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Io” istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzpiitej. a

dni- 4 daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 8
yła 7 I najwyższe oprocentowanie.

1 zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów e
ząc kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę 4
ad- ° wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
ta skutki kryzysu rolniczego. 8

3 Składając swe oszczędności w Centrzinej Kasie otrzy- @
ten; mujemy nietylko korzyść dla siebie, aie służymy także @
ra” I sprawie pubiicznej. ®
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;| 5PONARYiej JĄI PRZYSTANKU
| nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

„eM między torem kolejowym a szosą Grodzieńską.
„m | Zwracamy specjalną uwagę na bliskość odmiasta,wyjątkowo suchą

R i zdrowotną miejscowość, doskonałą i tanią komunikację kolejową i auto-
a busową (14 min. od dworca).

й | Parcele od 400 złotych na do; je spłaty.
R Informacji udziela ząd, Wileńska 35 m. 10, od 12—2 i od 6—7-ej.

a Е —-

 

a

  

|

mą

A

m

2

5

  

  

Komunikat
O pobycie min.PRAGA (Pat).ь

Sarthou w Fradze ogłoszono nastę-|
Pujący komunikat:
W ciągu trzech dni dłuższych

lozmów, przeprowadzonych w dniu
% i 27 kwietnia, obaj ministrowie

raw zagranicznych — Barhoui
esz — zbadali wszystkie sprawy

šktualne z dziedziny polityki mię-
 Synarodowej. Przedmiotem  głęb-

j wymiany poglądów były w
gczególności zagadnienia Europy
Todkowej craz współpracy ekono-
Ucznej państw naddunajskich mię-
"ży sobą i in. państwami zaintereso-
Wanemi, Obaj ministrowie stwier-

7ili całkowitą zgodność poglądów.
Otwierdzili oni decyzje, powzięte
tej sprawie przez ich rządy, a

„zedstawione w ostatnich dekla-
cjach, zwłaszcza w tej, która do-  czy paktu rzymskiego. Wszyst-

4 Wizyta Barthou w Pradze,
urzędowy. -- {

kie inne kwestje, w szczególności
zaś sprawa paktu bałkańskiego w
odniesieniu do polityki Małej En-
tenty, problemy Ligi Narodów, a
przedewszystkiem całokształt za-
gadnień rozbrojeniowych były wzię-
te również pod uwagę. W sposób
bardziej ogólny zbadano sprawę
stosunków państw Małej Ententy z
ich sąsiadami i Francją.

Rozmowy pozwoliły obu  mini-
strom, którzy podzielili się z sobą
swemi wrażeniami i informacjami,
skoordynować akcję, zmierzającą do
rozwoju pokojowej współpracy w
Europie Środkowej i Wschodniej.
Ministrowie Barthou i Benesz wyra-
zili sobie nawzajem zadowolenie z
pomyślnych wyników przyjaznych
rozmów, w czasie których panowa-
ła całkowita zgodność poglądów.

Manifestacja przy wyjeździe.
PRAGA :Pat). Agencją Havasa,

"Odaje, że minister Barthou opuścił
tagę o godz. 11,48 po wzruszającej

niu narodu  czeskosłowackiego.
Zwracając się do ministra Benesza,
'podziękował Czechosłowacji za jej
wierność Francji. Czyni to zarówno

kianej protokółem. Przyjęty na z sercą jak i z rozumu. Pomiędzy
Pi Worcu owacyjnie i entuzjastycznie naszemi obu krajami jest coś więcej
 „lnister Barihou wygłosił improwi- niż przyjaźń, więcej niż sojusz, jest
jOwane gosące przemówienie, w|braterstwo. Wśród okrzyków „niech
tórem podziękował prezesom obu! żyje Francja' pociąg ruszył w drogę.

>
_2b za słowa pozdrowienia w imie-|

statniej manifestacji nie przewi-

Rozmowy Francji z Polską
w sprawach handiowych

, PARYŻ. (Pat). Ministerstwo Han-! kat:
ogłosiło następujący komunikat: Wobec tego, że komunikat Mini-

Eden z dzienników finansowych |sterstwa Handlu, dotyczący. dele-

Pi

К doniósł w depeszy swego specjalne-
8 wysłannika z Warszawy, jakoby
iezwłocznie miałą udać się do Pol-

„ti delegacja francuska celem prze-
 ,owadzenia rozmów w sprawie
łaktatu handlowego. Twierdzono

 jjwet, że ministerstwo handlu mia-
jw tej sprawie telefonować do

| Warszawy do min. Barthou. Infor-
Macja ta jest pozbawiona podstawy.

6žnym wieczorem agencja Ha-
"asa ogłosiła następujący komuni-KZT

gacji francuskiej do Warszawy, był
przez niektóre koła źle interpreto-
wany, Ministerstwo Handlu wyja-
śnia, że o ile nie jest przewidziane
natychmiastowe wysłanie delegacji,
to jednak zainteresowane departa-
menty  ministerjalne przygotowują
się do nawiązania w najbliższym
czasie w Warszawie rozmów z Pol-
ską w sprawie ożywienia wymiany
handlowej między obu krajami,
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! KŪMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.

Viś, o g. 12 i pół odbędzie się we włesnej sali przy ul. Orzeszkowej 11

Posłowie prof. Wacław Komarnicki i Zbigniew Stypułkowski
oraz p. Stefan Pacanowski.

eferacie odbędzie się dyskusja. Wstęp wyłącznie za legitymacjami.

m ZEBRANIE
A] | CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO
Н na ktėrem zlož

1 Sprawozdanie z Rady Naczelnej soi Narodowego

і

RZYM (Pat).

ceremonjału. Salę wypełniii sena-
torowie i deputowani, którzy zja-
wili się w czarnych mundurach fa-
szystowskich, ozdobionych orderami
i wstęgami Oczekujący na przyby-
cie króla senatorowie i posłowie
śpiewali Giovanezę. Gdy do loży
weszła królowa i dwór, wszyscy
wstali, witając ją oklaskami, Wikrót-
ce zjawił się król z 8 książętami

Polityka
LONDYN. (Pat). Japoński mini-

ster spraw zagranicznych Hirota do-
ręczył ambasadorom brytyjskiemu i
amerykańskiemu w Tokio jedno-
brzmiące noty, wyjaśniające polity-
kę Japonji w Chinach.

Nota japońska oświadcza, że Ja-
ponja nie ma zamiaru naruszać nie-
podległości iub suwerenności Chin,
ani też mieszać się do wewnętrznych
spraw chińskich. Japonja nie ma
również zamiaru mieszać się do
spraw innych mocarstw, o ile mo-
carstwa te w swych poczynaniach
handlowych i tranzakcjach mają na
celu dobro Chin.  Hirota zapewnia
dalej, że Japonja nie zejdzie z drogi
polityki drzwi otwartych i że nie ma

Otwarcie parlamentu włoskiego.
Otwarcie przez, jął miejsce na tronie, witany burzą

króla parlamentu odbyło się przy|oklasków.
zachowaniu szczególnie uroczystego|Mussolini.

krwi i skłoniwszy się królowej, га-.

 

WASZYNGTON. (Pat). Norman
Davis złoży: prezydentowi Roose-
veltowi sprawozdanie co do możli-
wości dalszych prac komisji głównej
konferencji rozbrojeniowej w Ge-
newie, Koła miarodajne uważają to

sprawozdanie za zniechęcające. Zda-
niem Davisa, którego powrót do
Genewy uważany jest za bardzo nie-

pewny, ostatecznego kryzysu kon-
ferencji rozbrojeniowej należy ocze-

kiwać przed upływem jednego mie-
siąca. ` е

Za królem zjawił się
Gdy umilkły oklaski,

Mussolini, stojąc po lewej stronie
króla, odczytał nazwiska-nowych
deputowanych i senatorów, którzy
składali przysięgę. Następnie król
odczytał mowę tronową, przyjętą
entuzjastycznie. Sala wypełniona
była po brzegi, dyplomaci byli w ga-
lowych uniformach. Zwracali uwagę
egzotycznemi strojami dwa; maha-
radżowie z Indyj.

Japonii wobec Chin.
łożenia geograficznego wysp japoń- STANOWISKO CHIN.
skich i wobec bliskich stosunków GENEWA (Pat). Delegat chiński
Japonji z Chinami, Japonja nie mo- w Genewie Hoo złożył przedstawi-
że być obojętna wobec usiłowań in- cielom prasy międzynarodowej de-
nych mocarstw, o ile usiłowania te klarację, bęaącą odpowiedzią na de-
zagrażają pokojowi lub stanowią klarację reprezentanta japońskiego
próbę wyzyskania Chin. Jokoyamy. Sądzi on, że deklaracja
W pewnym stopniu nota powyż-! Jokoyamy stanowi potwierdzenie

sza dezawuuje poprzednie oficjalne japońskiego planu opanowania Azji
oświadczenie przedstawiciela mini-|i Pacytiku. Aspiracje japońskie nie
sterstwa spraw zagranicznych Ja- ograniczają się już do Mandżuriii
ponji z 18 kwietnia, które wywołało Jeholu, pragnie ona uzurpować swo-
taką reakcję Wielkiej Brytanji i je prawa wglądu i veta w stosun-
Ameryki. Zamiast tego, oświadcze.| kach Chin z innemi państwami. Pan
nie min. Hiroty ustanawia oficjalnei|Hoo podkresiił dalej, że rząd chiński
miarodajne stanowisko Japonji w | zapewnił sobie pomoc techniczną
formie o wiele łagodniejszej i moż-| Ligi Narodów dla skonsolidowania

 

 zamiaru naruszać istniejących trak-
tatów, ale oświadcza, że z racji po-

BERLIN. (Pat).; Niemieckie biuro
informacyjne donosi, że dziś przy-
był do Kowna generslny podsekre-
tarz Ligi Narodów Walters w to-
warzystwie członków  sekretarjatu
Smutsa.

Narodów
prezydenta

złożyli wizytę

Przedstawiciele Ligi
przyjęci zostali przez
Smetonę, poczem

PARYŻ (Pat). Z Madrylu dono-
szą: O godz. 17,55 premjer Samper
ustalił ostateczną listę swego gabi-
netu. Prezesem rady ministrów jest
Ryszard Samper, sprawy zagranicz-
пе — Ramero, sprawy wenętrzne —
Salazar Alonzo, wojna — Hidalgo,

 

interesowanych.

Przedstawiciele Ligi Narodów
w Kownie.

premjerowi Tubelisowi coraz mini-
strowi spraw zagranicznych Zauniu-
sowi.

W niedzielę wieczorem odbędzie
się z inicjatywy litewskiego t-wa
przyjaciół Ligi Narodów bankiet, na
którym przemówienie wygłosi mini-
ster spraw zagranicznych Zaunius.

 

Nowy rząd hiszpański.
marynarka — Rocha, finanse —
Marrago.

Gabinet Sampera składa się z 8
radykałów, jednego  postępowca,
jednego liberała-demokraty i 2 nie-
zależnych.

liwdłzej-do przyjęcia mocarstw za-! dzieła pacyłikacji. i zjednoczenia
Chin. Z tych to powodów Chiny sta-
rają się współpracować z mocar-
stwami zagranicznemi, Chiny pro-
sperujące byłyby czynnikiem mogą-
cym się przyczynić do pokonania
kryzysu gospodarczego i stałyby się
czynnikiem pokoju światowego, ale
właśnie tego nie chce Japonja.
(Wprawdzie zapewnia ona, że nie za-
mierza sprawować protektoratu nad
Chinami, niemniej jednak chce prze-
ciwstawić się pomocy zagranicznej,
która okazałaby się „szkodliwą”
dla utrzymania pokoju i porrządku
i oczywiście chce być jedynym sę-
dzią co do tego, jaka pomoc jest
szkodliwa, chce więc pomtmo swo-
ich zaprzeczeń uzyskać w Chinach
sytuację uprzywilejowaną, nie da-
jącą się pogodzić z suwerennemi
prawami Chin i traktatami między-
narodowemi.

Wiadomości
** Prasa donosi, że rząd francuski

zaprosił jugosłowiańskiego ministra

 

Znowu sprawa „rozbrojenia*".
BERLIN. (Pat). Minister spraw

zagranicznych von Neurath wygłosił
do przedstawicieli prasy niemiec-
kiej dłuższe przemówienie, w któ-
rem określił stanowisko rządu Rze-
szy wobec sytuacji, wytworzonej
przez ostatnią notę francuską w
sprawie rozbrojenia, wystosowaną
do rządu angielskiego. Następnie
min. Neurath polemizował ze stano-
wiskiem, zajętem w tej nocie przez

Francję, odpierając zarzuty, doty-
czące podwyższenia budżetu woj-
skowego Niemiec. Z kolei, skreśliw-
szy przebieg rokowań  rozbrojenio-
wych i walki rządu Rzeszy o rów-
nouprawnienie Niemiec, minister
wskazał na ostatnią nominację spe-
cjalnego pełnomocnika rządu Rze-
szy do rokowań rozbrojeniowych w

celu doprowadzenia do porozumie-
nia. Rząd Rzeszy, nie mając zamiaru
rozwiązywać zagadnienia przyszłe-
$o rozbrojenia Niemiec przez jedno-
stronną decyzję, nie może przypu-
ścić, by jakikolwiek rząd zdawał na
łaskę obcych decyzyj swe  bezpie-
czeństwo.

