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REDAKCJA ! ADMINISTRACJA: Wilna, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

70do24-ei. Administracjaczynnawda powszednie od 9doZi
w niedzieie od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński”

TELEGRAM!
BACZNOSĆ PALACZE!

Po zwycięzkiem opanowaniu wszystkich ośredków pzszeso kreju obec-
nie wypuszczemy na rynek Wileński niszeco epokowego wynalazku gilzy
do papierosów DWUUSTNIKI, które, dzięki swej wewnętrznej konstrukcj),
zdołzły zjednać sobie uzoanie rajwybredniejszych palaczy.

Nawet nejgorszy gatunek tytoniu — staje się możliwym do palenia w
gllzach DWUUŚTNIKII

Pałaczu! Sprobój | osądź sami
Fabryki Gilz Patentowanych

„TE — DE“

Jan Piotrowski i S-ka
Warszawa—Sosnowiec.

DARBETNYTASKISi EIKTAKE SKÓREK AAGS CZNIK WERE *

NACZELNEJ
STRONNICTWA NARODOWEGO.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W niedzielę odbyło się zebranie Rady Naczelnej

Stronnictwa Narodowego przy udziale około 300 osob.
Po przemówieniu na temat sytuacji zagranicznej i wewnętrznej

prezesa p. Bartoszewicza, sekretarz p. Wierczak odczytał obszerną de-

klarację ideową.
Roman Dmowski wygłosił dłuższy reierat o zadaniach obozu naro-

dowego.
Proi. Rybarski mówił o narodowej polityce gospodarczej.
Następnie wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja, w której

m. in. zabierał głos p. Pacanowski z Wilna. Omawiano sprawy organi-

zacyjne.
Obrady nosiły charakter niezwykle żywy i pełne były „nastroju

optymistycznego. |

 

    

 

   

 

 

Czy zwróci mandat?
Telefonem od własnego korespoadenta.]

WARSZAWA. Poseł Władysław Fijałkowski, wezwany uchwałą naczel-

nego komitetu wykonawczego Stronnictwa Ludowego z dnia 6 kwietnia

b. r. do wytłumaczenia się, pod rygorem wykluczenia go ze Stronnictwa,

z postawionych mu zarzutów, dotyczących jego politycznej działalności,

rzyrzekł, że udzieli szczegółowych wyjaśnień na posiedzeniu naczeinego

omitetu wykonawczego w dniu 13 b. m. Tymczasem przed samem po-

siedzeniem, na którem miała być w jego obacności rozpatrywana spra-

wa, nadesłał list z prośbą o skreślenie go z kisty członków Stronnictwa

Naczelny komite: wykonawczy skreślił posła Fijsłkowskiego z listy

członków stronnictwa i oczekuje, że poseł Fijałkowski zwróci stronnictwu

mandat poselski zgodnie z oświadczeniem, złożonem w swoim czasie

prezesowi klubu, że na wypadek wystąpienia, mandat swój pozostawi do

d cji stronnictwa.
„e prasie sanacyjnej p. Fijałkowski ogłasza, że wystąpił ze Str.

p Protesty wyborcze.
ii ITelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś Sąd Najwyższy rozpatrzy pięć protestów przeciw-

ko wyborom do Senatu w województwie lubelskiem, następnie trzy pro

testy przeciwko wyborom do Sejmu w okręgu Lublin, Chełm, Lubartów.

 

Katastrofa samochodowa na szosie
radomskiej

WARSZAWA (Pat). Kierownik ją wyminąć, ale właśnie w tym mo-

oddziału warszawskiego „llustrowa- ;mencie rowerzystką skręciła wprost

nego Kuryera Codziennego”, redak- pod samochód. Wówczas kierowni-

tor Konrad Wrzos, wybrał się dziś ca przy $wałtownem zahamowaniu

zi codziermie.

do16iod

PARYŻ (Pat). Dzienniła dzisiej-
sze podały wiadomość © wykryciu
w pobliżu Paryża mieszkania byiego
komisarza sowieckiego Lwa Troc-

_ |kiego.
Ud kilku miesięcy uwagę miesz-

kańców Barbusson w pobliżu Fon-
tainebłau zwracało dziwne zacho-
wanie lokatorów willi Kermonique.

Mówiono, że w domu tym mieszka 7

osób, z których jedynie dwie wy-
chodzą na zewnątrz,

Lokatorzy willi nigdy nie otrzy-
mywali korespondencji drogą nor-
malną, lecz codziennie pod wieczór
przybywał goniec na motocyklu,
przynosząc listy i przesyłki,
W ubiegły czwartek goniec ten

został zatrzymany przez 2-ch żan-
darmów, którzy zażądali wylegity-
mowania się, jednak goniec odmó-
wił pokazania dowodu tożsamości.
Skierowano 50 do najbliższego biura
policyjnego i stwierdzono, że niesie
dużo korespondencji, przeznaczonej
dia willi Kermonique.

Żandarmi powiadomili o odkryciu
władze śledcze, które zarządzily

j bliższe zbadanie sprawy, przypusz-
jczały bowiem, że w willi ukrywa
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Delegowano na miejsce żandar-
jmerję z prokuratorem na czele.
Otoczono willę i po dłuższej per-
traktacji wpuszczono przedstawicieli
władz do wnętrza.
W willi znajdowało się 6 osób:

dwie służące Niemki, dwaj sekreta-
rze, z których jeden Polak, drugi
Niemiec oraz właścicielka mieszka-
nia.

Na pierwszem piętrze przy biur-
ku siedział mężczyzna, mający przy
sobie dwa duże rewolwery. Zapyta-
my przez prokuratora, kim jest,
przedstawił się jako Sordoii, proku-
rator jednak rozpoznał w nim by-
lego komisarza sowieckiego, Lwa
Trockiego. Wówczas rzekomo Sor-
doli, nie ukrywając swojej tożsa-
mości, oświadczył, że faktycznie jest
byłym komisarzem Trockim i okazał
prokuratorowi paszport, wystawiony
w grudniu 1933 r. wraz z upoważnie-
niem _— francuskiego ministerstwa
spraw wewnętrznych do przebywa-
mia w departamencie Seine et Mar-
ne. Trockij oświadczył przytem, że
zmuszony był do ukrywania się w
obawie przed zemstą bi 'war-
dzistów. | się banda szpiegowska.

Podróż
* BERLIN (Pat) Kanclerz H tler na

Hitlera.
Reichswehry generał Blomberg i

druku PE.

pokładzie pancernika Deutsehland |i szef dowództwa marynarki admirał

wyjechał w kierunku wybrzeży za-|Raeder. Podróż ta jest pierwszą od

chodniej Norwegii. W czasie podró |objęcia władzy Hitlera poza granice

ży Hitler nie opuszcza pokładu. Kzeszy.
Kanclerzowi towarzyszą minister DIAZ

 

Ni k ° . .о
iepokoje w Hiszpanji

PARYŻ (Pat). Z Barcelony dono- 'stów podczas obchodu 3 rocznicy
szą, że wybuchia bomba odużej republiki aresziowano w Sewilli
sile w domu, zamieszkałymprzez |70 osób.
prezesa organizacji prawicowej „ak- W, Bilbao doszło do bójki pomię-
cji ludowej' Busiillo. Fasada domu | dzy nacjonalistami baskijskimi a re-
zostałą zniszczona. W okolicznych publikanami. Wiele osób zostało
domach wypadły szyby. Ofiar w lu- rannych, kilkudziesięciu zaś aresz-
dziach nie było | towano.

W, związku z manifestacją faszy-|
й

 

Losy rozbitkow „Czeluskina“.
MOSKWA (Pat). Od prof. Szmid-

ta otrzymano dejseszę z Nome z po-
dziękowaniem dia rządu sowieckie-
go za ratunek. Profesor oświadczył,
|že będzie musia: miesiąc przeleżeć
w szpitalu. Agencja Tass donosi, że

Wellen od wczoraj przerwano z po-
wodu śnieżycy. 

uwięzionych, w którem oświadcza

— Ra wolność.

tów Stawiskiego.
 Razwisko deputowanego Bonnaure'a

Ogólnej sumie fs 3.825.000. Tym

własnym samochodem marki Lassale ; złamała
» Emilem Rueckerem, zastępcą na-|szosę.

czelnika wydziału prasowego MSZ i giczne. Oboje małżonkowie Ruecke- lignie.

eo małżonką na przejażiżkę do rowie ponieśli śmierć na miejscu.|

adomia. Na 26 km. przed Rado-|Wrzos zaś uległ złamaniu ręki, nich doniesień,

miem samochodowi zabiegła drogę
Cyklistka, któr1 na sygnał samo-
chodu zamiast zboczyć z szosy, stra-
tila orjentację * rozpoczęła zygza-
kowatą jazdę przed samochodem.
Prowadzący samochód Wrzos chciał

 

się. Wszyscy wypadli na prof. Szmidt w ciągu dnia jest przy-

Skutki katastrofy były tra- tomny, w nocy zaś bredzi w ma-

MOSKWA (Pat). Według ostat-

zgnieceniu klatki piersiowej i ogól- Wellen przywieziono 65 rozbitków

nemu wstrząsowi, Zwłoki małżon- Czeluskina, z czego 46 na psich za-

ków Rueckerów zostały zabezpie- | przęgach a 14 samolotami. Z pośród

czone na miejscu a rannego redakto- pozostałych 30 zostanie wysłanych

ra Wrzosa przewieziono do szpitala|samolotami z powodu złego stanu

z Wankerem do;

Wczoraj wieczorem w lokalu
Szkoły Handlowej przy ul. Bisku-
piej 4 odbyło się doroczne walne
zgromadzenie sprawozdawcze Sto-

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim. przed tekstem | w

   
       

Niedyskretne ujawnienie jego schroniska.
Wobec stwierdzenia prawidło-

wości dokumentu władze prokura-
torskie wycołały się z willi i zanie-
chaiy dalszej akcji.

Całe zdarzenie wywołało w Pa-
ryżu zrozumiałą sensację.

'Tego zamało.

Prasę w caiej Polsce obiegła

wiadomość, że władze skarbowe
wstrzymały na okres dwóch tygodni

wszelkie egzekucje licytacyjne z ty-

tułu niezapiaconych przez rolników

podatków. Chodzi o wykonanie

spokojne robót wiosennych, Jak to

było potrzebne, dowodem fakt, 1&

w czasie od 11 do 25 bm, tylko w

okolicach podwarszawskich miano

wykonać około 500 egzekucyj za
nieopłacone podatki.

Ale słusznie zwraca uwagę „Sło-

wo Pomorskie”, iż tego niedość.
„Zapewnienie rolnikowi jako takiego

spokoju podczas prac wiosennych w polu,

wzbudza niewątpliwie szczere zadowolenie

|tych wszystkich, którym przypada w udzia-

|le korzystanie z tego 2-tygodniowego przy-

wileju. Doraźne to zarządzenie nie uzdra-

wia jednak samej :boroby.

Potrzebne jest nie krótkoterminowe

moratorjum, ale +nacznie dłuższy okres

ulgowy dla zalegających w spłacie podat-
ników wiejskich, a w tych wypadkach, gdy

ściągnięcie podatków jest równoznaczne z

ruiną rolnika, skreślenie zupełne powsta-

łych zaległości, stale zwiększających się

wskutek narastania procentów.
Takie zarządzenie, bo, jak się oka-

zuje akcja urzędów rozjemczych jest już

nie wystarczająca, byłoby czynnikiem bar-

dzo dodatnim dla zbiorowej psychiki wsi.

Waniosłoby spokój, zmniejszyłoby panujące

w niej nerwowe pydniecenie i umożliwiło-

by prace bez tej wiecznej troski o naj-

bliższe jutro.

To jest, rzecz prosta, dopiero jedna

strona problemu, Xtóry nazwiemy zagad-

nieniem wsi polskiej.

Drugiem jest kompletne zaniedbanie w
dziedzinie pracy gospodarczej, mającej na

celu podniesienie dobrobytu wsi i poszcze-

gólnych rolników.

Skutków działalności izb rolni-
czych jeszcze nie widać na wsi. Ja- „Įkieš tam polityczne „zjazdy regjo-

Ar a T

Doroczne Zgromadzenie Sprawozdawcze
$tow. Kupców I Przemysłowców Chrześcijan.

szenia. Obie szkoły Stowarzyszenia,
dzienna i wieczorowa, znacznie roz-
winęły się w okresie sprawozdaw-
czym.

warzyszenia Kuoców i Przemysłow- P. inż, Dudo odczytał zebranym
ców Chrześcijan. Obradom przewo- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
dniczył prez. p R. Ruciński. |która, stwierdzając wzorową $o-

P. prezes Mieczysław Żejmozło- | spodarkę, postawiła wniosek udzie-

żył sprawozdanie z działalnościza- |lenia absolutorjum ustępującemu za-
św. Kazimierza w Radomiu. do

GBISĄ

izdrowia. Loty z Wankarem

 

"DOKOŁA AFER STAWISKIEGO
NOWE DANE

O ZABÓJSTWIE PRINCE'A.

PARYŻ (Pat). Sędzia śledczy w

Dijon otrzymał pismo od jednego z

©n gotowość udzielenia wskazówek

to do wykrycia istotnych sprawców

morderstwa radcy Prince'a pod wa-
tunkiem, że zoslanie wypuszczony

WSZYSTKIE CZEKI
STAWISKIEGO.

PARYŻ (Patl. W afeize Sta-

Wiskiego osiągnięto krok naprzód.
Wczoraj odnale”iono resztę czeków,!

