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KAROL JANKOWSKI i SYN
Fabryka Sukna — Biel

ROK ZAŁOŻENIA 1826
Mamy zaszczyt zawiadomić o Otwarciu w pierwszych d

nie przy ul. Mickiewicza 21 telefen 2012. Polecamy na

wełniane dla Pań i Panów, dla Wojskowych, Duchowieństwa i uczącej się młodzieży

Ultiiaatum W. Brytacji,
LONDYN. (Pat). Ministerstwo tychmiast będą wprowadzone w ży”

handlu Wielkiej Brytanji doręczyło cie, Przedewszystkiem Wielka Bry-

wczoraj ambasadorowi Japonji w |tanja wprowadzi kontyngenty mię-

Londynie angielski aide memoire,ma- dzy Wielką Brytanią i Japonją. Po-

jący charakter ultymatywny, Wiel- nadto rząd brytyjski zamierza zmu-

ka Brytanja w nocie tej żąda wypo- sić swe kolonje do wprowadzenia|

wiedzenia się w ciągu trzech dni, kontyngentów dla przywozu japoń*

czy Japonja zgadza się na rozpoczę- skiego. Zarządzenie to będzie dla

cie oficjalnych rokowań na temat Japonji szczególnie dotkliwe, gdyż

wznowienia stosunków handlowych kolonje azjatyckie, afrykańskie, a

na płaszczyźnie ogólno . światowej, zwłaszcza wyspy brytyjskie na Pa-

proponowanej przez kontrahentów| cyfiku są dla Japonji znakomitym

angielskich. O ile odpowiedź japoń-| rynkiem zbytu. Nię ulega wątpliwo-

ska odrzuci tę płaszczyznę, w co|ści, że Wielka Brytanja wkroczy za-

nikt w Londynie nie wątpi, minister|pewnie obecnie w oczekiwany od-

handlu ogłosi we wtorek w parla-| dawna stan wojny handlowej brytyj-

mencie środki odwetowe, które na=: sko-japońskiej.

Minister Hirota o polityce
Japonjj wobec Chin

skiego. Japonja ma nadzieję,że an
tyjapońska kampanja w Chinach
wkrotce wygašnie i Hirota wskazai

na rzekome tendencje w Chinach

TOKIO. (Pat) Minister spraw
zagranicznych Hirota na zebraniu
gubernatorów prowincyj wygłosił
przemówienie, poświęcone polityce
zagranicznej Japonji. Hirota oświad-
czył, że Japonja ponosi odpowie-
dzialność za utrzymen'ż pokoju w
Rzji wschodniej. Życzeniem Japonii
jest terytorjalna nienarnszalność i
zjednoczenie, Chin, które winno
być przeprowadzone właszemi wy-
siłkami odrodzonego państwa chiń-

zmierzające do sprawiedliwej oceny
stosunków japońsko-chińskich. Mo-

wę zakończył oświadczeniem, że

wszelkiego rodzaju działalność za:
grażająca niepodległości państwa

mandźurskiego spotka się ze sprze:
ciwem ze strony Japonii.

 

Rokowania Francji z Sowietami.
PARYŻ. (Pat). „L'Oeuvre', o- becnie jest dyskutowany pewien

mawiając wizytę radcy ambasady układ między ministrem spraw za-

sowieckiej Rosenberga w min. Bar- |granicznych Japonji a prezydentem

thou, zwraca uwagę na to, że w Pa-|republiki chińskiej pod auspicjami

ryżu nawiązano przerwane od Cza:| von Seeckta. Tło tego układu, zmie-

su ustąvienig Paul-Boncoura roko-|rzające niewątpliwie do ustalenia

wania z Sowietami. Dziennik pod-| supremacji japońskiej na kontynen-

kreśla, że jest rzeczą prawdopo-|cie azjatyckim, jest oczywiście dla

dobną, że w rozmowach Rosenber-
ga z min. Barthou poruszona była
również sprawa proklamowania
przez Japonię azjatyckiej doktryny
Monroego i stosunek Japonji do bez
pieczeństwa światowego. W różnych
kołach miarodajnych sądzą, że o-

europejczyków nieprzychylne. Dla-

tego też europejscy mężowie stanu

zaczynają zwracać szczególną uwa-

gę na potajemne porozumienie nie-

miecko-japońskie, skierowane prze-

ciwko Rosji.

Rola księcia Starhemberga.
WIEDEŃ. (Pat.) Weliblatt, dcno-

si, że przez przystąpienie księcia
Starhemberga do frontu ojczyźnia-
nego staje się aktualne połączenie
wszystkich ochetniczych formacyj w

jedną milicję. Komendę naczelną

obejmuje Starhemberg a zarazem po

wierzone mu będzie kierownictwo

nad sportem austrjackim i organi:

zacjami sportowemi młodzeży.

Afera szpiegowskawe Francji.
PARYŻ ;, Władze policyjne

wpadły na trop nowej afery szpie-
gowskiej, aresztując jednego znaj-
bardziej czynnych agentów niemiec-
kich niejakiego Stanisława Kraussa.

Od początku lutego rb. uwagę
władz policyjnych zwracały ogłosze-

niaw dziennikach, w których niejaki
Tworyt ofiarował urzędnikom i ofi-
ceromi pożyczki na dogodnych wa-
runkach. Gdy pewnemu oficerowi
zaproponował zarobienie dużo pie-
niędzy za dostarczenie dokumentów
tyczących obrony państwa, tenże
zgodził się na to, lecz powiadomił o
tem władze, które natychmiast are-
sztowały Kraussa.

Stałą siedzibą szpiega był Am-
sterdam, skąd załatwiał swe sprawy
drogą korespondencyjną.