Trzymamy się tych propozycyj—
mówił von Neurath — które poczy-
niliśmy ostatnio. Kłamstwem są
twierdzenia, że poczyniliśmy przy-
śotowania nietylko do uzbrojenia
defenzywnego, lecz też ; do uzbro-
jenia w broń zaczepną. Zdajemy so-

bie sprawę z powagi i trudności 0-
becnej sytuacji. Okres  ultimatyw-
nych nakazów. w stosunku do Nie-
miec już minął. Tylko Niemcy za-
bezpieczone przeciwko atakom mo-
śą spełniać rolę czynnika pokoju.

M. in. Neurath kończy swe prze-
mówienie wezwaniem do obcych
rządów, by podjęły wyciągniętą do
porozumienia dłoń niemiecką.

"Sniegipo upatach. |
w APB
MONACHJUM. (Pat). Po kilku

bardzo upalnych dniach nastąpił w
południowych Niemczech gwaitow-
ny spadek temperatury. W Alpach
bawarskich spadły znaczne śniegi.
Powłoka śnieżna w Obersdorf wy-
nosi 20 em, 

*
3

telegraficzne.
** Rewelacje prasy zagranicznej

'o roli prof. Banssego, znanego pro-

Kłopoty b. prezydenta Kuby.
NOWY JORK (Pat). Według wolności w oczekiwaniu na decyzję

„Herald Tribuna“ były prezydent co do wydania go władzom kubań-
Machado, którego wydania domaga skim. Rzecznik jego oświadczył, że
się rząd kubański i który wskutek|przedstawi dokumenty  stwierdza-
tego nie powraca już od pewnego jące, że prezydent Machado jest
czasu do swego mieszkania w No-| emigrantem politycznym i jako taki
wym Jorku, zawiadomił dziś za po-|nie może byc wydany. Rząd kubań-
średnictwem swych przyjaciół, że|ski oskarża jednak byłego prezy-
chętnie się odda do dyspozycji władz|denta o morderstwo i malwersację.
amerykańskich, jeżeli będzie mógł| Według dziennika policja prowadzi
narazie pozostawać za kaucją nalenergiczne poszukiwania Machado.

spraw zagranicznych Jeviića do zło” | pagatora niemieckich teoryj aneksyj.
żenia wizyty w Paryżu. Dziennik |nych, wywołały w urzędowych ko-
„Polityka” dowiaduje się, że Jevtić łach berlińskich wielką konsterna-
udą się do Paryża z początkiem | cję. Niemieckie Biuro Informacyjne
czerwca. ogłasza urzędowy komunikat, w któ-

** Jeden z najstraszych dzienni-|rym zaprzecza, jakoby prof. Bansse
ków berlińskich, założony w r. 1722, |powołany został w charakterze ofi-
„Franf. Nachrichten”, zawiesił swe |cjalnego docenta spraw zbrojenio-
wydawnictwo z powodu ciężkiej; wych.
sytuacji timansowej. ** Ambasador francuski w Ber

** Minister spraw wewnętrznych| linie wystąpił do rządu Rzeszy z dć-
Francji, Sarraut, złoży w najbliż-|marche, analogiczną do dėmarche
szych dniach do podpisania prezy-|amerykańskiej i angielskiej Komu-
dentowi republiki dekret o reorga”, nikat podkreśla ujemne skutki, ja-
nizacji siużby bezpieczeństwa, zwa- kie pociągnęłoby za sobą ewentual-
nej dotychczas „Sńretć Generale". ne rozszerzenie moratorjum w sto-
Po reorganizacji nazwa ta ma być|sunku do pożyczek Dawesa i

WARSZAWA. (Pat). Jak się do-
wiadujemy czeskosłowacki związek
piłkarski domaga się odszkodowania
w wysokości 300.000 zł. za niedoszły

RZYM, (Pat). W. pierwszym dniu
zawodów hippicznych w Rzymie ro-
zegrano bieg o nagrodę Esquilino.
Bieg odbywał się w 2-ch serjach.

Pierwsza serja dla koni, które nie
brały udziału w konkursie rzymskim
w 1933 r. Nagród 23, startowało 113
koni, w tem włoskich 66, francus-
kich 15, niemieckich 8, szwajcar-
skich 7, portugalskich 8, poiskich 4.
Pierwsze miejsce podzielił por. Po-
horecki na Orlicy z Francuzem por.
Bisard'em oraz Włochem Kehlerem.

Za niedoszły mecz.
mecz Polska — Czechosłowacja. O
wysokości odszkodowania, jak wia-
domo, zadecyduje Rimet z między-
narodowej federacji piłkarskiej.

Zawody hippiczne wiRzymie,
tem włoskich 41, francuskich 8, nie-
mieckich 16, portugalskich 8. Bez
błędu przeszło 14 koni, Wygrał
serję Niemiec przed Włochem i
Francuzem. Kpt. Ruciński na Resz-
ce zdobył 4 miejsce. Por. Pohorecki|
na Regencie 7, rotm. Kulesza na
Milordzie 12 miejsce. Doneuse pod
rotm. Szoslandem, która przeszła
czysto z jediuem zatrzymaniem, za-

Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego Z. S. S. R. Kalininowi swe
listy uwierzytelniające.

“ Bawią:y w Budapeszcie buł-
garski premjer Muszanow wyjechał
do Sofji. ;

 

mik dnia dzisiejszego dla družyny
polskiej należy uważać za b. dobry,
zwłaszcza, że konie przybyły wczo-
raj z Nicei o godz. 16-ej i startowały
po 1-nocnym odpoczynku. Na 11
koniach, startujących w pierwszym dniu zawodów, drużyna polska zdo- Bez błędu przeszło 16 koni. Poza-

tem kpt. Ruciński zajął 15 miejsce
na Niespodziance. |

Druga serja dla koni, które w,
zeszłym roku startowały w Rzymie. Nagród 25. Startowało 80 koni, w

jęła 16 miejsce. Roxana pod por.| była ogółem 8 nagród, w tem jedną
Rucińskim i Ala pod Szoslandem, pierwszą i jedną 4-tą. Po przebiegu
mające po jednym błędzie, również por. Pohorockiego sztandar polski
otrzymały nagrody. Olaf pod por. w"az z włoskim i francuskim został
Pohoreckim z jednym błędem bez na maszcie do końca serji, Poprze-

miejsca. , : jbiegu kpt. Ruciūskiego, ktėry zdo-
Obie serje rozegrano w morder- był 4 miejce, w drugiej serji, sztan-

czem tempie pod prażącemi promie- dar polski znajdował się na maszcie
niami włoskiego słońca. Ogólny wy- przez 1'/: godziny,

zmieniona na „Sdretć Nationale". Younga.
** Nowomianowany poseł węgier- ** Jedno z najpowažniejszych

ski Jungert Arnotti złożył prezesowij przedsiębiorstw niemieckich I. G.
|Farben - Industrie powiększyło w
ostatnich miesiącach liczbę robot-
ników o 9000 osób. Największy
wzrost produkcji w tym okresie wy-
kazują wyroby azotowe oraz pro-
dukcja benzyny.

** Niemiecki minister lotnictwa
Goering powołał roku ubiegłego
związek obrony powietrznej Rzeszy.
Związek ten liczy obecnie 20.000 od-
działów z około 2.500.000 człon-
kami.

** Prasa francuska żywo intere-
suje się maizeństwem prof, Worono-
wa, 68-letni uczony wziął ślub w
Bukareszcie z 21-letnią Austrjaczką
Schwatówną.

“ „Paris Soir* donosi, że wbrew
pogłoskom Trocki nie otrzymał ze-
zwolenia na osiedzenie się w Turcji.
Były komisarz sowiecki w dalszym
ciągu ukrywa się we Francji przed
okiem ciekawych, zmieniając stale miejsce swego pobytu.
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Lniana W Eatogie
Wi ciągu dwu lat z górą trwania:

Konferencji Rozbrojeniowej w Gene-

wie, która rozpoczęła uroczyście

swe prace 2-$o lutego 1932, przy-

wykliśmy do wielu zwrotów, zała-

mań się, odroczeń, po których jed-

mak wszystko ślimaczyło się nadal.

Tym razem, po nocie Paryża do Lon-

dynu z 17-go kwietnia 1934, można

jednak powiedzieć: koniec! Już bo-
wiem dotychczasowy tryb zalatwia-

nia sprawy, wraz z dotyczasowemi

jej podstawami, został stanowczo od-
rzucony i zaniechany.

Kto to sprawił?
Nie dzieją się zazwyczaj takie

rzeczy ani same ani też w. splocie|

okoliczności. Dla takiej zmiany po-

trzeba czegoś więcej: nowej woli.

Wniósł ją w bieg sprawy rozbrojenia
nowy rząd francuski Doumergue -
Petain - Barthou.
Jaki był w najwięźlejszym skrócie,

dotychczasowy przebieg Konferencji

Rozbrojeniowej i wszelkich związa-
nych z nią rokowań?

Zebrała się ona pod hasłem ogra-
niczenia zbrojeń, przy jednoczesnem.
wzmocnieniu bezpieczeństwa, jak

to wyraźnie głosi art. 8-my paktu
Ligi, który jest prawną podstawą ca-
łej sprawy rozbrojenia. Ale Niemcy
wniosły w nią swe hasło odmienne,
t zw. równouprawnienia, czyli do-
zbrojenia się i zwolnienia się z na-
łożonych na nie osobnych pizepisów
przeciw zbrojeniu się. Było rzeczą
jasną, że ponowne zbrojenie się Nie-
miec, pod tym znakiem równoupra-
wnienia, którego traktat wcale nie
przewiduje, chcąc napastnikowi wo-
jennemu odebrać możność powtórze
nia, odbierze wszystkim innym ocho
tę i możność zmniejszenia zbrojeń,
gdy niemieckie wzrosną. Dla naci-
sku, Niemcy, za rządu Papen-Schlei-
cher, w sierpniu 1932, opuszczają
Konierencję rozbrojeniową. Wów-
czas usłużny p. MacDonald przepro-
wadza im uchwałę pięciu mocarstw
z 11-go grudnia 1932, zupełnie nie-
prawną w tem gronie, o t. zw. rów-
mouprawnieniu zasadniczem z Za-
strzeżeniami. Ale kanclerz Hitler,
obejmując władzę w styczniu 1933,
uważa równouprawnienie już za na-
byte i gdy urzeczywistnienie oczy-
wiście jest irudne, opuszcza Gene-
wę 14-go października 1933, a zbroi
Niemcy tymczasem, na nic się nie

oglądając. Zarazem w t. zw. roko-
waniach bezpośrednich z Francją
żąda powiększenia liczby wojska
stałego do 300 tys. zamiast dotych-
czasowych 100 tys, Reichswehry,
przy zachowaniu swego nowego woj-
ska w sile 24/2 miljonów ludzi od-
działów szturmowych i t. p., oraz
przyznania zakazanych dotychczas
rodzajów broni. A w Anglji pp. Mac
Donald ; sir John Simon w memor-
jale z 29-go stycznia 1934 przedsta-
wiają t. zw nowy plan angielski, w
którym, jak zwykle, godzą się na
żądania Niemiec.

Oto stan rzeczy, który zastał|
rząd p. Doumergue'a, dochodząc.
9-$go lutego r. b. do steru. Był to żaś,
po rządach lewicy od wyborów z
maja 1932, rząd zupełnie innego po-
kroju, mianowicie szerokiego zjed-
moczenia narodowego, z głównymi,
przewódcami prawicy w swym skła-|
dzie. Przewodnią myślą tego rządu
stała się zmiana gruntowna  zagra-
nicznej polityki Francji w duchu o-
trząśnięcia się z klątwy ustępstw za
ustępstwami, wlokącej się jako spuś
cizna po polityce Briand'a.

Ten to nowy rząd francuski prze-
prowadził wardzo sprawnie zwrot
polityki francuskiej podwójnym i sta
nowczym zabiegiem.

Najprzód uporał się z bezpośred-
niemi rozmowami z Niemcami. Przed
jego dojściem do władzy była ro-
zmowa Hitier - Poncet z 24.XI. 33,
nota niemiecka z 18.XII.33, francu-
ska z 1.1.34, niemiecka z 19.1.34.
Rząd p. Doumergue'a notą z 14.11.34,

W. „Myśli Narodowej, red. Zyś-

typie wojskowym pisze tak:

życia narodowego. Ona jest inna, niż psy-
chologja świata socjalistycznego. Tam,

chaniczną, tam wystarczy doktryna (recep-
ta), hasło, hazard temperament. Działa iż
narodowe wymaga całkowitego czlowieka,

dowa, choćby w prymitywie działań naj-

! prostszych, nie może być tak mechaniczaa,
wypływa bowiem z organicznego zespc;t:a
się jednostki z życiem narodu i musi da-
wać z siebie podstawę budowie morainej

człowieka. Tej zaś zasadą jest praca we-

wnętrzna nad wytworzeniem z siebie indy-
widualności. Nie wystarcza być narzędziem.