Wystawionych przez oszusta. Czeki|
e znaleziono w mieszkaniu rodzi-

Opiewają one na

Na frs 500.000 oraz byłego deputo-
Wanego Boyera na różne kwoty w

Sposobem w posiadaniu władz sądo-
Wych znajdują się wszystkie czeki,|
łakie wystawił Stawiski.

|
| PARYŻ (Pat). W. dniu 8 kwietnia
rb. popełnił sariobójstwo w jednym

z hoteli nicejskich adwokat węgier-
ski Karoly Kowvacz. Mówiono, że

samobójstwo nastąpiło wskutek
przegranej przez denata większej
sumy w Monte Carlo. Obecnie wy-
jaśniono, że krytycznego dnia Ko-
vaczowa w Budapeszcie otrzymała
z Nicei telefon  Kovacz telefono-
wał, że pragnie wrócić do Buda-
pesztu, poczem nastąpiło kilka nie-
artykułowanych dźwięków.
czowa miała wrażenie, że ktoś rzu-
cił aparat na ziemię. Wiedziona
złem przeczuciem,  zatelelonowała

MORAWSKA OSTRAWA (Pat).
Przed tutejszym sądem okręgowym

ko obywatelowi niemieckiemu dr. ъ Skonfrontowany z dyrektorem|
anku Salomonem redaktor Dubarry|

_" zaprzeczył, jakoby go szantażował.|
Bankier Salomon złożył dokumenty,|

iadczące о kampanji prasowej,|
zorganizowanej przeciwko jego oso-|

ie przez Dubarry'ego.
a r

1С
па

Helmutowi Klockemu, pozozstające-
mu pod zarzutem uprawiania szpie-
gostwa w czasie swego pobytu na
Słowaczyźnie. Pizewód sądowy wy-
kazał, że czynności oskarżonego w
zechosłowacji były natury czysto
ukowej, co też wziął sąd pod

Kova- |

odbył się 2-dniowy proces przeciw-|

ZAGADKOWE SAMOBÓJSTWO ADWOKATA WĘGIERSKIEGO.

do policji nicejskiej, która udała się
na miejsce i zastała Kovacza w

j wannie z przecięlemi żyłami. Dawał
lon jeszcze słabe oznaki życia i na-
|stępnego dnia zmarł. Zagadkowemi
|okolicznościami, w jakich nastąpiła

|śmierć Kovacza zainteresowały się
władze węgierskie. Stwierdziły one,

 

bonów węgierskich. Orjentował on
się świetnie w oszustwach bandy

Stawiskiego. Zachodzi tu uzasadnio-
ne podejrzenie, że ma się tu do czy-

nienia ze zbrodnią. Wszczęto odpo-|

wiednie dochodzenie.

uwagę i wydał wyrok uniewinnia-

jący.
Sprawa ta przypomina w wielu

szczegółach proces przeciwko Ka-
szyckiemu. Różnica polega na tem,
że Niemiec trzymany był pół roku

w więzieniu śledczem, podczas. gdy

sprawa Kaszyckiego, dzięki inter-
wencji konsula polskiego, trwała 2
tygodnie, oraz na tem, że Klockego

| pozostawiono w więzieniu,

że adwokat Kovacz wyjeżdżał czę-|
sto do Paryża w imieniu posiadaczy|

rządu w roku 1933, stwierdzając, że
Stowarzyszenie rozwijało w okresie
sprawozdawczym intensywną pracę
we wszystkich k'erunkach. Delegaci
Stowarzyszenia współpracowali z
Izbą Przemysłowo-Handlową, Ubez-
pieczalnią Społeczną, Izbą Skarbos
|wą (w komisjach szacunkowych i
| odwoławczych), oraz w Sądzie Pra-
leyi t. d.
| Kierownik biura, p. dyr. Malicki

|zreferował zebranym sprawozdanie
„rachunkowe, zaznaczając, że bilans

| zeszłoroczny zamknęło Stowarzy-

|szenie pokaźną nadwyżką w sumie

2600 zł. (preliminowano 14.500 zł.).

Administrator domu  Stowarzy-

|szenia, p. Edmund Kowalski stwier-

dził w swojem sprawozdaniu, iż ka-
mienica dała pewien dochód, mimo

| przeprowadzanych inwestycyj.
, Przewodniczący sekcji winno-
|spożywczej, p. Bukowski, składając
sprawozdanie z prac sekcji w roku

 

GO RSSi D NIEKADA L T iT TNA ubiegłym, wyjaśnił, iż niejednokrot-

Szpieg czy uczony?
nie sekcja interwenjowała u władz
|w sprawie nieuzrawania przez urzę-
|dy skarbowe t. zw. uproszczonych
ksiąg buchalteryjnych.

Po sprawozdaniu sekcji papier-
niczej, dyr. Matcki odczytał spra-
wozdahie sekcji ołtarzowej, które
wykazało, że Stow. w roku ub. wy
konało przy własnym ołtarzu w ko-
ściele św. Kazimierza roboty stiuko-
we kosztem 2000 złotych.

Z kolei złożono sprawozdania
Sądu Rozjemczego ; szkół Stowarzy-

i

rządowi.
Wniosek Komisji Rewizyjnej ze-

branie przyjęło do wiadomości.
Zatwierdzono następnie prelimi-

narz budżeiowy na rok 1934 w su-
mie 12.797 zł. 50 gr. oraz na wnio-
sek p. Gołębiowskiego postanowiono
stworzyć fundusz zapomogowy.

Przed wybo:ami nowych władz
Stowarzyszenia, zabrał głos p. pre-
zes Żejmo, informując zebranych, że
cały zarząd podaje się do dymisji,
chociaż statutowo ustępuje tylko
jedna trzecia jego członków.

Zebranie oświadczenie przyjęło
do wiadomości : przystąpiło do wy-
borów.

Do zarządu weszli pp.: E. Ko-
walski, M. Brzostowski, Żebrowski,
Goiębiowski, Borysewicz, Zawadzki,
Urbanowicz, Kudrewicz i Latour
jako członkowie oraz pp.: L. Pikiel,
Witkowski i Kiełmuć jako zastępcy.

Skład Komisri Rewizyjnej tworzą
pp.: inż. Dudo, Januszewicz, Więce-
wicz, Puhaczewski i Żukowski.

Do Sądu Rozjemczego wybrano
pp.: St. Kognowickiego, posła Al.
Zwierzyńskiego,
W. Augustowiskiego, A. Zawadzkie-
go, E. Kowalskiego, K. Marcinkow-
skiego, prez. R. Rucińskiego oraz M.
Brzostowskiego. `
W końcu, na wniosek jednego

z obecnych, postanowiono ponownie
powołać do życia sekcję galante-
rymą m. f. 8 Z. Nagrodzkiego,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 0,

tekście(6łamowe)88gr. za
tekstem (10 łamowe) po iž gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenie
uyłeowe, skompiikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 75 proc. drożej. Terminy

przez Administrację dowolnie zmieniane.
czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Któż skazany,?
W Toruńskim sądzie okręgowymTrocki mieszka pod Paryżem |szesy:

w trybie doraźnym, w której wyniku
oskarżony został skazany na karę
śmierci z zamianą na dożywotnie
więzienie.

„Dzień Pomorski* donosi w tej
sprawie: „..nazwiska (oskarżonego)
ze względu na tajność rozprawy, nie
możemy podać..."

 

u prasy.
nalne' nie wniosły niczego ożyw-
czego, ciążący zaś nad Polską sy-
stem krępuje wszelką inicjatywę i
samodziełność.

„Stąd pochodzi marazm nie tylko ma-
terjalny, ale i moralny, w którym coraz

głębiej grzęźnie wieś polska.
Kto naprawdę chce džwignąč

polską, komu jest ona droga, gdyż tam

zrodziła i ciągle rodzi się przyszłość Pol-

ski, musi te dwa zagadnienia potraktować

jako bardzo pilne.”

Samodzielność z zastrzeżeniami.

W artykule pod powyższym ty-
tulem poświęca krakowski „Głos
Narodu* uwagę tendencjom naszej
urzędowej polityki zagranicznej.
Pragnie się mianowicie w ostatnich
czasach ograniczyć zainteresowanie
opinji publiczne; do jednego odcin-
Ка — ao stosunków polsko-czeskich.
Pismo mie kwestjonuje znaczenia
spornych spraw, istniejących pomię-
dzy Polską a Czechosłowacją, jed-
nak słusznie zaleca mieć oczy
otwarte na wszystko.

„Jak dotąd, nie można powiedzieć, aby

polska cpinja publiczna ulegała zbytnio je-

j dnostronnym sugestiom. lm większy nacisk

|wywiera się na nią w pewnym określonym

| kierunku, im bard"iej czyni się to bez-

ceremonjalnie, tem więcej wykazuje ona

równowagi i spokoju. Jej sąd krytyczny

o ludziach i rzeczach nie został dotych-

czas zachwiany. Nie daje się, mimo

wszystko, unosić mętnej fali i umie zna-

leźć właściwą miarę dla oceny tych czy

innych zjawisk, tych czy innych wydarzeń.

Zdaje sobie zawsz» sprawę, że podstawą

polskiej polityki zaźranicznej winien pozo-

stać nadal sojusz + Francją i jaknajściślej-
szy kontakt z temi państwami, które stoją
na stanowisku antyrewizjonistycznem. Da-

lej, opinja polska nie może zrozumieć, dla-
czego taka reklamowana * samodzielność
naszej polityki zagranicznej ma się wyra-

żać w różnych odchyleniach od dotychcza-

sowej linji politycznej, która jednak — co

byśmy o niej dziś nie mówili — okazała się

bardzo korzystną dla państwa, pozwoliła

mu bowiem utrwalic się i uzyskać bardzo

poważną pozycję a. terenie polityki mię-

dzynarodowej i to wbrew planom i jasno

skrystalizowanym dążeniom naszych dzisiej-

szych najświeższych przyjaciół..."

„Głos Narodu odnosi wrażenie,
iż równowaga w naszych stosun-
kach z różnemi państwami nie była
ostatnio dość ściśle przestrzegana:

„Obserwujemy posunięcia, które zdają
się świadczyć, że punkt ciężkości naszej
polityki zagranicznej przesuwa się w innym

kierunku... Istnieją już pewne objawy, wy-

koślawiające w dużym stopniu pojęcie sa-

modzielności w polityce zagranicznej, bo

narzucające opinji jedne zjawiska z tej

dziedziny, a nakładające tłumik na inne,

nie odpowiadające wymaganiom „nowej

orjentacji“,

wieś

 

 

Dziennikarze polscy
do Niemiec.

Niemiecki minister propagandy,
| Goebbels, zwrócii się do Związku
| Syndykatów Dziennikarzy Polskich
|& propozycją zorganizawania wy-
| cieczki dziennikarzy polskich do
Niemiec. Postawił przytem jednak

| warunek, że mieliby to być dzienni-
| karze pochodzenia polskiego.
| Rozmowy dyplomatyczne na ten
| temat odbyły się i doszło do porozu-
| mienia. Niemcy pragnęli początko-
|wo, ażeby wycieczka dziennikarzy
polskich pojechała do Niemiec w

| tym czasie, kiedy w Warszawie bę-
dzie bawił min. Barthou, później jed-
nak odstąpili od tego życzenia. Sta-
nęło na tem, że wycieczka ma wy-
jechać na 1 maja, w którym to dniu
odbędzie się otwarcie poisko-nie-
mieckich linij lotniczych, a w całych
Niemczech będzie obchodzone
„Święto Pracy”.

Sekretarjat Związku Dziennika-
|rzy wyjaśnia, że nie otrzymał żadne-
jśo zaproszenia na wycieczkę do
Niemiec i że o niej oficjalnie nic nie
wie, › !
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Z prožnego nie
naleje.

Od i kwietnia zaczął się w $o-

spodarce państwowej mowy rok

budżetowy. Poprzedni był ciężki,

bardzo kryzysowy. Niestety, nowy

zapowiada się rcwnież niezbyt po-

myšinie.

Niema jeszcze sprawozdań z wy-

konania budżetu za rok ubiegły, nie

można więc zdać sobie dokiadnie

sprawy z tego, w jakiej ściśle wy-

sokości mieliśmy delicyt. Przybli-

żone obliczenia z jedenastu pierw-

szych miesięcy wykazują, iż wpływy

przeciętnie wynosiły w r. 1933/34

około 154 miljonów złoiych, wydatki

zaś około 180 miljonów. Niedobór
więc miesięczny przeciętnie wynosił

około 26 milj., czyli roczny wyniesie
zgórą 300 miljonów. Pokryty on zo-

stał resztkami z dawnych <apasów,
w znacznej zas części pożyczką

wewnętrzną, tak zwaną „,narodową”.

Od 1 kwietria otwarty został

nowy rachunek. Wj roku budżeto-

wym 1934/35 wydatki państwowe
wynieść mają 2184 miljonów złotych,
dochody zaś łącznie z pozostałością

pożyczki wewnętrznej  prelimino-

wane są w kwocie 2136 miljonów

złotych. Niedobor około 50 miljo-

nów ma być pokryty przy pomocy

operacji kredytowej.

Wchodzimy więc ponownie w
okres budżetowy z preliminowanym

deficytem.  Optymistycznie ocenia

się urzędowy deficyt tylko na

mniejwięcej 50 miljonów złotych.

Ten rachunek opiera się na ró-

żowej wierze min skarbu, ze w no-

wym roku budżetowym dochody

skarbu z istniejących źródeł nie
będą mniejsze, niż w roku ubiegłym.

Minister skarbu szacuje je ua okrą-

gło 1900 miljonów. Gdyby przy po-
mocy nowych kompresyj udało się
wydatki doprowadzić do granicy

2100 miljonów, deficyt wyniósłby

do 200 miljonów która to suma zna-

lazłaby częściowo pokrycie w. po-

zostałości z pożyczki wewnętrznej.

Chodzi tylko o to, czy dochody
dopiszą i czy istotnie wpłynie do
kas skarbowych 1900 miljonów zło-

tych.

Poprawy koniunktury niema. Tu

i ówdzie utrzymuje się od kilku mie-

sięcy pewne ożywienie i zwiększone

obroty, naogół jednak jesteśmy w

okresie zatrzymania się kryzysu.

Czy stan ten przejdzie w stopniową

ogólną poprawy, czy też nastąpi

nowy spadek wszystkich rejestro-

wanych wskaźn:sów — tego dzisiaj
przewidzieć niepodobna. | jedno

i drugie jest mozliwe,

Bezsporne jest natomiast to,

czego nie można już ukiyć pod

płaszczem urzęcowego optymizmu,
mianowicie, iż %ilka lat ciężkiego

kryzysu wyssało z życia gospodar-
czego wszelkie zasoby i kapitały.
Ta okoliczność tembardziej w świe-
tle pesymistycznem przedstawia na-
dzieje ministra skarbu, szacującego

wpływy skarbowe na 1900 miljonów.

