnie w obronie praw
narodu polskiego, a następnie naj-
gorliwiej zawsze bronił przyjaźni z
Polską.
 

Jedyny sposób zabezpieczenia pokoju
te stanowczemi konwencjami mili-
tarnemi. Hitler przygotowuje po-
tężną armię,
wolę Europie, Hitler jednak nie
odważy się na wojnę, o ile przekona
się, że istnieje unja ludów zdecydo-
wanych do wzajemnego popierania.

aby narzucić swoją|

nia bezpieczeństwa zagrożonych|Minister Barthou może jutro zapew-

państw są poważne sojusze, popar- nić w Warszawie pokój świata.

Zniesienie Senatu w Irlandji.
LONDYN (Pat). Z Dublina do- projekt ustawy uchylający istnienie madziła się publiczność i rodzina szło 3 ipół roku.

oskarżonych, czekując wyroku,
Punktualnie o godz. 17:ej wszedł
trybunał z Nowakowskim na czele.
Przewodniczący ogłosił wyrok, mo-
cą którego na zasadzie części 1-ej
art. 102 dawnego k. k., odpowiada-
jącemu artykułowi 97 w połączeniu
z art. 93 obecnego k. k., skazujący
45 z pośród oskarżonych za przyna-
leżność do KPZU, mającą na celu
zmianę drogą przemocy ustroju pań-,
stwa polskiego i zastąpienie go
ustrojem komunistycznym, na karę

Prince
OŚWIADCZENIE LEKARZA

O WYNIKACH SEKCJI ZWŁOK.

lecenia parlamentarnej komisji śled-
czej badał wyniki sekcji zwłok Prin-
ce'a, oświadczył w raporcie, że do-
szedł do przekonania na podstawie 

nych oskarżonych Pawłyka, Szech-,WE ERA ów że należy ostatecznie odrzucić
|możliwość samobójstwa Prince'a.

został zamordowany po
uprzedniem zastosowaniu środka na-
sennego, Radcę Prince'a przejechał

tera, Knola, Stolarczyka, Kuprany-
ca, Stupa, Galińskiego, Kowala,

, Kuszkę, Branowitzera, Durdełę,Ja-|
;worskiego, Oleksiuka i Habermana : 0027 Ё т
|sąd skazat po 8 lat więzienia i 3 Pociag conajmniej w dwie godziny
oskarżonych po 7 lat więzienia,Po uśpieniu, Prince'a prawdopobnie

przywiązano do szyn.

| Prince

Tarcia w B. B. W. R. CZY SAMOCHÓD MORDERCÓW

„Gazeta Warszawska” komunikuje: PRINCE'A? |
W kołach politycznych opowiadają o; ;

coraz ostrzejszych tarciach, jakie powstają| GENEWA (Pat). W okolicach

w łonie BB. na tle niezadowolenia konser- GCW odkryto dziś samochód,

watystów sanacyjnych. Przyczyn tego nie- , który, jak przypuszczają, jest samo-

zadowolenia jest kilka, a mianowicie sta-| odem morderców radcy Prince'a.

nowisko Legjcnu Młodych wobec Kościoła, Samochód ten został 13. III. sprze-

zagadnień etycznych i socjalnych, stosunek dany przez garażystę Muellera, któ-
rządu do kapitałów zagranicznych i skład ry został aresztowany a następnie

tale obcym, teraz więc członkowie tych rad 140 km. na godzinę. Należał on po-

ustąpienia p. Janty  Połczyńskiego konser- dowania Prince'a. Nabywca znalazł.1
watyšci nie mają w nim žadnego przedsta-|w samochodzie kilka podejrzanych |

|| wiciela. Wobec projektowanych obecnie|ślądów oraz znaiazłpod podszewką |

 

rządu. Konserwatyści zasiadają w wielu ra- wypuszczony na wolność. Samo- miecki w r. 1927. Odtąd rok rocznie j łowej rewizji

dach nadzorczych przedsiębiorstw o kapi- chód ten może .rozwinąć szybkość. stępnie dziennik kreśli historyczne
«wypadki w r. 1919, zaznaczając, że
w duszy Polaków pozostała, pomimo
pozornej zgody, uraza do Czech, w

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11 od 11—3 i od 6—8 wiecz.

grupy, ale wątpliwe jest, aby żądania tez0- stały uwzględnione,
się zdaje, z eterem.

a

noszą, že rząd irlandzki oglosit dziš senatu,

został zamordowany.
NOWE SENSACJE.

Niemal każdy derstwem Prince'a, Sillani poddałPARYŻ (Pai).
PARYŻ. (Pat). Dr. Fie, który z po-'dzień przynosi rewelacje w sprawie | dokładnej rewizii nabyty samochód

|zabójstwa Prince'a. Obecnie zgło-|i w jednej ze skrytek znałazł dwie
sili się do policji mieszkający w flaszeczki. W] jednym z flakonów

Szwajcarji Gisler i Sillani, oświad- | znajdował się eter, w drugim zaś ja-

jczając, że w, dniu 13. III. kupili w |kiś różowy płyn. Sillani niezwłocz-

badań lekarzy, którzy dokonali sek-|Paryżu mało używany samochód od nie zakomunikował o swojem od-
7 1|właściciela garażu Muellera. W kryciu policji genewskiej, któta ze

ostatnich dniach Sillani przeglądał| swej strony doniosła o tem władzom

pisma ilustracyjne i ze zdziwieniem śledczym w Dijon. Władze iran-
| poznał na jednej z fotografij wycho- cuskie zainteresowały się tą sprawą

dzącego z urzędu śledczego właści- i delegowały kosmisję do przesłucha-
ciela garażu, którego, jak głosiła.nia Sillaniego i Gislera. у
notatka, badano w związku z mor-! !

Przyrost ludności Insull w drodze
Polski I Niemiec. do Ameryki.

LONDYN. (Pat). „Times“, wspo- :
kóry AA 2 > SMYRNA. (Pat). Amerykański

minając o przyroście ludności w Pol Rosa: Esšiova" su OWA AE
: za : t 3 PKsce w r. 1933, zaznacza, że przyrost kładzie znajduje: się. -Saniuet" noid,

e był zaj 2 ak opuścił port, udając się do Stanów

razie jest on znaczniejszy od przyro-| Zjednoczonych. Pierwszym etapem
stu niemieckiego. Przyrost ludności podróży będzie Catania na Sycylji,

w Polsce przekroczył przyrostnie- Na statku poddano Insulla szczegó-
osobistej, zabierając

"różnica wzrasta na korzyść Polski. |mu wszystko, czemby mógł się zra-
Jeżeli przyrost naturalny ludności mić. Kapitan parowca i wicekonsul

 
odbywają ciągle narady, nie tając niezado-, przednio do niejakiego Pollaka, za- polskiejwzrastać będzie w ten sam amerykański w Smyrnie będą czu-

wolenia. Co do składu rządu, to od chwili| mieszanego również w aferę zamor-|Sposób, jak w ciągu ostatnich 10 lat,' wali nad Insullem w ciągu całej pod-
Polska — zdaniem pisma — będzie róży, która będzie trwać prawie
miała przed upływem obecnego stu- miesiąc. '
lecia więcej ludności, aniżeli Niemcy.

zmian, domagają się dwóch tek dła swojej| dwa flakony, z których jeden, jak | orzec OWO CADA ZAPYTANIA

Reklama jest dźwignią handiu.
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Wiary I... miary,
Roman Dmowski ogłosił w dzień

świąt wielkanocnych rozważania,

wskazujące jak zaznaczał w nagiów-

ku, rzeczy radosne. Tkwiia w tem

pewna niespodzianka. Nietylko dla-

tego, że wogóle jest ciężko i biednie,

a do radości nieskoro.. Ale także

dlatego, że stronnictwa, przeciwsta-

wiające się obozowi rządzącemu, za-

zwyczaj i naogół nie uważają za

swe szczególne zadanie ukrywania

tych dolegliwośc. obecnych, a wy-

silania się na znalezienie, niemal z

poza świadomości, wielkich pomyśl-

ności. Sam pomysł mówienia dziś o

rzeczach radosnych, mógł, jak to

zresztą R. Dmowski zaznaczył na

wstępie swych uwag, zaskoczyć

czytelnika.

A znajduje op niemało na uza-

sadnienie zdania (Gaz. Warszawska

nr.95):
E

— Przecież my od dwóch dziesiątków

lat wygrywamy jeden za drugim wielkie lo-

sy na łoterji świata...

Przypomina  przedewszystkiem

przełomowe zdarzenia ostatniego

dwudziestolecia:

— „Odzyskaliśmy miejsce wśród na-

rodów i, co bodaj jeszcze ważniejsza, wyr-

waliśmy Niemcom ziemie, bez ktorych nie-

podległa naprawdę Polska nie była do po-

myślenia... Nad odbudowaną Polską wisia-

ła największa groza połączenia się przeciw

niej Niemiec i Rosju Pracę dyplomatów

miemieckich, kontynuujących dawną polity-

kę królów pruskich, uwieńczyło Rapallo.

Co z tego dziś zostało? Niemcy już wiedzą,

ponad wszelką wątpliwość, że gdyby nas

zmusili do wojny, nie mogą liczyć, że Rosja

jednocześnie wymierzy nam cios w plecy...

A i polityka niemiecka wobec Polski nie

może już być tasama co dotychczas... Po-

zycja t. zw. wielkich mocarstw zmienia się

w tym kierunku, że coraz mniej mają one

podstaw do traktowania nas jako malolet-

mich pupilėw i klijentów, że coraz bardziej

będą zmuszone do ficzenia się z nami, z

tem czego my chcemy, do czego dążymy,

byleśmy tylko przedwcześnie niewyobra-

zili sobie, że zadużo możemy, bo toby nas

mogło zanadto kosztować...

Jest to pogląć wolny od wszel-

kich narzekań na dolegliwości

chwili, a zarazem. od zwracania u-

wagi głównie na fo, by za nie obcią-

żać odpowiedzialnością tych, którzy

są u steru, lecz właśnie wskazujący

wielkie zjawiska pomyślne, przesła-

niane oczom temi właśnie dolegli-

wościami dnia powszedniego.

Co więcej, także w ocenie na-

szych ściślej wewnętrznych stosun-

ków, które najbardziej drażnią, jest

jakaś niezwykłą bezstronność:

—Gdy zaś chodzi o nasze tragedje we-

wnętrzne, to w części są one skutkiem

przewrotu ogólnego. Katastrofa światowa

nas o wiele mniej dotyka, niż t. zw. wiel-

kie narody. Do tych ciężkich, a nieuniknio-

nych zmian trzeba się przystosować i sta-

rać się jaknajwięcej z nich wyciągnąć dla

zbudowania lepszej przyszłości narodu.

Trzeba dziś więcej myśleć o przyszłości, o

nasych potomnych, miast biadania nad swo-

im ciężkim losem. W większej części nasze

tragedje wewnętrzne są naszem własnem

dziełem. Sami je tworzymy, sami sobie

ścielemy łoże, na którem tak źle śpimy.

Daleko niedorastamy do wcale nienajgor-

szego położenia, które się dla Polski wy-

tworzyło i ciągle wytwarza...

Wszystko to powiedziane jest

bardzo poprostu, ale też niemal nie-

oczekiwanie pogodnie, szczególnie

w obozie, który ma bardzo wiele po-

wodów niezadowolenia z obecnego

stanu rzeczy:

— Narzekacie? Prawda, dzieje

się wiele rzeczy dotkliwych. Ale

pomyślcie, że przecież sam bieg

zdarzeń o dziejowem znaczeniu nie-

sie z sobą wielkie zmiany pomyślne.

Czyż nie widzicie?