Między innymi zwrócił się do

Tworyta o pożyczkę pewien oficer

francuski.  Tworyt zaproponował

wówczas oficerowi, że wzamian za

pewne dokumenty, dotyczące obro-
ny państwa, da mu znaczną sumę

pieniędzy. Oficer udał, że się zga-

dza na to i w trakcie spotkanią w

ogrodzie, wręczył Tworytowi pewne

papiery wzamian za pieniądze.

Oficer ostrzegł przedtem wła-

dze francuskie, które natychmiast

aresztowały szpiega. Właściwe jego

nazwisko jest Stanisław Krauss. We

Francji przebywał pod różnemi na-

zwiskami lalszywemi į m. in. uzys-

kał szereg dokumentów od inten-

denta Froge, którego również aresz-

towano,

Krauss będzie wkrótce przewie-

ziony do Belfortu, celem skonfron- 
towania z intendentem Froge.
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odbędzie się

Zebranie
Stronnictwa

Młodych
Narodowego.
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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową й. 4 @. ,
zagranicą 8 zł.

za wierszmilim. tekstesu | wtekście(6lamowe)S8 gr. 28

tekstem (10 lamowe) pe 12 gr., nekroiogi przed tekstam po RB @.

cyfrowa, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Pdministrację dowo'nie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Mr. 86187.

w Niemczech. _ JĄ. MUIMŃSZEM ŹRÓDŁEM ZAKUPÓW
BERLIN, (Pat). Wczoraj nad KONFEKCJI, GALANTERIJI,

środkową Nadrenją przeszia trąbaj
TRYKOTAŻY, BIELIZNY

Trąba powietrzna

niach meja b. r. naszego Składu Fabrycznego w Wii-
znane od przeszło 100 lat najprzedniejsze materjały

| powietrzna, wyrządzając olbrzymie
| spustoszenia. W miejscowości Ober-
| winter szalejąca wichura pozrywała
| dachy z kilkunastu domów. Huragan
| powyrywał z korzeniami setki drzew
| zniszczył doszczętnie okoliczne sady

ROK ZAŁOŻENIA 1226 jestfm W. NOWICKI
Ostatnie

WILNO,
Wielka I

nowości Sezonu, własna

Z poważaniem

KAROL JANKOWSKI i SYN.|.

przeciw przywozówi Jopońskiemu. Ojciec św. do Episkopatu Polskiego.
(KAP). W, odpowiedzi na pismo

hołdownicze Konterencji Episkopatu

Polski, Ojciec św. nadesłał list
własnoręczny następującej treści:

Do ukochanych Synów Naszych:

Aleksandra  Kakowskiego Św.

Rzymskiego Kościoła Kardynała

Presbytera Tytułu św. Augustyna

Arcybiskupa Warszawskiego;

Augusta Hlonda Św. Rzymskiego

Kościoła Kardynała Presbytera Ty-

tułu Najśw. Marji P. Pokoju Arcy-

biskupa Gnieźnieńskiego i Poznań-

skiego oraz do innych Czcigodnych

Braci Arcybiskupów i Biskupów

Polski
PIUS XI PAPIEŻ,

Umiłowani Synowie Nasi i Czci-

godni Bracia, pozdrowienie i Apo-

stolskie Błogosławieństwo.
Zgromadzeni niedawno razem w

tem znakomitem mieście, stolicy

Polski, które w Nas zawsze tak miłe
budzi wspomnienia, Wy, Dostojni

Zwierzchnicy Polscy, zechcieliście

zwrócić myśli i serca Wasze do Nas,

którzy z Opatrzności Bożej zastępcą

, Chrystusa na ziemi jesteśmy, aby dać

(wyraz uczuciom najgłębszego sy-

i nowskiego względem Nas oddania i

i powiadomić Nas o Waszych licznych

ji ważnych decyzjach, które roztrop-

| nie powzięliście po pracowiiej wspól

nej naradzie. Wszystko to zaś coście

we wspólnym liście niedawno ogło-

sili, było Nam bardzo miłem. Z tego

bowiem mieliśmy nowy i wspaniały

dowód tej zgodności zdań i decyzyj,

która Was wszystkich ściśle jedno-

czy i od której nie odstąpicie na-

pewno nigdy i z żadnej przyczyny,

nietylko w głoszeniu świętych praw

i urządzeń, ale również i we wspól-

nem Waszem działaniu dla ich obro-
ny i przywrócenia im należytego

miejsca. Nie jest Wam wcale taj-
nem, Ukochani Synowie i Czcigodni

Bracia, z jakiem zadowoleniem, z

jaką troską ojcowską i zaintereso-

waniem dowiedzieliśmy się o tem,

co rozważyliście i coście postano-

wili dla utrzymania w całości wiary

katolickiej w obecnych warunkach

w Polsce, a jednocześnie dla ochro-

ny i poparcia wszelkiej akcji reli-

gijnej wśród poszczególnych wier-

nych, w stowarzyszeniach  kato-

lickich i w społeczeństwie. Przede-

wszystkiem z przyjemnością dzię-

kujemy Wiam za Waszą gorliwość
pasterską, jaką okazaliście w usil-

nych staraniach, aby obfite owoce
tego roku świętego, szczęśliwie się

kończącego, jaknajdłużej trwały,

rozpowszechniając zasady 1 mnożąc

sposoby wykonania miłosierdzia, na-

wołując powierzony sobie lud do
częstszego uczęszczania i gorliwego

przyjmowania Sakramentów św.
oraz do udoskonalania coraz bar-
dziej życia chrześcijańskiego. Wiel-

ce się do tego przyczyni i Wasz list

wspólny, w którym poważnie na-

pomnieliście wiernych, aby strzegli

się złych obyczajów, niestety wpro-

|wadzonych w życie, oraz pierwszy
Synod krajowy. któryście trafnie

zapowiedzieli na miesiąc maj roku
przyszłego.