Wyniszczone źródła podatkowe nie

będą może w stanie napelaic w tym

stopniu kas panstwowych, i znowu

pod koniec roku znajdzie się skarb
wobec konieczności szukania no-
wych nadzwyczajnych źródeł do-

chodowych. Bo kraj, jeśli nie zaj-
dzie jakaś niecczekiwana zmiana

sytuacji gospodzrczej, z próżnego

nie będzie mógł nalać.

CZE METIDA PZ BPO ИМА

- Litwa obawia się
nowej Bermoadtjady.

„Liet. Žinios“, nawiązuje do po-
« danej przez prasę francuską wiado-
mości o przygotowywanej przez
Niemcy nowej wyprawie a la Ber-
mondt, zauważa że rewelację tę na-
leżycie uzupełnia „N. Tilżes Kelei-
wis“, donosząc, iž w Tylžy zamiesz-
kał właśnie głosny awanturnik wo-
jenny Bermondt Awałow. Pismo
wskazuje, że Tylża niejednokrotnie
już grała rolę bnzy operacyjnej przy
projektowanych lub wykonanych
wyprawach niemieckich na wschód,
Obecnie zamiary imperjalistyczne
Niemiec, planujących podbój prze-
strzeni wschodnich, są dostatecznie
znane, choćby ze szczerych oświad-
czeń samych Niemców i nie zdołają
im zaprzeczyć iwierdzenia p. Wol-
demarasa, że idea „Drang nach
Osten'* dziś nie istnieje. Jasnem jest
też, że jedyna droga tej ekspansji
prowadzi przez państwa bałtyckie z
Litwą na czele i że praca przygoto-
wawcza w tym kierunku jest już w
Litwie intensywnie prowadzona.

Atoli osiedlenie się Bermondta w
Tylży jest już faktem konkretnym,
który winien zwrócić szczególną u-
wagę, potwierlza on bowiem w

sposób niezmiernie stanowczy fakt,
że Litwa jest dzis punktem, na który
zwraca się atak niemiecki, :
  

Pierwszy z rzeczników oskarże-
nia przemawiał sec. Mieczysław En-
giel. Jego pięka» w treści i formie
przemówienie wywarło na słucha-
czach głębokie wrażenie.

Występuję w obronie czci czło-
wieka, — rozpoczął swą mowę mec.
Engiel, — rzeczy dlą każdego dro-
giej, a dlą ludzi stojących na pew-
nem stanowisku społecznem — naj-
droższej, Dla mego mocodawcy jego
dobro imię, jego cześć jest jedynym
skarbem, którym rozporządza.

Dlatego też napaść oszczercza,
nie przebierająca w środkach, nie
mająca podobnych przykładów w
dziejach publicystyki polskiej, mu-
siała wyrządzić mu szczególnie dot-
kliwą krzywdę.
Staram się odnaleźć źródło tej bez

przykładnej w swej ohydzie kampa-
nji, jaką rozpętali oskarżeni na ła-
jmach swego pisemka przeciwko
człowiekowi zasiużonemu j cieszące-
mu się powszechnym szacunkiem,

Sąd Okręgowy doszukał się tego
źródła w „świętem oburzeniu” mło-
dych „narodowców”* przeciwko sta-
rym, „strupieszałym' działaczom.

Wprawdzie Wysoki Sąd odrzucił
wszystkie nasze wnioski, zmierzają-
ce do wyświetlenia tła, na którem
sprawą niniejsza powstała, ale po-
staramy się na podstawie pozostałe-
go materjału to tto należycie oświet-
lić.

P. Górnisiewicz rozpoczął wyda-
wanie w Wilnie pisma, będącego
mutacją jednego z dzienników war-
szawskich. Nie był to zatem organ
samodzielny, reprezentujący jakiś
swoisty kierunek ideowy. Było to
przedsiębiorstwo obliczone na zyski.
„Wyzwalanie“ i usamodzielnianie się
„ideowe'' wydav'ców „Głosu Wilna”
rozpoczęło się dziwnem zbiegiem o-
koliczności akuiat wówczas, gdy
kredyt moralny i finansowy w macie
rzystym organie, t. jj w wydawnict-
wie „Mazowieckiej Spółce Wydaw-
niczej” został wyczerpany. Krótko
mówiąc, gdy p. Górniesiewicz i to-
warzysze zarwali Maz. Spółkę Wy-
dawniczą na przeszło 11 tys. słotych.

Gdy zaś ta Spółka poszukała so-
bie innego kontrahenta, wydawcy
„Głosu Wilna“ zapłonęli świętem
oburzeniem i w świat poszły artyku-
ły o treści takiej, jakiej jeszcze nigdy
nie było. Ja osobiście nie przypomi-
nam sobie, żebym kiedykolwiek spo-
tykał w rasie zarówno za cza-
sów polskich, jak i zaborczych, po-
dobnie ohydnych oszczerstw i ka-
lumnij.

I zapytuję, skąd się raptem oskar
żonym wzięło na taki ton i taką
treść?

Czy p. Zwierzyński był dla nich
człowiekiem nowym, osobą dotych-
czas nieznaną?

Nic podobnego.
Znali go oskarżeni przedtem,

pertraktowali z nim, a rozpoczęli pi-
sanie paszkwilów, gdy nie dostali
pieniędzy „na stół”, co tak dobitnie
stwierdził świadek Mazurkiewicz.

Można być czyimś wrogiem, ale
nawet w zwalczaniu wrogów obo-
wiązują zasady rycerskie. Tu o wal-
ce rycerskiej nie może być mowy.
Rzucanie wyzwisk nie jest bronią
rycerską.

Czytając artykuły oskarżonych
odnosi się wrażenie, iż autorzy są
chorzy na pewną brzydką chorobę,
polegającą na zamiłowaniu do brzyd
kich słów i nazw.

Adle jakie dowody mają oskarżeni
na poparcie swych oszczerstw?

Zacznijmy od największego
rzutu — owego „domu schadzek”,

Świadek Iszora, były starosta
grodzki, wyraźnie i że za-
jazd Frydmana niczem się nie różnił
od innych zajazdów wileńskich, Wła-
dze starościńskie powiadają, że nie
miały podstaw do ścigania Frydma-
na na drodze administracyjnej za u-
prawiania w jego hoteliku nierządu.

Jak więc w świetle tych oświad-
czeń wyglądają motywy Sądu Okrę-
gowego, który doradza p. Zwierzyń-
skiemu, by do wyświetlenia stosun-
ków w zajeździe Frydmana użył or-
ganizacji młodzieży?
A o parę stron dalej Sąd Okrę-

gowy w motywach swych powiada,
że tolerowanie domu schadzek zo-
stało _ „znakomicie' udowodnione,
chociaż zeznania świadków z IlI-go
komisarjatu pozostają w ražącej
sprzeczności z tem, co mówił staro-
sta lszora, Co więcej, bo świadek
komisarz Kubarski wręcz zaprzecza
temu, co stwierdził jego własny ko-
misarjat, zanim on objął urzędowa-
nie, w pismie do Starostwa Grodz-
kiego.

Ktoś tu popełnił przestępstwo
służbowe, wadliwie informując Sta-
rostwo.

Dopiero na pizewodzie sądowym
sprawę zajazdu Frydmana postawio-
no wyraźnie, dając pozytywny mater
jał, z którego mój mocodawca nie-

zwłocznie skorzystał,  wytaczając
proces o eksmisję, ale w świetle ma-
terjału faktycznego z okresu przed-

procesowego nic nam nie podano, co

usprawiedliwiałoby oszczerstwa, dru
kowane w „Głosie Wilna”.
Zapewne sari oskarżeni nie zda-

wali sobie sprawy z tego, jak daleko
zaszli w używaniu „swoistego stylu”.

za-

 
Przecież  przyrównanie posła

 

DZIENNIK WILENEKI |

Zwierzyńskiego do Nikodema Dyz-
my, człowieka, który dla karjery
zrobi każde łajiactwo (do skryto-
bójstwa włącznie) to już nie przesa-
da, to naprawdę przestępstwo.

Nie mam pouzeby wyliczać tu
zasług posła Łwierzynskiego, znamy
je wszyscy i wiemy, że karjery on
nie robił. Wiemy jak ofiarnie praco-
wał podczas okupacji niemieckiej,
ile zrobił dla zjednoczenia Wilna z
Polską, by w końcu pozostać tak
samo ubogim, jak w chwili przyby-
cia do Wilna.

I takiego człowieka p. Ochocki
chciał „zlikwidowač“ za pomocą
oszczerstwa!...

„Nowiny Codzienne', ale dopiero
wówczas, gdy stracił kredyt w Ma*
zowieckiej Spółce Wydawniczej. Po-
zwolę sobie zresztą wzorem d-ra
Pawłowskiego, któremu widać to-
warzystwo „młodych”” wydawców u-
derzyło do głowy, jak młode wino,
zacytować parę pikantnych ustę-
pów z tego samego numeru „Głosu
Wilna”, w którym oskarżeni roz-
dzierają szaty z powodu rzekomej
niemoralnošci zawartej «w mutacji
„Nowin Codziennych*, (Tu mec. En-
giel cytuje szereg rzeczywiście pi-
kantnych ustępów).

P. Ochocki jest bardzo wielo-
mówny i w czasie dzisiejszego prze-
wodu zademonstrował nam szereg
prawdziwych pereł swej logiki.

Oto stwierdzii on, że pizez sze-
reg miesięcy redagowane przezeń
pismo zamieszczało żydowskie ogło-
szenia, ale sumienie jego przemówi”
te dopiero wówczas, gdy już wydaw-
nictwo było winue Maz. Spółce Wy-
dawniczej ii tysięcy złotych.

Dowiedzielišmy się także dziś, że
prawdziwy rozkwit „Głosu Wilna”
rozpoczął się dopiero po zerwaniu z
„Mazowiecką Społką Wydawniczą”,
a więc poco było przedtem tyle ga-
dać o rzekomych inirygach p. p.
Zwierzyńskiego i Kownackiego, wła-
śnie w tej spółce, co miało „Głos
Wilna“ doprowadzić do ruiny.

Przechodząc w końcu do wymia-
ru kary, nie będę powoływał się na
cytowany dziś przezemnie wyrok w
sprawie przeciwno „Dziennikowi Wi
leńskiemu', ale :asnem dla każdego
jest, iż wymierzenie oskarżonym w
procesie obecnym 100 zł. grzywny,
za tak ciężką zmewagę było zaiste
karą symboliczną.

Mówi się o niekaralności oskar-
žonych, Co do Gornisiewicza sprawa
została wyjaśnicna, ale gdyby: tak
artykuły będące przedmiotem dzi-
siejszej rozprawy nie ukazywały się
jednym tchem i nie stanowiły objek-
tu jednego aktu oskarżenia, pozosta-
li panowie redaktorzy mieliby tyle
wyroków, ile było artykułów.

Kończąc, jeszcze raz stwierdzam
że w walce oskarżonych z posłem
Zwierzyńskim nie widzieliśmy metod
rycerskich, lecz. potworną ohydę, za
którą muszą oni ponieść surową ka-

p Proszę więc Wysoki Sąd o uchy-
lenie wyroku pierwszej instancji w
całości i o surowy wymiar kary.

Mowa mec. Kiersnowskiego.

Nicią czerwoną przebija się przez

motywy wyroku Sądu Okręgowego
ialszywe twierdzenie o ideowości o-
skarżonych.

Trzeba z tyri błędem skończyć.
Jeżeli zezmania profesorów Komar-

nickiego i Glixellego rozpoczynały
się od wyrażenia zdziwienia, że p.
Ochocki porusza kwestję rozmowy,
której „poułność była przez strony
wyraźnie zastrzeżona, to przecież

jasnem jest, że mamy do czynienia z
człowiekiem, który nie dotrzymuje

swowa honoru.
A właśnie z tej rozmowy przeko-

nał się prof. Komarnicki, że osk.
Ochockiemu chodziło tylko o rzeczy
osobiste.

Czy w takich warunkach można
mówić o pobudkach ideowych?

Zresztą przypatrzmy się, jak po-
|stępują ci ideowcy.

Oto na rozprawie w pierwszej in-
stancji rzucają szereg kłamliwych za
rzutów, by potem szkalować zarów-
no posła Žwierzyūskiego, jak i obóz,
który on reprezentuje.

Kto tym ideowcom przychodzi z
pomocą?

Przedewszystkiem osobnicy usu-
nięci z Młodzieży Wszechpolskiej i
Obozu za nadużycia matury mater-
jalnej.

Zostaliśmy pozbawieni możności
przytoczenia koatrdowodów na te
wszystkie z palca wyssane zarzuty,
które padły na przewodzie w Sądzie,
Okręgowym, jak zostaliśmy pozba-
wieni możności udowodnienia, iż p.
Ochocki był współautorem reklamu-
jących go ulotek. a p. Górnisiewicz
zawodowo zajmował się oszczer-
stwami, jak to wykazał proces z
K.K.O.

Musimy więc dziś ograniczyć na-
szą odpowiedź do spraw objętych
aktem oskarżenia, ale i dowody do-
starczone przez przewód sądowy,
dają sporo materjału, rzucającego
światło na „ideowe” pobudki oskar-
żonych.

Miałem uczucie wstrętu, gdy 0-
skarżeni opuszczali moją kancelarję,

gdzie się mówiło o podpisaniu prze-
 

P. Ochockiemu nie podobały się |.

Proces b. redahtorów „Głosu Oilna“
Przemówienia stron i zamknięcie przewodu sądowego

proszenia za pieniądze. Tam, gdzie
«westja odwoiania oszczerstw uza-
ieżnia się od wysokości otrzymanej
„ha stoi“ kwoty, o ideowości mó-
wić naprawdę Liudo. A že teksty
przeproszeń byiy opracowywane i
omawiane, potwierdził dziś sam p.
Ochocki, który następnie, jak to
stwierdził świadek Mazurkiewicz,
już trzymał pióro w ręku, by podpi-
sać odwołanie, iecz chciał za to 250
zi. na stół.