Jest to, jak rzadko bywa, głos

wielkiej wiary.

Toteż, jeśli w tych rozważaniach

Dmowskiego były pierwiastki nie-

spodzianki, to jednak aż trudno było

oczom uwierzyć, gdy w głównempi-

śmie obozu rządzącego ukazały się |:

napastliwe o tem uwagi pt. (Gaz. ||

Polsk. nr. 98):

— Człowiek małej wiary.

Pocieszny w swem oburzeniu na

szczudłach przeciwnik

Dmowskiego nie znajduje dość do-

sadnych słów potępienia na powie-

dzenie, że wygramy jeden za dru-

gim wielkie losy na loterji świata,

Co za loterja, co za los, w której ko-

lekturze kupiony? I poprostuwidać

jak się zżyma na tę loterję obrazo-

wego wyrażenia Dmowskiego, naj-

wyraźniej niekoncesjonowaią w po”

licjj i przedewszystkiem w jego

umyśle.

A' na zdania Dmowskiego, że

jeszcze przed dwudziestu laty by-

liśmy narodem skazanym na zagładę

i zapomnianym lub lekceważonym

przez obcych, albo že niepodległość

odzyskaliśmy bez tak krwawych

poświęceń, jakie inne narody jedno-

cześnie składały w wojnie świato-

poglądu.

Obozy pracy.
Ostatnio coraz głośniej wPolsce į

|o „obozach pracy”. Drukowaliśmy

regulamin tei instytucji, daliśmy,

już przegląd „podobnego ekspe-

rymentu w inn. krajach, ale w zwią-

zku z wypadkami w Lublinie, oraz

demontracjami bezrobotnych na Ślą-

sku Cieszyńskim warto zapoznać się

z tem, co się o „obozach pracy' są-

dzi w Polsce.
Oto w „Zorzy* (tygodnik ludowy)

tak o nich pisze poseł Stanisław Ry-

mar:

Żądać trzeba ostrożnego traktowania

sprawy tak zwzeych „obozów pracy”. Co-

raz głośniej o nich w Polsce. 7razu tylko

z poufnej gazetki BB. z t. zw. Biuletynu BB.

można było coś nie coś o tych zamiarach

i przygotowaniaca się dowiedzieć. Teraz

wiemy już dokładnie, że powstało w War-

szawie odpowiednie towarzystwo, że prze-

wodniczącym jego został poseł BB. inž.

Sowiński, że towarzystwo to otrzymuje za-

siłki z ministerstwa opieki społecznej i fun-

duszu pracy, że do „obozów pracy” ściąga

młodzież między 17 a 21 rokiem życia

(chłopców i dziewczęta), że przybiera ich w

mundury, ćwiczy ich po wojskowemu, ży-

wi, że za robotę poza wyżywieniem i ubra-

niem daje się im *0 groszy dziennie do ręki

1 5 zł, na miesiąc do kasy. Ci młodzimają

byćzajęci coraz to w innej części kraju,

głównie przy robotach drogowych i wod-

nych.

 
W poprzednim artykule, doty-

czącym najpilniejszych zadań, ocze-

kujących nową Radę Miejską, omó-

wiliśmy kwestję planu regulacyjnego

miasta, wodociągi, kanalizację, elek-

trownię, gazownię, komunikację itd.

Obecnie omówimy skolei inne

działy gospodarki miejskiej.

1, Ulice i drogi dojazdowe.

Stan ulic i dróg dojazdowych do

Wiina, odziedziczony przez samo-

rząd po wojnie, był poprostu opłaka-

ny. Złożył się na to z jednej strony

brak zainteresowania wyglądem ulic

przez samorząd przedwojenny, Z

drugiej luki ustawodastwa, które o-

bowiązek utrzymywania chodników

składało na właścicieli domów. W

ciągu kilkunastu lat powojennej g0-

spodarki samorządowej uczyniono

wielki krok naprzód i stan chodni-

ków uległ radykalnej zmianie, przy-

najmniej w środmieściu i naważniej-

szych  arterjach; natomiast stan

jezdni jest podawnemu opłakany.

Te kawałki ulepszonych jezdni, w

postaci asfaltu, klinkieru i kostki

kamiennej, które Wilno posiada, roz-

rzucone po mieście, nie mogą po-

kryć tej przykrej prawdy, że pra-

wie wszystkie ulice wileńskie, wy-

brukowane t. zw. okrąglakami, czyli

otoczakami, zbieranemi po polach,

pełne wyboi, nierówności, a więc i

śmieci nadają miastu piętno nędzy:i

zaniedbania.
A przecież uprzytomnić sobie

trzeba, że ulice wybrukowane ka-

mieniem polnym są jeszczeniedo-

ścigłym ideałem dla tych dzielnic i

ulic, gdzie wogóle żadnego bruku, a

często i chodnika niema i gdzie ko-

munikacja — zależnie od pory roku

i pogody — odbywa się bądź w tu-

manach kurzu, bądź po grzązkiem

błocie.
Jezdnie miejskie, a przedewszyst-

kiem ulice wylotowe z miasta na po-

ważniejsze trakty komunikacyjne

we wszystkich kierunkach muszą

być zmodernizowane i poprawione.

Ale fundusze miejskie niewątpliwie

temu zadaniu nie podołają. W. tym

zakresie muszą przyjść z pomocą

miastu specjalne fundusze, które na

ten cel są zbierane, a w pierwszym

rzędzie fundusz drogowy jeśli idzie

o arterje wylotowe, a fundusz pracy,

jeśli idzie o inne ulice.

Niewątpliwie z różnych stron 0-

dezwą się głosy, że na te fundusze

liczyć nie można, że co mośą, to one

robią, ale to nie wystarcza itd. itd.

Jednakże w rzeczywistości tak nie

jest i nowe władze miejskie będą

miały wdzięczne pole do wykazania,

—
Pod Protektorstem J. Eksceleccji ks

Biskupa

D ra OKONIEWSKIEGO
Popularna tlelgrzymka na Zielone

Swiątki

doRZYMU
połączona ze zwiedzaniemNeapolu,

Padwy | Werecji

17. V. — 26. V. zł. 385.—
z paszportem i wizami

Ilość miejsc ograniczona.
Z=pisy przyjmują:

Akcja Katolicka, Pelpin.
wagons-Lits Cook,
Wilno Mickiewicza 6

  

   

    
   

 

   
 

wej, albo że zmiany w stosunkach

między Niemcami. i Rosją odbywają

się bez naszych zasług, poprostu

pieni się w zabawie prostackich ła-

janiach.

Cała zaś rzecz w. tem, że nie

wszyscy doszli jeszcze do tegobło-

giego stanu umysiu, iż nawszelkie

pytania, kto zmienił postać Luropy i:

wskrzesił w niej Polskę, ktoporóżnił

Niemcy z Rosją, kto stwarza dogod- 

© prasy.

 

DZIENNIE WILBNSKI

Sprawa b. redoktorów „Głosu Ollnu'*
przed Sądem Apelacyjnym.

Twórcy te* organizacji obiecują
sobie, że za lat niewiele całą mło-
dzież kraju do tych obozów zwerbu-
ją. Poseł Rymar jednakże tak na ten
temat pisze:

Może ja się już zestarzałem i nowych

rzeczy nie mogę zrozumieć. Ale szczerze

przyznaję: ani w dobroć tych obozów, ani

w wychowanie społeczne i moralne w tych

obozach nie wierzę. Ze się chłopcy i dziew-

częta rozwłóczą — to pewne. Że odwykną

od rodziny i od zajęć domowych — w to
wierzę, Że nauczą się musztry i pierwszej

brygady — to może być nawet dobre i zdro-

we. Ale musztra i pierwsza brygada na ca-
łe życie nie wystarczą. Nie starczy też pie-

niędzy na trzymanie całego narodu w „obo-

zach pracy” i na zatrudnienie miljonów lu-

dzi na stałe.
Niemiecki Hitler ma też „obozy pracy”,

ale wiadomo, co to było: to były jego bo-

jówki, gdy zdobywał władzę. Teraz, gdy tę

władzę ma, obozy są rozwiązywane. Mają

i bolszewicy swoje „obozy pracy”. Ale my-

ślę, że w Polsce nikt niewoli bolszewickiej,

stosowanej w ich obozach, zalecać i zachwa

lać nie będzie.

Więc może raprawdę będzie iepiej, gdy

zostaniemy przy starych zwyczajach: dajmy;

pracę i chleb prawdziwie potrzebującym,

prawdziwym bezrobotnym.

 
za z „obozami pracy' jest mocno
nieprzemyślaną.

 

PILNE POTRZEBY MIASTA WILNA
fundu-!

za
že dotacje z wymienionych

szów dla Wilna są stanowczo
małe.
Fundusz Pracy, czy Fundusz Dro-

gowy nie spadają z nieba, ale po-
stają z danin i podatków, na które
składa się całe państwo. Jest rze-
czą słuszną, jeśli dzielnice uboższe i

bardziej zaniedbane, do których
Wilno niewątpliwie należy, otrzy-

mują stosunkowo więcej, niż dzielni-

ce zamożniejsze i lepiej uporządko-

wane. Nie mamy pod ręką cyfr od-

powiednich, ale jest prawie pewne,

że dotychczas Wilno nie otrzymało

z ramienia rzeczonych funduszów

nawet tyle, ile na nie wpłaciło (mó-

wimy tu o wszystkich sumach, któ-

re od mieszkańców Wilna na te cele

wpływają). Powiększenie więc do-

tacji dla Wilna jest i możliwe i zu-
pełnie słuszne.

2. Regulacja rzeki Wilji,

W planie inwestycyj miejskich,

obliczonych na szereg lat i konsekć-

wentnie wykonywanym, musi się

niewątpliwie znaleźć sprawa regu-

lacyj rzeki Wilii, t. zn. zwężenie ko-

ryta rzecznego, umocnienie brzegów

i zbudowanie buiwarów wzdłuż rze-

ki. Natomiast na pytanie, czy jest

to jedno z najpilniejszych zadań mia-

sta obawialibyśmy się udzielić pota-

kującej odpowiedzi, Oczywiście tam,

gdze regulacja rzeki łączy się ze

sprawą kanalizacji — jak to ma

miejsce na Antokolu sprawa przed-

stawia się nieco odmiennie i pewne

roboty w tym zakresie wykonać na-

leży, tak samo zabezpieczyć należy

od zniszczenia to, co już wykonano,

Jednakże pchanie w roboty nad

Wiilją znacznych sum, choćby otrzy-

manych z Funduszu Pracy, wydaje

się namo. bo jest wiele

ilniejszych potrzeb, a w pierwszym

zzędzłe jezdnie i chodniki.

3. Ogrody i parki.

Wilno jest wyjątkowo ubogie w

zakresie wyposażenia 'w ogrody i

parki publiczne. Właściwie mamy

jeden ogród publiczny, sięgający od

Katedry do rzeki Wilenki. Zaletą

jego jest centralne położenie w mie-

ście, wadą... podzielenie na części,

mało z sobą powiązane i względnie

gęste zabudowanie. Czegóż to na

tym terenie niema: i kościoły i gma-

chy wodociągowe, i domy prywatne,

i teatr, i szkoła, i budynki wystawo-

we, i restauracja, i gmachy wojsko-

we, i uniwersyteckie, parkany, o-

grodzenia, budy, budki etc. etc. Co

jest większego, potrzebniejszego i

piękniejszego oczywiście pozostać

musi, ale wiele można zburzyć i na-

dać ogrodowi istotnie postać ogrodu.

Ten park miejski może być bar-

dzo znacznie rozszerzony przez do-;

łączenie do niego t. zw. Altarji, któ-

ra została przez miasto wydzierża-

wiona i jest na park przeznaczona.