Niech to Bóg łaskawie sprawi,

by ten szlachetny Naród ochotnie

usłuchał głosu swych Pasterzy i zro-

zumiał go dobrze i w całej pełni.

Wszak przez złe obyczaje nędznie
upadają nawet najsilniejsze i najkul-

turalniejsze narody.
Przepięknie zaś napisaliście, że

męstwo i siła każdego narodu tak,

jak i poszczególnego człowieka,

opiera się na czystości obyczajów, i

że jedynie prawa Boże tak jak je

podaje ; objaśnia Kościół, wierny

tłomacz woli Bożej, mogą sprawić,
że narody, powróciwszy znowu do

| Boga, osiąśną pokój, siłę i dobrobyt.

| Prócz tego jesteśmy Wam wdzięczni

 

 

wiązek pasterski, który ciąży w

całej peini na biskupach i innych

|podwładnych im duszpasterzach,

\
I

czy to w szkołach, czy w inrych za-
kładach i stowarzyszeniach, zarów-

no w całkowicie katolickich jak i

publicznych, w myśl ostatnich umów

zawartych między Stolicą św. a

Polską, oraz jak tego wymaga obo-

Stąd też cieszymy się, że Rząd Wa-

szego kraju roztropną swą decyzją

zmieniając przez siebie ustanowione

prawo o stowarzyszeniach, uznał

do zaszczytnego i niezmiernie ko-

rzystnego apostolatu, który tak bar-

dzo leży Nam na sercu i tak radosne

dla Was co do owoców rokuje na-

dzieje. Skoro więc w tych sprawach

władza państwowa, drogą bardzo

uprzejmych rozmów, „doszłą do po-

rozumienia z Episkopatem, uważa-

my to za dobrą wróżbę i oznakę

pewnej na przyszłość normy wspól-

nego postępowania zgodnego z obu

stron; norma ta jeśli będzie trwała

nienaruszona, przyniesie bardzo wie

le dobrego. Oby też jaknajprędzej

zgodnie zostały zakończone per-

traktacje i debaty, które już przed-

tem władze Rzeczypospolitej roz-

poczęły z Episkopatem t. j. zKo-

misją, na której jeszcze dotychczas

spoczywa powierzone jej przezNas

zadanie wykonania  konkordatu.

Dopiero bowiem w chwili, gdymię-

dzy władzami kościelnemi a pań-

stwowemi nastąpi zupełne porozu-

mienie, wysiłki wszystkich i starania
zwrócą się do wspólnego celu i wte-

Państwa również będzie to przyczy-

ną wzrostu wszelkiego dobra i po-

myślności.

i pola. Kilka holowników na Renie
rzuconych zostało na brzeg. Rów-
nież silna burza, połączona z pioru-
nami, przeszła nad Berlinem, wyrzą-
dzając znaczne szkody,

WALKI W YEMENIE.
LONDYN. (Pat). Z powoduprzer- |do ostatniej kropli krwi. Wojska Ibn

wania komunikacji telegreficznej z|Sauda wzięły do niewoii pewną ilość
Yemenem trudno jest sprawdzić au-|of'cerów etureckich, służących w
tentyczność wiadomości, napływeją-!armji Yemenu. Uchodźcy z miesta
cych z frontu walki. Według pogło-| Hodeidah twierdzą, że wszyscy cu-
sęk, jakie nadeszły z Kairu, stano: |dzoziemcy, którzy tam mieszkali w

wisko imama Yemeru jest poważnie liczbie 300 osób, zostali przewiezieni

zachwiane. lmam zwrócił się z orę- ina wyspę Kormoran. Wojska Ibn
dziem do świata muzułmańskiego,|Sauda zajęły Hodeidzh.
żądając,. by wysłano do Hedžasu KAIR. (Pat). Pogłoski o śmierc
przedstawicieli świata muzułmań:|imama Yemenu przyb'sać należy

wytwórnia OBUWIA

50% zaoszczędzi każdy 50%

 

ody

wiele praw i pożytków  stowarzy-| skiego, celem skłonienia Ibn Sauda |temu, że imam na wiadomość, że

szeń, które prowadzą Akcję kato- |do zaprzestania dalszego posuwania |dwaj jego synowie doznali klę=

licką, zwłaszcza że ona się odnosi;się w głąb kraju. Imam oświadczył jski ze strony; Ibn Sauda, wpadł

na posiedzeniu redy wojennej, że
postanowił bronić stolicy Yemenu

- Włoskie okręty wojenne do Hodeidah.

RZYM. (Pat) Wobec niepokoją-
cego rozwoju wypadków na półwy-
spie arabskim w związku z wojrą
pomiędzy królestwem Hedžasu a
Yemenem 3 okręty wojenne wło-
skie, stacjonowane na Morzu Czer-
wonem, skierowane zostały do Ho-

Wrażenie zwycięstwa ibn Sauda.
' PARYŻ (Pat), Wiadomości o lić angielską koncepcję sjonistycz-

(zwycięstwie Ibn Sauda, sułtana ną, gdyż Ibn Saud niewątpliwie bę-
Hedżasu, komentowane są z dużem dzie zdania, że Palestyna, zamiesz-

zainteresowaniem przez prasę fran-, kała w znacznej części przez Ara-

cuską. Pisma uważają, że zwy-|bów, powinna być przyłączona do

cięstwa te pozwalają przypuszczać,|wielkiej Arabji Zwycięstwo Ibn

że wkrótce mogą nastąpić dążenia Sauda może mieć również pewne

ruchu panarabskiego, które, zdaniem| echo w Egipcie. Dziennik podkreśla,

„La Republique'" grożą Anglii utra-|że w ten sposób całe imperjum ko-

w długotrwałe omdlenie.

deideh. Zarządzenie to ma na celu
obronę życia i mienia obywateil
włoskich. Agencja Stefaniego poda-
„je, že na wybrzeżu Morza Czerwo
nego są zaangażowane bardzo po
ważnie interesy włoskie.