Otóż, ten typ wojskowy organizowania
pracy narodowej zle odpowiada zadanism

wychowawczym. Duch rodziny jest protu-

typem ducha narodu. Człowiek normalny
skazany jest na przerabianie w sobie z pe-

 

nicy Harcerskiej', organie harcer-
stwa narodowego, znajduierzy pod

tym tytułem artykuł, poświęcony
znaczeniw prawa w życiu Sp:

stwa. К в

Autor, podpisany pseudonimem
J. Koz., przypomina na wstepie sło-

wa Podkancierzego Lwa Sapiehy, po

przedzające Statut Litewski z :0ku

1588:
w — Postrzegali to wszystkich wieków

ludzie mądrzy — że w każdej Rzeczypospo-

litej człowiekowi poczciwemu nic nie ma

być droższego nad wolność... Aniewolą tak

się ma brzydzić, że nietylko skaroemi, ale

i śmiercią onę od siebie odganiać powinien...
Ale małoby i na tym było, żeby człowiek
z niewoli od postronnego niepizzjaciela był

wolny, gdyby domowego nieprzyjaciela nad
sobą cierpieć musiał.. Bo diatego prawa

są postanowione, aby możnemu i polęžne-

mu nie wszystko wolno było czynić.„*

Zdaniemautora myśli te nie prze

stały być aktualnemi i w naszych

czasach:
„— Tok myśli zacnego podkanv!erze-

go na miejscu naczelnem w życiu cbywa-

telskiem stawia „wolnošė“, za którą i

„skarby”* i życie oddać trzeba. Zle jest,

gdy wolności pozbawia „nieprzyjaciel po:

Dr. Rozinarin porusza w „Mo-
mencie' stosunki żydowsko-ukraiń-

skie w Małopolsce Wschodniej:
„ — Ukraińcy w Polsce, którzy dla

swojej akcji politycznej muszą mieć „dobre

imię* zagranicą — trochę  przelękli się

wrzawy dokoła wypadków we wsiach

wschodnio - galicyjskich i poczęli badać tę
sprawę”. : ;

„Diło” ukraińskie, po zbadaniu
wielu zajść przeciwżydowskich. za-

częło drukować odpowiednie mater"
jały, przytem łącznie -z partją „Un

do' wypowiedziało się, że te zajścia
„ — są wystąpieniami nicponów, łobu-

zów, za które odpowiedzialni Ukraińcy nie

mogą być oskarżeni, bo nie mają z nimi

styczności”. : A :

Żydom podobało się takie os-

wiadczenie, ale żydzi nie są skłonni

darować Ukraińcom judofobji, wzmo

| żonej planami Wielkiej Ukrainy:
„ — Pewna i to nie mała część ukraiń-

skiej ludności jest zakażona lasecznikiem

judofobji. Szczególnie wzmogły się nastroje

Żargon
N. Priłucki omawia w „Miomen-

cie" konieczność wprowadzenia żar-

gonowego programu na wszystkich

stacjach rhdjowyc
w tym względzie
winni poprzeć wszyscy żydzi:

„Jakież tu są wątpliwości? Niezbędna

jest akcja! Bezwątpienia należy się podzię-

 
rzy nie ustają w zabiegach upominania się

o prawa języka żydowskiego (tj. żargonu,

przyp.) w słuchowiskach radjowych. Aby

Dekret e klauzuli
złotej.

nu wiceministra Koca znowu  TOZe-

natychmiast po objęciu władzy, |szły się pogłoski, że w najbliższych |

stwierdza, że Niemcy upierają się |dniach ukaże się dekret Prezydenta|

przy żądaniu dozbrojenia, więc ro- |Rzeczypospolitej o zmianie umów,

zmowy są niecelowe, zamykając je w , zawierających t. zw. klauzulę złotą.

ten sias a na a notę yi |
ką z 13.II1.34, usiłującą nawrócić 40| 2 | i
rozmów, już nie odpowiada. ; SR Przepisy

Następnie wywiązuje się z zada-| © ubezpieczeniach społecznych

nia odpowiedzi na nowy plan Anglji będą zmienione. :

z 29134. WI nocie z 17.Ш.34 stwier- Według informacyj pewnych pism
dza, že Anglia zaleca zgodę nado- . sanacyjnych t zw. ustawa scalenio-

zbrojenie Niemiec, co jest sprzeczne, wa będzie znowelizowana, chociaż
z założeniami Konferencji Rozbroje- | dopiero 1-go stycznia weszła w ży-
niowej, a natomiast nie chce Anglji, Cie.
mic zrobić dla wzmocnienia bezpie-
czeństwa i to dla wszystkich j wszę- |3
dzie równege. Gdy na tem tle toczy |;
się wymiana zdań między Paryżem i|3
Londynem, wpada w nią nowe zda-
rzenia: dnia 28.111134 w dzienniku
ustaw niemieckim ukazuje się bud- |3
żet Rzeszy na rok 1934/35, w któ-
rym wydatki na wojsko, marynarkę

 

OSTATNIE DNI ZAPISÓW
na Popularną Plelgrzymkę

Pod Protektoratem J. Ekscelencji ks.
iskupaB

D ra OKONIEWSKIEGO

do RZYMU
„połączona ze zwiedzeniem Neapolu,

Padwy i Wenecji

i lotnictwo z 537 mil. m. w roku 17. V. — 26. V.
1932/33, przez 750 milj. m. w roku wraz z paszp 385 AS

I wizami zł. э1933/34, podskoczyły do 1 miljarda
105 miljonów marek, a wraz z ukry-
temi do 1 miijarda 500 milionów ma-
rek. Otóż iząd francuski w nowej
nocie z 17.1V.34 do rządu angielskie-
go oświadczył, że wobec oczywiste-
$o zbrojenia się samowolnego Nie-
miec uważa rokowania o umowę

' rozbrojeniową za niecelowe.
Lecz nie jest to tylko przerwanie

rokowań rozbrojeniowych. Stwier-
dzenie zbrojeń Rzeszy pociąga za
sobą konieczność nowej polityki od-

Zapisy przyjnuje:

Akcja Katolicka, Pelplin.
Wagons-Lits Cook,
wWiine, Mickiewicza 6

wyw eac

pornej i obronnej: Zacieśnianieso-
juszów, któremu służą podróże p.
Barthou do Brukseli, Warszawyi
Pragi, jest wstępem do tej nowej po-
lityki w Europie.

Stanisław Stroński. 
  

4 prasy.
Wielki czyn i wielki umysł.

munt Wasilewski, zastanawiając się,
nad sprawą przerostu organizacyj O |

Mnie w te* chwili chodzi o psychologję|
|wionych raz na zawsze. Każdy człowiek|

gdzie się pojmuje działanie jako 1zecz me- | swojemu, bo to potrzebne do formowania

<zwolenia się „z pod tyranij wielkiego uny-

jczające, to celem stronnictwa mogłoby się

PRAWO.
W, kwietniowym numerz: „Straż-|

łeczęń- | „nieprzyjacielem domowym” — prawo.

DZIEN

wrotem wszystkiego, co ludzie
przeżyli. Nawet prawdy religijne, płynące z ,
Objawienia, musi przepracowywać we'|
wnętrznie, aby do nich się dociąśnąć. Nie-
ma w dziejach ludzkości zagadnień nowytt.,
ale to pewna, że niema też starych, załat- |

anusi do nich nawracać i rozstrzygać je po

jaźni (indywidualności); gdyby nie to pra:'
wo natury, wystarczałyby podręczniki i ko-,
„menda. Dobrze świadczyłoby o młodzieńcu, ,

samodzielnie myślącą i czującą indywidua:;
alność, zrozumiały byłby nawet odruci >,
jego strony, ale na to wyrabianie się i do;-
rzewanie nie trzeba zakładać nowego st:ou
mictwa. Nie możną bowiem uważać w po-
lityce za dostateczny punkt wyjścia wy-

słu”, bo gdyby to było jako powód wystat-

stać znalezienie swobody w sferze malych
umysłów. P. Mosdorf, o którego proklama-
cji mówię, stawia jako cel „wielki czyn”,
a tu właśnie przydałby się „wielki umysł..
 

stronny”, ale stokroć gorzej, gdybyś my-

siał nad sobą cierpieć „nieprzyjaciela do-

mowego''; otóż, o ile obroną wolności prze-

ciw „nieprzyjacielowi postronnemu jest si-

ła zbrojna, .o tyle wolności broni przed

Podkanclerzy opierał się na došwiad-

czeniu „wszystkich wieków ludzi mądrych',
jak powiada, a życie nowoczesne potwier-

dza słuszność tych wywodów. Tak dalece

to znaczenie praw i prawa w zbicrowem

życiu wybija się na plan pierwszy *tak da-

lece górującem jest przekonanie, że tylac

prawu, a nie sile ulegają ludzie w kultu-

ralnych stosunkach, że nawet bezprawie,

posiadające siłę fizyczną, © ie rie jest

jawnym, bezwstydnym gwałtem, pragnie

mieć za sobą i stara się choćby tylko o-,

pozory uprawnień”.

|
|
|! Kolektura A. WOLANSKIEJ

inni južį

.1W. Witosem

 Głębokie poczucie prawa stano-

wi cechę charąkterystyczną najdo-|

mioślejszą harcerzy, $rupującyci się|

jdokoła „Strażnicy Harcerskie'.

tego poczucia zrodziły się przyk

mia harcerskie. Poczucie to stanuwi,

dziś rękojmię, że po narzuconyca|

harcerstwu odchyleniach od tego

prawa, powróci ono automatycznie

do pierwotnego kierunku — jak kę

ko „domowi nieprzyjaciele" prze-

staną krępować jego ruchy. |

o sporze żydowsko - ukraińskim. |
przeciwżydowskie w związku z nowemi wa-
runkami politycznemi w Polsce i w związku
z najprzeróżniejszemi  kombinacjami poli-
tycznemi, które powstają i w których wspo

mina się również o aińcach'”. ;
Zachowanie się Ukrańców budzi

niepokój żydów na przyszłość:
„Chcemy — stwierdzić rzecz jasną

dla obsewatorów stosuaków w Małopolsce
Wschodniej: szerokie masy ukraińskie są
nastrojone wrogo dla żydów, przyczem ich
judofobja przybiera formy coraz grožniei-
sze", е

Stanowisko Ukraiūcėw, którzy о-
świadczyli się, że nie mają nic wspó.
nego z wystąpieniami przeciwży-
dowskiemi we wsiach, nie jest szcze
re, co wynika z braku sądu przez
nich akcji bojkotu żydów:

„ — Jest faktem, że żaden z ukraiń-
skich „odpowiedzialnych i trzeźwych* prze-
wódców nie przeciwdziałał i nie osądził
alkcji bojkotowej, która była prowadzona i
dotąd jest jeszcze prowadzona przeciw žy- 

 

ka żydowskim działaczom w Wilnie, któ-

W związku z powrotem z Londy- |

| Ignacy Daszyński, Życie, praca, wal-

dom we wsiach i miasteczkach”.

w Radje. Ю
stanowczo koniecznem, aby do tej walki

przystąpiło społeczeństwo żydowskie w in-

nych dużych miastach w Polsce. Tu cho-

h w Polsce. Akcję | dzi przecież nie o sprawę miejscową, a O

żydów wileńskich | sprawę obchodzącą całą żydowską mniej-

szość narodową kraju“,

„Mniejszość'', okazuje się, już, nie
zadawalnia się duchem, panującym
w „polskiem' Radjo, Dąży do wpro-
wadzenia właściwego swojego języ-
(ka żargonu(!), którego będą musieli
„wysłuchiwać goje...

jednak ich usiłowania miały skutek, jest |

ERRORETZ CORSO j
i

Konf'skata książki
e Daszyńskim.

„Robotnik“ informuje:
Książka Henryka Swobody pt.

ka, wydana parę dni temu przez Za-
rząd Główny T. U. R., uległa konli-
skacie, z powodu jednego zdania
na str. 66, Policja zabrała w Księ-
garni Robotniczej i w Biurze T.U.R.
niewielką ilość pozostałych e-
gzemplarzy.

[Wolno przypuszczać, że w sierp-

w Polsce nie przyszłoby do głowy, że
życiorys Daszyńskiego, napisany su-
miennie i prawdziwie, może być
z: w Polsce Niepodleg-
ej

Nieznany mówca
w cukierni „Braci Kuczyńskich**

 

Warszawie była terenem niezwykłe-
go zajścia, Oto publiczność niezado
wolona, że w cukierni tej są zatrud-
nieni muzycy żydzi, dała temu wy:
raz wczoraj wieczorem.

Grupa nieznanych młodych ludzi
zajęła o godzinie ósmej wszystkie
stoliki i rozpoczęła pertraktocię z
właścicielem, aby odprawił muzy:
kantów żydowskich. Gdy to nie od-
niosło skutku, przed godziną dzi:
siątą jeden z obecnych na sali wy
głosił przemówienie do publiczności,
na temat, czem jest zatrudnianie ży-
dów w dzisiejszych czasach.

Po tem przemówieniu wszyscy 0-
becni opuści lokal, wznosząc 5k:zy

| pełniącego służbę

niu roku 1914, naprzykład, nikomau

Cukiernia „Bracia Kuczyūscy“ w-

NIK MILENSKI

POCOATSALONAS000

Bialą kredą pisz w kominie

Tę radosną wiešč:

Wielka numer sześć,
a

Witos i Kiernik w Śzwajcarji?
Kiernik u Paderewskiego w Morges.

Do Warszawy nadeszły wiado-
mości o przyjeździe do Morges-d-ra
Wł. Kiernik, który był przyjęty
przez Paderewskiego. Iniormował go

moralnie odpowiedzialnego. Psychika naro-|gdyby dał wyraz dążeniom do wyrastania aa o losie b.więźniów brzeskich i prze-

biegu procesu.
Podobno Wł. Kiernik badał grunt

czy nie mógłby przenieść się wraz z
z Czechosłowacji do

Szwajcarii.

Prezydentura
W, środę odbyło się nadzwyczaj-

ne uroczyste posiedzenie Rady Miej-
skiej, poświęcone uczczeniu zasług
ustępującego po 12 latach urzędowa-
nia prezydenta miasta Ratajskiego.
Zebraniu przewodniczył radca dr.
Szulc, który odczytał pismo po-
żegnalne nieobecnego na posiedze-
niu b. prezydenta, podkreślając jego
zasługi i przedkładając uchwałę ma-
gistratu o mianowanie p. Ratajskie-
go obywatelem honorowym  Pozna-
nia. Następnie przemawiali prze-
wodniczący obu klubów radzieckich,
pp.: red. Jarochowski i dr. Ma-
chowski, poczem Rada Miejska
jednomyślnie uchwaliła wniosek o
nadaniu obywatelstwa honorowego.