Słyszeliśmy *u wiele o intrygach,
o których oskarżeni dowiedzieli się
od niejakiego Gusewkowskiego, któ-
ry sam siebie oxreślił mianem „na-
bieracza”, ! !

A jednak Sąd Okręgowy list tego
nabieracza uznai zą dowód i załą-
czył do akt sprawy. A gdyśmy chcie-
Ji, jako kontrdowód, złożyć opinię
„osób poważnych, nam odmówiono.

Dziś zresztą legenda o intrygach
została rozwianą bo albo trzeba wy-
brać „intrygi”, aibo dobrowolne zer-
wanie z Mazowiecką Spółką Wy-
dawniczą, jak io obecnie dowodzi
osk. Ochocki,

Przeciwko naszemu mocodawcy
wysunięto w motywach wyroku za-
rzuty, które nie mogą być zarzutami.
Mam na myśli sprawę ogłoszeń ży-
dowskich. Jest to zagadnienie słusz-
nych lub niesłusznych posunięć poli-
tycznych, ale w żadnym wypadku
zagadnień etycznych.

Przewód sądowy pierwszej in-
stancji daleko wykroczył poza ramy
aktu oskarżenia, wytwarzając sy-
tuację dziwnej n/'erówności stron.

Pogiębiły tą nierówność inne o-
kolicznošci,

* Gdy nam odriiawia się przesłu-
chania świadków, widzimy takie oto
zjawisko, że dwaj funkcjonarjusze
policji, i to nie bylejacy, zjawiają się
„na prośbę” p. Ochockiego i siedzą
cały dzień w pokoju świadków.
Jakžež inaczej wygląda ta „uprzej

mość'' w stosunku do naszego moco-
dawcy.

Trzeba było aż przewodu sądo-
wego, by uzyskać następnie mater-
jał do wytoczenia procesu eksmisyj-
nego Frydmanowi.
A jednak, pomimo wszystko, po-

między tem, co oskarżeni napisali, a
tem, co oni naprawdę zdołali udo-
wodnić, leży głęboka przepaść.

P. Ochocki wypiera się autor-
stwa szeregu artykułów, a jednak
następnie usiłuje dowodzić słuszno-
ści oszczerstw, w tych artykułach
zawartych. Trzeba mieć odwagę
przyzmania się do popełnionych czy-
nów, skoro się chce uchodzić za ide-
owca, Jeżeli więc, jak to stwierdzili
świadkowie, mo:mertu ideowości nie
było, nic nie usprawiedliwia niesły-
chanych oszczerstw, rzucanych ze
szpalt „Głosu Wilna" i powtarza-
nych następnie w całej Polsce.

To też wnoszę o surowy wymiar
kary, na który oskarżeni całkowicie
zasłużyli.

Odpowiedź osk. Ochockiego,

Wywody osk. Ochockiego wy-
padły bardzo blado.

Wprawdzie usiłował on pouczać
adwokatów, jak mają pisać akty o-
skarżenia, ale w dalszym ciągu swe-
$o przemówienią jeszcze raz dał do-
wód nieopanowania materjału i po-
padł w sprzeczność z samym sobą.

Zaczął bowiem od zapewnienia,
że artykuły „Otosu Wilna* bynaj-
mniej nie zawierają: zarzutu tolero-
wania przez posła Zwierzyńskiego
domu schadzek, potem twierdził już,
że to nie on ten zarzut stawiał, lecz
osk. Górnisiewicz, ą skończył na tem
iż istnienie dorru schadzek uznał
za dowiedzione.

Lecz najkapiialniejszym  łamań-
cem była próba dowodzenia, iż padł
on ofiarą prowokacji ze strony posła
Zwierzyńskiego, który po ukazaniu
się kilku oszczerczych artykułów w
„Głosie Wilna“, odpowiedzia na nie
w „Dzienniku Wileńskim”,

Pozatem powtarzał osk. Ochocki
znane już z przewodu sądowego
pierwszej instancji kłamstwa o prze-
kupywaniu chłopców od gazet, ze-
cerów i nawet ś « iadków w procesie.

Repliki.
Z gorącą repliką wystąpił mec.

Engiel.
Przemówienie jego było kilka-

krotnie przerywane przez przewod-
niczącego, który zaznaczył, iż po-
zwalał na większą swobodę Ochoc-
kiemu, bo jest w roli oskarżonego i
nie jest adwokaiem.

Mec. Engiel w swej replice zwró-
cił przedewszystkiem uwagę na pró-
by odwrócenia roli.
_ Okazuje się, że to p. Ochocki
został napadnięty i sprowokowany.
Podobne stawianie sprawy rie mo-
że być tolerowane.  Zaprotestował
też mec. Engiel przeciwko metodzie
rzucania przed Sądem kłamstw i po-
dawanią ich za rzeczy dowiedzione.
Co gorsza, p. Ochocki, mówiąc o
prawdzie, sam sprzeciwia się jej wy-
świetlaniu, bo įdyby mu chodziło ©
ustalenie prawdy, nie oponowałby
przeciwko wszystkim  wnioskom,
zmierzającym do prawdy tej wyjaś-
nienia.

Krótką, lecz nie mniej dobitną

Stan zdrowia J. E ks.

|. Badania stanu zdrowia J. E. ks.
Arcybiskupa-Meiropolity Romualda
Jałbrzykowskiego, dokonane przez
lekarzy w ciągu dnia wczorajszego,
wykazały, iż stan pooperacyjny jest
zupełnie zadawaiający. Tętno re-
gularne (92), temperatura normalna,
ciśnienie krwi również normalne,
Samopoczucie chorego jest dobre.

W, związku ze szczęśliwem za-,

Wczoraj donosiliśmy (o rozpisaniu
wyborów do wileńskiej Izby Rze-
miešlniczej. Jak się dowiadujemy,
termin wyborów wyznaczony został
na dzień S$ lipca r. b.

JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o. większem

zachmurzeniu w dzielnicach północ-
nych. Ciepło. Siabe wiatry wscho-
dnie i południowo-wschodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul, Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapožnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef, 7-99) oraz wszyst-
kie .+ przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Udaremnicne wiece, W związ-

ku z proklamowanym przez II mię-
dzynarodówkę „dniem kobiety” w
sobotę miał się odbyć wiec kobiet
żydowskich, zwołany przez miej-
scową onganizacię „Bundu', Wobec
jednak mie uzyskania zezwolenia
wiec do skutku nie doszedł. Nie
odbył się również wiec wyznaczony
na dzień wczorajszy przez P, P, S.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty ziemne na ul. Kościu-

szki, Roboty ziesnne na ul. Kościusz-
ki posuwają się w szybkiem tempie
naprzód. Roboty te, jak wiadomo,
mają na celu obniżenie poziomu
jezdni dla odsłonięcia widoku na ko-
ściół św. Piotra ji Pawła. Część jezdni
od strony boiska została już skopana
i wkrótce zostanie zabrukowana, ro-
boty zaś przerzucone zostaną na drul
śą stronę jezdni. Jak oblicza kierow-
nictwo robót, ruch kołowy w ciągu
najbliższych dwóch tygodni będzie
już skierowany dolną kondygnacją.
— Wiybrukowanie drogi do Wo-

łokumpji, Właściciele letnisk w Wo-
łokumpji zwrócili: się do magistratu
z prośbą o wybrukowanie drogi wio-
dącej z Pośpieszki do Wolokumpji.
Jak się dowiadujemy, Zarząd miej-
ski do prośby tej ustosunkowuje się
pozytywnie, ale pod warunkiem, że
właściciele nieruchomości w Woło-
kumpji zgodzą się na pokrycie jed-
nej trzeciej kosztów.
— Kostka kamienna na ul. Nie-

mieckiej. W związku z zamierzoną
budową kostki kamiennej na ul.
Niemieckiej, Zarząd miasta udzielił
już zamówień okolicznym kamienia-
rzom na dostarczenie odpowiedniej
ilości kamienia. Roboty przy budo-
wie nawierzchni jezdni rozpoczęte
zostaną w ciągu maja r. b.

SPRAWY PRASOWE,
— Zarząd Syndykatu Dziennika-

rzy Wileńskich podaje do wiadomo-
ści: Na ostatnim. walnym Zjeździe
delegatów Zwi;zku Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej w War-
szawie wybrani zostali z Wilna do
władz centralnvch Związku: red.
Marjan Szydlovski delegalem do
Zarządu Głównego, red. dr. Walerjan
Charkiewicz człunkiem Sądu Dzien-
nikarskiego Związku Dziennikarzy
RP:

SPRAWY SZKOLNE.
— 6-cio oddziałowa koedukacyj-

na szkoła powszechna, prowadzona
przez Komitet Rodzicielski K, P, W.
„Ognisko'* w Wiinie, ul, Kolejowa 21
przyjmuje zapisy uczniów i uczennic
na rok szkolny 1934-35 do wszyst-
kich 6-ciu oddziałów od dnia 1-go
kwietnia r. b. w godz. od 8 do 15-ej,
oraz od 6 sierpnia r. b. od godz. 12 do
15 i od godz. 17 do 18 w lokalu szko-
ty (ul. Kolejowa 21).
i A

bieny przyjaciel zdrowia.
Towar, który sam przez się do-

wiódł o swej znakomitości — nie
wymaga reklamy. Należy tylko od
czasu do czasu przypomnieć tym,
którzy może o tem jeszcze nie wie-
dzą, że powinni wiedzieć, iż gilzy
DWUUSTNIKI vie są wynalazkiem
codziennym, że myśl ludzka potra-
fiła w tym drobnym, niewinnym
papierku ucieleśnić wyczyn nieprze-
ciętnej miary, Każdy Palacz, po za-
poznaniu się z działaniem tej gilzy,
niewątpliwie przyzna słuszność tym
słowom,

Sprobuj Palaczu gilzy DWU-

 

  
     

KRONIKA.
: Arcybiskupa-Metropo-
lity R. Jałbrzykowskiego.

kończeniem operacji napływają do
kliniki, gdzie Arcypasterz przebywa;
listy i depesze z gratulacjami i ży”
czeniami szybkiego powrotu do
„zdrowia. Ponadio szereg osób zgła- :
szało się osobiście, by złożyć takie
życzenia.

Przypuszczają, że ArcypasterZ
pozostanie w klinice 3—4 tygodnie.

 

Wybory do izby Rzemieślniczej 8 lipca.
W związku z rozpisaniem wybo-

rów na terenie całego okręgu wileń-
skiego rozpoczęto rejestrację war- |
sztatów rzemieślniczych, uprawnio-
nych do głosowania.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Umundurowanie zamiast do-

datku mundurowego. Dowiadujemy
się, że na podstawie rozkazu p. mi-
nistrą spraw wojskowych wszyscy
nowomianowani podporucznicy re-
zerwy powołani na pierwsze čwi-
czenia w stopniu ołicerskim, nie
otrzymają jednorazowego dodatku
mundurowego, iak to było dotych-
czas, natomiast otrzymają umundu-
rowanie i wyekwipowanie м na-
turze.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Półroczne świadectwa prze-

izba Skarbowa została upoważniona
do udzielania zezwoleń przedsię-
biorstwom handlowym, obowiąza-
nym do wykupienia całorocznych
świadectw przemysłowych 4 kate-
gorji handlowej na nabywanie świa-
dectw półrocznych tej kategorii.
Świadectwa półroczne uprawniają do
prowadzenia przedsiębiorstwa w
ciągu całego 1934 roku.

Wspomniana ulga może być u-
dzielana na indywidualne podanie
płatników pod* warunkiem, iż wy-
sokość ustalonych obrotów za lata
minione nie przekracza 3000 złotych
w stosunku rocznym. Całkowite
zwolnienie od obowiązku nabycia
świądectwa przemysłowego na rok
1934 nastąpić może jedynie w wy-
jątkowych przypadkach.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— 15-lecie Polskiego Czerwonego

Krzyża. W dniach od 5 do 10 wrze-
śnia odbędą się wielkie imprezy w
Wilnie i na prowincji, urządzone
przez Polski Czerwony Krzyż, który
w tym miesiącu obchodzi 15-lecie
istnienia. Niezależnie od tego pro-
jektowane jest urządzenie ruchomej
wystawy z  15-letniego dorobku
P. C.K. i jego działalności w okre-
sie działań wojennych i pokoju.

SPRAWY ROBU'(NICZE.
— 5 i pół tysięcy bezrobotnych.

W) ciągu ostatniego tygodnia ilość
bezrobotnych na terenie Wilna ule-
gła dalszemu zmniejszeniu się.
Liczba bezrobotnych spadła w Wil:
nie o 32 osoby. Obecnie, podłuś
prowizorycznych obliczeń, samo mia-
sto liczy przeszło 5 i pół tysięcy bez-
robotnych. Przeważają niewykwali-
fikowani robotnicy fizyczni i pra-
cownicy umysłowi.

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. Veat: Pohulanka gra w dal-
szym ciągu głośną Lomedję satyryczną A.
Słonimskiego „Rodzina”, Jest to satyra na
dzisiejsze stosunki
Ceny zniżone,

Jutro o godz. 3 wiecz. „Rodzina“,

w 3-ch aktach J. Deval'a „Towariszoz“ i
„Skąpiec" — Moliera.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś u-

każe się po raz 32 $i przepiękna operetka
Benatzkiego „Gospoda pod Białym Ko-

propagandowe od 25 $r.
— „Manewry Jesienne”. Jutro w dal-

szym ciągu grana będzie odznaczająca się
pięknemi melodjami wartościowa operetka
Kalmana „Manewry Jesienne", roli

komita artystka operowa Olga Szumska.
= Teatr Objazdowy — gra świetną

współczesną komedję T.  Lopalewskiego
p. t. „Aurelciu nie rób tego” — dziš 16, IV,
w Lidzie, jutro 17.IV. w Nowogródku.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
ZEepa 16 kwietnia 1934.
„00; Czas. 11,40: Przegl. prasy. Płyty.