   
tą całej Arabji, a może i Iraku, sta-| lonjalne Wielkiej Brytanji znajduje

dy nietylko dla Kościoła ale įzy |

Co się tyczy pozostałych rozwa-.

nowiące, jak wiadomo, lądową dro- |się w niebezpieczeństwie.

gę do Indyj. Może to również oba-

 

„Ekipa pewnych ludzi” Stawiskiego.
PARYŻ (Pat), Zeznania wspól-

'nika Stawiskiego sekretarza Roma-

nego Franklin-Bouillona, który dziś
ostro zaprotestował przeciwko mie-

Rolaeda Ka kaa
Н A 5 “.prasę prawicową.  Romagnino ze-
ka rasi iaisKo IS aa, że Stawiskiusiłował wyzyskać

oazy BK ak aso niai[S stosunkipolityczne nietylko do,

AS y WODE |lokaty bonów, iecz chciał stworzyć

szaniu go do afery narówni z ka-

naljami opłacanemi przez Stawis-

kiego 1 Romagnino. Prasa prawi-

cowa uważa, że Romaśnino pragnie

skompromitować głównie byłego
wień chcielibyśmy dodać jeszcze

Nasze życzenie, aby jaknajprędzej

zaczął się ukazywać dziennik w peł-

ni katolicki, jakoże w naszych cza-

sach rzecz taka, co wszyscy dobrze

rozumieją, wydaje się bardzo po-

trzebną we wszystkich krajach.

Tymczasem jako zadatek darów nie-

bieskich i oznakę Naszej wielkiej

miłości, udzielamy Wam, ukochani
Synowie Nasi į Czcigodni Bracia,
oraz owczarni Wam powierzonej w
Panu Apostolskiego Błogosławień-

stwa, o które prosiliście, a które, jak
mamy nadzieję, postanowienia Wa-
sze umocni, prace Wasze uczyni

obfitującemi w radosne owoce i po-
ciechy 1 sprawi, że zbawienny postęp

duchowy, dobro poszczególnych
diecezyj, pomyślność i chwała tego
zacnego i wiernego Narodu, szcze-
gólniej przez nas umiłowanego со-
raz bardziej będą wzrastały.

Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia
1 kwietnia, w uroczystość Zmar-
twychwstania Chrystusa Pana, roku
1934, a trzynastego Naszego Ponty-

ekipę pewnych ludzi, na których ministra finansów Bonneta. „La Li-

mógłby się oprzeć przy realizacji|berte* domaga się, aby były mini-

wielkich planów. Wymieniając zna- ster złożył wyjaśnienia w tei spra-

ne osobistości, z którymi utrzymy-| kie przed komisją lub sędzią śled-

wał Stawiski stosunki, Romagnino

Masoni ratuj

PARYŻ (Pat). Parlamentarna ko-
misja śledcza do zbadania sprawy
Stawiskiego opracowała po burzli-
wych obradach rezolucję w sprawie
byłego szefa prokuratorji departa-
mentu Sekwany Pressarda. Więk-
szością głosów stwierdzono, że Pres-
sard nie popełnił czynu niehonoro-
wego, jednakże ponosi odpowiedzial-
ność za wielokrotne odraczanie roz-
prawy przeciwko Stawiskiemu a
tem samem umożliwił  oszustowi
ukrywać się przed wymiarem spra-
wiedliwości. W! 2-ej części rezo-
lucji jest mowa o różnicy zachodzą-
cej między dwoma raportami pre-
zesa sądu kasacyjnego Lescouve.

 

 fikatu.
PIUS XI PAPIEŻ.

TATSIATTTTANKISTKAIIA LDSS

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dnia 6 go maja 1934 roku w sali przy ul. Orzeszkow:j 11

Sekcja właścicieli drobnych i średnich”nieruchomości przy Stron-
nictwie Narodowym

zwołuje па godz. 12,30

WIEC WŁASCICIEL! NIERUCHOMOSCI
na którym poseł na sejm Mikołaj Osada, wiceprokurator Sądu Apelacyj-

nego w Wilnię w stanie nieczynnym wygłosi referat p. t.

4Kwestja mieszkaniowa».
Poseł Osada znawca sprėw vłesności nieruchomej miejskiej mówić będzie o środ

kach, które powinny być zastosowane ze szczególnam uwzględnieniem potrzeb wła-

aności nieruchomej w Wilnle—to też właścicieje powinni we własnym Interesie stawić

Pierwszy raport był pobłażliwy a |jza Wasze troskliwe zabiegi co do

należytego wychowania młodzieży, Zaproszenia wydaje Sekretarjat przy ulicy Orzeszkowej Nr. 11.
się licznie na wiec.

— Wstęp wolny.

/

czym.
wymienił też nazwisko dzgątówa- |,

ą Pressarda.
Burzliwe posiedzenie komisji pariamentarnel.

| drugi wyjątkowo ostry. Komisja za*
rzuca, że Lescouve nie wziął pod

uwagę zeznań ważnych świadków.

Rezolucję tę postanowiono przeka-

zać wraz z odpowiedniemi doku-

mentami ministrowi sprawiedliwości,
To orzeczenie komisji spotkało się
z burzą protestów i ostrą krytyką

ze strony prawicy, która nazywa

rezolucję skandalem.

"Znów nagła
śmierć,

PARYŻ (Pat). Prasa zwraca
uwagę na nagłą śmierć pani Chat-
tencourt, żony zamieszanego w afe-
'rze Stawiskiego kiniarza Migeone,
| znanego pod pseudonimem de Chat-' S :
| tencourt. Migeone był przyjacielem
„adwokata Gibaut - Ribaut. Śmierć
nastąpiła w dość podejrzanych oko-
|licznościach w willi Mosnes w oko-

 
licy Tours. Trzej lekarze wezwańi
nie są zgodni co do przyczyny
śmierci. „Paris Soir“ twierdzi, że

 

śmierć została spowodowana zaży-
ciem zbyt silnych proszków nasen-

j|nych, tembardziej, że znaleziono
pudełka po proszkach.