Ponadto na cześć p. Ratajskiego
zostanie wybity medal pamiątkowy.

wa Mieczkowskiego,
Banku

 W, myśl nowej ustawy samorządowej
prezydent Ratajski, aczkolwiek ka-
dencja jego upłynęła, urzędować bę-|

Z.dzie nadal aż do czasu zatwierdze- | sieczny. Posługując się nim można
aza-|nia przez. władze nadzorcze nowego | dojść do wniosku, że wielu najwybit-

prezydenta.
Z tą prezydenturą m. Poznania

coś jest nie w porządku. Przed kil-
koma tygodniami Rada miejska o-
brała na prezydenta dr. Mieczysła-

Harcerstwo
„Strażnica Harcerska" (Nr. 4) u-

derza na alarm z powodu niebezpie-
czeństwa  grożącego charakterowi
chrześcijańskiemu Związku Harcer-
stwa Polskiego. Statut przyjęty
jeszcze w r. 1930 nie został dotych-
czas zalegalizowany przez władze.
Natomiast prowadzi się propagandę
za nowym projektem statutu, który
zmienia dotychczasowe zasady. M.
in. 1) usunięto „wychowanie ną za-
sądach nauki Chrystusa”, 2) usunię-
to przepis; „człowieka świadomie

Bogu, Polscei
bliźniemu zgodnie z przyrzeczeniem
harcerskiem'' — a wstawiono popro-
stu „dzielnego i prawego człowie-
ka", 3) usunięto: „pielęgnowanie
czujności sumienia narodowego', 4)
usunięto również: „współdziałanie z

 

M czwartek około godz. 7 wiecz.
aleje Ujazdowskie w Warszawie by-
ły widownią niezwykłego zajścia.
Pomiędzy spacerującymi przecha-
dzała się ze swym  wnuczkiem
Amelja Połońska, zamieszkała przy
ulicy Matejki Nr. 4. W) pewnym mo-
mencie podjechał do chodnika sa-
mochód, z którego wyskoczyło 2-ch
mężczyzn, którzy porwali wnuczka
p. Połońskiej, wnieśli do stojącego w
pobliżu auta, poczem szybko odje-
chali. Na krzyk przerażonej starusz-
ki zbiegli się przechodnie, lecz sa-
mochód znalazł się już w znacznej
odległości.

Porwany chłopczyk jest synkiem
38-letniego handlowca Józefa Połoń-
skiego. Przec kilku miesiącami p.
Połoński rozszedł się z żoną, Marją,
zamieszkałą obzcnie u swej rodziny
przy ul. Furma iskiej 10. W, sądzie,
gdzie orzeczono separację, opieka
nad dzieckiem została przyznana
ojcu. : ! I

Na podstawie zanotowanego nu-
meru samochodu w kilka godzin po
porwaniu dziecka policja odnalazła
taksówkę, w kiórej dokonano por-
wania. Kierowca przyznał się do
współudziału w porwaniu dziecka.
Został wynajęty rzez pewnego męż-
czyznę, którem... towarzyszyła ko-
bieta. ' i › : : '

Po porwaniu dziecka, kazali mu
jechać jak najszybciej do stacji ko-
lejki grójeckiej,

(W. mieszkaniu przy ul. Furmań-

ii

 

Przy nadmiernej otylošci naležy sto-
sować krajową MORSZYŃSKĄ WODĘ
GORZKĄ w dawce od '4 — 1 szklanki,
Sprzedaż w aptekach i skład. aptecznych.

 

 

MOTOCYKLE
B.S.A.

NAJNOWSZE MODELE naSKŁADZIE
Dogodne warunki

Prospekty i cenniki na żadanie
NAJWIĘKSZY SKŁAD
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZEDSTAWICIELSTWO: ki przeciwko żydom i tym, co ży: dów popierają.

Wilno, Mickiewicza 9.

  

 
większy upadek Harcerstwa. (Kap).

PORWANIE DZIECKA.

   

 

  

 

  

  

  

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

UDELIKATNIA CERĘ:ZAPOBIEGA
TWORZENIU SIĘ PIEGÓW,WĄG
RÓW, ZMARSZCZEK I INNYCH.

DEFEKTÓW CERY

TWARZ BEZ PIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

p
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m. Poznania.
b. prezesa:

w  Marszawie.!Polskiego

Prowincjonalny: able|
AKT DRUGi: KLOTNIA W RODZINIE:

Ankieta zrobiła swoje. Lud i spo j

Okazuje się, że jest to kandydat... czeństwo wypowiedziały się. Placyk Отй

nieodpowiedni dla rządu. ;Prasa sa-'szkowej opusicszal prawie zupełnie,
ministerstwo stalo na nim zaledwie kilka pierwszop|

spraw wewnętrznych nie zatwier- nowych figur. Zaczyna się akt drugi
nacyjna donosi, że

dziło wyboru dr. Mieczysława Mie-,

k

Pp. dr. Maleszewski i inż. Jensz (P!

czkowskiego. W) związku z tem na- ,zydent i wiceprezydent miasta) w dals

ieży przypomnieć zapowiedź sana- ciągu wycinają drzewa i układają kami]

cyjnej „Gazety Polskiej", która za- nie. Z trosk i spadających na nich sło
raz po wyborze pisała: nych ciosów ołysieli. Zamiast włosó '

„Głos mają teraz władze nadzorcze. | odrastają im na głowach liście lipowe.

Należy stwierdzić objektywnie, że w Po-| Ku placowi Orzeszkowej zbliża się

znaniu nikt nie wierzy w zatwierdzenie tej placu Katedralsego red. Charkiewicz. DŹW*
kandydatury. Można uważać dr.

żącej polityki nie związanego,

Mie-, ga wielką balję i ramę do szyldu. Przyst

czkowskiego za człowieka z nurtem bie- rozgląda się, ustawia balję na miej
niemniej gdzie ma być wzniesiony pomnik, nad

®
ŁU

wyszedł w głosowaniu, które nosiło cechy ma tyce umocowuje ramę szylda. Z zat

manifestacji przewagi partyjno-politycznej

endecji".

Ten murzyński argument sana-
cyjnego pisma — słusznie podnosi
„Gaz. Warsz.' — jest bardzo obo-

niejszych w: sanacji ludzi nie powin-
no piastować swych stanowisk,
gdyż przeszli w głosowaniu, „które
nosiło cechy maniłestacji przewagi
partyjno-politycznej” sanacji.

na rozdrożu.
rodziną i szkołą”, Statut, który po-
zbawi harcerstwo powyższych wska
zań ideowych, przekreśli tem  sa-
mem i przyszłość tak wspaniale roz-
wijającej się organizacji harcerskiej.

„Strażnica' podaje dalej, że se-
kretarz generalny Harcerstwa, ad-
wokat Stanisław Łypacewicz, peł-
niący swój urząd od r. 1931 został
aresztowany i osadzony w ięzieniu
za malwersacje. Słusznie też zapy-
tuje pod adresem zarządu harcer-
stwa: kto ponosi odpowiedzialność
za wprowadzenie go na stanowisko
tak odpowiedzialne i czy p. Ł. został
skreślony z listy członków Z. H. P.
i kiedy?

'Nie ulega wątpliwości, że ideowo
i organizacyjnie zaznacza się coraz

 

skiej 10 aresztowano p. Marję Po-
łońską. W czasie konfrontacji zo-
stała ona rozpoznana przez szofera
Bednarka, jako pasażerka taksówki.
Aresztowana matka chłopczyka wy-
piera się udziału w porwaniu i nie
chce wskazać miejsca pobytu
dziecka, T

a

Adwskat
nie może być członkiem zarządu

banku spółdzielczego.
Głośnem echem wśród sier gospo-

darczych odbiła się uchwała war-
szawskiej Izby Adwokackiej w spra-
wie dopuszczalności piastowania
przez adwokata członka zarządu
spółdzielni.

| ramie.

 (Wychodząc z założenia, że w
myśl uchwały Naczelnej rady Adwo-!
kackiej z r. 1921, piastowanie przez,
adwokatów stanowisk dyrektorów
zarządzających spółek akcyjnych
oraz członków zarządu spółek z 0-
graniczoną odpowiedzialnošcią jest
miedopuszczalne, oraz, że uchwała
ta winna obowiązywać w stosunku,
do wszystkich zrzeszeń, mających
na celu działalność handlową. — Ra-
da Adwokacka postanowiła zwrócić
uwagę na niedopuszczalność piasto-
wania przez adwokata stanowiska
członka i prezesa, zarządu banku
spółdzielczego, i postanowiła we-
zwać adwokatów do natychmiasto-
wego złożenia w podobnych wypad-
kach swoich mandatów.

Konfiskata 20.000 płyt
gramofonowych.

We wszystkich większych skle-
pach muzycznych i składach gramo-
fonowych w Warszawie przeprowa
dzono rewizje w poszukiwaniu bez-
prawnie nagranej płyty, naskutek
skargi wniesionej przez kompozyto-
ra Wars- Warszawskiego, Kompozy-
tor wystąpił przeciwko wytwórni
„Lonora“ o odszkodowanie za wy-
danie jego utwonowi pt. „Trochę mi-
łości', Zajęto ogółem około 20.000

plyt. } ' i

Nie 24, lecz 47 godzia.
MMASZYNGTON. (Pat). 111 okrę-

tów wojennych amerykańskich, pły-
nących z Pacyfiku na Atlantyk,
przebyło kanał Panamski w ciągu

al

| mnika,

 47 godzin.

drza wyciąga jakąś płachtę i rozpina
Widać napis:

Mickiewiczowi — Naród.
Nagle z poza jednej z pozostałych й

wychyla się głowa Cata, który robi em

giczny ruch ręką.

Red. Charkiewicz spłoszył się, spoji
na szyld i gwałtownie zerwał płachie|
Odwrócił ją na drugą stronę i przymocow”| |
Trochę zmieniony napis:

Mackiewicz — do Narodu |
Red. Charkiewicz odwraca balję doŚ

ry dnem, staje na niej i wyciąga z kieszć
gazetę. Zabiera się do czytania.

W, tej chwili na scenę zjawiają
nowe postacie:

Redakcja .„,Zaułka* w komplecie,

cztery głosy spiewają znaną piosenkę:

„Już migdy..*

Związek Literatów też niemal w kof'|
plecie. Na czcło wysuwa się p. W, Hul“|
wicz. Ma kształty sześciobokiego Światł' |
wida. Kiedy zwraca głowę na któryś z bo”
ków, kolejno na twarzy maluje się godno”

prezesa Związku Literatów, wicepreze* |

Rady Zrzeszen Artystycznych, wicepreze*” g
"Tow. Filharmouicznego i tak dalej. 1

Na, drugi plan występują pp. Ste
sowski, H. Drege, Tatrzański, M. węg

W. Ścibor i inni. Stoją zasmuceni

uboczu. |

Dr. Charkiewicz uciszył ruchem
śpiewy i gwar. Czyta:

„Wyklinamy redakcję „Zaułka* za

moc..'* (Rozlega się cichy śpiew:

nigdy..."
Oznajmiainy, iż Rada Zrzeszeń Art

stycznych nie jes wcale autorytetem. |
piej późno, niż wcale.. 1 dlatego P

minamy: /

1) 14 kwietnia urządzono w „Smó%

gonji* publiczne kpiny z ks. wiceminist
Żongołłowicza, a Rada nie protestowała. |

2) Radjostacja wileńska puszczała я
fale eteru najmniej kulturalne bujdyf

a Rada nie protestowała.

3) Związex Zaw. Literatów Polski“

zorganizował zbiorowe kpiny z Mi b
wicza, a Rada nie protestowała... :

4) W sędziwych murach po-Bernardy” | -
skich gra wesuła muzyczka, wirują rozb*
wione pary, w celi Konrada można naf

się wódki. a Rada milczała.

5) A owe. wieczory „Smorgonji” :
utworami o dziejach dwojga golasėw, W| ||
pędzonych z wileńskiego raju, oraz na (*
mat... publicznego ustępu na placu Łuk*
kim., A ten Fers.. Rada milczała. |

Lepiej późno, niż nigdy — więc pa

minamy; „póki czas..“ "po

* Echo; — Rychło wczas,
Gdy zbesztano wasi...

Powstaje niezwykły hałas. Wszyś
krzyczą.

Naraz zjawia się nowy orszak... 3

Na plac wkracza gen. Żeligowski " :
otoczėniu czlonkėw Komitetu budowy PV| |

4%

„o

НУ

  
Generał woła:
— Dość tego, rozejść sięl...

Członkowie Komitćtu zapuszczają wie
ką Inianą kurtynę, В

Akt trzeci zapewne też się odbędzi” |
х, * @

 

Giełda a
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy,

Berlin 208,80—209,32—208,28. Gdańsk 17277
—17315—172,29. Holandja 358,50—359,40, |
357,60. Kopenhaga 120,95—121,55—12037
Londyn 27,07 — 27,20—26,94, Nowy Jo” | |
5,26 —5,29—523. Kabel 5,26'/2—5,29*/37 |
5,23/+. Paryż 34,96—344951/2—35,04-—3A | 3
Praga 22,01—27,06—21,96. Stokholm 13915| |
—140,40—138.90. Szwajearja 171,72—17%"
—171,29. Włochy 45,11 —45,23—44,99. |
Tendencja niejednolita. 1

Papiery procentowe: Pożyczka Ъа
wlana 44,15. lawestycyjna 112,75. Konwe

  

k
osyjna 64—65. 6 proc. dolarowa 76,50. DE

larówka 53,75. Stabilizacyjna60,88—61,3877 Н
61,25, setki: 65. 4 i pot proc, L. Z. ziemsk“ ||
50—49,50. 8 prcc. L. Z. warszawskie 55 “|
Tendencja dla pożyczek i listów mocniejsfj ||

Akcje: Bank Polski 82,25. Lilpop 1150|
Starachowice 10,25—10,35. — Tendend“ |
przeważnie utrzymana.

iDolar w obr. pryw. 5,231/e. я
Rubel: 4,65—4,68. >
Požyczki Rais w Nowym Jorku: Do|

larowa 75. Dillonowska 85. Stabilizacyj
na — nie notowana. Warszawska >
Śląska 67, „A ką

A
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0 godz. 7 zrana odprawił przed cu-

| godz. 7, 15.27 i 19.30, z placu Ka-

7.50,

  

„ryk Wąsowicz kierownik

' korowana kwiatami i zielenią.