11.57: Czas. 12,05: Koncert. Tan eva
12.33: Koncert. 12.55: Dzien. poł. 14.55: Po-
gadanka łowiecka, Wiad. ekspor.
roln. 15.20: Koncert dla młodzieży (płyty)
„Czajkowski“ 15,50: Koncert solistów. 16.20;
Francuski, 16.35: Muzyka lekka. 17.20: Od-
cyt. 17.40: Recital fortep. 18.10: Aud, żoł-
nierska. 18.35: „Początki teatru w Polsce”
— odczyt. Codz. odc. pow. 19.25: Odczyt
aktualny. Wil. kom. sport.
„Myšli wybrane“. 20.02: Koncert.
„Ogłaszajmy się umiejętnie”
21.30: Muzyka lekka. Rozwiązanie szarady
płytowej. 22.15: Słuchowisko:
średniowieczne niemieckie o Zmartwych-
wstaniu Pańskiem (wiek XV). Kom. meteor.
23,05: Muzyka taneczna.

21.15: USTNIKI — jest to przecie niemy
przyjaciel twego zdrowia.
 

niego postawione oskarżonym zarów|
no w sl e apelacyjnej, jak i na
przewodzie gotów jest poprzeć do-'
wodami, byłe mu te dowody Sąd:
przyjął.

Po oświadczeniu oskarżonych,
którzy nadal prosili o uniewinnienie,
Sąd udał się na krótką naradę, po-|

roczone do dnia dzisiejszego do go- była replika mec. Kiersnowskiego, który stwierdził že zarzuty przez dziny 14-ej.

z

dów wileńskich grasuje
1 który wyłudza datki na organizację wy”

czem ogłoszenie wyroku zostało odu! ceozki pieszej do Palestyny. Policja poszu”
Ba go.

— Wypadek w cyrku. Wczoraj
jw cyrku przy ulicy Zawalnej spadł

wysokości |kilkunastometrowej
akrobata Michał Gozimierski, lat 40.
Ze złamaną ręką przewieziono go |
do szpitala żydowskiego. Wypadek |
zdarzył się podczas popołudniowego |
przedstawienia w oczach widzów. |
— Alerzysta palestyński Wśród ży”

sprytny oszust,
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W przygotowaniu 2 premjery: komedja !
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" Mywacki. We wszystkich większych
|, Miastach istniują otwarte baseny

_Pływaków

114]

U naszych granic kraju tysiąca
jezior leży stosunkowo małe pań-
stwo Estonja, które od kilku lat
prowadzi u siebie szeroką propa-
gandę sportu, a jednocześnie dąży
do zbliżenia sportowego z Polską,
o sporcie której opowiada estoń-
czykom dobry nasz znajomy były
trener polskich lekkoatletów p.
Klumberg.

Estonja, gianiczą bezpośrednio z
Finlandją, która szczyci się wysoko
postawioną kulturą sportową, jak
również i świetnymi wynikami, czy
to w lekkiejatleryce, czy narciar-
stwie jest państwem, będącem jak-
gdyby pomostem zbliżenia sportowe-
go Polski z Finlandją.

Sport w Estonji jest jeszcze bar-
dzo młody. Za cwa lata Estonja ob-
chodzić będzie dopiero 15-lecie swej
pracy wychowania na niwie sporto-
wej, a jednak sport Estonji w prze-
ciągu tak krótkiego czasu poczynił
ogromne postępy.

Najbardziej popularnym sportem
jest oczywiście piłka nożna, która
posiada Ligę państwową, złożoną z
najlepszych 8 drużyn, Do Ligi w
pierwszym rzędzie zaliczają się ta-
kie drużyny jak: „Sport“, Fudbal
Klub“, Estonja“, „Kalif“ i inne.

WĄ piłce nożnej Estonja w roku
ubiegłym przegrała ze Szwecją 5 :3,
a z Finlandją 4:2, ale wygrała nie-
spodziewanie z Łotwą 2:1. Rewanż
z Łotwą przyniósi jednak Estonji po-
rażkę 3:1. Wi każdym razie wyniki
są zaszczytne, a mówią one o wyso-
kim poziomie sportowym. W tym ro-
ku Estonja ma szereg projektów
międzynarodowych i niewątpliwie z
przyjemnością rozegrałaby mecz z
Polską.

Ulubionym przez  fanatyczną
Sporotowo publiczność graczem jest
Tipner,
któremu sport piłkarski zawdzięcza
szereg honorowo uzyskanych wyni-
ków. 3

Świetnie u n'ch rozwija się rów-
nież lekkoatletyka, prowadzona
przez samego mistrza Klumberga.
Wyniki są pierwszorzędne. Wystar-
czy wymienić nazwiska czołowych
zawodników jak: Sule (oszczep 70
mtr.), Kiittis (skok wdal ponad 7
mtr.), Kuuse (skok wzwyż 195 cent.)
i Widing kula koło 16 mtr. Z pań zaś
słynną jest miotaczka Pars, która w |
dysku ma stale około 40 mtr, Pars
zwyciężyła ostainio na zawodach
zeszłorocznych / Finlandją.

Za zasługi sportowe lekkoatle-
tów państwo nadało najlepszemu za-
wodnikowi Kiitiisowi złoty medal
państwowy, który jest nadzwyczaj
cenioną nagrodą wśród sporlowców.

Do popularcych sportów  zali-
czyć oczywiście trzeba jeszcze gry
sportowe, w. których estończycy u-
ważają siebie za specjalistów. Eston-
ja w piłce koszykowej i siatkowej
ma bezsprzeczn.e najlepsze zespoły
w Europie, Słynna drużyna studen-
tów z Tartu ma szereg pierwszorzęd”
nych sukcesów.

Do mniej popularnych sportów
zaliczyć trzeba wioślarkę, która do-
piero teraz zaczyna się rozwijać,
Dotychczas Estończycy nie organi-
Zowali u siebie regat, ale osady już

demickie miasta uniwersyteckiego
Tartu. Akademicy wiosłują na rze-
Ce o nieco moze dziewnej nazwie
Mama. Ośrodkiem sportów wodnych
Jest miejscowość kuracyjna  Pernu,.
dzie koncentruje się całe życie

_ Wodniaków. я

', Przeciwieństwem  wioślarki jest
W Estonji dobrze postawiony sport

pływackie, a w Tallinie jest również
dasen kryty. W! niywaniu Estonja ry-
Walizuje z Finlandją, która ma jed-
dak lepszych zawodników. Poziom

Estonjr odpowiada mniej
Więcej klasie międzynarodowej, a re-

DZIENNIK WILRŃGKI |

jrzy uczestniczą stale w zawodach światy, które subsydjuje poszcze-
| międzynarodowych, organizowanych gólne Ligi,
przez kraje północne, Asem est Mitt. Wi pierwszych dniach czerwca
Rekord Mitta wynosi na 500 mtr, 46 bieżącego roku na pięknym stadjo-
sek, nie, powstałym jeszcze za czasów

Co się tyczy młodzieży szkolnej, Piotra Wielkiego, odbędzie się wiel-
to posiada ona własne klubyszkol- ka Olimpjada sportėw letnich Estonji
ne, ktėre stale 1ywalizują  między, W programie tej „Olimjady“ uwzglę-
jsobą, przeprowadzając mistrzostwa| dnione są po pierwsze: piłka nożna,
w piłce nożnej, lekkoatletyce,| lekkoatletyka, ptywanie, śry i tańce
grach, gimnastyce i t. p. Młodzieży|narodowe. Dotychczas do zawodów

czącej na własnych boiskach i we; Związek Zbliżenia Międzynarodowe.
własnych salach go

Sport Estonji pała do Polski wiel- ) ‚ n
ką sympatją. Estończycy wzorują się lekkoatleci, którzy oczekują wsier-
na systemie polskiej organizacji 1 pniu zawodnikėw Estonji u siebie, by
chcą wślad za Łotwą wprowadzić u zorganizować w Wilnie za przykła-
siebie na wzó: Polski szlachetną dem zeszłorocznego sezonu wielkie
odznakę „P.O.S“,
Estonja nie miała
sportowej, będącej
żyzny fizycznej.

ogólnej odznaki nież projekt, by kilku naszych lep-
legitymacją tę- szych zawodnikow biegaczy wysłać

,na próbę do Tallina,

Piękne plany mają również nasi!

śgdyż dotychczas zawody międzynarodowe. Jest rów-|

bramkarz reprezentacyjny, |

|takich klubów, jak: W. K. S,, Maka-

szkolnej do klubów sportowych ofic-|
jalnie należeć nie wolno.

Sport w Estonji ujęty jest w ramy
Lig państwowych, które odpowia-
dają mniej więcej naszym związkom
centralnym, a związki te wyłaniają

Kom. Olimp. stoi
dent gen. Laidover.

Opiekę nad sportem roztacza
wydział zdrowie Ministerstwa O-

niedoszły prezy-

jnym tematem szeregu zebrań orga-

towienia naszej prowincji, która rok
rocznie pochłanis znaczne sumy, a z
siebie nie daje absolutnie nic.

O sporcie prowincji, oczywiście,
w jaknajszerszeni tego słowa zna-
czeniu nie możnu ani słówka dowie-
dzieć się.

Praca cała prowadzona jest w
sposób tajemniczy, a ze wszystkich
stron sypią się liczne narzekania, że
na wsi nic się nie robi.

Wiadomo, iż Wilno organizuje
co roku szereg najprzeróżniejszych
kursów, na które zjeżdża dość licz-
nie młodzież z prowincji. Młodzieży
tej uroczyście rozdaje się dyplomy

' przodowników. Jadą oni do swych
siedzib, by tam krzewić kulturę fi-

  
Do finałowych spotkań o mi-

strzostwo Europv wBudapeszcie za-
kwalifikowali się:
Antczak.

|. Majchrzycki w półłinale pokonał

| Walasiewiczówna

W, Ameryce startowała Wałasie-
|wiczówna, która na 200 yardów
ustanowiła rekord światowy: czasem
26 sek.

Repiezentaciz piłkarska Polski,
która miała welczyć w Pradze z
Czechami, rozegrała wczoraj mecz
towarzyski z reprezentacją War-
szawy. !

Gra była mało ciekawa. Repre-

(Wczorajszy bieg naprzełaj cieszył
się już nieco większem powodze-
niem, niż bieg zorganizowany na
otwarcie sezonu.

W, pierwszym rzędzie na. wzrost
zainteresowania wpłynął fakt braku
na starcie Sidorowicza, który nie-
obecnością swoją otworzył rzeroko
drzwi do zdobycia zaszczytnego ty-
tułu mistrzowskiego.

Zawody zorganizowane w Zakre-
cie ściągnęły do lasu wyjątkowo spo.
ro widzów, którzy z wielką cieka-
wością przyglądali się poszczegól-
nym fragmentoni biegu,

Na starcie stanęło 12 zawodni-
ków. Musimy z przykro/cią pod-
kreślić, że zabrakło reprezentantów

Z. Z. i Komitet Olimpijski. Na czele|

nizacji sportowych jest sprawauspor|

Majchrzycki i!

zgłosiła się armja młodych zawodni-
ków, licząca 6 tysięcy sportowców.

Nadmienić trzeba, że sport w E-
stonji opiera się przeważnie na jed-

„nostkach cywilnych, chociaż za przy
| kładem Polski zaczęła bardzo pięk-
nie rozwijać się organizacja, zbliżo-
na do naszego P, W. Najliczniejszym
związkiem jest „Uenu“ (S.M.P.),
który skupia w: Estonji około 25 ty-
sięcy młodzieży obojga płci, ćwi-

  

CO ROBI
| Od kilku lat najbardziej aktual- zyczną, by prowadzić słowem i czy | posyłać

,nem propagandę sportu,
Zdawałoby się, że obrana droga

jnie powinna mieć żadnego zastrze-
żenia, że trzeba przecież prowadzić
kursy, dostarczyc prowincji facho-
wych ludzi, ale tu właśnie tkwi nie-
szczęście, że na kursy instruktorskie
przysyłane są jednostki niezdolne,
niesportowe. Trudno więc jest ze
źle dobranego elementu wyrabiać
kadry instruktorskie,

Czynniki kierujące akcją wycho-
wania fizycznego na prowincji źle
rozumieją swoje obowiązki. Są oni
zaślepieni swą wielkością i dlatego
właśnie sport na prowincji dogory-
wa.

Na nieodpowiedni element na-
rzekało się mieraz i narzeka się
ciągle, Mam w:iażenie, że na kursy 

| velkę (Czechy).

jzajmowali zaszczytne trzecie miej-
„sca +

ustanowiła rekord
światowy.

Poprzedni rekord należał rów-
nież do Walasiewiczówny, a wy-
nosił 26,2 sek.

i

Polska —Warszawa 2:0.
trudem pokonaia Warszawę 2:0.
Do przerwy wynik był remisowy
0:0.

Bramki zdobyli: Artur i Wili-
mowski,

Sędziował Sznaider. Publiczności
zentacją masza zawiodła, która z| tylko 3,500 osób.

Kazimierski (Ognisko) mistrzem Wilna.
się następującu: 1) Kazimierski
(Ognisko) 11 min. 56 sek., 2) Wingris
(S. M. P.) 12 mia, 32,8 sek., 3) Bobo-
wicz (S. M, P.) 12 min, 55,4 sek., 4)
Lutkiewcz (P. P. W.), 5) Sieniul (So-
kół), 6) Kulikowski (Sokół), 7) Krym
(Ognisko), 8) Oktabiński (Sokół), 9)
Hrydzewicz (P. F. W.), 10) Sakowicz
(P. P. W.), 11) Pąsko (P, P. W.) i po
za konkursem Trocki, który zajął w

12 min, 51 sek.

Po biegu tymi Sokół przez p. No-
wickiego złożył protest, ze przed
biegaczami jechai trasą rowerzysta.
Protest Sokoła został rozpatrzony
po biegu przez lomisę sędziowską,
która, nie widząc żadnych zasadni-
czych momentów, jakie mogłyby
wpłynąć na zmianę biegu, postano-
wiła protest Sokoła uchylić. bi, Strzelec i Ż. A. K, S$. dr państwowe wciąż poprawiają

Spocaknom powodzeniem w E-;

atsowewi czyni coraz większe po-
ttępy, ` K iš

Dziwną rzeczą, że w Estonji za-
Szęto dopiero od paru lat jeździć na
Rartach, które oczywiście czerpią

|Organizacyjne z Finlandji, sprowa-
dzążąc do siebie coraz częściej świet
Rych trenerów z ojczyzny nart.