 

 

tzy w bony jalmažnioe „„Caritasa“
już zaopatrzyłń się?



| przeciwnie, zamiast ulgi, 

„a

Po zniżonych cenach.
(W miarę jak kryzys coraz bar- jby nie formalności i nieodzowne wy-

dziej gnębi nasze  kupieciwo, tem;datki uboczne z tem wszystkiem

częściej ukazują się w pismach ogło-
sklepowychszenia, w wystawach

szyldy tej treści: „Wyprzedaż po
zniżonych cenach“, „Po znacznie

zniżonych cenach”, Wyprzedaż cał-
kowita etc.

Szczerze mówiąc, nie mam do

podobnych ogłoszeń wielkiego zau-
tania, ale nie o to chodzi.

System „sprzedaży po cenach
zniżonych' przejęły ostatnio nasze
organy skarbowe z takim skutkiem,
że obywatelowi skóra cierpnie i
włosy powstają na głowie, gdy tylko
usłyszy o jakichś nowych, projekto-
wanych „ulgach i „zniżkach”.

Przykładów tego moślibyśmy
przytoczyć szereg; ograniczymy się
do kilku, wyrwanych na chybił tra-
fił z różnych dziedzin naszego życia
gospodarczego.

(Więc przedewszystkiem klasycz-
nym przykładem jest tak zw. „Usta-
wa scaleniowa o ubezpieczeniu spo-
łecznem'. Gdy na początku 1933 r.
zaległości wszystkich rodzajów u-
bezpieczeń osiągnęły sumę 250 milj.
2., ze strony rządu powstała inicja-
tywa przyjścia z „pomocą dłużni-
kom ubezpieczonym. Pod tem wła-
śnie hasłem opracowana została wy-
żej wspomniana „Ustawa scalenio-
wa”, ogłoszona dn. 28,III 33 r., która
nie tylko miała znacznie odciążyć
brzemię ciążące na płatnikach, ale w
dodatku bardzo skomplikowaną ma-
nipulację znacznie uprościć. Rezul-
tat zaś był taki że, jak przyznaje
nawet prasa prorządowa, ustawa
scaleniowa nietylko nakłada nowe
obowiązki i ciężary na płatnika, ale
w dodatku tak jest obszerna i skom-
plikowana, że orjentacja w jej prze-
pisach nawet dla wprawnych urzęd-
ników skarbowych jest niezmiernie
utrudniona, cóż dopiero dla prze-
ciętnego płatnika. Jednakże niezna-
jomość lub niewłaściwa interpretacja
przepisów tej ustawy naraża praco-
dawców na straty  malerjalne,
względnie na sankcje karne.

Tak przedstawiają się „ulgi' w
dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

A oto inny, charakterystyczny
przykład. Jak wiadomo, wobec gło-
du mieszkaniowego, który zwłaszcza
w pierwszych latach po wojnie do-
tkliwie dawał się odczuć, w celu za-
chęcenia drobnych kapitalistów do
lokowania swych oszczędności w
budownictwie, zwolniono nowe do-
my od podatku od nieruchomości na
przeciąg lat 15. Ustępstwo było bar-
dzo znaczne, jak się jednak tui
ówdzie sprawa przedstawia w prak-
tyce, o tem świadczy między innemi
przykład Sosnowca, gdzie w tym ro-
ku wszyscy bez wyjątku właściciele
nowych domów otrzymali wezwania
urzędu skarbowego o zapłacenie
podatku od nieruchomości. Kiedy
zdziwieni i zaniepokojeni zwrócili
się do czynników miarodajnych z
interpelacją, wyjaśniono im co na-
stępuje: że wezwania o zapłacenie
podatku „są tylko zwykłą formal-
nością', Zgodnie z artykułem 12
ustawy z dn. 24 marca 1933 ulgi po-
datkowe od nowozbudowanych do-
mówi mogą być zastosowane po zgło
szeniu do urzędu skarbowego indy-

 widualnych podań właścicieli, Wy-
nika stąd, że ma nowowzniesione

domy będą nakładane co roku nor-
malne podatki i co roku właści-
ciele tych domów będą zmuszeni
składać podania o zwolnienie, Że
podobne podanie musi być opłaco-
ne — samo przez się rozumie się.
Ponadto właściciele obowiązani są
przedstawić urzędowi  skarbowemu
zaświadczenie z magistratu, kiedy
dom. został wykończony i na jaki cel
jest użyty. Za takie zaświadczenie
pobiera magistrat opłatę w wyso-
kości 8 zł. 30 gr. A ileż sama iormal-
ność wymaga zabiegów, czasu, pisa-
niny, lataniny, wystawania godzina-
mi w ogonkach!

Kiedy przed pięciu mniej więcej
wiekami dworzanie króla Jagiełły,
podczas postoju srodze pokrzywdzili
„włościan, król kazał tym hojnie wy-
nagrodzić stratę, królowa zaś Ja-
dwiga miała powiedzieć: „a któż im
za łzy zapłaci”. Z równą słusznością,
choć mniej poetycznie, mógłby dziś
każdy polski obywatel powiedzieć:
„kto nam zastracony czas zapłaci?”

IW sferach tak zw. „miarodaj-
nych dużo ostatniemi czasy mówi
się o konieczności przyjścia z pomo-
cą wsi, zagrożonej ostateczną ruiną,
Wydano w tym celu już szereg za-
rządzeń, cóż — skoro rezultat ich w
praktyce nie tylko nie odpowiada
zamierzonemu celowi, ale wręcz

przynosi
on nowe tylko obciążenia.