Ale jakoś nic w tym zakresie się nie

robi, Nie żądajmy odrazu zbyt wiele,

ale niechże będzie widać, że się coś

robi; zróbmy choćby możliwe wej-

ście od ogrodu Bernardyńskiego na

góry; zasadźmy choć paręset drzew,

a już pustkowie inaczej wyglądać

zacznie. Jeśli stale co roku choćby

rodów, odpowiada bez zająknienia:

On; tylko On, wszystko On.

I dopiero z wyżyn tej doskonało-

ści spojrzenia na sprawy tego świata

gromi ..człowieka małej wiary na-

dęty swą wyższością wyznawcani-

by większej wiary, przeoczający je-

dynie o sobie samym to, że istnieje

na tym świecie bardzo pospolicie

także człowiek małej ..„miary.
Stanisław Stroński.

х ! dn. 10 lutego r. ., 1есх rozprawa 20-

Obawiamy się, że cala ta impre- stala odroczona w celu zbadania

 

   niejsze warunki bytu w zespole na-

W dniu wczorajszym na wokan-j
dzie Sądu Apelacyjnego po raz
wtóry znalazła się sprawa byłych
redaktorów nieistniejącego dziś pis-
ma „Głos Wilna" — Ochockiego,
Górnisiewicza i Kassyanowicza, 0-
skarżonych o zamieszczenie szeregu
artykułów, zawierających niebywałe
wprost oszczerstwa przeciwko po-

słowi Aleksandrowi Zwierzyńskie-
mu.

Jak wiadomo, 'Sąd Okręgowy
skazał oskarżonych jedynie na karę
grzywny, przyczem w motywach
wyroku objaśnił ten niezwykle ła-
$odny wymiar kary rzekomą ideo-
wością oskarżonych, ich młodością
i niekaralnością.

Od wyroku pierwszej instancji
odwołał się jedynie pos. Zwierzyń-
ski, oskarżeni z prawa apelacji nie
skorzystali, pomimo niezwykle głoś-
nego jej zapowiadania i reklamowa-
nia w prasie,

Sąd Apelacy'ny już raz sprawę
tę rozpoznawał na posiedzeniu w

b. starosty Iszory, oraz zażądania
ze Starostwa Grodzkiego wyjaśnie-
nia w sprawie dochodzenia przeciw-

į

niewiele się zrobi, za lat kilka o-

trzymamy jeden z najpiękniejszych,

parków w całym kraju, bo takiego

położenia, jakie posiada Altarja,

drugiego w Polsce niema.
Na t. zw. Boufałowej Górze za-

początkowano również prace nad

założeniem parku,  przedewszyst-
kiem sportowego. Myśl ta jest zu-
pełnie szczęśliwa i należy ją mimo

różnych trudności (konieczność wy-
kupu terenów) realizować, Nie bę-

dzie to park wielki, ałe miła oaza

zieleni w tej dzielnicy miasta.

4, Rzeźnia i chłodnia,
Jednem z najważniejszych urzą-

dzeń dla każdego większego miasta

jest rzeźnia, oraz związane z nią u-

rządzenia chłodnicze. Niestety cały

b. zabór rosyjski wykazuje pod tym

względem, wielkie zaniedbanie,

(Wilno nie jest tu także wyjątkiem i

jego rzeźnia jest zupełnie prymityw-

na, a chłodni niema zupełnie. Pro-

jekty budowy nowej rzeźni tułają

się w magistracie od lat wielu. Ileż
to różnych posiedzeń i konferencyj

odbyło się na ten temat, a sprawa

nic się naprzód nie posunęła.

Komplikuje sprawą rzeźni cały

szereg przepisów prawnych, doty-

czących dochodowości tego przed-

siębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca
chce mieć wyłączność prowadzenia

rzeźni, to opłaty podlegają różnym

ograniczeniom, które stawiając do-

chodowość pod znakiem zapytania;

jeśli zaś niema wyłączności i obok
będzie istniała druga rzeźnia, to

znowu konkurencja doprowadzi do

nierentowności przedsiębiorstwa.

Tak czy owak żaden kapitalista nie

kwapi się do Wilna z projektem bu-

dowy rzeźni.
Największem złem w sprawie

rzeźni jest jednak tajny uboj, spro-

wadzający fatalne skutki gospodar-

cze i higjeniczne. Niemałą kompli-

kacją spraw rzeźniowych': stanowi

także ubój rytualny żydowski i

skomplikowane, a bardzo wysokie
związane z tem opłaty.

Ogółem biorąc nowa Rada ma w

tym zakresie bardzo trudne zadanie

i zasłuży się dobrze miastu, jeśli po-

trafi z trudność! wybrnąć. Naszem
zdaniem miasto własnemi środkami
rzeźni i chłodni zbudować nie zdoła;

albo więc dostanie na ten cel znacz-

ną pomoc pier'ężną, albo będzie

zmuszone pójść na drogę udzielenia
koncesji.

O dalszych zagadnieniach doty-

czących gospodarki miejskiej —

później. WSO AZER?

————————CAC,

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-

burzeń w działaniu żołądka i jelit. WODA

GORZKA MORSZ:'SKA w dawce od !/4

od 1 szklanki usuw” przyczynę choroby. Do

nabycia w apteka-u i składach aptecznych.
5429—11

—— ZZO OPEN EATOWA нннга

Napływ do gimnazjów
państwowych.

Ministerstwo oświaty wydało o-
kėlnik do kuratorjów w sprawie

tworzenia klas równoległych w śi-

mnazjach państwowych. W, nadcho-

dzącym roku szkolnym 1934/35 spo-

dziewany jest duży napływ kandyda-

tów z powodu cofnięcia zwrotu wpi-

sów w szkolnictwie prywatnem. Z

tych względów udzielane będzie ze-

zwolenie na otwieranie nawet wię-

cej niż jednego oddziału równoległe-

go w klasach 1-szych gimnazjum

nowego typu. Kuratorja zgłosić ma-

ją do końca bieżącego roku szkolne-
go odpowiednie wnioski w tej mie-
rze.

lzy W bonyjałmażnicze „„Čaritasa““

 

 już zaopatrzyłeś się?

ko właścicielowi zajazdu Frydma-
nowi.

Posiedzenie wczorajsze było za-
tem już drugiem z kolei.

Przewodniczyi prezes Sądu Ape-

lacyjnego, p. W Wyszyński, obok

którego zasiadali w komplecie sę-

dziowskim sędziowie Matusewicz i

Iljin, Sekretarzował apl, Bądzkie-
wicz.  Oskarżetie popierali, jak

uprzednio, mecenasi M. Engiel i W

Kiersnowski.

Na wstępie przewodniczący 0-
świadczył, iż wpłynęło do Sądu pis-

mo rzeczników oskarżenia, którzy,

powołując się na pismo Starostwa

Urodzkiego w sprawie wyniku do-

chodzenia, mającego ustalić, czy w

zajeździe Frydmana istotnie był

utrzymywany dom schadzek, stwier-

dzają, że pismo to ma charakter

ogólnikowy i pomija rzecz najwaž-

niejszą, bo konkluzję dochodzenia,

którą odczytano administratorowi

domu, a która dosłownie brzmiała:

„Komisarjat III P. P. w Wilnie L. 0.

14/269 20 lipca 1932. Do pana Starosty

Grodzkiego w Wilnie. Przyległe polecenie

przedkładam po wykonaniu wraz z docho-

dzeniem. Jednocześnie donoszę, że zarzą”

dzenie, mające na celu uniemożliwienie

prostytutkom grupowanie się przy ul. Mo-

stowej i placu Katedralnym, ze swej strony

wykonałem. Faktu udzielania przez Fryd-

mana izaaka posiadanego zajazdu na dom

schadzek nie stwierdzono. Wyjątkiem jest

doniesienie, sporządzone w dn. 10/V 32,

kiedy to w czasie kontroli o g. 20 m. 30

zastano w zajeździe gościa z kobietą nie-

kontrolną. Kierownik Komisarjatu (—) Cho-

rąžak,"

Rzecznicy oskarżenia wnoszą wo-

bec tego o zażądanie u Starostwa

Grodzkiego oryginału tego pisma,

gdyż ma ono dla sprawy pierwszo-

rzędne znaczenie, jako stwierdza-

jące istotny wynik dochodzenia w

sprawie rzekomego domu schadzek

w zajeździe Frydmana.

Ponieważ Sąd Apelacyjny nie

zdążył na posiedzeniu miejąwnem

sprawy podania rzeczników oskar-

żenia załatwić, zostanie ono rozpo”

znane wraz z innemi wnioskami

stron, zgłoszonemi ewentualnie w

czasie rozprawy.

Pierwszy zabiera głos mec. En-

giel, który najpierw obszernie mo-

tywuje zreferowany wniosek. Wy:

jaśnia on przytem, że oryginał pisma

może być zażądany telefonicznie, co

w żadnym wypadku nie wpłynie na

przeciąganie sprawy.

Zresztą rozprawa musi byćod-

roczona z innych względów, a mia-

nowicie z powodu niewlašciwego

zbadania świadka Iszory, które to

badanie odbyło się z pogwałceniem

przepisów K. P. K., gdyż ani oskar-

życiel, pos. Zwierzyński, ani jego

pełnomocnicy nie byli wezwani na

badanie tego świadka.

Pogwałcenie prawa było w da-

nym wypadku tembardziej rażące, iż

świadek Iszora był wezwany na ba-

danie w dn. 6 marca, lecz badanie

nie odbyło się i na żądanie świadka

zostało odroczone do dn. 12 marca.

WI tych warunitach można chyba

było zawiadomić strony, czego zre-

sztą nie uczyniono nawet ex post,

wbrew wyraźnemu brzmieniu $ 3

art. 256 P. K. P.
(W. trzecim wniosku domagał się

mec, Engiel załączenia akt sprawy

Górnisiewicza, który był skazany

prawomocnym wyrokiem sądowym

z art. 540 K. K. 1903 r. za świadome
rozgłaszanie okoliczności  fałszy-

wych, podkopujących zaufanie do

Komunalnej KasyOszczędnościowej.

Artykuły, szkalujące K. K. O., uka*

zały się w „Głosie Wilna” wkrótce

po odmowie dyrekcji umieszczenia

w tem piśmie płatnych bilansów i

ogłoszeń. Dowodzi to, iż uciekanie

się do metod oszczerczych napaści
nie jest nowinką dla oskarżonych
i rozwiewa legendę o ich ideowości.
Sprawa będzie zatem miała znacze-
nie przy ocenie motywów działania
oraz wymiarze kary.

Wreszcie zgłosił mec. Engiel
wniosek o zbadanie szeregu dopro-
wadzonych świadków:

P. Misiewicza, dla ustalenia, iż
Ochocki był współautorem reklamu-
jących jego osobę ulotek wybor-
czych, na które sam się powoływał.

Red. Kownackiego dla stwierdze-
nia, iż ogłoszone mu orzeczenie Sta-
rostwa Grodzkiego pokrywało się
z treścią pisma, podanego w pierw-
szym wniosku rzeczników oskarże-
nia. Ponadto red. Kownacki miał
stwierdzić, iż w sprawie zajazdu
Frydmana, wbrew temu, co zeznaje
św. lszora, interwenjował on kilka-
krotnie,

Red. Kodzia, w rozmowie z któ-
rym jeszcze podczas swej bytności
w Wilnie starosta Iszora wspominał,
iż red. Kownacki był u niego w
sprawie zajazdu Frydmana.