Ubiegłej zimy na zawodach mię-

 |Ailandji w miejscowości Salpansel-

„ich najlepszy Estończyk Siitan za-
j* 71 miejsce, Trzeba bowiem wie-
leć, że zawody te'były przedew-

 gystkiem obesłene przez Finlandję,
 orwegję, Szwecję i Niemcy.
„Skocznia znajduje się w Wilandi,
„jożona ona jest aż o 8 godzin jazdy

qleją od Tallina. Rekordzistą E-
   

mtr, Narciarstwo w Estonji ma
y, omną przyszłość i niewątpliwie z

x, fiem czasu Estonja stanie się mo-
Ntetwem narciarskiem о potędze

egji, Finlandji czy Szwecji,
kej posiada tylko trzy druży-

1: Prezentuje się słabo, Najlepiej
„Kalev“,

„Na poziomie wyników  świato-

 

wyniki
R jest dobry. Wynosi on 11 m.

dywaliśm

Jest to anormalny objaw, który;
mówi o słabej pracy klubów spor-
towych. Kluby nie zwracają niestety
większej uwagi na zawodników lek-
koatletycznych, którzy wymagają
nieraz nieco troskliwszej opieki, niż
dotychczas. !

Trasa wczórajszego biegu wyno-
siła przeszło 4 kim., a była bardzo
urozmaicona. Ši

MWobec braku na starcie Sidoro-
wicza, faworytem. biegu stał się Ka-
zimienski, którego szanse wzrosły
znacznie z chwilą rezygnacji Żyle-
wicza, któremu znowu zły stan
zdrowią nie pozwolił sięgnąć poty-
tuł mistrza.

Żylewicz jest zapracowany w
wojsku i niema czasu na konieczny
trening, : |

Po starcie prowadzenie objął
odrazu Kazimie:ski, który wygrał
zdecydowanie bieg. i

Nowokreowany mistrz skończył
bieg w doskonałej formie, to też
przypuszczać należy, że w tym roku
azimierski poprawi znacznieswoje

w biegach długich, Czas

sek.

Drugie miejsce zajął, jak przewi-
y, Wingris, który również | stoją łyżwiarze estońscy, któ-

  
w niezłej formie wpadł na metę, |
„, Kolejność. zawodniików. ułożyła

IW biegu pań walczyły dwie za-
wodniczki, Pojedynek wygrała mi-
strzyni Wilna Putrymówna z Soko-
ła — 4 min. 21,2 sek, Drugie miejsce
zajęła Ozikówna z Makabi — 4 min,
21,4 sek. Szkodu wielka, że do bie-
gu pań nie stangio więcej zawodni-
czek. Miałyby w: nim szanse nasze
świetne narciark. Ławrynowiczów-
na, Burhardtówna czy Lewonowa.

Organizacja zawodówsprawna.
Następną imprezą lekkoatletyczną
będzie bieg, zorganizowany z okazji |
15-lecia wyzwolenia Wilna, Bieg od-
będzie się 22.b.m. Start z Placu Łu-
kiskiego, Meta w Cielętniku, Trasa
ma wynosić około 3 klm. Zgłaszać
się mogą Ep gims i niestowa-
rzyszeni, Start nastąpi prawdopo-
dobnie o godz. 13. ss е

WYCIECTKA
bez paszportów i wiz

Cena od zł. 190.—
Zapisy przyjmuje światowe Biuro
Podróży Wagons . Lits/Cook,

Milno, Mickiewicza 6, ;

...... „m z:
 

Rotholc, Rogalski i Forlański o!

kolejności trzecie miejsce z czasem|

Estończycy czują się w Polsce, a.
zwłaszcza w Wilnie, jak u siebie w
domu i dlatego też uważają, że do-
tychczasowe luźne węzły zacieśniać
się będą coraz bardziej. j

Na najbliższą przyszłość jest ca-
ły szereg konkrctnych planów jak
przyjazd Estończyków na międzyna-
rodowy kurs sportów wodnych, zor- | 
PRO

trzeba nie bezrobotnych|
chłopców z prowancji, lecz tych za-|
możniejszych, którzy po skończeniu
kursu mogliby samodzielnie prowa-
dzić u siebie poglądowe lekcje.

Trzeba nareszcie zerwać zmyl-|
ną polityką, że sport ma być rze-;

| miosłem,
się poto, aby dostać płatną posadę.

Bierzmy przykład chociażby z
Finiandji, gdzie sprawy te są świet-
nie regulowane gdzie właściwy
sport opiera się na elemencie, że
tak powiem, wieśniaczym.

Wieśniak — mieszkaniec pro-
wincji jest daleko silniejszy i zdrow-
szy, to też kulą potrafi rzucić znacz-
nie dalej od chudeusza miejskiego,
który ma zajęte szczyty płuc, jest
|wycieńczony pracą umysłową. 

Rozegrany wczoraj na Antokolu
mecz piłkarski o mistrzostwo okrę-
gu między Ogniskiem a Ž. A. K. S,
zakończył się zwycięstwem  koleja-
rzy, którzy wyg ali 5:0.

Ognisko ma mecz wystąpiło z
Piątkowskim w bramce, ale bez
Gasztowta w ataku.

Ż. A. K, S. grał w swoim zeszło-
rocznym składzie ma czele z Gotli-
bem w obronie.

Mecz stał na bardzo niskim po-
ziomie technicznym. Dotyczy to
zwłaszczą graczy Ž. A. K. S., ktėrzy
nie umieją nawe. stopować piłek, a
© planowem przeprowadzaniu akcji
nie może być mowy,

Bramkarz Ogniska przez cały
czas meczu był bezrobotnym. Został
oddany jeden tytko strzał i to przez
obrońcę Gotliba, który w drugiej
połowie gry przeszedł do pomocy.

Ognisko prezentowało się sto-
sunkowo lepiej, niż poprzednie. Za-
wiódł nieco Józef Godlewski, który
źle ustawiał się do piłek, pilnie
strzeżony przez przeciwników.

| Gra rozpoczęła się dość żywem

)

Reprezentacyjny bramkarz Wil-
na Rogow, który poprzednio grał w
Ž. A. K. S, a cstatnio w W. K. $.,
podpisał w sobotę kartę zgłoszenia
do Makabi,

Wlobec gpięxnej gry sobotniej
Makabi i pozyskaniu doskonałego

  
Świetny lekkoatleta Polski, Leon

Wojtkiewicz, będący członkiem So-
koła wileńskiego, został skreślony z
Sokołą-po złożeniu prośby o zwol-
nieniu z klubu.
„Wojtkiewicz nie będzie więc mógł

,przez cały okrągły rok startowaćw
i

  
| — Został już wyznaczony termin
egzaminów sędziowskich w lekkiej-
atletyce. Egzamina odbędą się 24 b.
m, o godz. 16.30 na Piėromoncie,
Zgłoszenia przyjmowane są na miej-

| >= Dziś ma przyjechać do Wilna
nowomianowany kierownik Ośrodka
MW. F. kpt, Budzyński,
— Sandlerowi z Ż, A. K. S$. zosta-

ła przyznana nagroda firmy Lech za
najpiękniejszą walkę w czasie meczu
bokserskiego Wilno — Estonja.

| | —Przystań P. K, S, ma powstać
niebawem na prawym brzegu Wilji

| tuż koło kościoła św. Rafała,
Najbliższą imprezą bokserską

| będą zawody lokalne w dniu 22 b. m.
— Treningi lekkoatletów Ogniska

odbywać się będą poniedziałkami,
 środami i piątkami od godz. 17 na
Pióromoncie, Wszystkie sprawy klu-
bowe załatwia sekretarjat sekcji,
mieszczący się przy ul. Jagielloń-
skiej 7 — 7, tel 13-78 do 10 i od 15
do 16 codziennie, prócz świąt i dni
przedświątecznych,
— Wiedeńska drużyna Libertas

chce w Wilnie rozegrać <4wa mecze
panie. )

‚° —- Лиго odbędzie się o godz. 18
walne zebranie (Wil Okr. Žw. Ho-  
 

Noszą się również z zamiarami
zbliżenia sportowego piłkarze wi-
leńscy, którzy wysłali już do Tallina
pisma z propozycją rozegrania za-
wodów międzynarodowych.

Wysłane zostały pisma również i
wioślarzom, którzy są zaproszeni
przez Wil K. T. W. na regaty o mi-
strzostwo Wilna do Trok.

Z powyżsześo widzimy, że istot-
ganizowany w lipcu przez Polski nie przy pewnei umiejętnie prowa- |.

w С
Udowodnioną wreszcie jest rze-

czą, że wynik sportowy uzależnia
się ściśle od siły fizycznej, a potem
dopiero od techniki i treningu, któ-
ry pozwala specjalizować się,

Heljasz nie byłby mistrzem, gdy-
by nie posiadał atletycznej budowy,

że kurs sportowy kończy; Widing nie rzucałby kulą 16 mtr.,!
gdyby nie ważył 120 klg. i śdyby nie
mierzył ponad 2 mtr, wzrostu.

Stojąc dzisiaj u progu okresu
przygotowań do olimpjady berliń-
skiej, w czasie której Polsce w
szczególności zależeć będzie na u-
zyskaniu szeregu wyników, musimy
koniecznie zwrócić oczy swoje na|
prowincję, która dziś niestety nie
przedstawia prawie żadnej wartości|
sportowej,

Przebiegnijmy myślą po wszyst-
722—3————— 20 IIIIISERKSA III

Majchrzycki i Antczak finalistami.
Neryego (Włochy), a Amtczak Ha-'

A. K.S 5:0,
tempem, narzuconem przez graczy
Ogniska. Nadmienić trzeba, że Ż. A.
K. S. nie potraf:: wyzyskać strzału
karnego.

Przed przerwą gra jest dosyć
(barwna, ale po zmianie stron Ogni-
sko opanowało całkowicie boisko i
strzeliło dalsze trzy bramki,

Dyspozycja strzałowa Ogniska
jest jednak w dalszym ciągu słaba.
Da się to powiedzieć o Krywulu,
Godiewskim i Okułowiczu, Trzej ci
gracze mieli sporo dogodnych sy-
tyacyj, które zostały bezradnie za-
przepaszczone.

Bardzo dobrze grał w pomocy
Czesiek Godlewski, któremu dziel-
nie sekundował Ballosek.

Mecz sędziował słabo przeczulo-
ny Sudnik, który popełnił kiiką błę-
dów pod bramką żydowską.

Po tym meczu Ognisko wysunęło
się na drugie miesce w tabelce, u-
stępując W.K,S. gorszym stosun-
kiem bramek,

Ż. A. K. S. zas ma bilans ujemny.
Zero punktów i 18 strzelonych
(puszczonych) bramek.

Rogow bramkarzem Makabi.
$racza w osobie Rogowa, Makabi
staje się groźną drużyną. Ciekawi
jesteśmy, jak wypadnie rewanż Ma-|
kab: z W. K. S.. ktėry odbędzie się
w drugiej serji rozgrywek o mistrzo-
stwo, mające zakończyć się dopiero
w pierwszych dniach sierpnia,

L. Wojtkiewicz skreślony z Sokoła.
zawodach międzyklubowych, a je-
dynie tylko będzie miał prawo wal-
czyć w reprezentacji miasta Wilna.

Ukaranie powyższe Wojtkiewi-
cza jest niespodzianką. Sokół, skre-
ślając Wojtkiewicza, kierował się
względami wychowawczemi.

 

Zygzaki.-
kejowego. Na ;orządku dziennym
sprawozdania i wybory władz.

W: maju rozpoczną się prace
ziemne nad budową wielkiej skoczni
narciarskiej na Antokolu.

— Tradycyjny bieg sztafetowy
3 maja zakończy w tym roku osta-
tecznie los nagrody przechodniej,
która może znaleźć się w ręku So-
koła. Sokół obecnie prowadzi 1 pun-|
ktem. Może też przejść nagroda na
własność W, K. S. Bieg zapowiada
się nadzwyczaj interesująco,
— W. pierwszych dniach maja w

Wilnie ma być otwarty ogródek jor-
danowski, który powstanie nad wi-
lenką na przeciwległym brzegu
ogrodu Bernardyńskiego, >

W Pradze czeskiej w czasie
73-40 meczu piłkarskiego między
Spartą a Slavią słuchając transmisji
radjowej z meczu zwolennik Sparty
gdy się dowiedział, że klub jego do-
stał drugiego goalu, padł martwy
ražony apopleksją.

zi
Groszy fotografja
w różnych pozach w cią-
qu 10 minutw AUTOMACIE

FOTOGR. „KINAFOT*
Walka 27 | Wileńska 5.
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ESTONJA KRAJEM SPORTU.
| dzonej polityce organizacyjno-spor-
towej możemy w Estończykach po-
zyskać bardzo wartościowych prze-
ciwników, którzy walczą nadzwy-
czaj fair, a z takimi przeciwnikami
mimo nawet przegranej jest przy-
jemnie spotkać się na starcie.

Mając możność przeprowadzenia
licznych rozmów ze sportowcami
Estonji, odnosiłem zawsze wrażenie,
że Estończycy w miarę swych możli-
jwości dokładać będą starań, aby
j stosunki sportowe z Wilnem nie by-
| ły jednostronne,
| Trzeba więc mieć nadzieję, że z
|biegiem czasu stosunki sportowe
| Wilna utrwalać się będą coraz bar-
dziej nietylko z Lotwą, ale również

lz zaprzyjaźnioną Estonją.

Jarwan.

 

"kich głośnych nazwiskach mistrzów
sportu polskiego, a nie znajdziemy
wśród nich prawie ani jednego, któ-
re pochodziioby z prowincji. Wszyscy
są mieszczuchami, a co ciekawsze,

| że większość rekrutuje się z pośród
jałodzieży uczącej się.