_ wyruszył

  

nego: godz. 7.33, 8.08, 15.56, 16,32,
20.03 i 20.42.

 

KRONIKA.
Wybory miejskie w woj. Wileńskiem.

W dniu 27 bm. właściwi staro-
stowie zarządzili postępowanie wy-
borcze do rad miejskich w miastach
niewydzielonych. Zgodnie z ustawą
postępowanie wyborcze ma trwać
dni 30, tak że termin głosowania
przypada na dzień 27. V. rb. Akcją
wyborczą objęte są następujące
miasta:
w powiecie wileńsko-trockim —

Nowowilejka i Nowe Troki;
w powiecie święciańskim

Święciany wileńskie, Nowoświęciany
i Podbrodzie, Н{tw powiece molodeckim — Molo-;

w powiecie wilejskim — Wilejka; |

*”|odbędzie się bieg roznosicieli gazet wileń- | łem Polski, który wystąpi w składzie:
A PDC , skich. Bieg ten budzi ogromne zaciekawie-/

w powiecie dziśnieńskim — Głę-!„sę, „Dziennik Wileźski” wystawił "zespół| Misiarówicz_ (Pomorze),

w. powiecie oszmiańskim — Osz
| miana i Smorgonie;

bokie, Dokszyce i Dzisna.
Zgodnie z przepisami nowej usta-

|wy skład ilościowy rad miejskich
|przedstawiać się będzie jak nastę-
|puje: rady miejskie w Nowowilejce,
| Święcianach wileńskich, Mołodecz-
| nie, Oszmianie, Wilejce i Głębokiem
|posiadaćć będą po 16 radnych i ty-
Ileż zastępców, wszystkie zaś pozo-
stałe miasta po 12 radnych i 12 za-
stępców.

deczno, Radoszkowice, Raków; I

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogó: dość pogodnie, rano

miejscami mgła, w dalszym ciągu
skłonność do burz lub przelotnych
opadów. Ciepło. Słabe wiatry po-
Įudniowo-wschodnie i południowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskie., — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
jo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel, 11-99), oraz wszyst-
kie ©» przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Poseł rumuński w Wilnie.

O godz. 750 przybył do Wilna pre-
zes F.LD.AC-u p. Cadere, minister
pełnomocny Królestwa Rumuńskie-
go przy rządzie Rzeczypospolitej
Polskiej, aby wziąć udział w Święcie
Federacji P. Z. O. O., jakie odbę-
dzie się w Wilnie.

Mia. Cadere powitali na dworcu
przedstawiciele władz z p. wojewodą
wileńskim Jaszczoltem i dr. gen.
Góreckim, prezesem Federacji P.Z.O.

Prezes min. Cadere przyjął raport
kompanji honorowej, przeszedł przed
jej frontem i pozdrowił ją w języku
polskim. Z dworca prezes Cadere
udał się do pałacu Reprezentacyj-
nego, gdzie zamieszkał.

— Zwiedzanie katedry. W so-
botę, dn. 28 kwietnia r. b. o godz.
14-ej gen. Roman Górecki w towa-
rzystwia wiceministra Wiad. Korsa-
ka, wojewody Wład. Jaszczolta oraz
prezesa FIDAC-u ministra pełn. Ru-
munji Cadere zwiedził prace restau-
racyjne w bazylice wileńskiej, szcze-
gólnie interesując się stanem robót
i świątyni. Generała przyjmował na
terenie robót biskup Kazimierz Mi-
chalkiewicz, ks. prof. Antoni Cichoń-
ski. Szczegółowych informacyj o
stanie robót udzielał inżynier Hen:

robót w
bazylice, a biskup Michalkiewicz
przedstawił w pożegnalnem przemó-
wieniu stan prac Komitetu Ratowa-
nia Bazyliki.

— Na kolonie letnie, Dziś Zrze-
szenie komitetów rodzicielskich
szkół powszechnych m. Wilna u-

SPRAWY MIEJSKIE,
—Preliminarz budżetowy. Wła-

dze wojewódzkie rozpatrują obec-
nie nowy preliminarz. budżetowy
miasta. Decyzja w sprawie budżetu
zapadnie na posiedzeniu Wydziału
Wojewódzkiego, które odbędzie się
w pierwszych dniach maja.

` SPRAWY PRASOWE.
— Stała komisją wydawnictw i

pism afiljywanych w Wilnie, W! dniu
wczorajszym zostało ostatecznie wy-
brane prezydjum stałej Komisji wy-
dawnictw i pism afiljowanych w
Wilnie w następującym składzie:
przewodniczący — Hryniewicz
(Li K, C.), wiceprzewodniczący —
M. Latour (Express Wileński), se-
kretarz — B. Mackiewicz (Kurjer
Warszawski), zastępca sekretarza —
J. Judelewicz (Owent Kurjer).

W, skład stałej komisji weszły
wszystkie puma 20-to i 10-cio-gro-
szowe polskie, rosyjskie i żydowskie,
bądź to stale wydawane w Wilnie
lub afiljowane w naszem mieście,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Zjazd delegatów Związku Ofi-

cerów rezerwy. W. dniu 28 bm. w
Wilnie odbył się IX walny zjazd de-
legatów kół powiatowych Związku
Olticerów Rezerwy okręgu wileń-
skiego w siedzibie Związku przy ul.
Mickiewicza 22, pod przewodnic-
twem dr. Edwarda Góry, kpt. rez.,
przy udziale przeszło 80 delegatów.
Po złożeniu sprawozdania z działal-
ności Związku za rok ubiegły przez
prezesa kpt. dr. Edwarda Góręi
wysłuchaniu sprawozdania komisji
rewizyjnej odbyły się wybory no-
wego zarządu, w wyniku których
prezesemi zarządu obrany został po-
nownie dr. Edward Góra, kpt. K. S.,
wiceprezesami zaś: Kazimierz Mły-
narczyk, Tadeusz Michaluk (Gro-
dno), Michai Obiezierski (Wilno) i
dr. Stanisław Rutowicz (Białystok).

MW dniu 29 bm. odbędzie się м
Wilnie „Apei oficerów i podchorą-
żych rezerwy” z terenu całego okrę-
gu wileńskiego Z, O. R.

Polskie Tow. Historyczne.
Doroczne walne zgromadzenie człon-
ków wileńskiego Oddziału Pol. T-wa rządza kwestę uliczną na akcję ko-

lonij letnich i zwraca się do społe-
czeństwa wileńskiego z gorącym a-
pelem o poparcie akcji tej przez zło-,
żenie do skarbonek kwestarek i
kwestarzy choćby najmniejszych:
datków: pieniężnych.
— „Święto lasu". Wczoraj Wil-

no po raz drugi obchodziło uroczy-
ście święto lasu.

Uroczystości zapoczątkowało na-
bożeństwo w Ostrej Bramie, które

downym obrazem J. E. ks. biskup-
sufragan K. Michalkiewicz, wygła-
szając przytem okolicznościowe ka-
zanie. Nabożeństwo odbyło się w
obecności przedstawicieli władz,
licznie zebranej młodzieży szkolnej i
ludności wileńskiej. W czasie Mszy
św. Ostra Brama byia pięknie ude-

Bezpośrednio po nabożeństwie
z pod Ostrej Bramy po

chód, który przeciągnąwszy ulicami
śródmieścia, udał się do lasku za-
kretowego. Tu, po przemówieniu
inż, Dankiewicza, odbyło się sadze
nie przez młodzież drzewek. Ма
przygotowanych już uprzednio tere-
nach zalesionpo pół hektara ziemi.

Święto zakończyła akademja w
sali Konserwatorjum Muzycznego,
która się odbyła w obecności wiadzj
społeczeństwa i licznie przybył
młodzieży szkolnej. /
— Miileńska Izba Rolnicza z

dniem 1 maja przenosi się do nowe-
go lokalu przy ul. Dominikańskiej 13.

— (Częściowe przywrócenie ko-
munikacji z Peśpieszką. Od dnia
1 maja będą uruchomione autobu-
sy na linji 3-ej od cerkwi do Po-
Śpieszki.

Odjazd ed cerkwi do Pośpieszki

tedralnego do Pośpieszki: godz. 7.12,
15.38, 16.13, 19.41 i 20. 24;

z ul. Tramwajowej do Pošpies ki:
godz. 7.23, 800, 15,49, 16,24, 19,53
i 20.36;,z Pośpieszki do pl. Katedral-

Niezależnie od rozkładu, który
podaliśmy powyżej, w soboty będą
kursowały wozy dodatkowe z ul.
ramwajowej do Pośpieszki — od

godz. 11 do godz. 20 co 30 min.
Natomiast w dni świąteczne będą
kursowały tylko autobusy od przy-

Historycznego odbędzie się w ponie-
działek, dn. 7 maja o godz. 7 wiecz.
w. lokalu Seminarjum Historycznego
U. S. B. (Zamkowa 11).

_ DZIENNIK WILEŃSKI

SP OR T.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Wilno ma disiaj dwie imprezy lekko-
* atletyczne.

| 0 godz. 13 w ogrodzie Bernerdyńskim

w ilości czterech zawodników: Zbikowski,

Zimnicki, Sakowicz i Michniewicz, Inne

pisma również pozgłaszały nie więcej, niż

5 zawodników.
Drugą imprezą lekkoatletyczną jest o-

twarcie sezonu na boisku, O godz. 15 na

Pióromoncie mieć będziemy zawody mię-
dzyklubowe z udziałem wszystkich naiiep-
szych lekkoatletów wileńskich jak: Wie-
czorek, Zieniewicz, Fiodoruk, Szczerbicki,

Żyliński i inni
O godz. 16 na Antokolu odbędzie się

mecz piłkarski o mistrzostwo okręgu mię-

dzy K. P. W. Ognisko, a Makabi.

W Warszawie na kortach Legji zakoń-
czą się dzisiaj zawody tenisowe z udziałem

graczy Niemiec, Cramma i Hankego. Z
Crammem gra Tloczyūski, a z Hankiem

Przedziwna mapa szczęścia.

AG. U. A. R. Powstanie w
tych czasach w naszem  mieš-
cie nowego, po europejsku u-
rządzonego lokalu, jest pewną
sensacją, zasługująca na zaintereso-
wanie. Któż jest tym nieustraszonym
śmiałkiem? Kto naprzekor różnym
biedaczom i wątpliwcom rusza do a-
taku z nową inicjatywą i cóż to za
optymistyczna sprawa szuka w Wil-
nie terenu działalności. Właśnie jest
taka sprawa—nietylko optymistycz-
na, ale innym optimizm życiowy a-
plikująca, budząca marzenia i nadzie
je, darząca podnietą, rysyjąca przed
znękanym człowiekiem 'świetne per-
spektywy. Nie będziemy was dłużej
intrygowali, mili czytelnicy. Zwiedzi-
iiśmy poprostu sklep ze.. szczęściem.
Tak jest! Sprzedają tam szczęście i
dobrobyt w postaci losów loteryj-
nych, gdyż jest to nowopowstała u
nas kolektura A. Wolańskiej z War-
szawy. Wchodzimy do wytwornego
biura Kolektury, przy ui. Wielkiej
Nr. 6. Przyjmuje nas p. Jan Romejko,
dyrektor kolektur A. Wolańskiej,

Jakie powody kierowały Panem,
dyrektorze, że tu, w cichem Wilnie,
upatrzył Pan sobie miejsce na roz-
dzielnię łask, Fortuny?... pytamy.
— Wiele złożyło się na to powo-

dów. Pierwszy to nieodparty i nie“
zaspokojony sentyment do mego ko-
chanego Wilna. Drugi powód — to
studjowanie mapy szczęścia w Pol-
SCE.
— (o takiego? Mapy szczęścia?

Cóż to za dziwo? pytam.
— Jest o mapa mego pomysłu,

odpowiada z uśmiechem Pan Ro-
mejko.

Chorągiewki zaznaczone na ma-
pie Polski te miejscowości, gdzie
w ostatnich latach padają większe
wygrane loteryjne, Ma takie chorą-
giewki Warszawa, jako największe — Ogólne zebranie Związku pol-

skiej inteligencji katolickiej odbędzie
się w: poniecziałek o godz. 8 wiecz.
punktualnie w lokalu seminarjum
teologicznego U. S. B.