P. Dołęgowskiego dla stwierdze-
nia tej okoliczności, że nikt z pośród
współpracowników „Dziennika Wi-
leńskiego”, ani personelu drukarni,
nie spajał zecerów „Głosu Wilna i
że strajki, które tam wybuchały, po-
wodowane były niepłaceniem należ-
ności oraz przepijaniem przez redak-
torów uzyskanych wpływów.

Dyr. Mazurkiewicza na ustalenie
okoliczności związanych z redago-
waniem tekstu przeproszenia, jakie

oskarżeni gotowi byli podpisać pod
warunkiem otrzymania zapiaty, że

podpisanie to nie nastąpiło jedynie

na skutek nie otrzymania przez
Ochockiego „na stół” 250 zł.

Mec. Kiersnowski, popierając

wnioski, zgłoszone przez mec. En-

giela, . nia! konieczność prze-

prowadzenia dowodów, które, acz-

kolwiek dotyczą zarzutów nieobję-

tych aktem oskarżenia, to jednak w
imię równouprawnienia stron sta-
nowią odparcie zarzutów, niespo-

dzianie wysuniętych przez oskarżo-
nych na rozprawie w pierwszej in-
stancji, a na które pomimo tego Sąd

Okręgowy powoływał się w swoich
motywach.

Przeciwko wnioskom oskarżenia

oponował bardzo gorąco osk. Ochoc-
ki, który, wbrew stanowisku zajęte-

mu na rozprawie pierwszej iastancji,
domagał się na ten raz ograniczenia
procesu do ram aktu oskarżenia.

Sąd, po dłuższej naradzie, wszyst-
kie wnioski oskarżenia odrzucił, po-
czem sędzia Matusewicz zreterowal

sprawę,
Na zapytanie przewodniczącego

oskarżeni Ochocki i Kassyanowicz
odpowiedzieli, iż do winy nie przy-
znają się. Osk. Górnisiewicz na roz-
prawę się nie stawił.

Mec. Engiel zadaje oskarżonemu
Ochockiemu szereg zapytań w spra-
wie rozrachunków z Mazowiecką
Spółką Wydawniczą, przyczem zo-
staje ustalone, iż zobowiązania swo-
je wobec Spółki wydawcy „Głosu
Wilna” pokryli rylko częściowo i to
czekiem... bez pokrycia, z jakiego
to tytułu przeciwko nim prowadzona
jest sprawa sądowa.
W tem miejscu mec. Engiel prosi

o załączenie do akt sprawy skoro-
szytu Maz. Spółki Wyd., zawierają-
cego korespondencję z osk. Górni-
siewiczem, jako wydawcą „Głosu

Wilna”. Z dokumentów tych widać
dokładnie stan rozrachunków, który
spowodował zerwanie z „Głosem
Wilna”, a nie pobudki ideowe, na
które powołują się oskarżeni.
Szczególnie ważnym jest list z dn.
24, XII.

Ponieważ przewodniczący w tem
miejscu dwukrotnie powstrzymał
mówcę, mec. Engiel wyjaśnia, że
dokumenty te mają znaczenie wobec
motywów wyroku pierwszej in-
stancji, w których wciąż się mówi.
o ideowości oskarżonych i intrygach
oskarżyciela w Maz. Spółce Wydaw.

MW dalszym ciągu wnosi mec. En-
giel o dołączenie do sprawy listu
Górnisiewicza, z którego widać, iż
pertraktował on z pos. Zwierzyń-
skim o stanowisko kierownika dru-
karni i gotów był drukować „Głos
Wiilna”* w drukarni „Dziennika Wi-
leńskiego', chociaż mieściła się ona
w jednem podwórzu z zajazdem
Frydmana, z powodu któregu w dwa
miesiące później rozpoczęła się
oszczercza kampanija.

Duže poruszenie wywoluje na
sali następny wniosek mec. Engiela,
który wnosi o dołączenie: do sprawy
wyroku Sądu Okręgowego z dn. 18
grudnia 1931 r., kiedy to za znacznie

Iżejszą obrazę komendanta Legjonu
Młodych, kpt. Galinata, redaktor
odpowiedzialny „Dziennika Wileń-
skiego', p. Cieszewski, został ska-
zany na rok więzienia oraz wysoką
grzywnę. W, świetle tego wyroku
„symboliczna  kara', wymierzona
Ochockiemu, rzuca się specjalnie ra-
żąco w oczy.

Przeciwko wnioskom oskarżenia
ponownie oponuje osk. Ochocki i
składa ze swej strony numery „Ku-
rjera Porannego" i „Kurjera Wi-
leńskiego', w ktorych doczekał się
pochwały za swe wystąpienia,

Sąd, po dłuższej naradzie, znów
odrzuca wnioski, przyczemy odrzuce-
nie listu Górnisiewicza motywuje
tem, że list ten nie dotyczy okresu
czasu, w którym zostały aokonane
czyny, objęte aktem oskarżenia.

Mec. Engiel prosi wobec tego o
dołączenie przynajmniej tego pisma,
w którem mowa o liście Gmewkow-
skiego, który został do akt sprawy
dołączony. sa RM !

Sąd jednakże i ten wniosek od-
dalił, przyczem decyzję swoją umo-
tywował nieobecnością na rozpra-
wie oskarżonego Górnisiewicza.

Wobec tego mec. Engiel wnosi o
zawezwanie na rozprawę osk. Gór-
nisiewicza, bo nie można z powodu
nieobecności oskarżonego pozbawiać
oskarżyciela prywatnego możności
stwierdzenia prawdy materjalnej,

Sąd udaje się na naradę i wnio-
sek mec. Engiela znów zostaje od-
dalony.

‚„ Wobec tego, że strony nie zgło-
siły więcej wniosków, Sąd zamknął
postępowanie dowodowe,  poczem
nastąpiły przemówienia stron, które
podamy w numerze jutrzejszym.

Pa zamknięciu przewodu Sąd,
krótkiej naradzie, wiekowepodł.
szenie wyroku odroczyć do ponie-
działku na godz. 2-gą.

Rozprawa trwała od godz. 9-ej
rano do godz. 5-ej pp.
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SG: „DZIENNIE WILEŃSKI

z

Przy dolegliwościach żołądkowo - kisz-
kowych, odbijaniach, zastosowanie 1 — 2
szklanek naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józeia* wywołuje doskonałe
opróżnienie przewodu pokarmowego. Żądać
w aptekach i drogerjach. 8365/1

SPOR FT 3
Dzisiejsze imprezy sportowe. „się zbiórka hufca reprezentacyjnego.
W, Wilnie mamy dzisiaj o godz. 10!Obecność druhów wymagana.

Najdroższe miasto?
Wysokie dość ceny (zł, 1,40) płaci się w
Warszawie i Bydgoszczy,

Najtańszą wieprzowinę posiada Poznań,
gdzie niemal wszystkie wyroby z tego mięsa
są znacznietańsze, aniżeli w innych dzielni-
„cach Polski.

Powyžsze zestawienie wskazuje
ma Bydgoszcz, jako najdrožsze mia-
sto w Polsce, gdzie zwłaszcza arty-
kuły nabiałowe, oraz podstawa je-
dzenia ziemniaki j chleb osiągają ce-
ny nienotowane w żadnej okolicy
kraju Fakt ten również o tyle jest

MAOK
TĘPI ROBACTWO

Wielu zapewne z nas zainteresu-
ją ceny artykułów żywnościowych

| w różnych okolicach į miastach kra-
j ju. Sprawa to przedewszystkiem cie-

Powtórna operacja J. E. ks. Arcybiskupa
Metropolity. | kawa dla gospodyń, aktualna zaś w

| okresie ruchu turystycznego, poży-
Мсгога) о godz, 8 rano w leczni- nych tłumów wiernych Mszę św. nalteczna dla zmieniających miejsce

cy św. Józefa J. E. ks. Arcybiskup- | intencję Arcypasterza. Ks. Biskup pobytu, ważna dla S dai kais
Metropolita Romuald Jałbrzykowski | wygłosił kazanie, w którem wzywał | robków. W/ miesiącu marcu 1934 r.
poddany został ponownemu zabie- wiernych od zanoszenia, modłów o ceny artykułów żywnościowych w
$owi operacyjnemu, mającemu na rychły powrót Arcypasterza do największych skupiskach Polski, jak:
celu usumięcie miedrożności jelit.|zdrowia. Warszawa, Łódź, Częstochowa, So-

KRONIKA.
*      

 

 

Operacji dokonai profesor Uniwer- | O tej samej godzinie ks. dyr. Ale-|snowiec, Lublin, Wilno, Poznań,| ciekawy, że Katowice, ośrodek, po-|w Zakrecie bieg naprzełaj o mistrzo-sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ksander Mościcki odprawił w ka- Bydgoszcz, Katowice, Kraków i|siadający olbrzymie nasilenie bez-|stwo Wilna, Do biegu zgłosiło się W. K. S. — Makabi 3:2.
robotnych, gdzie proletarjat miejski|kilkudziesięciu biegaczy. Najwięcej| Bardzo mało brakowało, by wczo-

dr. M, Rutkowski, w asyście prof. dr. |plicy klinicznej nabożeństwo na in-
K. Michejdy. jtencję szybkiego wyzdrowienia Ar-

Operacja trwała godzinę i zakoń- | cypasterza.
Czyła się pomyslnie. Stan chorego| Trzeba jeszcze tu zaznaczyć, że
jest dobry i w obecnej chwili nie bu- jwiele osób przybywało w czasie
dzi żadnych obaw. joperacji i po nie; do kliniki, dowia-

IW, czasie operacji odbyły się na- dując się o stan zdrowia chorego.
bożeństwa na intencję szczęśliwego| Po nabożeńs'wie w Ostrej-Bra-
zakończenia operacji i szybkiego |mie przybył do kliniki J. E. ks, bis-
powrotu do zdrowia. |kup Michalkiewicz, który przez

Przed cudownym obrazem Matki dłuższy czas pozostawał w lecznicy,
Boskiej Ostrobramskiej w Ostrej- informując się troskliwie o stan
Bramie J. E. ks, biskup Kazimierz|zdrowia chorego.
Michalikiewicz odprawił wobec licz-

ROZPISANIE WYBORÓW

niem władz centralnych rozpisane
zostały wybory do wileńskiej Izby
Rzemieślniczej. Wybory odbędą się
W ciągu 85 dni. W związku z rozpi-

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

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

2-90); sukc, Chomiczewskiego — ul.
PohulankaNr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
Oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nowenna do św. Antonie-

90 w kościele Bernardyńskim.
Poczynając od dnia 17 b. m. przez
wtorków, o godz. 8 rano odpra

wiana będzie msza z wystaw. Prze
Najśw. Sakramentu z Nowenną do
św. Antoniego.

ls Z MIASTA.
— Wstępne prace przy budo

wie pemnika A. Mickiewicza. Po-
Czynając od najbliżs ego poniedział
u organa techniczne Zarządu mia-

šia przystąpią do robót ziemnych
związanych z realizacją projektu bu
dowy pomnika A. Mickiewicza. M'a
Nowicie rozpoczęte zostaną roboty
Przy układaniu chodnika na terenie
łajmowanym obecnie przez plac
rzeszkowej. Obecny chodnik w

tem miejscu ul. Mickiewicza zosta-
Nie znesiony Związku z temi ro-
mi wycięciu ulegnie kilkanaście lip.

— Przedłużenie godzin jazdy
W rozkładzie autobusów miej
skich. Towarzystwo komunikacji
Miejskich i zamiejskich zamierza już
w przyszłym tygodniu wprowadzić
“ini rozkład jazdy autobusów, co w
Pierwszym rzędzie wyrazi się w
Przedłużeniu czasu kursowania au-

1tobusów o jedną godzinę, a wię:
© godz. 11-ej wiecz. 