IMoment ten pozwala nam snuć
, śmiałe przypuszczenia na przyszłość,
| Z chwilą gdy uregulowana zosta-
jnie kwestja sportu prowincjonalne-
'go, niewątpliwie naptywać będą co-
raz to nowsze nazwiska świetnie za-

' powiadających się mistrzów.
i (W. durzej więc mierze zależy w
; danym wypadku od tych właśnie in-
struktorów, którzy idą jak pielgrzy-
|mi na prowincję, by tam pracować,
Od pracy tej uzależniony jest ściśle
los sportu polskiego, uzależniona
jest propaganda Polski zagranicą.

Praca na prowincji nie powinna
więc być prowadzona pocichu i ta-
jemniczo, O wynikach tej żmudnej
pracy chce wiedzieć społeczeństwo,
które potrafi niewątpliwie ocenić
każdy najmniejszy nawet wysiłek
sportowo-organizacyjny tych wszyst.
kich, którzy, mając dużo szczerych
chęci, poświęcają swój czas i swoje
nabyte  wiadoniości, mieszkańcom
głuchej prowincji,

Szkoda wielka, że ustały organi-
zowane na prowincji tak zwane
święta powiatowe, które po pewnem
zreformowaniu mogły przecież być
pięknym sprawdzianem prowadzonej
pracy,
A teraz weźmy troszkę konkret-

nych przykładów.

Wileńszczyzna nie posiada ani
jednego klubu  lekkoatletycznego.
Kilka lat temu, zapowiadało się, że
w Święcianach powstanie ośrodek
sportowy, zapowiadało się również,

kiewiczowi zakwitnie pięknie lek-
koatletyka, że prócz wytrenowania
w Oszmianie takich lekkotletów jak:
Wojtkiewicz i Szczerbicki, otrzymy-
wać będziemy co roku po kilku
uzdolnionych zawodników, ale nie-
stety z powodu braku klubu sporto-
wego, który dbałby o dobro intere-
sów, zgasł zapał i upadła cała pięk-
nie zapoczątkowana akcja.

Na prowincji powinny koniecznie
powstawać kluby sportowe o zdro-
wych ideologicznych podstawach.

| Klubom tym z jaknajdalej idącą po-
| mocą powinien spieszyć Wojewódzki
Komitet Wychowania Fizycznego,
który prócz papierowej i statutowo-
zebraniowej pracy powinien na-
reszcie pomyśleć o pracy twórczej i
realnej, przystosowanej do potrzeb
życia, R

Wojewódzki Komitet źle prowa-
dzi propagandę sportu na prowincji,
a nawet nie prowadzi jej wcale.

Przecież jężeli prowadzi się akcję
propagandową, to w pierwszym rzę-
|dzie należy chyba powiadomić o
swych zamierzeniach poszczególne
redakcje, które niewątpliwie pójdą
na spotkanie zamierzonym planom,

Dotychczas jednak o zamiarach
propagandowych W. Kom, W.F.
nic jakoś nie słychać, a nawet człon-
kowie sekcji propagandowej W.

| 
Kom. W. F. nie wiedzą, że są człon- *
kami,

Krótko mówiąc, źle się dzieje z
propagandą sportu na prowincji, a
praca mogłaby być bardzo wdzięcz-
na.

Jest śliczne pole do działania.
Trzeba tylko mieć czas i dużo szcze-
rych chęci, a pracę da się ruszyć,

Taksamo zresztą nie prowadzona
'jest należyta propaganda poszcze-
śólnych obwodów "W. F. i P. W.,
które nie powinny ograniczać się do
przeprowadzania suchych  lekcyj
„ćwiczeń technicznych, ' ale dawać
| młodzieży wiejskiej możność rywali-
zacji w szeregu dyscyplin sporto-

i

| Częšciowo winnym jest tego Pol-
|ski Komitet Olimpijski, który mając
| wiele pracy nie może podołaćwszyst
kim zagadnieniom.

Nie chcemy jednak bynajmniej
nikogo obwiniać, ale jedynie tylko
szukamy, dla dobra sprawy, bezpo-
jśredniej przyczyny, dlaczego sport
ma naszej prowincji nie posiada wy-
raźnego oblicza.

 

że w Oszmianie dzięki p. prof. Nar- |

 
       



Z KRAJU.
walka z epidemią tyfusu w pow. dziśnieńskim

GŁĘBOKIE (Pat). W. ostatnim
tygodniu zanotowano w śminie pro-

zorockiej 9 wypadków duru plami-
stego. Jest to gmina, w której tyfuś
szczególnie grasuje. Wszystkie środ-
ki, jakiemi dysponuje lekarz powia-
towy, by epidemję opanować, zo-
stały zastosowaue. Chorych skiero-
wano do szpitala, szkoły zamknięto,
oraz zastosowano zakaz co do od-
bywania zebrań publicznych, wido-
wisk i zabaw.

żać za zlikwidowaną. Niewątpliwie
jedną z głównych przyczyn grasu-
jącej epidemii tyfusu był niezwykle
lciężki stan aprowizacyjny osiedli
| wiejskich.

Niezależnie od prowadzonej zor-
ganizowanej walki z  epidemjami,
władze powiatowe przystąpiły do
wiosennej akcji sanitarnej, zmierza-
jącej do uporządkowania osiedli
miejskich i wiejskich. Szczególną
uwagę zwraca się na przedsiębior-
stwa o charakterze użyteczności
publicznej, jak jezdnie, place i rynki.

Wi pozostałych miejscowościach
powiatu epidemję tyfusu można uwa-

Czerwony Krzyż w walce z tyfusem piami-
stym.

Od 10 marca r. b. kolumna de-| Mieszkańcy wsi naogół chętnie
dezynfekcyjno-dezynsekcyjna Czer- stosują się do zarządzeń kolumny
wonego Krzyża pracuje na terenie 'i sami proszą o oczyszczanie izb od
powiatu mołodeczańskiego. i robactwa.

Praca kolumny polega na kąpa-| Praca kolumny Czerwonego Krzy-
miu i odwszawianiu osób w zakażo-|ża obliczona jest jeszcze na prze-
mych chatach, oraz na dezynfekcji ciąg 2 miesięcy.
zakażonych chat przez wstawienie |
RY cjanowodorowej. : |

| razie stwierdzenia zachoro-|
wania, kolumna odsyła chorego do w SŚwięcianach.
szpitala, w innych wypadkach robi] Staraniem Wil. Związku Mło-
szczepionki prof. Weigla, pobiera dzieży Polskiej zorganizowany zo-

krew do badanią i t. p. | stanie w Święcianach kurs pielę-

Kurs pielęgnacji kwiatów

Dzięki przeprowadzonym dezyn-|gnacji kwiatów doniczkowych dla;
fekcjom w zwalczaniu zarazka ty-| Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej z;
fusu, znakomicie prowadzi się jedno- | okręgu święciańskiego. Kurs odbę-
cześnie walkę z robactwem; wy-| dzi się w dniu 25 b, m.
starczy powiedzieć, że z wydezyn:| Trzeba zaznaczyć, że jest
fekowanej chaty, poza wytępionemi pierwszy tego rodzaju kurs w Świę-
wszami, wynoszą garncamipluskwy | cianach.
i koszami karaluchy,
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Dziš Niebywela oka»ja dla miłośników kino, muzyki I śpiewu! Wzrusza-
jący dramat życiowy Tragedia skrzypka, šp'ewaka | kompozytora p. t.:

GLORJA STUART.
tów sprowadzenia tego wspaniałego arcydzieła Ceny nie podwyższone. Nad program: Najnowszy dodatek rysunkowy:

r „PIETRYK w RADJGSTACJI". ‚ х ' > s

UWAGA. Dziś ostatni poranek ma „KRÓL KRÓLOW" od gocz. 2 do 4-ej. Balkon 15 gr. Parter 25 gr.

DZIENNIKMIDERSKI 

Prace meljoracyjne | Podziękowanie.
| Dnia 7 b. m. odbył się V doroczny

= kia |bal harcerski, urządzony staraniem

Prace meljoracyjne na terenie
województwa wiieńskiego rozpoczną
się w roku bieżącym wcześniej niż
w latach ubiegłych, o ile nie staną
temu na przeszkodzie warunki atmo
sieryczne. Obejmą one nie tylko te-
reny podlegające przebudowie ustro-
ju rolmego, lecz również kontynuo-
wane będą rozleślejsze roboty wy-
konawcze i pomiarowe z zakresu
meljoracji podstawowych, subwiencjo
nowane z Funduszu Pracy, oraz z
funduszów specjalnych, przeznaczo-
nych dla regulacji rzek granicznych.

Plan prac meljoracyjnych na rok
budż. 1934-35, związany z akcją sca-
leniową, został już przez Minister-
stwo Rolnictwa i Retorm Rolnych
zatwierdzony. Frojektowane roboty
meljoracyjne na gruncie prowadzone
będą przez Urząd Wojewódzki we
wszystkich powiatach województwa
wileńskiego w 70 objektach, na dłu-
gości ponad 250 km. o kubaturze ro-
bót ziemnych wynoszącej ponad
800.000 m. Niezależnie od tego pro-
wadzone być muszą studja powiaro-
we celem przygotowania prac na rok
następny.

Rėwnoczešni: z akcją meljora-
cyjną, Urząd Wojewódzki opracował
plan zagospodarowywania  osuszo-
nych nieużytków. Akcja ta dotych-
czas miała więcej charakter propa-
gandowy i ograniczała się wyłącznie
do zakładania niewielkich powierz-
chownie poletek pokazowych.
 

Koła Przyjaciół Zw. Harc. Polskiego

w Nowej Wilejce ma obozy letnie

oraz stanicę im. bisk. Bandurskiego.

Zarząd K. P. H. składa najserdecz-

niejsze podziękowania wszystkim
tym, którzy wzięli udział w zorgani-

zowaniu balu i ofiar na bufet, jak

również wszystkim zebranym $o-

ściom za poparcie balu.

Sprostowanie urzędowe.
W. związku z artykułem p. t.

„Niszczenie lasu', zamieszczonym w
Nr. 95 „Dzienaika Wileńskiego”- z
dnia 10 b. m. Dyrekcja na zasadzie
art. 21 Dekretu z dnia 7 lutego 1919
roku w przedmiocie tymczasowych
przepisów prasowych (Dz. Praw
Nr. 14 poz. 186) — prosi Redakcję o
umieszczenie w najbliższym numerze
„Dziennika Wileńskiego* temi sa-
memi czcionkami i na tem samem
miejscu, co wzmiankowany na wstę-
pie artykuł, następującego sprosto-
wania:

Nieprawda jest, że „spustoszeń
dokonywa się w młodym drzewosta-
nie tutejszego leśnictwa w Podbro-
dziw” i „polega to na doszczętnym
wycinaniu przez okolicznych chło-
pów, młodych 10—12-letnich sose-
nek — przeważnie z lasów państwo-
wych, a nawet sadzonek leśnych”,
gdyż prowadzona w lasach państwo-
wych gospodarka leśna wyklucza
możliwość wszelkich spustoszeń oraz
doszczętnego wycinania 10—12-let-

Zbrodnia w lesie. '
WĄ leśniczówce Czarnuszka, gmi-

ny Porzecze, zjawił się w mieszka-
niu leśniczego Stefana *Chrzanow-
skiego, podczas jego nieobecności,
nieznany mężczyzna i oznajmił, że
|przysyła go leśniczy z poleceniem,
|by żona przez siużącą posłała mu
| do lasu asygnarjusz, ołówek 1 pienią-
dze. Chrzanowska, nie przeczuwa-
jąc nic złego, wręczyła służącej
57 zł, oraz ołówek i asygnarjusz.
Za chwilę służąca Helena Dobków-
na z nieznajomym osobnikiem po-
szła w stronę lasu. Po upływie pół
godziny w odległości 400 mtr. od

leśniczówki jadący z  Druskienik
furman zauważył leżącą przy drodze
nieprzytomną Dobkównę w kałuży
krwi, z raną w głowie. Dobkównę
w stanie ciężkim przewieziono do
szpitala miejskiego w Grodnie. Ban-
dyta z pieniędzmi zbiegł.

oC»

Zatonięcie koniokrada.
Zawodowego koniokrada i zmorę

wsi Lebiodki, Maryszynów i Ko-
źlaki, gm. zaleskiej, spotkała zasłu-
żona kara. Mianowicie, koniokrad
P. Łuczajko sprytnie kradł konie,
które spieniężał wędrownemu han-
dlarzowi, niejakiemu Baszuckiemu.
W czasie kradzieży w nocy z 11 na
12 b. m. Łuczajko ukradł konia go-
sodarzowi Nieszajowi i, ścigany,
usiłował przedostać się przez rzekę
Mir. W. czasie przepływania, porwa-

wypłynął na brzeg, gdzie niebawem

 
ny silnym prądem, znalazł śmierć:
w nurtach rzeki, Skradziony koń|

4 Ruch wydawniczy.
Kwietniowy numer „Orląt* pięknego

miesięcznika polskiej młodzieży szkolnej,

przynosi, jak zwykle szereg ciekawych ido-
brych artykułów.

Wstępny artykuł „Tylko Chrystus może

przewodzić w życiu polskim” omawia sto”

sunek młodzieży do listu pasterskiego epi-
skopatu Polski. Z dalszych: jeden poświę-
cony jest pamięci Mieczysława Kariowicza
z okazji 25-lecia jego śmierci, drugi na mar-
ginesie konkursu na ulubionego autora cha-
rakteryzuje twórczość Marji Rodziewiczów-

ny. Inne znowu, napisane oryginalnie i cie-
kawie, zawierają wrażenia z pobytu zagra-
nicą.

Są i artykuły polemiczne, które nadają
pismu charakter żywy, chociaż zasadniczo
poważne jest w treści, występują one prze-
dewszystkiem przeciwko judaizacji społe-
czeństwa polskiego.

Na uwagę zasługuje także dział życia
kulturalnego wraz z kroniką, który oprócz
krótkich artykułów, zawiera recenzje te-
atralne, sprawozdania z wystaw malar-
skich, oraz recenzje książek i czasopism.

Pięknej całości, przedewszystkiem tak-
że pod względem graficznym, dopełniają
ładnie rozmieszczane wiersze i winietki.