Jedną z gałęzi rolnictwa, bardzo
u nas zaniedbaną, a jednak bardzo
korzystną, zwłaszcza w mniejszych
gospodarstwach, jest pszczelnictwo.
Rząd, w zrozumieniu tego, postano-
wił. przyjść „z pomocą” pszczela-
rzom, ofiarując im cukier na dokar-
mianie pszczół na wiosnę, po cenie
„znacznie znižonej“. Jak wiadomo,
w sprzedaży detalicznej cukier u nas
kosztuje około 1 zł. 40 gr. za kilo-

gram. Pszczelarze mogą go otrzymać
za pół ceny. Byłaby to istotnie bar-
dzo pożądana i celowa pomoc, gdy-

  

związane.
Więc przedewszystkiem trzeba

ztożyć podanie do gminy, oczywiście

należycie opiacone (i zi.j. Gmina

wydeieguje po niejakim czasie (nie-

kiedy — po czasie) policjanta, który

stwierdzic ma ilość uli, gdyż od tej

ilości zależy, ile pszczelarz ma pra-

wo otrzymać cukru po cenie шфо-

wej: mianowicie po dwa kg. naul.

Ponieważ nasza wiejska policja w

niestychany sposób przeciązona jest

najniepotrzebniejszemu w świecie

tunkcjami, zwiaszcza z zakresu sta-

tystyki, więc zdarza się, iż przedsta-

wiciel władzy nie jest w stanie przy

jechać (niekiedy kilkanaście lub

więcej kilometrów), by osobiście,

urzędowo stwierdzić, że Piatruk

bBiadula ze wsi Głodomory jest isto-

tnie i faktycznie szczęśliwym posia-

daczem przypuśćmy trzech pszczel-
nych uli, posiada przeio prawo doj
otrzymania 6 kg. cukru „po zniżonej |

cenie”. W, takim wypadku, po otrzy-|

maniu „odnośnego zawiadomienia

z gminy, może pszczelarz zaprosić
kilku wiarogodnych (pełnoletnich,

sądownie nie karanych, piśmiennych

etc.) sąsiadów, którzy sporządzą od-

powiedni akt, wyślą go do gminy, ta
zaś po niejakim czasie i diuższem
molestowaniu wyda odpowiednie
świadectwo. Na tem jednak nie ko-
niec formalności, to dopiero począ-
tek. Mając tedy poświadczenie gmi-
ny, nie można zwracać się indy-
widualnie do urzędu akcyzy o
wydanie odpowiedniej ilości cukru
po cenie zniżonej, trzeba to robić
zbiorowo, za pośrednictwem towa-
rzystwa pszczelarskiego lub jego fi-
Iji. Ponieważ te filje rzadko są roz-
rzucone po kraju, więc np. pszcze-
larz z pod: Mołodeczna, lub innej ja-
kiejś Drui, czy Brasławią musi w
tym celu pojechać do Wilna, zapisać
się na czfonka iowarzystwa, przy-
tem załatwić odpowiednie formal-
ności i opłaty: wpisowe, człomkow-
skie i t. d, Dopiero po tem wszyst-
kiem wiadze lowarzystwa biorą
sprawę w swoje ręce, skierowują
podania swych czionkow do mini-
sterstwa, munisterstwo, po dokiad-
nem zbadaniu, zwraca się z odpo-
wiedniem żądaniem do giownej dy-
rekcji wszystkich cukrowni, aż w
końcu po niezliczonych iormalno-
ściach 1 zapisaniu caiych wagonów
papieru, przychodzi cukier w wor-
kach zaplombowanych do fowarzy-
stwa, ewent. jego filji Atoli Тома-
rzystwo niema prawa zdjąć plomb,
wi celu rozdania cukru swym człon-
kom, musi zawiadomić akcyzę, któ-
ra deleguje swego urzędnika. Na ten
wielki moment muszą być zebrani w
lokalu Towarzystwa wszyscy retlek-
tanci, urzędnik akcyzy zdejmuje z
worków plomby i w jego obecności
cukier zostaje rozdany pszczela-
rzom, według posiadanych przez nich
świadectw, po dwa kg. na ul. Nie
potrzeba dodawać, że opłata, po 70
śr. (w tym roku 68 gr.] musi być
znacznie wcześniej zgóry uiszczona.

Na tem jeszcze nie koniec. Rząd,
w obawie, by pszczelarz broń Boże
nie użył łyżeczki tego cukru dla sie-
bie lub swych dzieci do herbaty
(„cukier krzepi!') wydaje ten cukier
tylko denaturowany, dodając
doń 10 proc. trocin. Trociny te idą
razem z cukrem na wagę, a więc ce-
na wynosi taktycznie 10 proc. wię-
cej, nie licząc wszelkich związanych
z tem wydatków, kilkakrotnych wy-
jazdów do gminy, do miasta, straty
czasu etc. Nawiasem dodać należy,
że według przepisów, jako dodatek|
zanieczyszczający służyć mają tro-|
ciny specjalnych gatunków drzewa,|
np. klonu, jako nieszkodliwe. Bywa-
ły jednak wypadki, że w braku prze
pisowych dodano trocin dębowych.
Dąb, jak. wiadomo, zawiera garbnik,
od którego wyginęły całe pasieki.

Tak w rzeczywistości przedsta-
wia się sprzedaż cukru dla pszczół
„po zniżonych cenach”.