Ti

sa dem kosztów,

W komunikacji miejskiej szcze-
1 Sólne uwzględnienie ma znaleść po-

czenie Wilna z Pośpieszką. Na
JBji tej ma być zwiększona ilość

qozów. Projektuje się również prze-
łużenie trasy do Wołokumpji, na

stąpiłoby to już jednak w okresie
letnim, |
— Wilja urwata „ostrogi“. W

toku ubegłym (rząd Wojewódzki
Тгергомайха! inteasywne roboty

Przy budowie osróg na rzece Wilji
żę, avis pałacu Tyszkiewicza. Zwo-
Ko ziemię z rozkopanego nasypu
o elektrowni miejskiej. Powstał
Ówczas duży nesyp. Chodziło o

Skierowanie biegu rzeki w kierunku
Wektrowni. Przy robotach tych, któ

Wykonywane były z wielkim na-
pracował specjal

te sprowadzony z Pinska eskawa-
.

   

 

   

 

  

 

   

 

ty tym jednak razem Wilja spła-
u figla, Podczas wiosennego pod-

bęję lenia się cała ta kunsztowna ro-
te została zniwelowana. Wyjaśni
SIĘ bowiem teraz, że wezbrane

oQdY rzeki poznosiły cały piasek,
facając w niwecz półroczny do-

bek,
1, „Štraty jakie ponioslo miasto nie

3 Ia ały jeszcze dokładnie obliczone.
| Jednak b. znaczne.

SPRAWY MIEJSKIE.

gytratu. Część prasy wileńskiej za-
q. ciła w dniu wczorajszym wiado-
K o odrzuceniu starań b. ławni-
a miejskich o emeryturę, Infor-
Vigis ta jest fałszywa. W rzeczy-
sły OŚCI część członków b. Magi-

2,2tu m. Wilna, a mianowicie pp. J.
Mao i 4. Kruk emeryturę nie-
gp liwie otrzymają; sprawa emery-
w b wiceprezydenta p. Czyża jest
M. ku załatwiania. Co się tyczy b.
łę ŻYdenta p. dr. Maleszewskiego,
Iippoba jego nie wchodzi w grę,

R te Jest on tymczasowym prezyden*
; Bł, A więc w dalszym ciągu pełni

Mię, € miejską. Pozostali dwaj ław-
aMagistratu pp. dr. Teodorowicz

: K afarewicz zbyt krótko byli na
Rich le miejskiej, aby w stosunku do

4tę „kwestja emerytury wogóle w
„chodziła.

|Nęg Drugi szalet miejski. W
ję Ugim czasie Zarząd miasta za

šią, Za przystąpiė do budowy dru-
lei w Wilnie podziemne

Jako miejsce budowy
ANO zjeleniec na ul. Wielkiej u

DO IZBY RZEMIESLNICZEJ
Dowiadujemy się, że zarządze-:

w.|xiego cofnął

— Emerytury b. członków Ма-!

saniem wyborów powołano już ko-
,mitety wyborcze wojewódzki i ob-
wodowy dła m, Wilna. Na czele
komitetu wojewódzkiego stanął pre-
zes Szumański,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zakaz Urządzenia wiecu.

Dn. 14 b. m. urząd starosta Grodz-
zezwolenie na wiec

P.P$., wyznaczony w dn. 15 b. m
przy ul. Kijowskiej 27 pod hasłem:
„Chleba i pracy“

Zgromadzenia w dn. 15 b. m.
miały się odbyć w myśl polecenia
C. K. W. P. P. S. w całej Polsce.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Komendant P. K. U. Wilno-

Miasto przypomina wszystkim pobo-
rowym i rezerwistom o obowiąz-
kach meldowania się w biurze mel-
dunkowym, względnie gminie, po
każdorazowej zmianie miejsca za-
mieszkania, gdyż jest to droga stałe-
$o kontaktu z Powiatową Komendą
Uzupełnień — «co leży w interesie
nietylko wojska, lecz również sa-
mych poborowych i rezerwistów.
Wypełnienie obowiązku meldowa-
mia się jest cząsteczką wielu innych
obowiązków obywatelskich, które
w sumie stanowią o wartości oby-
watelskiej każdego człowieka.

SPRAWY PODATKOWE,
— Zeznania o dochodzie właści-

cieli domów. Stowarzyszenie właści-
cieli nieruchomosci m. Wilna komu-
nikuje, że ostateczny termin składa-
mia zeznań o dochodzie upiywa 30
kwietnia. Wszyscy właściciele do-
mów, niezależnie od tego, czy 0-
siągnęli w roku 1933 podlegający o-
podatkowaniu dochód (1.500 zł, i
wyżej) są obowiązani do złożenia ze-
zmania o dochodzie, "Zwolnieni od te-
$o obowiązku są właściciele domów
© rozmiarach do czterech izb. Biuro
Stowarzyszenia (Jagiellońska 14)
sporządza bezpłatnie zeznania o do-
chodzie według obowiązujących
przepisów codziennie w godz, 10 —
12-ej, oprócz dni świątecznych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Zgromadzenie Stow. Kupców

i Przem. Chrześc. Przypominamy, że
dzisiaj o godz. 15,30 odbędzie się
doroczne walne Zgromadzenie Sto-
warzyszenia Kupców i Przemysłow-
ców Chrześcijan w Wilnie w lokalu
Szkoły Handlowej Mięskiej przy ul.
Biskupiej 4.

Walne zebranie Chrześć.
Banku Spółdz. Dziś w sali Szkoły
Technicznej na Antokolu przy ulicy
Holendernia Nr. 12 o godz. 4.30 i 5
po południu odbędzie się pierwsze i
drugie walne zgromadzenie człon-
ków Chrześc. Banku Spółdzielczego,

Tow. krzewienia wiedzy
handl. i ekonom. W dniu 29 bm, o
godz. 16,30 w pierwszym, a o godz.
17-ej w drugim terminie odbędzie się
doroczne walne zebranie członków
T-wa krzewienia wiedzy handl, i
ekonom. w lokalu Instytutu Nauk
Handlowo-Gospodarczych w Wilnie.

Lwów — przedstawiają się nastę-
pująco:

Za litr mleka płacono w Warszawie i
Lwowie 25 groszy, w Częstochowie i So-
snowcu po 24 gr., w Poznaniu i Bydgoszczy
;22 gr, w Łodzi, Wilnie i Krakowie po 20 gr.
(Najtańsze mleko można dostać w Łublinie,
„gdzie litr kosztuje zaledwie 15 gr. Najdroż-
szem zaś miastem pod względem nabiału są
Katowice (28 gr.).

Ceny masła wahają się od 3,40 zł. za
„kilogram do 4.30 zł. Najtańsze masło posia-
da bydgoszcz i Lwów — 3,40. Najdroższe
Łódź — kilogram masła kosztuje 4,20 zł.
W pozostałych okręgach miejskich ceny
utrzymują niemal stały poziom wynoszący
przeszło 4 zł. za kilogram.

Ceny jaj są niemal w całym kraju
ujednostajnione, W Warszawie, Łodzi, Wil-
nie i Katowicach płaci się za sztukę po 8
ćr. W pozostałych miastach, oprócz Lwowa
i Krakowa, gdzie 1 jajko kosztuje 5 gr. —
ceny wahają się między 6—7 gr.

Jeden z najważniejszych produktów,
jakim są ziemniaki w różnych okolicach kra
ju posiada rozmaite ceny. W Lublinie jest
najtańszy — kg. ziemniaków kosztuje tam
5 gr. Najdroższy w Warszawie i Katowi-  
„wahają się od 6—8 gr.

Chleb żytni pytlowy posiąda bodajże
najbardziej unormowane ceny w kraju.
Krakowie, Katowicach,

tym względem jest stolica, gdzie płacono 33
gr. Najtańszy chleb mamy w Łodzi, Sosnow-
„cu (25 gr), Częstochowie (27 gr.) i Lublinie

(28 gr.) i
Ceny na kaszę jęczmienną najwyższe

notowano w Katowicach (44 gr. za kg.)
Reszta Polski płaciła po 30 do 35 gr. War-

— Zgromadzenie delegatek kole-
jowych kół kobiecych L. O, P. P.
W] dniu 11 b, m. w sali Ogniska Kole-
jowego odbyło się 1-sze walne zgro-
madzenie delegatek kół kobiecych
L. O. P. P. Przewodniczyla p. Krė-
lewska. Przybyło 19-cie delegatek z
terenu Wileńskiej Dyrekcji Kolejo-
wej. Zgromadzenie powitał delegat
Okręgu Kolejowego L.O.P.P, p. inż.
Moszczyński, p. Paszkiewiczowa zaś
wygłosiła referat organizacyjny. De-
legatki Kół złożyły sprawozdania z
działalności Zarządów, wreszcie wy-
brano władze Koła Okr. Do Zarządu
weszły panie Falkowska Zotja prze-
wodnicząca, Kiólewska Marja w.-
przewodn., Tyszkowa  Zofja, Ko-
rytkowa Wiarosława — skarbniczki,
Zawistowska Wanda, CholewinaWi-
ktorja, Kudrewiczowa Marja i Pasz*

Do Komisji Rewizyjnej: pp. Budkie-
wiczowa Zofja, Banelowa Marja,
Głodzikówna Helena, Urbankowa
Marta i Jackiewiczowa Zofga. Dele-
gatki na Zjazd w Warszawie: pp.
Królewska Marja i Paszkiewiczowa
Nadzieja, zastępcz. — pp. Suszczew-
ska Halina i Zawistowska Wanda.

ODCZYTY.
— Kursy im. Komisji Edukacji

Narodowej” w Wilnie przy ul. Mic-
kiewicza 23 po przerwie świątecznej
wznowiły odczyty. Wstęp bezpłatny.
Dziś odbędzie się odczyt: 1) Historja
Religji i wierzeń (ciąg dalszy)—p. J.

13 odbędzie się zbiorowa wycieczka
do Obserwatorjum Astronomicznego,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Rekolekcje dla akademików.

Sodalicja Marjańska Akademików
podaje do. wiadoiności, że dn. 22 ; 23
zostaną zorganizowane rekolekcje
zamknięte dla akademików.  Infor-
macji udziela się w dn. 16, 17 i 18 b.
m. od godziny 19—20 w lokalu 5.М.
ul. Wielka 64.

 
SPRAWY SZKOLNE.

—Prywatna Szkoła Powszechna Porządek dzienny zostanie poda-
„ny w osobnych zawiadomieniach.
Legitymacje członkowskie zostaną
wszystkim członkom T-wa doręczo-
ne przez Sekretarjat T-wa. |
— Zebranie Wil Oddziału Zrze-|

szenia Nauczycieli Geograiii odbę-
dzie się we wtorek 17 bm. o godz.
18-ej w gimn. SS, Nazaretanek, Pia-|
skowa 3. Na posządku dziennym re-
ferat p. dr. W, Rewieńskiej — „Be-!
reza Kartuska”, į |
— Stowarzyszenie Kobiet z wyż-.

szem wykształceniem, W. poniedzia-
łek w lokalu Seminarjum etnologii
(Zamkowa 11) odbędzie się o godz.
7.30 wiecz. walne zebranie członkiń
z mastępującym porządkiem. dziś |
mym: 1. Sprawozdanie ustępującego,
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 2.Wy- |
bór nowego Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej. 3. Sprawa zjazdu delegatek
w Wilnie w dn. 27—28 mają i ukon-
stytuowanie komitetu organizacyj-
mego Zjazdu,

Wobec ważności porządku dzien.
mego, Zarząd prosi wszystkie człon-
kinie o przybycie na zebranie,

MW razie braku quorum o godz,
7,30, zebranie odbędzie się w dru-

  в lotu ul. Sawicz.