„Orlęta”* pomimo estetycznej szaty ze-
wnętrznej i obszernej pojemności, są pi-
smem nie drogiem, gdyż egzemplarz kosztu-
je zaledwie 30 groszy a prenumerata roczna
2,80 zł. Adres redakcji i administracji: Po-
nań, Starościńska 74. Konto P.K.O. 212884.

Brat chciał zabić brata.
W. Dziśnie tamtejszy mieszkaniec

Antoni Makarewicz usiłował doko-
nać zabójstwa brata swego Za-
charjasza Makarewicza.  Okolicz-
ności czynu przedstawiają się nastę-
pująco: Do domu Jakóba Puha-
czewskiego wpadł Zacharjasz Maka-
rewicz, prosząc o ukrycie go przed
bratem, który chce go pozbawić ży-
cia. W tymże czasie rozległ się

nich sosenek.

(--) (podpis nieczytelny)
Kierownik Biura Organizacji

i Inspekcji.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
 „strzał, oddany przez Antoniego Ma-

|karewicza z zewnątrz. Kula wybiła
14 szyby i utkwiła w ramie okna.

Pasera Baszuckiego pociągnięto Sprawcę aresztowano, a broń (ob-
do odpowiedzialności sądowej. cięty rosyjski karabin) skonfiskowa-

odnaleziony został przez swego wła-
ściciela. no. Władze prowadzą dochodzenie.

    З
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nigdy nie zapomine,

 

DZIS NIERYWAŁA PREMIERA. Poteżna epopea szpiegowska. Dzieje największego szpiega XX wieku, o ktorym w czasie wielkiej wojaw mówił
caly świat. — E! ktryzujący wielki film sa'nowszej produkcji 1934 r. p. t. „Byłam szpiegiem”

WIiaTRICULE 33 (as Treti) Kto był agentem 33?
Najbardziej tajemnicza postać. Pe Taz pierwszy na ekranie prawdziwe kulisy szpiegowskiej roboty. — Seanse ed godz, 4-ej. Bil. honor.| į

I bezpł. nie ważne.

 

PREMJERA. BZIŚ

Pierwszy wielki reprezentacyjny Film Węgierski

z Cudowne pleśni I muzyka Pawła Abrahama.

Konkursowe dodatki kolorowe.

=

©

п Nad program:

HE

 

DZIŚ IMPONUJĄCA PREMJERĄ.
Najstynniejszy kochanak wśród królów, mąż sześciu żon

NRYK WII
ożyje w genjalnej Interpretacji Chariasa Laughtona

w filmie

Marsz Rakoczego

 

Prywatne życie Henryka VIII
Nad program: Spiewno-dźwiękowy dodatek rysuukewo-kolorowy oraz najaowszy „FOX“.

Bil. honor. I bezpł. nieważne.

 

coś

słynna

Już JUTRO Premjera w Kinie <H EL I 6 Sb»
Reklamy nie potrzeboje. Wszyscy Spieszeie na

C518B|
caly świat mówi o tem areydziele prod. wiedeńskiej.ż. W roli tytułowej FRANCISZKA GAAL.

 

Dziś. Kto jeszcze nie widział niech śpieszy! Niezwy-

kłe zja”is<o Przewrót w dziejach kinematografji|

TAŃCZĄCA VENUS
Kidlowa „ody Joan 6 najmodniejszych

GEORGES HOFFMANN. 82

Fabrykanci złota.
13)

Przekiad autoryzowany z francuskiego

Sekretarz otworzył kopertę i szybko zaczął czytać. Bruno nie tra-

cił z oczu jego twarzy wyrażającej najpierw najwyższe zdumienie, po-

tem oszołomienie, potem niepokój...
—  ..przedewszystkiem bezwzględnej zgodności

położyć koniec panice — mówił minister. :

Emocja sekretarza musiała być wielka, bo nie dokończył czytania

i przerwał swemu szełowi: :

— Przepraszam, panie ministrze, ale...

Ten ostatni wyciągnął niechętnie rękę i rzucił okiem na pismo.

— Przepraszam panów — powiedział.

Oczywiście twarz ministra nie tak łatwo odbijała wrażenia jak fiz-

jośnomja początkującego dyplomaty. Bruno odgadł w niej jednak to sa-

mo wzruszenie, choć mocno opanowane. Ale znikło szybko. Minister

wsunął powoli list do kieszeni marynarki i skinieniem odprawił sekretarza.

— Nie będzie odpowiedzi?
— Nie.

Bruno wymknął się i zastał grooma na schodach.

—Nie będzie odpowiedzi — rzekł sekretarz, naśladując niedbały

ton ministra.
—Dziękuję panu!
Groom szedł już nadół, kiedy dogonił go Bruno.

— Chodź, mały, napijemy się... Zostało trochę szampana...

— Szampanal.... Oj, to dobrze...
Bruno poprowadził 0 wglab korytarza, gdzie stały resztki potraw

w rol,
gł.

 

poglądów, aby

Aia a WZA

300
JOAN CRAWFORD

Wszystkie arcydziela BLEDNĄ wobec tego nejwspanialszego fiimu naszych czasów.

Flm, który wprowadził świat w podziw.
Początek seansów o goizlnie 4, 6, 8 I 10,15.

sprzątniętych ze stołu. Wziął z kubełka butelkę z szampanem nie trosz-
cząc się o to, kto za nią zapłaci.

Jeden rzut oka na wyhaftowane na klapie czerwonej liberji inicjały
powiedział mu, gdzie służył mały.

— Dużo gości w „Carltonie'? — zapytał, nalewając kieliszki. '
— Niedużo... ale dobrzy; sporo dają.
— A może i dla mnie znalazłoby się tam miejsce?
Chłopiec zrobił ważnę minę.
— Mogłaby się czasem znaleźć...
— Sądząc po limuzynie, którą przyjechałeś, musi ten pan być

bogaty...

— Nie? Nie z hotelu?...
— Ten typ zjadł tylko w naszej restauracji śniadanie.
Bruno naiał mu nowy kieliszek
— To a dobrze zrobi.

NJA ŻYCIA»
Film który robi głębokie wrażenie | którego się

Pomimo olbrzymich kosz

 

Na Scenie — Atrakcja.

Orkiestra-Jazz-Band
pod kier. Prof. Franciszka Tchorza.

Najnowsze przeboje.

Biiety honorowe bezwzgi. nizważne.

 

   

najpiękniejszych Taklego przepychu i wystawy nie bylo w ża-
kobiet Świata. dnym filmie ani europ. ani amerykańskim.

i Klark GABEL.

To nie gość z hotelu przysłałmnie tutaj...

szampana:

 

: Kupno
Sprzedaż į

Tanio
sprzedam z powodu wy-
jazdu warsztat ślusar-
sko = mechaniczny nale-
życie urządzony | pro-
sperujący wraz z bu-
dynkiem. Wiadomość m.
Łida, Suwalska 58. 2

Obaj się śpieszą.

— Spieszę się do do-
„mu, bo służąca wyszła i
żona została sama.
— Ча się też śpieszę

do domu, bo u mnie jest
odwrotniel

4060000

| PRACA į

 

 

Kucharka poszukuje po-
Saay, Świadectwa | re-
tereneje soidne chętn e
zgodzi się do wszystkie-
go Wilno, Mostowa 3-a
m. 26 168—0

 

OCHMISTRZYNI
wykwalifikowana

pod każdym względem,
racowita, pilna, poszu-
uje posady. Wymagania

skromne. Nieświeska 16
me 187—2

 

Poszukuję pracy
pie.ęgniarki do chorych
posiadam świadectwa
adres Mlynowa 2 — 34
Jadwiga Lebiedzińska. ы

gr

iiiiihinhchieh 
įeis AL

przyimuje roboty amatorskie.

Rozmowa pijaków.
— Czy ppp... pan zna

Ko... Kolasińskiego?
— A jak on się na...

nazywa?
— Kto?

Indykoznawstwo.
— Po czem się pozna-

je wiek indyka?
—Po zębach.
— Przecie indyk nie

ma zębów!
— Ale my mamyl

|zóżue|
ATE AA CPRORWPĄCAEC |

z,
BIEDNA SIEROTA
uczennica Ill kursu
Sem. Nauczycielsxie-
go nie może op'acić
30 zł. za naukę. Ulkoń-
czenie zaś tego kur
su zapewni jej lekcje
płatne Łaskawe ofia-
ry prosimy składać
do Administracji „Dz.
Wil." Adres tamże

gr
I
Wdowa po sierżancie
w. P. znajdująca się w
skrejnej nędzy wraz z
dwojgiem dzieci prosi o
jakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć
Adres w Administracji

„Dz. WIl.“— L. skawe 0-
fiary lub zacfiaro»anie
pracy prosimy składać
w Adm. „Dz. W.” dla
„Wdowy“. g'3

NAAADAAAEADAAAKAAŁAAAKA

Wyższa przyczyna.
— Co to? Pan pije

wódkę? Przecie pan jest
członkiem towarzystwa
trzeźwości.
— Byłem... Ale teraz

dostałem podwyżkę pen-
OM 

 

Peszukują posady о-
chmisirzyni lub gospo-
dyni na wieś. Zaem się
na gospodarstwie, kuch
nl, hodowii drobiu I mle-
<zarstwie Refereneje do-
bre. Ofiarna 2 m

gr2

 

Poszukuję posady do
wszystaiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien*
1a posiada referencje
Jłowiańska ul. Nr. 5-b

 

n. 7 сё 3 @ 7. gr2

Wykwalifikowana 3 .;у-
chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met.,
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer., umie szyć, wyma-

Bal maskowy XX wieku

— Mężulku — pyta się
pani Loda — jak mi ra-
dzisz przebrać s'ę na
bal maskowy?
— Myślę, że może za...

kobietę?

W szkole.

Nauczyciel: Kupiec
sprowadził z Franeji 100-
litrową beczkę wina. WI-
no to rozlał w butelki,
po 0,6 Jitra w każdej
Ile butelek wina uzyskał
kupiec po rozlaniu z
beczki?
U:zeń: — €zterysta

UDOOWNIU

Poplerajcia Polską

Nacjen Szkolną
|
£ KORANA ANKI

 
gania skromne. UI. Ta- |
tarska 12 m. 13, od 2
do 5, gr—2

Nauczyclel:—Glupi je- ;
steś, nie znasz rachun:|
ków.
Uczeń: — Ale znam

kupca...

thrześcijański Zakład Folograficzny

„FORTUNA“
; ul. Zamkowa Nr. 12
| Wykonuje zdjęcia sumiennie i tenio,

Nowa służąca.

— Czy Władzia nie

wie, że szklankę z wodą

podaje się na spodeczku

i na tacy?

— Ja wiem, psze pani,

ale myślałam, że pani

mie wie.

Podział na warsrawskiem
przedmieściu,

— Co ei się stalo,

{ Ргапек?  Calą moroę

masz potinlaczoną.

— A no, wczoraj byl

lu nas podział spadku,

więc dostałem

j część.

 
swoją

Hobi!

DRUK!
PILNE |

BILETY
WIZYTO
ZAPRO:
BROSZURY
AFISZE

Jk TRIERZYŃSKIEGO
Mostowa ui. Bri.

Talafon 12-44

ALMEIDA

Hiab)Aba!

Czy jesteś
członkiem

L 6 P. P

MANGA KGDAOCONANAJ LINIA

  

 
— No... co... — jąknął nieśmiało przestraszony chłopak.
— Wynoś się zaraz! prędko!
Tu Bruno wtrącił stodkim głossem:
— Wypijmy najpierw kieliszek, kolegol
Niemiec spojrzał na niego twardo i nieufnie: Ž
— Niema czasu — warknął.
— Może jednak...
Szofer stanął i znów zmierzył dziennikarza bezczelnem spojrzeniem

— No, idziemy....;
I ruszyi ku drzwiom.
Kiedy Bruno wypadł za próś, szofer siedział już u kierownicy nó*

Wykonał na pięcie zwrot wojskowy i, nie raczywszy nawet odpowie”

dzieć, popchnął chłopca:

ciskając rozrusznik, a chłopiec wskakiwał na stopień.
—Jeżeli stracę go z oczu, niedużo się dowiem — pomyślał Brun”

I rzucił się w pogoń za ruszającą już maszyną.
Chłopiec pokazał mu zmięty papierek, który wyciągnął z kieszeni.
— To dostałem na piwo. I obiecał mi drugie tyle, jeśli wrócę przed

trzecią... Muszę się śpieszyć...
—Pięć dolarów. To Amerykanin?
— Chyba nie, Mówi po angielsku, jak i wszyscy, ale ma małe czar-

ne wąsiki, jak Włoch i śniadą twarz.
— Czeka na ciebie w Carltonie?
— №е.. czeka w...
Przerwało mu przekleństwo wypowiedziane po niemiecku przez

szofera tajemiiiczego wozu.
IW. koryiarzu ukazała się krępa postać germańskiego buldoga; koł-

nierz liberji koloru feldgrau wyglądał z pod ceratowego płaszcza, a tłu-
sta nabiegnięta krwią, czerwona twarz, przypominała rozzłoszczonego
feldtebla. '

— (o ty tu robisz, smarkaczu — krzyknął po francusku z obcym
akcentem. ;

Krzyk, odgłos gwizdka, zagłuszony hukiem motoru i samochód
pomknął całym gazem, wioząc przyczepionego do kuira z tyłu specjalne”
go wysiannika „Epoki“, przebranego za kelnera z kawiarni.

Pozycja Brunona była mocno niewygodna. Spróbował. otworzyć kt!

gami wewnętrz.
Droga była świetna i wstrząsów mało.

(Wkrótce zdał sobie sprawę, że nie uda mu się w ten sposób odbyć c3,
łej drogi. Już gwizdał za nimi żandarm — szofer może z obawy przeł
karą za zbyt szybką jazdę, albo nie słysząc, jeszcze przyśpieszył temp”
Zbliżali się do Genewy, ruch stawał się coraz większy, przechodnieod wracali się zdziwieni widokiem kelnera z kawiarni, podróżującego *
tak oryginalnej pozycji luksusowym wozem. я

(D. c a)
„adj
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