Przemawiać będą: 1) Prof, dr.
P. M, Puciata: „Wrażenia z ostat-
nich . uroczystości w Watykanie”.
2) Ks. prałat L. Żebrowski: „Insty-
tucja indeksu książek zakazanych—
pojęcie i zakres”,
— Uroczystość patronalna „Ma-

rianum'. Dzień 3 maja szczególnie
uroczyście będzie obchodzony przez
niedawno powstałe Towarzystwo
Maryi Niepokalanej Królowej Koro-
ny Polskiej, które w tym dniu orga-
nizuje uroczystość patronalną swej
organizacji Na program złożą się:
nabożeństwo dla członków o godz. 8
zrana w Ostrejbramie i wieczorem
o godz. 7 plenarne zebranie człon-
ków: instytutu w lokalu Archid, Inst.
Akcji Katolickiej.
— Zebranie Chrześć. Związku

służby domowej im. Św. Zyty odbę-
dzie siędziś o godz. 6-ej popoł.

ODCZYTY,
— Odczyt p. L. Bielewskiego.

MW! poniedziałek o godz. 20-ej stara-|
niem Koła Z. S. S. R-znawstwa
studentów Szkoły Nauk Politycz-
nych odbędzie się odczyt p. L. Bie-
lewskiego pod tytułem: „Zasadnicze
prądy w literaturze sowieckiej”, —
Obecność cztonków konieczna. Go-
ście mile widziani.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoła S$. S$, Wizytek. Zapisy

do prywatnej powszechnej szkoły
SS. Wizytek w Wilnie do ki. od I do.
V włącznie odbywają się codziennie
z wyjątkiem świąt i niedziel w kan-
celarji szkoły — Rossa 2.

RÓŻNE.
— Letnia weranda Cukierni B. Sztralla

już otwarta. Codziennie koncerty od
godz. 6 wiecz Przy wejściu do ogrodu
należy nabywać bony gotówkowe, które
przy rozrachunku zostają zaliczone jako
pieniądze,

ZABAWY.
— Zarząd Wileńskiego Koła

Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów
zawiadamia, że w dniu 2 maja r. b.
o godz. 22 odbędzie się zabawa ta-
neczna Zrzeszenią w sali Izby Prze- stanku z Tramwajowej do Pośpieszki

Od godz. 11 do godz. 20 co 30 m.
mysłowo-Handlowej, ul. Mickiewicza

skupisko wygranych, ma Lwów, Kra
ków, Częstochowa, natomiast Wilno
i Kresy Wschodnie nie zaznały uś-
miechu Fortuny w postaci jakiejś

, większej wygranej loteryjnej,

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz 4 ukaże się na przedstawieniu popo-
łudniowem głośna komedja satyryczna An-

|toniego Słonimskiego „Rodzina” w świet-
jnem wykonaniu caiego zespołu, z A. Ło-
dzińskim w roli Lekcickiego. Ceny pro-

| pagandowe.
Wieczorem o godz. 8 dana będzie jedna

2 najświetniejszych współczesnych komedji
J. Deval'a „Steiek”, która cieszy się du-
żem powodzeniem na wszystkich scenach.
Ceny propagandowe.

Jutro o godz, 8 wiecz. „Rodzina”, Ceny
propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Dziś o

godz. 8.15 wiecz. odbędzie się ostatni wy-
stęp świetnej śpiewaczki Olgi Szumskiej w
melodyjnej i eiektownej operetce Kalmana
Manewry jesienne”. Ceny propagandowe
od 25 gr.

Dziś na przedstawieniu popołudniowem
po cenach propagandowych ujrzymy pełną
humoru i pięknych melodji wyborną ope-
retkę Kalmana „Manewry jesienne”, Po-
kczątek o godz. 4 popoł, Ceny propagan-
owe.

Us ZK TENTITTA ISIN IIIITSSOS

Wywiad z p. dyr. Janem Romejko

przez Los. Trzeba rozpylić szczęście jak ożywczy ©zon...

Stolarow.
W. cyrku reprezentacja bokserska

| Austrji rozegra mecz z osłabionym zespo-

Forlański, Bąkowski,

Chmielewski, Kar-

Czortek, Moczko,

| piński i Mizerski.
Na stadjonie przy ul Konwiktorskiej

rozegrany zostanie mecz o  mistrzowstwo
Ligi między Polonią a Garbarnią.

Ponadto w Warszawie odbędzie się

szereg imprez lekkoatletycznych, kolarskich

i innych.
W Poznaniu pięściarze Polski walczą »

reprezentacją Niemiec. Polska wystąpi w

składzie:  Rotholc, Kozłowski,  Kajnar,

Crostek, Seweryniak, Majchrzycki, Wetaer

i Piłat. Piłkarze zaś mają mecz Warta —

Warszawianka.

W Krakowie odbędą się dwa mesze
ligowe: Cracovia walczy z Ł. K. S. leade-
rem Ligi, a Podgórze z Legją.

W Hajdukach Ruch gra z Wisłą, a we
Lwowie Pogoń ze Strzelcem z Siedlec.

Wilno i Kresy pokrzywdzone

— Czy znaczy to, że Wilno nie
ma szczęścia?

„— Bynajmniej, znaczy to raczej,
że to szczęście loteryjne jest zbyt
zgęszczone w Warszawie ; jeszcze w
kilku miastach, a Kresy Wschodnie
są zaniedbane... Trzeba strumienie
ioteryjnych losów, a co idzie za tem
i możność wygranych poprowadzi
tam, gdzie niema na swojej mapie
chąrogiewek...

Pan dyr. Romejko uważa, że wła-
śnie tu, ma Kresach, jest dużo do
zrobienia pod względem „loteryza-
cji' terenu i te zadania ma przed so-
bą nowa kolektura A. Wolańskiej,

—Przecież, proszę Pana, wtrąci-
liśmy — Wilno i teraz gra trochę,
więc...

—Nie przeczę, Wilno bierze pe-
wien, minimalny zrestą udział w
Loterji Państwowej, ale nie jest to
miasto rozegrane, entuzjazmujące się
przy każdem ciągnieniu, Wilno po-
prostu nie liczy na wygraną, a to jest
błąd zasadniczy! Trzeba w wygraną
wierzyć, a grając trzeba się jej spo-
dziewać, trzeba jakgdyby wytwarzać
fluidu ściągające szczęście... W; Wil-
nie trzeba wytworzyć atmosierę na-
dziej loteryjnej, tu trzeba tę nadzieję|
rozpylić w powietrzu, jak ożywczy
OZON...
— Zobaczy Pan, mówi dyr. Ro-

mejko, jak w krótkim czasie wilnia-
nie ożywią się pod wpływem zdro-
wego optymizmu loteryjnego. Zoba-

|
|
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U ludzi cierpiących na żołądek i kiszki
zaleca się stosowanie naturalnej wody gorz-
kiej „Franciszka Józefa". Żądać w apt. i
drog. 8369

 

|

licytacji
Znany obywatel miejski i ziemski

p. Włodzimierz Łęski w swoim cza-
sie sprzedał p. Dziewickiemu mają-
tek „Kozłowsk A. Kozłowsk
Włodzimierzowo* obejmujący 2521
ha w pow. postawskim, z obciąże-
niem hipotecznem na korzyść b.
właściciela p. Łęskiego w sumie 70
tys. zł. figurującem na pierwszem
miejscu hipoteki Kozłowska.

Nowy właściciel nie sprostał jed-
nak zobowiązaniom zwłaszcza wo-
bec Wileńskiego Banku Ziemskiego,
mającego zabezpieczenie na drugiem
miejscu hipoteki i Bank Ziemski wy-
stawił Kozłowsk na licytację. B.
właściciel p. Łęski chcąc niedopuścić
do przejścia w obce ręce majątku,
postanowił sam stanąć do licytacji w
nadziei, że w ten sposób odzyska za-
bezpieczoną na hipotece swoją su-
mę. Jako wspólników do licytacji
zaprosił pp. Zygmunta Nieławickie-
go, Maurycego Mohlą i Andrzeja

si zrzekli się udziału w zbiorowem
stawianiu do licytacji, a pozostał p.|
Lipkowski, który zgłosił się do p.
Łęskiego i zomunikując mu o po-

| wyższem, skreślił z aktu umowy dwa
nazwiska jego wspólników, nowej
zaś umowy z p. Łęskim nie zawarł.
„Ponieważ zerwanie umowy przewi-
widywało karę wadjalną, a p. Lip-
kowski sumy wadjalnej wypłacić nie
chciał, p. Łęski skierował sprawę
do prokuratora o samowolne znisz-
czenie dokumentu.

(Wczoraj sprawą tą zajmował się
III wydział karny sądu okręgowego.

Na ławie oskarżonych zasiadł p.
Andrzej Lipowski, obywatel z Poz-

BRASŁAW. Społeczeństwo po-
wiatu samorzutnie rozpoczęło akcję
pomocy głodującym, lecz akcja ta
ograniczała się jedynie do udzielenia
pomocy dzieciom szkolnym przez,
powiatowy komitet do spraw doży-
wiania dzieci i pomocy biednym w
Brasławiu. Akcją ta z braku środ-
ków nie mogła objąć szerszych
warstw: potrzebujących. (W, tym cza-
sie, t. jį. w styczniu rb. rząd przyznał czy Pan, jak na mapie szczęścia w

Polsce, w Wilnie i na Kresach WY” |
kwitną chorągiewki oznaczające:
większe wygrane... Postara się o to,
Kolektura A. Wolaūskiej, rozprowa-
dzając po terenach wileńszczyzny
nowe tysiące losów, które przynio-
są, bo przecież muszą przynieść wy-
grane.

— Żegnamy miłego  optymistę
dyr. Romejko, życzą powodzenia je-
go nadziejom, głoszonym z siłą prze-
konania.

  

 — „Niech żyje młodość!'* We wtorek
nėjbližszy premjera zapowiedzianej najnow-
Sass muzycznej „Niech żyje mło-

— Teatr-Kino Collosseum — wyświetla
iś niezwykły film Ernesta Lubicza p. t.

„Sztuka życia”,

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 29 kwietnia 1934 r.
8.30: Czas. 9.30: Transm. urostyst. ot-

warcia Targów Poznańskich. 10.00: Kazanie.
10.15: Uroczyste otwarcie cywiineżo portu
lotniczego. 11.10: Odczyt misyjny. 11.50:
Muzyka z płyt. 11,57: Czas. 12.05; Progr.
dzienny. 12.10: Kom. meteor. 12.15: „Apel
Oficerów RezerwyNS transm. z teatru
ma Pohulance, 13,15: Muzyka poiska (płytyj
13.30: Transm. fragmentu meczu bokserskie
go Polska - Austrja. 14.00: Audy.ja dla
wszystkich. 15.00: „Święto lasu na Wilen-
szczyźnie' — odczyt. 15.20: Koncert. 16.00:
Program dla dzieci. 16.30: Występ klarne-
towy S. Czosnowskiego. 17.00: Transm. z
kortów „Legji” — zawodów tenni.owych.
17.30: Koncert muzyki lekkiej. 18.00; Šlu-
chowisko. 1840: Muzyka jazzowa. 19.00:
„Wróżby i pasjanse* feljeton. 19,15: Rad-
jotygodnik dla młodzieży. 19.30. Transm
meczu bokserskiego Polska - Niemcy. 19.45:
Ргойг. па poniedziałek. 19.50: „Myśli wy-
brane”. 19,52: Wesoła lwowska fala Nr. 50
(złota). 20.47: Dzien. wiecz. 20.57: Transm.
z Teatru „La Scala" w Medjolanie „Wer-

 

W niedzielę, 6 maja o godz. 12 m. 30
popoł. w teatrze „Lutnia” odbędzie się
koncert artystki Sawiny-Dolskiej oraz
uczenic jej studjum. Balet w 2 aktach

„Syliida“ oraz divertissement.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycja literacka,

Piękna ballada Kornela Makuszyńskie-
$0 о św. Jerzym została zradjofonizowana
i będzie wykonana przed mikrofonem wi-
leńskim w poniedziałek, 30 kwietnia.

Współczesna literatura iortepianowa.
Drugi skolei koncert, poświęcony współ-

czesnej literaturze fortepianowej, składać
się będzie z utworów czołowych kompozy-
torów hiszpańskich, jak Granados, Albeniz
i Infante, których twórczość, dzięki swej
świeżości i bezpośredniości, w krótkim cza-
sie znalazła się w programach koncerto-
wych. Jako wykonawca wystąpi prof. Zbi-
śniew Drzewiecki, któremu specjalnie od-
powiada ten rodzaj muzyki i który był
jednym z pierwszych propagatorów nowo-
czesnej literatury fortepianowej na naszym
terenie. Wieczór ten w poniedziałek roz-
pocznie się o godz, 21,15.

Mary Gabrielli.
Znana wileńskim melomanom, sympa-

tyczna gwiazda operetkowa, p. Ga-
brielli, przypomni się swym wielbicielom
w poniedziałkowym koncercie, transmito-
wanym o godz. 20 ze studja warszawskiego.
Artystka odśpiewa arje z „Carewicza”,  Nr. 32. — Stroje wizytowe.

ther" — opera Masseneta. 23.45: Wiad.
sportowe ze wszystkich rozgłośni.