 

gim terminie o godz, 8-ej tegoż dnia.

przy Gimnazjum O. O. Jezuitów w
Wilnie — Wielka 58 przyjmuje wpi-
sy na rok szkolny 1934/35 w dnie
powszechne w godz. 11—12!/+ w
kancelarji Gimnazjum.

Przy Gimnazjum O. O. Jezuitów
istnieje również internat dlą ucz-
niów.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Zebranie murarzy i betoniarzy

odbędzie wię dziś o godz. 1-ej pp.
przy ul. Dominixańskiej 4.
— Ogólne zebranie cieśli Chrz.

Zw. Zaw. Pracow. Bud. Wilno odbę-
dzie się dziś przy ul. Dominikań-
skiej 4 o godz, 14,

 

bez paszportów i wiz
do Kopenhagi i Sztokholmu

"od 19, V, — 26. V,
Cena od zł. 190.—

Zapisy: przyjmuje światowe Biuro
Podróży Wagons . Lits/Cook,

Wilno, Mickiewicza 6.   

rozrósł się do nieprawdopodobnych
rozmiarów, miast cen niskich i przy-|o
stępnych, posiada je zbyt wygóro-| b
wane,

okazuje, są Lublin,
chowa, gdzie niemal wszystkie arty-
kuły żywnościowe posiadają stosun-| Z
kowo najniższe ceny w Polsce,

wienie cen z r. 1934 w największych
ośrodkach miejskich Europy. W. ze-
stawieniu tem Warszawa figuruje ja-
ko najtańsze miasto. W] Berlinie np.
ceny są prawie dwa razy wyższe,

Najtańszemi miastami, jak się
Wilno i Często-

Ciekawie przedstawia się zesta-

Gdy kg. chleba pszennego w Warsza-

zawodników zgłosił Sokół.

czem i Wingrisem.

będzie się mecz piłkarski o mistrzo-
stwo

w następującym składzie: Suchodol-
ski,
Godlewski 1l, Muisiuro, Kozłowski,
Gasztowt, Godlewski I, Wasilewski,
Krywol i Jungilewicz.

„Walka
pierwsze miejsce rozegra się chy-

a pomiędzy Kazimierskim, Żylewi-

rajszy mecz piłkarski nie zakończył
się wielką sensacją sportową

Typowana na mistrza drużyna
W.K.S. z trudem wywalczyła so-
bie z niezbyt przekonywującym wy*
nikiem zwycięstwo, które zdawało
się nie ulegać wątpliwości. A jed-
nak wojskowi grali wczoraj słabo,
o poziomie ligowym nie inoże być
mowy,

Jeżeli świetnie grał Skowroński,
to o tyle słabo każdy z napastni-
ków, którzy: nie mogą sobie przypo-
mnieć pięknych dni zeszłorocznej
jesieni, gdy się walczyło z drużyna-

O godz. 16 zaś na Antoxolu od-

(Wilna, rozegrany między
„A.K.$, a Ogniskiem.
Ognisko wystąpi prawdopodobnie

Pawlak, Lepiarski, Ballosek,

Akademicy żydowscy wystąpią

wie kosztuje 66 gr., w Berlinie — 1.40 zł.,
„w Paryżu 68 śr., w Rzymie 65 gr, Ziemniaki
w Warszawie — kg. 9 gr., w Berlinie 15 gr.,
w Pradze 20 gr. w Paryżu 49 gr. Mleko w
Warszawie litr 25 gr., w Berlinie 50 gr., w
Pradze 45 gr., w Wiedniu 46 gr., w Paryżu
56 gr. w Rzymie 65 gr., w Londynie 65 gr.
Masło w Warszawie kg. 3.20 zł., w Berlinie
6,51 zł, w Pradze 4.60 zł, w Wiedniu 4,39

cach 10 gr. W pozostałych ośrodkach ceny! zł, 2

Londynie 3.36 zł. Mięso wołowe w Warsza-
„wie zł. 1.42, w Berlinie zł. 3.93, w Pradze

1 ‚ w „zł. 3.15, w Wiedniu zł. 3.93, w Paryżu zł, 4,89
Poznaniu, Wilnie|w Rzymie zł. 4.96, w Londynie zł. 2.72. Sło-

motowano ceny 30 gr. za kg. Najdroższa pod|nina w Warszawie zł. 190, w Berlinie zł.
4,65, w Pradze zł. 3.72, w Paryżu zł. 4.89.
Cukier w Warszawie zł, 1.45, w Berlinie zł.
1.55, w Rzymie zł. 2.92, zaś w Anglii... 57 gr.

jasno, iż stolica Polski jest jednem z
najtańszych miast Europy. Że stopa

przem. budowi Da. 14 b. m. z ro-
<porządzenia władz
nych został rozwiązany oddział wi-
ieński związku zawodowego robotni
ków przemysłu budowlanego (ulica
%jowska 27).

U

Komisji Oxręgowej Związków Zawo-
dowych,
wykluczony ze saładu Komisji Okrę-
gowej.
dowlanego „Nowicki znajduje się od
siku tygodai
aiszkach.

na ogłoszenie w dzisiejszym numerze Woje-
wódzkiego Zakładu Leczniczego dla nerwo-
o wyczerpanych kobiet w Gościejewie.

Zakład ten, położony w pięknym parku koło
Rogoźna, należy dziś do najpierwszych w
Polsce, Stanowisko swe zawdzięcza Zakład
Gościejewski
wzorowej organizacji i stosowaniu ostatnich
zdobyczy z dziedziny
wego.

2
amm-——

kiewiczowa Nadzieja — sekretarki.| w

Szkolna stara się w miarę sił i środ-

gdzie niema szkół państwowych. I
to jest głównem zadaniem Macierzy
na ziemiach wschodnich. ‚

gę oświaty, świadczy fakt zwracania
się mieszkańców szeregu wsi do P.
M. S. z prośbą o "dostarczenie na- Е
uczycieli, zapewniając ze swej stro-

brak szkoły dla 80 dzieci, odleg-. Gudycii udziai biorą: p.

Lebiedziewo dzieci
od wsi
sprząt zapewnione,

łożyński, brak szkoły dla 100 dzieci,
najbliższa szkoła 0 4 km. lokal i| cja gla wszystkich.
sprzętzapewnione,

dach nad głową i sprzęt szkolny.

to brak tego,
brak 80 zł. miesięcznie na opłacenie
jednej nauczycielki,

funduszów, nie może dziś liczyć na śli wybrane”.
dalsze subsydja państ wowe, Jedy-,
nym wyjściem z tej sy tuacji jest o-
fiarność społeczeństwa, wrażliwego
na niedolę dzieci.

dla poszczególnych sz kół.

Wilnie, ui, Wileńska ' 23 m. 9 udziela
w: iej sprawie wjycz zrpujących in-
formacyj. `

mi tej miary, co Garbarnia, czy Po-
lonia.
Po wczorajszym meczu wkradł się

pewnego rodzaju pesymizm, który
budzi niepokój co do dalszych roz-
śgrywek. Nasuwa się pytanie, co bę-
dzie z rozgrywkami poważniejszemi
od spotkania z Makabią, która
wczoraj swoją ambitną grą wprowa-
dzała nieraz w podziw.

Trener Kaswmer widać wziął
drużynę w ręce, a gracze dokładają
starań, by rzeczywiście podnieść
poziom. i

Mecz wczorajszy obłitował w
szereg ciekawych momentów. Pierw-
sza bramka została zdobyta przez
Makabi ze strzału karnego. Strze-
lał Jałowcer:

w nieco wzmocnionym składzie:
Muśko, Gotlib, Załkind, Lewin, Ka-
mieński, Benoszer, Rogow II, Ко-
gow lil, Aduūsk: i Suckiwer,

Do ciekawych imprez w Polsce
zaliczyć trzeba po pierwsze sensa-
cyjne spotkanie reprezentacji pił-
karskiej Polski, która spotka się
z reprezentacją Warszawy. Skład
Polski: Albański, Martyna, Bułanow,
Kotlarczykowie, Mysiak, Urban, Ar-
tur, Peterek, „Niechciał; rezerwa:
Pająk, Dziwisz, Giemza i Koller.

Warszawa gra w składzie: Ja-
chimek, Pawlak, Ziemian, Szaller,
Szczepaniak, Nowakowski, Korn-
gold, Przeździecki, Łańko, Prosator
i Wypijewski.

w Paryżu 9.07 zł., w Rzymie 5.88 zł, w   
Statystyka powyższa wykazuje

szawa, Częstochowa, Lublin, Kraków i| życiowa ludności Warszawy i innych =
Lwów 30 gr. zresztą miast polskich jest znacznie] Na kortach Legii nastąpi otwar- (Wyrównanie następuje dopiero

„ Rozmaite ceny posiadają produkty |miższą, niż miast w krajach zachod-|cie sezonu tenisowego. Grać będą:|pod koniec pierwszej połowy zemięsne. Kilogram mięsa wołowego w Kato- nio-europejskich, winne temu są ni- Stolarow—Witmian, Hebda—Bolza- strzału świetnie dysponowanego
,wicach kosztuje zł. 1.60, podczas gdy we ski bei brak ; no; 2 вЕВ olkos "Būl:5no KR
Lwowie, Częstochowie i Wilnie tylko zł.| SKI ZArODKi, brak pracy 1 wreszcie| 20, м & pod jnej ano, Skowrońskiego. S
1.00. WLublinieiSosnowcu kosztuje zi. 110 kapitalu. Tłoczyński — Hebda, Witman, Wojskowi przez caly czas mają

MW, catej Polsce odbędą się liczne
biegi naprzełaj, a w Poznaniu za-
wody bokserskie przed meczem z
Austrją.
W Budapeszcie odbędą się dzi-

siaj wieczorem finałowe walki bo-
kserskie o mistrzostwo Europy,

Zawody strzeleckie dla dorostu.
Gniazdo Wileńskie Towarzystwa|

Gimnastycznego „„Sokół'* organizuje
zawody strzeleckie dla dorostu w |

dniu 22 b. m. o godz. 11-ej. | Zawody bokserskie w Budapeszcie.
Zapisy przyjmuje  sekretarjat BUDAPESZT. (Pat). W piątek, w

gniazda tylko w dniu dzisiejszym w| trzecim dniu bokserskich mistrzostw
godzinach od 19—21. Zawody bez-| Europy z polskich zawodników Si-
płatne. Nagrody w postaci dyplo-|piński walczył z Węgrem Harangim.
mów, przedmiotów sportowych i| Po pięknej walce zwyciężył na pun-
książek, kty Węgier, "mimo że Sipiński był

Dnia 17 b, m. o godz. 19 odbędzie' przeciwnikiem rėwnorzędnym.

AL DGAi NiI A D NAa aai is ZEŃ ik ALTEA

teatr į muzyka panjuje S, Chones, W programie utwory
Bacha, Szeligowskiego i Mycielskiego.

— Teatr Mi Pohulanka, — Dziś „ , Rewizor” Gogola, —
o godz. 8-ej w. „Ko:tzina* komedjo-satyra w Kapitalna satyra Gogola „Rewizor” wy*
3-ch aktach Antoniego Słonimskiego. $wiet-| konana zostanie w przekiadzie Juljana Tu-
mie zgrany zespół ż A. Łodzinskim w roli wima jako słuchowisko w niedzieię o godz.
Lekcickiego. Kezysęrja W. Uzengerego, De-| 18.00 w wykonaniu artystów scen warszaw-
koracje W. Makojaika, skich.