Tymczasem nierogacizna angiel-
ska pasie się na najczystszym, ро!-
skim cukrze, bez żadnych dodatków,
bez żadnych zabiegów i formalności,
po 12 gr. za kilogram, co w przeli-
czeniu na przedwojenną walutę wy-

 
, kredyt trochę mąki, kaszy, czy ziemniaków,

DZIENNIK MILENSKI

z prasy.
Ruina,

Czytelnikom naszym, stykającym
się ze wsią, znana jest nędza naszej
wsi wileńskiej. Ale — jak się oka-
zuje — nie tylko u nas szerzy się
nędza. O czemś podobnem donosi
ludowy „Piast* (Nr. 24) z różnych
miejscowości Małopolski. Korespon-
dent tego tygodnika pisze ze wsi
„Gwozdziec':

„W obecnei chwili nie posiadamy tyle

zboża aby wystarczyło na życie du nowego

i na zasiewy wiosenne, a przeważnie 3/3

ludności musi kupować, ażeby wyżyć do no-

wego, a co gorsze, nie ma zaco kupić, prze-

to ludność naszej gminy znajduje się w
skrajnej nędzy.

Odżywianie się wsi w porównaniu z

dawniejszemi latami pogorszyło się od 1932

roku o 50 proc., gdyż w dawniejszych cza-

sach na przednówku mógł każdy, dostać na

a dziś kredyt zamknięty, ludność rzucona

na pastwę losu, wskutek czego kradzieże
rosną i stają się plagą mieszkańców gminy”.

Nielepiej przedstawia się przed-
nówek w Palešuicy pod Zakliczy-
nem:

„Wioska nasza posiada przeszło 100
numerów, z których może pięciu gospoda-

rzy ma wyżywienie do nowego zboża, a

reszta żywi się przeważnie samemi ziemnia-

ruina...

której niema nawet za co kupić bo jest za
droga. Ludność chodzi obdarta i bosa, jed-

nem słowem skrajna nędza i głód, podatki,
asekuracje, grzywny w terminie trzeba pła-
cić, bo zaraz przychodzi komornik, rosną

koszty, a skąd wziąć pieniędzy na naszych

lichych zbyrkach?
Lepiej było

czasów”.

Złote czasy we wsi Złota:
„Wieś znajduje się w największej nę-

dzy, dziś soli używa się już tylko w za-

możniejszych domach, cukru nie widzimy

nawet na największe święta, bo niema za

co kupić”.

Wieś Niedzieliska nad Wisłą:
„Rok 1933 był urodzajny, piony były

obfite, niestety ludność zmuszoną była na
jesieni wyzbywać się zboża żydom za bez-

cen, z powodu obciążenia różnemi wydatka-

mi i długami, nie mówiąc już o egzekuto-

rach i komorniku.
Wiele rodzin obywa się bez soli, nafty

i mydła, zapałki łupie się na cztery części,

wielu gospodarzy łamie sobie głowę, czem

obsiać na wiosnę rolę, a jeszcze gorsze, jak

dożyć do nowego, bo nikt nie ma gotówki,
a żydzi nie kredytują, jak dawniej.

Q poprawie nie można myśleć, bo nikt

nie kupuje nawozów sztucznych, nikt nie

czyni wkładów, ulepszeń, budynki niszczeją,

nie doczekać się takich

 kami, a 1 tych nie starczy do obsadzenia i

wyżywienia.

A tu coraz większe ciężary na nasze

barki spadają, coraz to większe nakładają

podatki i daniny gminne, długi i procenta,

któremi jesteśmy przeciążeni i w niemożno-

ści spłacania tychże z powodu obniżenia

cen inwentarza żywego, słomy, siana itp."

Wieś Połom Mały:
„Zboża wielki brak, ludność żywi się prze-

ważnie ziemniakami, nieokraszonemi solą,

Zaległośc

Dr. Jerzy Michalski, były minister
skarbu, obecnie prołesor politechniki war-

szawskiej na łamach tyg. „Miasto Polskie”

omawia gruntownie sprawę zatrważającego

wzrostu zaległości w podatku od nierucho-

mości miejskich.

Dr. Michaiski wywodzi: Chcąc krytycz-
mie ocenić stan i wzrost zaległości pewne-
go podatku w pewnym okresie czasu, na-

leży wziąć pod uwagę 3 elementy;

1) przypis podatku (wymiar), 2) wpły-
wy do kasy państwa i 3) zaleglosci końco-

we; te 3 czynniki, analizowane łącznie w

pewnym kolejnym okresie czasu ze stano-

wiska ich dynamiki, dają względnie do-

kiadny obraz istotnego stanu rzeczy.

Na podstawie wglądu w urzędowe ma-
terjały statystyczne można stwierdzić, ce

następuje: ь

W. dniu 1 kwietnia 1931 wynosił przy-
piis państwowego podatku od nieruchomo-
ści miejskich — bez zaległości — kwotę

59.0 milj. zł.;
Wpłata podatku do Kas Państwa 524

milj.
Zaległości końcowe 30.1 milj.
W dniu i kwietnia 1932 przypis j. w

58,1 mili,
Wpłata j. w. 49.8 milj.

Zaległości j. w. 36.7 milj.

W dniu 1 kwietnia 1933 przypis j. w

66.5 milj, у
Wpłata j. w. 53.6 milj.

Zaległości j. w. 48.6 milj.

milj.
A więc, podczas gdy 1/4 1931 zaleg-

łości wynosiły prawie połowę całorocznego

przypisu, to z końcem r. 1933 byty niemal

już równe kwocie całorocznego wymiaru

(przypisu)!

Jeżeli się doda, że omawiane tutaj za-

ległości wynosiły:

w dniu 1/4 1927 — 15,6 milj. zł.,

w dniu 1/4 1931 — 30,1 milj. zi,

a w dniu 31/12 1933 — 65,888.00 zł., tj.

że w 4 leciu 1927 — 1931 wzrosły o 15 milj.

zł a w następnym 2-leciu i 9 miesiącach
przeszło 2 razy więcej — o 35,8 milj. zi, to

łatwo sobie z tych cyfr i tej wprost już za-
trważającej ich dynamiki odtworzyć obraz
stanu domów mieszkalnych w Polsce i sy-
tuacji finansowej ich właścicieli.