Ъ

|pieniądze, a mianowicie 3400 dola-

ŚWIĘCIANY (Pat). Przed kilko-
ma dniami mieszkaniec wsi Poł-
chuny, gm. łyntupskiej, pow. świę-
ciańskiego, Józef Kowalewski wyno-
sił przy pomocy sąsiadów niektóre
sprzęty domowe. Między innemi wy-
niesiono też szaię, w której Józef
Kowalewski przechowywał ukryte

rów amerykańskich w banknotach:
2 po 1.000 dolarów, 2 po 500 dola-
rów i 4 po 100 dolarów. Po pew-
nym czasie Kowalewski, zaglądając
do szaty, przekonał się, że pienią-
dze zginęły i w dniw wczorajszym
zameldowat organom policji o tem,
jednocześnie podając, że pieniądze
prawdopodobnie zostały skradzione
w czasie przenoszenia szafy, nie wy-
kluczył jednak możliwości, że wy-
padły one w tym czasie. Wszelkie
poszukiwania i rewizje policyjne
u obecnych przy wynoszeniu szafy
sąsiadów dotychczas skutku nie od-

S iiAI

BOHATEROWIE „CZELUSKINA“

Lipkowskiego. Wkrótce dwaj pierw-;

  MAOK
TĘPI ROBACTWO

 

Proces między obywatelami
© zniszczenie umowy w sprawie przeprowadzenia

1

majątku. u

nańskiego. Z powództwem cywilnem
wystąpił z ramienia oskarżyciela

prywatnego p. Łęskiego, mec. B.

| Szyszkowski. Ё

Rozprawę prowadził wiceprezes

p. W. Brzozowski przy udziale p.p.

sędziów Sienkiewicza i Tomaszew-

skiego. Oskarżenie publiczne wnosił

wiceprokura:or p. Hejbert.

Oskarżony do winy nieprzyznał

się i oświadczył, iż wymazał podpisy

za zgodą p. Łęskiego, gdyż umowa

stała się nieaktualna, zaś nowej nie

sporządził, gdyż w międzyczasie prze

konał się, iż warunki były dla niego

niekorzystne, a sama umowa propo-

nowana przez p. Łęskiego była nie-

etyczna, i у

Sąd zbadał szereg šwiadkow 0-

raz biegłych grafologów.

Następnie w rozprawie stron

prokurator Hejrebrt oraz pełn. po-
woda cywilnego p. mec. Szyszkow-

ski dowodzili, iż oskarżony działał

ze złą wolą i premedytacją, przeko-

mał się bowiem, iż bez p. Łęskiego

może kupić majątek i dlatego roz-

myślnie zniszczył krępującą go u-

mowę, 2
Obrońcy oskarżonego mec. An-

drejew i Rutkiewicz twierdzili, iż

ich klijent nie dopuścił się inkrymi-

mowanego mu przestępstwa. Działał

za zgodą p. Łęskiego, a wycofał się

z umowy, gdyż uważał ją w cało-

kształcie za niemoralną.
Po replikach i duplikach, sąd 0-

głosił wyrok, którego mocą podsąd-

nego p. Lipkowskiego niewinnił,

uznając, iż wymazał on podpisy na
dokumencie za zgodą p.w

й 05,

'

 

 

Z KRAJU.
Pomoc iudności pow. Brasławskiego.

na dožywianie ludności 400 tonn
mąki żytniej, dodając następnie dal-
sze dotacje. Ogółem powiat bra-
sławski otrzymał 640 tonn mąki,
750 tonn żyta i 17 tonn soli.

By uniknąć niedosiewu, a co za
tem idzie i mniejszych zbiorów w
roku bieżącym, rząd przeznaczył na
pomoc siewną dla gospodarstw, po-
trzebujących tej pomocy, sumę
200.000 zł. ; : Е

Zaginięcie tajemnicze 3400 dolarów.
niosły. Dalsze dochodzenia 1 ро-
szukiwania trwają.

нц

NADESŁANE.
IDZIEMY ZDOBYWAĆ MILJON.
Tydzień dzieli nas już tylko od dnia

5-go maja, w którym to dniu rozpocznie się
najważniejszy — ostatni akt 29-ej Loterji
Państwowej: ciągnienie czwartej klasy.

ciągu dwu tygodni rozstrzygać się będąlo-

sy kandydatów na wielkie wygrane, jak:
250 tysięcy złotych, 150 tysięcy złotych,
100 tysięcy złotych, cztery po 50 tysięcy
złotych, dziesięć po 20 tysięcy, dwadzieścia
pięć po 15 tysięcy, pięćdziesiąt po 10 Sy
sięcy złotych i całe setki i tysięcy pomaniej-
szych wygranych. е

Najbardziej emocjonującym będzie na-
turalnie dzień ostatni ciągnienia, 24-go ma-
ja rb. W dniu tym bowiem za los, na któ*
ry padnie pierwsza najniższa wyśrana, tj.
200 złotych, szczęśliwy jego posiadacz 0-
trzyma cały miljon złotych, jeżeli zaś bę*
dzie to numer, na który w jednej z klas
poprzednich padła już jakakolwiek wygrana
(choćby tylko pocieszenia), to poza miljo-
ńem przypadną mu również wszystkie 400
wygranych dodatkowycąh po 2.500 złotych
każda, co da w sumie drugi miljon.

Ażeby bez żadnych trudności i jakiej-
kolwiek zwłoki otrzymać wygraną sumę,
trzeba dopełnić jednego tylko, ale nie- W. WILNIE,

Przybył aeroplan z Moskwy, który
przywiózł jeden egzemplarz błyskawicznego
reportażu „Kinochroniki* sowieckiej o bo-
haterskiej wyprawie „Czeluskina”,

„ Jest to jedyny nieśmiertelny świadek
wielkich zmagań garstki odważnych polar-
ników z groźnym żywiołem. Nie bacząc na
wielkie koszty, chlubnie znane kino „Pan”
i tym razem utrzymuje prym w uzyskaniu
największego wydarzenia dnia dla swego
ekranu i już w tych dniach wyświetlać bę-
dzie „Czeluskina“ na prawach absolutnej
wyłączności jako nadprogram do filmu
„Papryka“.

„Papryka“ jest filmem, ktėry porwie
wszystkich i wszystkim się spodoba. Šci-
ślejsze szczegóły w ogłoszeniach kina

I"Różne || LadyosaW ojcakJ kurencyjny

Poszukuję pożyczki od
2—6 tys. złotych z za-

262—
 

Kucharz samoiny poszu-

me wynagrodzenie, Mic-
kiewicza 44-33, |gr.(3)

Wykwalifikowany
rolnik poszukuje posady
Rządcy lub leśniczego.

dzi

 

kowi, żeby „Sissy“ i „Pod biał koniem". Akom-
panjuje orkiestra pod dyr. St. Nawrota.

referencje poważne, UI.
Zamkowa i= 7. . grz  

sklep  bezkon-

ściu do odstąpienia z
powodu choroby. Odpo-
wiedni dla osoby. inteli-

w Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego”.

W parku na ławce sie-
samotny pan, a o-

bok — pani
chłopczykiem.

— Proszę pani zwrócić
uwagę swemu chłopczy-

przedrzeźniał — powiada
samotny pan.

zbędnego warunku: wykupić w terminie
los. Termin ten mija z dniem 30-go bm.,
poczem los pozostaje już w wyłącznem roz-
porządzeniu kolektora, który może postąpić
z nim według swego uznania. Z tego wyni-'
ka, że wszelkie opóźnienie, lub zaniedbanie
ostatecznego terminu odnowienia losu stać
się może źródłem licznych nieporozumień,
przykrości i zawodów.

Dlatego hasłem każdego
powinno:
— Dziś jeszcze pójdę do kolektora i

wykupię swój los, bo i ja chcę zostać mil-
„jonerem! ь A moż

gracza być

\

| KRONIKA POLICYJNA.
{ — Gotówkę i drobną biżuterję, łącznej
wart. 650 zł, skradziono z mieszkania Jó-
zefy Dajaowiczowej (Mickiewicza 25).

— Kazik, chodź tu w |
w  śródmie- tej chwilii nie rób głu- |

pich min,

bezpieczeniem na hipo-
tece ziemskiej Skopów- gentnej. Kapitał 2.000— 4]
ka 7 m. 6 45 A 3.000 zł. Dowiedzieć się

Osoba wiek średni sa*
motna, inteligentna, в0
spodarna, bezwzględnie

kuje posady do majątku, DELGPA Z YODA i .pensjonatu lub kasyna postów yw Aoficerskiego, mam hlub- szukuje posady gospody-ne referencje, za skrom- W parku. mi - kucharki, dod
gotuje, zaprawy, praso-
wanie sztywnej bielizny,
szycie skromnych wyma-
gań, posiada dobre refe-
rencje, miejscowość obo-
jętna, najchętniej do ma-
łej rodziny do RE
kiego.Wilno, ul. Św, Mi--
chała 2 m. 16. N. D,

27343)

z małym

mnie nie  
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MIESZKANIE
6 pokojów ze wszelk.
wygodami, ogródek. Ce-
na 120 zł.  Sierakow-
skiego 21. 272(3)

Sześciopokojowe  miesz-
kanie ze  wszystkiemi
wygodami |piętro do
wynajęcia.  Zygmuntow-
ska 20. 286(1)

 

Mieszkanie
o 5 pok. z kuchnią od-
remont. do wynajęcia.

Wilkomierska 11,
285(1)

Mieszkania 4 1 6 poko-
jowe Z wygodaini do wy-
najęcia. UL Zygmun-
towska 4, Spyiać u do-

zorcy lub tel. 9—61,
284(4)
 

==" an
== LICYTACJA:

RW ZAKŁĄDZIE ZASTAWNICZYM
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI M. WILNA

ul. Trocka Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie)
odbędzie się w dniach 16, 17 I 18 maja 1934 r.

o godz. 5-ej p. p. (!7-ej), sprzedaż z licytacji przeterminowanych zastawów
do Nr. 23913 włącznie, których ulgows terminy (terminy sprzedaży

W kolorze białym, szarym, bronzowym i czar-

 

 

 

    
nym.

Wielk. 19-26 zł. 1.50, 35-42 zł. 2.50, 43-45 zł. 3.- z licytacji) upłynęły do dn. 16 kwietnia 1934 r.

Tenisowe skarpetki od gr. 40 do zł. 1.20. ОНЕ Ы,

: ` 50 POMNIKGW WIECZNE FOTOGR.|| |
m" BR. ODROCY. | SZATA į

no, ul. Ad. Mickiewicza 22. ""Poszukujępracy
Zaszczyc.uznan. Ich awiątobl. Papieżów Ma „MN
Piusów X i XI Wykon. pocztówek, legi-|| posiadam świadeętwa
tymacji, portretów, grup etc.—Misterne||adres Młynowa 2 — 30

||upozowarie, Wszelkie nowości.Ceny znacz. zniż | Jadwiga Lebiedzińska. 

 

AAB BLA

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ po cenach zniżonych od 25 groszy
(dz.) najnowszy film ulubieńca publiczności, mistrz sersacji HARRY PEEL'a p.t. «Wielkomiejskie cienie».

' JUŻ JUTRO. NKJWIĘKSZY SUKCES KOMEDJOWY ŚWIATA.

Е э

  

najweselsza komedja fran-
cuska, która przewyższa
wszystkie dotychczasowe

komedje.

KINA”
RYKA

oraz rewelacyjny, drogą powietrzną
otrzymany z Moskwy błyskawiczny

2 reporlsž „Kincchroniki“ sowieckiej

- o bohaterskiej
wyprawie 55

: Czytajcie [utrzejsze ogłoszenia.

 PZZEEBIAZEAP TAGI AT DOIWKСУ ТО ОСОДТ ЛАЫ WTRETTE PORZZYWŃPZPSOCOAOZYJ.WRRDCKCEUWAD A KadTTTDPP ONE

  

z FRANCISZKĄJeszcze tylko
GAALdziś! ;C© S$ Ė 3 g*6

20,000 widzów już oglądało ten flim, Nieodwsłalnie ostatni dzień
.Śpleszcie go ujrzeć, gdyż dziś

|RWPTOWYREDZEWETORYA|PORZACWEJ*-TPIŁOZEYWNIE

DZIŚ NAJWESELSZA PREMJERA SEZONU! «NOC DLA CIEBIE»Wspaniała, najnowsza czeska pikantna muzyczna komedja-fsrsa p. t.: -

NOC NIESLUBNA

l
  

  

2 zam

"2
s=="a W rot. gł. dwie sławy artystyczne Czechosłowacii” LI DA |B'ARIQOIWA I LIUBA HERMANOWA

HUMOR! — EROTYKA! — PIKANTERJA!
AJ UWAGA| Kino „Casino* skasowało wyświetlanie radprogram krajowych fiimów - powtórzenia, dodając do

anonsowanego filmu jedynie krótkometrażowy reportaż zagraniczny Pata.

©SAID TTTNSEEST INPE ATKZZORANWY” IMĘ WOKETWĄCZRE LT2TEROAC:TSWWEPOWTENENOKENIEKANIEADIKZECN

Gao" į w-g głośnej powieści „La bataille—Bitwa” Claude Farrere'a.

EZ | Jutro inauguracyjna W rol. gł. ANNABELLA—CHARLES BOYER I INKISZYNOW.
Reż. Mi

meaa premjera! eż. MIKOŁAJ FARKAS.

p W kraju kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca.

Film, który zadziwił Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowicie w Japonii.
świat! Z głosów prasy: Film ten pozostanie na zawsze w pamięci

wielbicieli sztuki Filmowej.

 

 

 

 

DZIS! Film nad fllmy. Największa sensacja świata.
Rekordowa obsedz: HARRY COGPER, Fredric March I Miriam Hopkins w wielkim erotycznym Filmie

„Sztuka Zycia”
'Reżyserja Ernesta Lublcza, twórcy „Parady Miłości''.5.

Na scenie: Komedja MOCNA SZTUKA, udział biorą: Meiska. Jenowski, Borski. — Film ten był wyświetlany w naj-

większem kinie w Warszawie „Światowid* w «ągfi 3-ch miesięcy z kolosainem powodzeniem.
Bilety honorowe i kontramarki bezwzględofe nieważne.

„COLOSSEUM*
QSTROBRAMSKA 5

 "r *WRKWACDYWETY

 

TATSIA!