Jutro o godz. 5-ej wiecz. „Rodzina”,
W. przygotowaniu 2 premjery: komedja

w 3-ch aktach J. Devała „lowariszcz” 1

„Skąpiec” Moliera.
— Teatr Muzyczny „Lutaia*, Występy

Olgi Szumskiej, Dziś o godz. 8.15 po raz 2-gi
meiodyjna operetka Malmana „Manewry
jesienne” z udziałem znakomitej śpiewaczki
Ulgi Szumskiej w roli baronowej Rizy. U-
dział bierze cały zespół artystyczny pod re-
žyseiją M. Tatrzańskiego. Balet pod kie-
rownictwem J. Ciesielskiego odtańczy w
2-gim akcie czardasza. Zniżki ważne,

— Popołudniówka dzisiejsza po cenach

przewagę, która po przerwie za-
akcentowuje się jeszcze wyraźniej.
Prowadzenie zdobywa dla W.K.S.
Hajdul, strzelając głową. Zajdel zaś

po kilku pięknych pojedynkach re-
misuje, a też zaraz Mroczek strzela
zwycięską dla W. K. S$. bramkę.
Mecz „kończy się ostatecznie sukce-
sem wojskowych. którzywygrali 3:2.

Mecz sędziował p. W. Kosta-
nowski, Publiczności sporo.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Rozwiązanie związku rob.

administracyj  
Policja zabrała akta spraw związ

"Rozwiązany związek nalsžai do

lecz w marcu r. b. został

Były sekretarz związku bu

w więzieniu na Łu-

RÓŻNE.
— Zwracamy uwagę P. T. Publiczności

  

 

fachowemu _ kierownictwu,

JED PON: Misterjum średniowieczne.
Niezmiernie ciekawą audycję literacko-

muzyczną nadaje rozgłośnia wileńska w po-
niedziałek o godz. 22,15 w wykonaniu wileń-
skiej szkoły dramatycznej. Będzie to śred-
niowieczne misterjum 0 Zmartwychwstaniu
Pańskiem, opracowane na podstawie tek-
stów z XV wieku przez T. Byrskiego i K.
Tomasika, urozmaicone śpiewami gregorjań-
skiemi.

W rocznicę zgonu H. Melcera.
W poniedziałek 16 b. m. jako w szóstą

rocznicę śmierci znakomitego kompozytora
polskiego i pedagoga Henryka Melcera od-

 
Groszy fotografja
w rėžnych pozach w cią
gu 10 minutw AUTOMACIE

FOTOGR. „KINAFOT'*
Wielka 27 I wiieńska 5.

Niedole oświatowe.
Jak wiadomo, Polska Macierz

Zaleski; 2) Okultyzm — p. W. Jan- Ró ełniać luki szkolnictwa| propagandowych. Dziś o godz. 4 pp. ukaże] będzie sięo godz. 20 koncert poświęcony
kowski. 3, tk tych- okręgach,| 5i< Po cenach propagandowych komedja| Jego twórczości, poprzedzony słowem

(W, niedzielę zaś 22 b. m. o godz. is dei К y || muzyczna wil. kompozytora J. Świętochow-| wstępnem prof. St. Niewiadomskiego. Wy-
konawcy — orkiestra symfoniczna Pol. Ra-
dja pod dyr. A. Dołżyckiego, M. M. Jona-
sówna (fort.) i Marja Wrzywiec (śpiew).

Operetka radjowa.
We wtorek ze studja warszawskiego o

godz. 20 transmitowana będzie przez wszyst
kie rozgłośnie polskie popularna ongiś, bar-
dzo  melodyjna operetka P. Linckego
wGrigri” w wykonaniu pierwszorzędnych sił
śpiewaczych i muzycznych Polskiego Radja.
iiAA]

skiego, „Rajski ogród” z L. Romanowską w
roli głównej. Ceny miejsc od 25 gr.
— „(Gospoda pod Białym  Koniem“ po

cenach propagandowych. Jutro po raz 32-gi
rekordowa operetka Benatzkiego „Gospoda
pod Białym Koniem* w obsadzie premjero-
wej. Ceny propagandowe od 25 gr.

Teatr Ubjazdowy gra dziś w Szczu*
czynie, jutro w Lidzie arcywesołą komedję
T. Łopalewskiego p. t. „Aurelciu nie rób

Że ludność tutejsza docenia wa:

  ny łokal i sprzęt szkolny. tego”.
Oto przykłady: ;
— wieś Wilejty — gm, hoduci- — Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- zel. kk GAGA

A Й - +ocji.| zyki Wspóiczesnej. Dziś o godzinie 19 i pół. ы *р е
skiej oczekuje szkoły dla 19 dzieci: w lokalu Związku Zawodowego Literatów Najdelikatnt lų

odległość od najbliższej szkoły 4 przy ul. Ostrobramskiej 9 odbędzie się 5 c gą
km. lokal i sprzęt szkolny są, ca poc w e
— wieś = ów | Mycielskiego, adeusza zeligowskiego,

wieś Buzuny śm. Raków Piotra Perkowskiego i Ernesta blocha. W

  
Janina Pławska,

 

łość od najbliższej szkoły 4 i pół km. (spiew), p. Albert Katz (wiolonczela) i —uwYRÓB POLSKI
lokal i sprzęt zapewnione, kwartet im. Mieczysława Karłowicza KROJE
—wieś Malinowszyzna — gm. zee wykonana będzie po PODŁUŻNYM WY

73, majbliższa
lokal i  Niedziela, dnia 15 kwietnia,

9.00: Czas. 10.00: Muzyka. 10.30: Na-
— wieś Matyjasowo — pow. wo- bożeństwo. 11.57: Czas. 12.05: Progr. dzien- =

М p 12,15: Poranek |*. A 6 į k ł a a p aśny. 12.10; Kom. meteor. z

muzyczny, ż Foliarm. Marsz 1400; Audy“: “ WARSZAWA (Pat), Giełda,  Dewiżyt
kich. 15,00: „Wiosenna wal- Belgja 123,75—124,06—123,44, Berlin 209,25ka z chorobami roślin w sadzie i w polu”, __2u977.1208,73, Gdańsk 172,65—173,08—

Ludność chce szkół zapewnia| 9dczyt. 15.20: Koncert. 16,30: Arcydzieła 172,27, Holandja 358,35—359,25-—357,45. Ko-
dawnej pieśni świeckiej wielogłosowej (pły- penhaga 121,80 — 122,40—121,20. Londyn
ty). 16,45: Kwadr. liter. 17,00: „Wybór 27,27.-27,40--27,14. Nowy Jork 5,29—5,32

za | leinieka" — pogadanka. 17.15: Koncert. —5,26. Nowy Jork kabel 5,291/4—5,321/4—
co najważniejsze —| 18.00: Słuchowisko („Rewizor z Peters- 526, Paryż 34,93 3502-3484. Praga

burga“ — plg Gogola). 18.40: Recital| 22,02-22,07—21,97. Stokholm 140,65—141,35skrzypcowy. 19.00: Litewska audycja lite-|__13995, Włochy 45,10 —45,22—44,98,L i : i racka. 19.30: Radjotygodnik dla młodzieży. Szwajcarja 171,43—171,86—171,00, — Ten-Macierz Wileńska :niema swoich| 19.45: Progr. na poniedziałek. 19.50: „My-| gencja przeważnie słabsza: °
19.52: Koncert Wil. Oddzia- Papiery procentowe: Póżyczka budo-| łu Tow. Muzyki Współczesnej. 21.00: „Per-| wlana 43,60. Inwestycyjna 109. law. ser.ła Adrjatyku" — feljeton. 21.15: Wesoła| 114, Konwersyjna 61,50. Dolarowa 6 proc.fala Iwowska. 22.25: Koacert życzeń (pły-| 74,50—-74, Dolarówke 52,40—53,35. Stabili-ty) 23.10: Kom, meteor, — 23.15—23,30; zacyjna 53 4 i pół proc. Ł. Z. ziemskie

Muzyka taneczna. 43,50—8,63. i warszawskieы r SAA S proc L. Z;
ZZARO S:ULSC. $3,50—54—55,63. — Tendencje przeważuieuryka + :

szkola o 4 km.

 

nauczycielskich nie brak,

   

 

 

Organizujmy Koła; Opiekuńcze  

 

0

 

4 Luk Poiski 61,50. Liłpop 11,65,
Starzcnowica 10,35—10,40.

Doler w obr. pzyw. 5,27%/4,  
Zarząd Centralay P. M S$. w

  

z wiieński oddział
Juko

go, zorganicowznego pr
o: ki Wazgółczesiej. р Rubel 4,65—%76.

wykonawcy dadzą się słyszeć — kwartet owyczki polsiie w Nowym Jorku: Do-O. R. 1im, Karłowiczaoraz soliści: Jurina Pławska iarowa 73,25, Dillodowska . za

  

  



 

 

DZIENNIK WILEŃSKI ‚ rin tis r ооа нн

gama CTRÓŁKI PODZAMECKIE cą
poczta MACIEJOWICE, województwo. LUBELSKIE

polecają NA SEZON WIOSENNY

Drzewa i Krzewy

Na wzór największych miast Europy z dniem jutrzejszym jedno z na Įpopular-

niejszych kin wileńskich wprowadza po raz p ierwszy w Wilnie

Niebywałą dotychczas Atrakcje.ус

WYSTĘPY NA SCENIE słynnej ©r” a A eStr Vv Jażż-Bandowej

pod kler. Prof. FRANCISZKA TCHORZA. Szczegóły jutro.

COM
ERZE.

 

"EEE

okazja dla miłośników kine, muzyki I śpiewu! Wzruszający dramat życiowy. Tragedja skrzyp”

ka, Śpiewaka I kompozytora p. L:

mionjaZycia“
i GLORJA STUART. Film któy rob. głębokie wrażenia I którego się

HOSTROBRAMSKA 5 sg" JOHN BOLES nigdy nie zapomins. Pomim“ olbrzymich kosz=

tów sprowadzenia tego wspaniałego arcydzieła Ceny nia podwyższone. Nad program: Najnowszy dodatek rysunkowy:

„PIETRYK w RADJOSTACJI". A
ÓLOW* od godz. 2 do 4-ej. Balkon 15 gr. Parter 25 gr.

 

Dziś premjera. Niebywzła

KINO

„COLOSCEUM"| >SV
UWAGA. Dziś ostatni poranek na „KROL KR

   

sm
rm

D
D

; R

DZIS NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ przepiękny film sensacyjny
A

LZ

TESTAMENT D-ra Mabuze. AEA TUI
Nad program: Rekordowy śplawno-muzyczny dodatek kolorowo-rysuskowy p. t: „Królestwo Meptuna". — Początek o godzinie 2-ej.

MARSŹŻ RAKOCZEGO
Szczegóły w ogłoszeniachztrzejszych

JUŻ JU'RO. PIERWSZY
WIELKI REPREZENTA-
CYJWY FLM WĘGIER-

SKi p. 1.

| Muzyka: Pawła Abrahama.

Ro

  

DZIS POCZĄTEK o GODZ 1żej po cenach zniżonych. Dla młodzieży dozwolone.

Nowoczesny ROobinson''
w cudownej kralnie piękna... DOUGLASA FAIRBANKSA jako Robinsona Kruzoe

Genjalna kreacja
na bezludnej wyspie.

Nad program: Czarowny film śplewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach ze „Złotej Serji".

        

———
nagaisBenZZ Rosyjskiej w czasie wojny, proszony jest

| PIERWSZA—wierna, DRUSA—wyuzdane, TRZECIA—nalwna, CZWERTA—przebiegła, PIĄTA—niebezpieczna, SZOSTA-intrygantka a wszystkie równie Gsży ski Z w o łaskawe podanie swego miejsca za*

| piękne... to sześć żon Króla H*nryka VIII, które vjrzymy w m numentalnem arcydziela flimowem
dO WP pod adresem: Wacław Sta-

|
szek. U. P. T. we Włodzimierzu. 342—1

| Prywatne życie Henryka VIII. krem A
| W roli głównej genielny Charies Laughton. R 0 X Y

ь оаЕа „ MIESZKANIE Wsuwalski chorował i

Następny program kina ° ! 8-io pokojowe luksuso-| jest na dyjecie. Tymcza-

|
| we „ania,„ią, iš sem Wetwaleki „pożera

|
% „ Jagiel-Į święcone, mu się uszy

| Dziś. Niebywały Film. oczekiwany przez MIL- 800 nejpiękniejszych  Taklege przepychu i wystawy nie bylo w żadnym | „PERFECTION egr 1. Dozorcaz trzęsą.

В JONY! Przewiót w dziejach kinematografjl kobiet 5 wiata. filmie ani europ. ani amerykańskim | STTKTRSM NL z й Ktoś mówi:

| ©
z

POKÓJ — Widzę, że już

:
1.

idzę, pan ju

L I JOAN CRAWFORD i Klark GABEL.
d | frontowy Isdny do w nie przestrzega dyjety...

| ‚ PROSZEK Snladekieh L" >
|

Wszystkie arcydzieła BLEDNĄ wobec tego najwspanialszego filmu naszych czasów. у L E najęcia Snladeckich L. 5. — Pewno!“ Nie oplaci

| Кгб'ю ма ойу Joan 60 najmodniejszych Flm, który wprowadził świat w podziw. OGUTKIEM m. Il. 161—1| się umrzeć z głodu, aby

| ” Crawford zademonstr. strojów. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10,15. Z. MIESZKANIE żyć dłużej!

|
E LS

|(MIGRENO-NERVOSINĄ | z 2 pokoi, kuchni, sło-| baboo

|

SPO / , neczne, z elektryczno-

| : W ODPOWIEDZ! NA LICZNE ZAPYTANIA UPRZEJMIE KOMUNIKUJEMY, ŻE FILM TI ZWIWUNLOLITAGPYAE © ścią i ośródkiem ul. Ko- M

42) Й narskiego 40. 454| g AKUSZERK. — В

BOL GŁOWY "POKÓJ do wynajęcia AKUSZERKA

RE"

"BĘ c 4 ПНИ ОА ÓWAA umeblowany, ze Ma. $

METTITTHTTZYCCHO | trec vsna. ul. Porto- mi ałowska
wa 8 m. 2. 175 przeprowadziła się

— na ul. Orzeszkowej 3—12

za którym przepada cały Świat, będzie wyświetlany jaż w następnym pregramie.

  

Wiełki dramet rozgrywający się

 

  

       

 

  

 

  

 

  

 

 

 

    
     

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Przy stosowaniu 

 

PIEGI ZNIKAJĄ
kremu Preciosa,

spostrzeże Pani, że skóra Jej twarzy

staje się z dnia na dzień bielszą

i delikatniejszą. Piegi zostały usu-

nięte, a cera nabrała świeżegomlo-

      
 

 

   

   

BÓLE ZĘBÓW.
MAKO |JNUXCAN GRYPE. PRZEZIĘGIEWIA | | pszalizow Oferty:M| ar, usuwa" zmarszezkó

—— NA ETYCUL AZ LIE skiego2m. 18. _ 188| gm ZB.48. 8523

STAWOWE,KOSTNE TP

 

OWOCOWE, OZDOBNE, IGLASTE, LIŚCIASTE i BYLINY

Cenniki wysyłamy na żądanieł

Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje I udziela kredytu na
zakup drzewek i krzewów

CHRZEŚCIJAŃSKI RANK SPÓŁDZIELCZY w WILNIE, ul. Zamkowa .
ENTERTA

BŁ. <AINIE °

 

  

 

     DRA A SKŁEPIŃSKIEGO ь
WARSZAWA, MATOWIECKA 10 «Я В ®

Nr. pozw. Z F. O. 58/34—5/3 34 r.

TYYYYYYYYYTYYVYYPYYYYTYYYYYVYTTYTYYTTTTVYYYTYTYYYTY

Uwaga!
STARE PLUSZE wytłacza się pod imitację

futer. Jasińskiego Nr. 1 m. 2, parter.

LUAAAAAKAAASAAAAKAASAAAAAAAAAAAAAAAaaAA AA AAAAAAAS

Pan Gordon,
który służył w 17 Pułku Piechoty Armji

 

 

 

 

 

Solidny lokator poszu-
kuje mieszkania z 3 pok.

(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz

 

2 MIESZKANIA: 3 po-

 

  
 

 

 

 

 

 

 

€=5| Dziś początek o godz. 12-0j. OSTATKI DZIEŃ | .
Lei 1

=— PSA Poteżny Polski Film p. t cZAMARŁE ECHO? ma czarojąceso piekna Tar. AO Kdaunas

ste
Dzie| lekszego szpiega XX wieku, o którym w czasie wielkiej wojny mówił cały świat. k P - TACA ogródkiem, w ładnej i

. с peszaleci z: lecz rzeczywjstość! Uwaga! Dzieje n*jwiekszeg AS R E F Poraz pierwszy na ekranie prawdzi- i A M ia A zdrowej dzielnicy, po 50] Poszukulę pracy do

у film szpiegowski «M A T R I c u L E—33— й we kulisy szpiegowskiej roboty. ‚ AB L ET 4 K i х zł m. i 2 pokojowe za] wszystkiego z bardzo

— Jutra rewelacyjna premjera w kinie „CASINO".
ы 25 zł. Antokolska 35—14| dobiau: gotowaniem lub

: 8 WYCZYN u właściciela. ' 194—2] kuchaiki i gospodyni:

ROW EA Aa aTa ia M samona  pišmienna *

i : dobią ieferencją, ul Mo”

SOLE GC— zoRÓJ о А Wiza"
ne

płacić b : Cena fotografji.
EECC

—

Зебпо 2 najsliniejszych w Europie
AGROS KARO) р - . ‚ : wę

© najtańszych w PolscePIL tega g vė POSZUKUJ:, pracy do

© мяпи\:“п:иопгуш.-'п'ит:'п:'п'\!:;"…“ З miki, Fortepi dy filmowej (chyba naz-| Prowadzenie domowego

|
artretyzmie, skrofułac. Majątki z! mskie na [; sk iepotrzebne!) — gospoaarstwa u samotnej

|
cerę ź R 6 DEO SIAR CZANO- SŁONŃ E parcelację potrzebne, or ep an Borkżdć ocojcakckć į lub przy niewielkiej ro”

sena "KĄPIELE MINERALNE | MUŁOWE |mamy | nabywców.| ocene „ieduży w| prosi o fotośrałje z pode, dziniew mieście ia 407

4 i Sezon od l-go maja do 30 go września ierwsza ileńska lobrym stanie sprzečaj“| nisem, wyj jak również go”

Zniżki dla p. p.diz.dolków. ‚ Ч Kuracje ryczałtowe. | Spółka  Parcelacyjna,| się niedrogo. Zaułek Li-|PSS dodaje nie- Spodarstwo folwarczne

TANI I 1 W SEZON Wilno, ul. Mickiewi- |" teracki 11—10. 189| smiało — ja bym chciała Adres w Adm. „Dries“

Informdeyj udziela: Zarząd Zakładu Gotec— Zdrój, woj. Kieleckie, | cza 15,tel.5-45,—6 j dose TE ćzłery.. Wil. 176—

Związek Uzdrowisk Polskich, warazawo, Boduena 2, telefon 510 39, Wdowa po sierżancie i ТЕВа PAK aikyjdi RAZ

uo
cf gy roje pł ra Sienas do Aina e ra A I ias

Pozw.K.Rz. 1/V. ?4r.Z.F. O. 81/34. LF. 26117—1 zeta nędzy таг * M оТИоНЕЧЕ o: (L oki л

wojglem dzieci pros! o] „dom”. 191 i osiadam _ świadectw”

ad
w owao sora PT" owa niai "PAC SPAŁ za cztery zdros Mlynowa 2 — 3

° r *
Е i fotośrafj ;. Jadwiga Lebiedzińska.

w я . „| pani fotografje z podpi g

o V draStenzla Wojewódzki Zakład Leczniczy ||;3,5%% miec| 26regis £” die| zezęmośę dosa ed | gr!

> ©
: )]WO WYCZERPANYCH KOBIET „Dz. Wil."— Ł»skawe o”. io bliża: Adm.| $9 Ramona bez podpisu. >>

\ S
1 у DLA NERWO

fiary lub zacfiaro«anie wa X ы и
y я

r u-mydia .NRUUI"U w Gościejewie, stacja kolejowa i poczta Rogoźno WIKP.||oracy prosimy ia) : L| even| WykvalitikovanaBb

It „Przeprowadza się laczeniada"wyczerpania nerwowego |te wdowy: „ од g3 а ‹оь'."іп;;іу dę- |- Sześciopokojowe miesz Pesskiijos "a
* 3

» . sprzedaje się -F - że. Gi z i

2ycznego. : = >| bowy, kredens, lampa| kanie ze | wszystkiemi =wiek odi do10ie

c
W miarę istnienia wolnych miejse przyjmuje się również | Inne Poszukuję posady O-| žyrandol i inne rzeczy. wygodami, I piętro, do] poważne świadectwa ||

schronienia €zynsościowe | organiczne układu nerwow"go. chmisirzynt lub gospo-| Kalwaryjska 11 m. 6. wynajęcia. Zygmuntow-| refer, umie szyć, wym?”£

Wodolecznictwo, elektrolecznictwo, promienioiecznictwo. dyni na rel zen 8 176| ska 195—0| gania skromne. UI. 18

—— na gospodarstwie, kuch-|— NN | ————— ta 2 miao

я aa , ni, hodowli ćrob'u I mie-| Fortepian abinetowy, MIESZKANIE a

TY ME ACCORAA AO] PES CEMENT ( MMKNMMNKAN k | = e
i

i 6 iemi Ll —1-

Mk Za dobre rozaląz nie umieszęzone| obok Zegadxi PA Rosóńcnicw ka bre. Ofiaraa 2 m. T. е nicznej firmy w b. do- Pe : me

5 wyznzęzyłem coarocy, w SE ązsobie kli | Po:tland cement «WYSOKA»? Заа й {Шіпои iš g Jak: > z 1a a Rak ZGUBY

+ fenteli W ostem pó kwadratu należy wstawić е 4 ъ + 2 a J . 3 ,

Luler 1l lezby dowolne od 0 do 9, w ten sposób, aby suma = BLACHĘ OCYNAOWANĄ | periamacyjna, Ё Na: PSR Pogady tar Piłsudskiego 30 m. 23] —— — — |————we

ich we wszystkich kierunkach dala liezbę 15. Go n sąskie» Łiednocz nych hut ® p 181 dni zk wio de: Lin DOWORA Zgubiony dowód osobi

1 Nagroda: Motocykl. 7 Nagroda: Dywan 200 » 300. *" KRULEWSKA I LAURA | NOUS 04 атарваойни та Mieszkania MIESZKA sty” wydźny.  DózóE

a 9. Urządzenie sypialni. _ 8—17 Nagroda: Rowery. ` i KARTOFLE kucharkę do kasyna lub į I pokoje 3-eh pokojowe za 35 zł. | rostwo Wilejskie naii

3. * Urzączenie kuchci biała 13-15 —„ Сгет Ё ny. гы“' M DEULL r. { DO SADZENIA | pensjoriatu. W Średnim| === wozi przy zaułku Warszaw-| Jana Radkiewicza (jada
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