"DZIŠ OSTATNI:DZIEN! Skrząca się riewyczerpanym humorem | pogodą o rekordowem tempie KOMEDJA francuska pełna

R wdziękui najczarowniejszej muzyki

miodość ma zamówienie
(czyli „MĄŻ WŁASNEJ „MAMY”) Arcyzsba»ns perypetje na tle zagadnienia wiecznej młodości Breste: Urozmalcone do-

datki I świeższe nowiny z całego świata, CENY ZNI

* » Już jutro najweselszy polski film: „12 KRZESEŁ".

 

 PRÓRACIATRi NT IA A

Roxy
Latniska! || i Li) ||KRUPNIK zzeraśeszpzypomocy opie

wy ziełowe-korzennej.
Flakon 1 zł. wystarcza na 1 —3 ikry; wódki.

Sezon od 15 maja. Najsilniejsze kąpiele siarczane
i borowinowe. Leczy choroby stawów, reuma-

Poleca Skład Apteczn:

tyzm, artretyzm, ischias, choroby kobiece. Infor-

Władysława TRUBIŁŁY

„macyj udziela Zarząd, „ __349—24

 

 

WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Teisrsklej).
Tamże wody kolońskie na wagę 78 przecudnych213 pokojowe w willi położonej przy szosie Nie-

i

zapachów.meęńczyńskiej 2, z wodociągiem i kanalizacją, lo-

downią, ogrodem inspektowym i parkiem, oraz|  

 

 

 

 

 

     
 

4 pok. lub część do od-

 

 
stąpienia na lato od za-
raz ul. Filarecka 13 m. 7.

MIESZKANIE
„5 pokoi, woda, zlew,
całkowicie odnowio-
ne, za 80 zł. mies. Za-
rzeczna 28—6,

Łagodny klimat

 

Mieszkanie od 1 maja,
3 pokoje, ładne, duże,
przedpokój i kuchnia, z
ogrodem i kwietnikiem
tanio do wynajęcia. UL
Sołtaniska 22 m. 1, —1

CZCI
Nr. sprawy I. KA. 101/33.

SENTENCJA
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działo się dnia 4 kwietnia 1933 r.
Sąd Apelacyjny w Wilnie Wydział I Karny,

w składzie następującym: Przewodniczący: Sę-
dzia A. Jundziłł, Sędziowie: A, Jodziewicz, D.
Iljin (sprawozdawca), Protokulant: H. Połtowicz
aplikant, w obecności Wiceprokuratora S. Tu-
rowicza.

Po rozpoznaniu na posiedzeniu  publicznem
w Wilnie sprawy z apelacji, złożonej od wyroku
Sądu Okręgowego w Wilnie z dnia 20 stycznia
1933 r. przez mieszkańca m. Wilna, Aleksandra,
syna Franciszka, Bejzymskiego, lat 74, który za to:

że w dniu 6 stycznia 1932 r. w Wilnie, bę-
"dąc redaktorem odpowiedzialnym  czasopi-
sma „Express Wileński', w rozpowszechnio-
nym w ilości 7000 egzemplarzy nakładzie Nr.
6 tegoż czasopisma, znieważył rabina śminy
wyznaniowej żydowskiej w Wilnie — lzaaka
Rubinsztejna przez umieszczenie artykułu pt.
„1000 spalonych talizmanów szczęścia”, za-
wierającego świadomie nieprawdziwe, ośmie-
szające obrządki wyznania mojżeszowego w
postaci drwin z rytuału obrzezania wiadomo-
ści o tem, „że żydzi uważają za wielkie
szczęście, jeżeli mistrz krwawej  ceremonji
zechce zakonserwować zoperowaną skórkę”,
że „wszechwładny pieniądz i tu odgrywa
rolę, ponieważ  spreparowanie  talizmanu
szczęścia z obrzezka kosztuje drogo', oraz
że „w spalonej bożnicy wisiały (skórki) na-
nizane jak paciorki, upiększające przedsio-

nek”,
skazany został, na mocy art. 2 $ 1,255 $ 1i 3

k. k. 32 r. na karę osadzenia w areszcie na prze-
ciąg ośmiu miesięcy, którą to karę w myśl Rozp.
P. Prez. R. P. z dnia 21 października 1932 r. o
amnestji zmniejszono mu o połowę, tj. do czte-
rech miesięcy aresztu, oraz na karę grzywny w
sumie pięciu tysięcy złotych, którą to grzywnę
na zasadzie tego rozporządzenia o amnestji da-
rowano w całości, Wyrok niniejszy ogłosić na
koszt skazanego Bejzymskiego we wszystkich
czasopismach polskich i żydowskich, wydawa-
nych w Wilnie,

Na zasadzie art. 10, 360, 368—370, 489, 499
lit. b, 571—599 k. p. k. art. 2 $ 1,255 8 1 i 3i 54
k. k. z roku 1932, ar: 65 przep. o koszt. sąd. oraz
art. 4 $ 1 lit. b. rozy.. Prez. R. P. z dnia 21 pa-
ździernika 1932 r. o amnestji

Orzekł:
zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Wil-

nie z dnia 20-go stycznia 1933 roku w części, do-
tyczącej wysokości kary pozbawienia wolności,
orzeczonej Bejzymskiemu, uchylić i skazać go na
cztery miesiące aresztu, którą to karę uznać za
darowaną mu wobec amnestji w całości, tytułem
opłat sądowych za obie instancje pobrać od ska-
zanego Bejzymskiego 765 złotych oraz zasądzić
od niego koszty postępowania, w pozostałych
częściach tenże wyrok Sądu I-ej instancji za-
twierdzić. Na oryginale właściwe podpisy.

Za zgodność: Sekretarz (—) podpis nieczyt.

A

 
Odpis.

 

 

Z.KOGUTKIEM
|(MIGRENÓ-NERVOSINĄ

USUWA NAJUPORCZYWSZY

) BÓL GŁOWY
MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPE- PRZEZIĘBIENIA

KÓLEFARTRETYCZNE
STAWOWE, KOSTNE . (5

A LILLEЛа
TABLETEK.

LLS

2 KOGUTKIEM
A i

 

"Kupno |
Sprzedaż |

KUPIĘ
LODOWNIĘ

pokojową w dobrym

| Zarojowiska

Janatojim |
„МОН

 

 
ЛО оаа нн ааr

Piękna przyroda

ZWIEDZAJCIE FRANCJEI]
Zabytki historyczne

Zniżki kclejowe.

OFICJALNE PRZEBSTAWICIELSTWO KOLEI FRAKCOSKICH
w POLSCE

Informacje:

Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 684 £5
oraz wszystkie blu a podróży.

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

+ 15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.

Chory żołądek jest główną przyczyną po-

wstawania najrozmaitszych chorób,=zanie-

czyszcza krew i tworzy zła przemionę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ra LAUERA

jak ło stwierdzili wybitni lekarze, sa ideal:
nym środkiem dla uzdrowienia
usuwają obstrukcję, sq

żołądka,
łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizm i po

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienia hemoroidalne.   reumatyzm i artretyzm.
# ии’\ш Zi. 1.50; podwójne pudełko Zł. 2.50

Sprzedaż w aplekach I drogerjach (skt. aptecznych.)

 

ONAmu
KRYMSKIE

i KAUKASKIE
już otrzymałem

ZWIEDRYŃSKI
WILNO, Wileńska 76

tel. 1224.

791—0

 

 

D
do spizedania o 2-ch
mieszkaniach. 4 i 2 po-
koi z wygodami, poło-
żony o 300 metrów od
ulicy Mickiawicze, plac
450 m. kw. cena 20,060
zł Infarmacje: ul. Mie-
kiewicza 46-9 od 3-4
ppoł. pośredn'etwo wy-
kluczonę. 260 —

Psa iasy  buldog-
bokser, wiek 17/4

r. meść tygrys'a, dyplo=
mowany na wystawie—!
sprzedam. Mortwiłłowska
10—2 (3—5 pp)  257—

Dom
murowany do  sprzeda-
nia ul. Wiwulskiego 29.

261

 

 

 

i LETRISKA. į

GDASTINŲ SSR
LETNISKO, 12 klm. od
Wilna, przy kolei, w so-
snowym lesie. Produkty
na miejscu, dogodna ko-
munikacja. Jagiellońska
9/13, godz. 12—6.

LelnSKU
2 pokoje, weranda, przy
szosie Niemenczyniskiej,
komunikacja autobusem
30 minut. Mickiewicza
15—16, w godz. 10—17.

292—0

LETNISKA
2—3 pokojowe. Majątek
Mesyna. '/: godziny au-
tobusem od centrum na
linji Wilno—Niemenczyn.
Informacje: Orzeszkowa
3, m. 3.

ki НЕЛАЛЕ+
į
4 RÓŻNE

 

Odstąpię
Kawiarnię

w centrum miasta. Ad-
res w Administracji.

 

przyjmuje chorych ma| stanie, tel. 1224.
| cukrzycę. Informacje Mi- 280-0

łowody per Oborniki

Poznańskie tel 15. АМ
54444(1)| kredens kościelny i ma-

jątkowy, szlaban, meble
pluszowe i łóżka. Arse-
nalska 4 m. 9. 287

 

       

i jęci 200|| —777207277115 2 POKOJE | Poszukuję pokoju duże-

dojazdem autobusem, — do OC — į Mieszkania i z utrzymaniem przy in- Do wynajęcia go, słonecznego w cen-
do 300 zł. dowiedzieć się Wileńska 32 m. 4; ‚ 1 pokoje teligentnej i solidnej ro-| 2, 3, 5 pokojowe miesz:| trum. Z wygodami i bal-

dz. 17—19-a 218-—6! `а BZ 1-41] dzinie w okolicy placu| kanie Sierakowskiego 25|konem z užywalnošcią

sak Mieszkanie z 3 pokoi, katedralnego. Dowie-| m. 10. 250—| kuchni. Oferty do Adm.

kuchnią i przedpokojem dzieć się: „Mickiewicza 4 Fokas „Dz. Wi“ dia „E. O",

Najprzedniejszej M E W T (słonecznej, ze wszelkie-| w piekarni od godz. 4 OK p й 280(1)

|‚Ш«›!ц с E mi wygodami do wyna- do Sej. 283 ARON A =m R

Twa Fabryk. «WYSOKA» a TRESC ">. MIESZKANIE dami (radjo, telefon a. | Eleganckich
ėsPa ow. siĘmiesz.| | 72 pokoi, kuchni, sto-| zienka), elegane. umeblo 5 pok \

BLACHĘ OCYNKOWANĄ MIESZKANIE neczne, z elektryczno-|wany Montwliłowska 10-2| ‚ м .

SE Górnosiąskier Ziednoezonych hut 3 pokojowe ze wszelkie-| ścią i ożródkiem ul. Ko-| 3—5 p.p. (domo do wynajęcia, ze wszel-

KRULEWSKA i LAURA mi wygodami (łazienka,| narskiego 40. 145%| | 258— e„wę LA

water) do  wynajęcia.|————— SK MIESZKANIE ' '
oleca ; i-|FOhójsłoneczuy 4 Wygo- SZ! „ | che, w ładnym domu.
ona M. DEULL wia tx cd = RZE daról dowynajęcia Kasz-| do wyasiada 4 ogkójć: Ul. T. Zana AE

Skład mia Zawalna 44. Skład | bocznica|| rzecznego. jaa ето, A al gepaiA ai (4)
miesa. ul. Kilowske 8. tel. 999, wodaazowaco RÓKOKAAWWK| OPRERAAEREKNNANNNAMNNI' dozorcy. 2182

T“ Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, Drukarnia A, Zwierzyńskiego, | 5 owa Nr. 1,

03 = pa

 SKLEP
z urządzeniem do wyna-

sprzeda — zarobi.
Prospekty wysyła bez-
płalnie „Ksawerów” Sp.

Akc. Radomsko.
180—12

SŁUZĄCA
do wszystkiego przyjmie
posadę od zarsz może
również | na wyjazd z
dobrą  referencją. UI.
Pańska Nr. 8-3.

273—

[Obicia(Tajtk)|
Najnowsze rysunki od
ZŁ 120 za rolkę
podwójną wyprzedaż
resztek lepszych ga-
tunków po cenach

berdzo niskich.

K. RYMKIEWICZ
WILNO,

ul. A. Miekiewicza 9.

Otrzymano doży
Transport pantofli

spacerowych | gimna-
stycznych na gumo-
wych podeszwrch —
Q:tztnie nowcści. —

Ceny niskie.
K. RYMKIEWICZ

Wilno, Miękiewieza 9

i wynajęci
gotowy sklep pod za-

kład fryzjerski może być

z pełnem urządzeniem

lub bez. Zamkowa 18,
Dozorca wskaże. 288

JAJA WYLĘGOWE
kur rasowych. Wilno,
ul. Brzeg  Antokolski
Nr. 10, „Klub Hodow-
ców".

  

DO PEWNEJ IMPREZY
w  znanem uzdrowisku
na przeciąg sezonu let-
niego poszukuje się 1500
zł. Zgłoszenia. Wilno,
ul. Garbarska Nr. 5
m. 19, od godz. 4 do 5.

 

Uwadze wynajrnujących

LETNISKA,
pokoje, mieszkanie it.p Il!
Ogłoszenia do DZIEN-
NIKA WILEŃSKIEGO
1 innych pism po cenach
bardro tanich przyj-
m I Biuro Reklamowe
Stefana Grabowskiego
w Wilnie, Garbarska 1,
tel. 82 —2

OSOBA średniego wie-
ku, wdowa po inżynie-
rze, energiczna, z dobre*
mi referencjami, poszu*
kuje pracy przy prowa*
dzeniu pensjonatu. Adres
w Admin. „Dzien. Wil.”

241—1

  

 

  jęcia. Mickiewicza 22.
281(1)

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ.
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