Aby zaś uzyskać porównawczy — ро-

gląd z omawianego tu stanowiska na sytu-

ację właścicieli realności miejskiej z jednej

strony, oraz na sytuację właścicieli grun-
tów, zakładów przemysłowych i  handlo-

wych tudzież osób płacących podatek do-

chodowy z drugiej strony, a to w tym celu,

aby nasz pogląd był pełniejszy i wszech-

stronniejszy, należy jeszcze porównać z so-

bą stan i wzrost zaległości w podatkach nosi 1 kop. za funt.
J. 0.

ŁÓDŹ (Pat.) W dniu 3-V w Ła-
sku przy ul. Kilińskiego wywiązała
się bójka pomiędzy grupą żydów
i chrześcijan. W wyniku bójki je-
den z uczestników został dotkliwie
poturbowany. W związku z tem ze-

MOSKWIA (Pat). Lotnicy so-
wieccy nie ustają w pracy związanej
z ewakuacją rozbitków Czeluskina. | Lotnik Swietogorow wystartował z!
zdążającego do zatoki Opatrzności
statku Stalingrad ; doleciał do za-|
toki Opatrzności, skąd poleci naj

państwowych: gruntowym, przemysiowym i

ALSS KITEKAT aš A iii i AWAKE IIS

Zajścia z żydami w Łodzi.
brał się większy tłum przed domem,

gdzie skryli się sprawcy pobiciai

począł wybijać szyby w oknach.

Policja przywróciła prządek, are-

sztując 4 sprawców pobicia.

 

Dalsza ewakuacja rozbitków «Czeluskina».

wrzyńca. Stalingrad posuwa się w

kierunku północnym. Smoleńsk jest

w dalszym ciągu trwięziony przez|

lody. Prófesor Schmidt opuścił
Alaskę i znajduje się obecnie w dro-

dze do San Francisco.
 

przylądek Wellen, by zabrać stam-
tąd w drodze powrotnej 7 rozbit-
ków. Lewoniewski w: najcięższych
warunkach atmosferycznych pole- ciał z Wellen do zatoki św. Wa**

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

W/ dniu 31 grudnia 1933 zaległości 658

nawet płotu niema za co poprawić, nikt nie

, kupi maszyny, młocarni, cieczkarni, nawet

na nową kosę nie stać rolnika, a o kupnie
| ubrania, obuwia niema mowy, łata na łacie,

| buty od święta i niedzieli. Ruina w całej

pełni”.

Ruina — następstwo „radosnej
twórczości”. Tylko dlaczego właśnie
naibiedniejsza wieś polska ma za nią
płacić?

 

i podatku
od nieruchomości miejskich.

dochodowym z jednej strony — ze stanem

i wzrostem ich w podatku od  mieruch.

miejskich.

Tablicę taką porównawczą, obejmują-

cą okres od dnia 31.3 1932 do dnia 31,12

1933, podaje p. Wł Englicht w artykule:
„Probiem zaległości  podatkowych* w

„Czasie”, Z tablicy tej okazuje się, że w
powyższym okresie, obejmującym niecałe
dwa lata, zaległości podatkowe w dn. 31.12

1933 wynosiły, biorąc stan z dnia 31.3

1932 za 100 proc.:

W państwowym podatku  przemysło-

wym 112,9 proc, dochodowym 116,1 proc.,

gruntowym 140,1 proc., od nieruch. miej.

179,5 proc.

To znaczy, że w ciągu niecałych ostat-

nich 2 lat — 31.11 1932 do 31.XII 1933 —

wzrosły zaległości w podatku  przemysło-

wym o 12,9 proc., dochodowym o 16,1 proc.,

gruntowym o 40,1 proc, zaś z podatku od
nieruch, miejskich o 79,5 proc. Te ostatnie

wiodą w ten sposób prym w dziedzinie za-
ległości państw, podatków bezpośrednich w

Polsce.
Jeżeli do powyższych uwag dodać, że

wspomniana wyżej kwota 65.888.000 zł.

przedstawia zaległości w podatku państw.

od nieruch, miejskich netto na dzień 31,XII

1933, do czego jeszcze dochodzą następują-
ce akcesorja, odrębnie księgowane, wzgl.

budžetowane:

1) 10 proc. dod. kryzysowy,

2) ok. 12 proc. odsetki zwłok i koszta

egzekucji, oraz

3) zaległości w dodatku komunalnym

do państw. podatku, wynoszącym przypusz-

czalnie połowę ogólnej kwoty państwowej,

okaże się, że w dniu 31.XII 1933 łączna su-

ma tych zaległości podatkowych, państwo-
wych i samorządowych, wynosi kwotę ok.

120 miljonów zł., tj. niemal 200 proc, kwoty

ostatniego wymiaru państwowego.

Nadchodzi czas, ażeby stanem nieru-
chomości miejskiej zająć się w Polsce po-
ważnie, sumiennie i objektywnie. Chodzi

bowiem o dużą część majątku narodowego

Centralnego Związku
polskiego podaje niezmiernie
resujące obliczenie, jak wiele wy-
niosły obciążenia na ubezpieczenia
społeczne w Polsce od r. 1926.

(W; poszczególnych latach ciężary
na rzecz ubezpieczeń społecznych
przedstawiały się następująco: w
1926 r. zapłaciło społeczeństwo na
rzecz ubezpieczeń zł. 309 miljonów,
w 1927 r. — juź zł. 416,7 miljonów,
w 1928 r. — zł. 562,5 miljona, w
1929 r. — zł. 649,5 miljona, w 1930
r. — 615 milionów, w 1931 r, — zł.
593 miijony i w 1932 r. — zł. 502
miljony. W; 1933 r. według prowizo-
rycznych obliczeń, oceniane są do-
chody instytucyj ubezpieczeń spo
łecznych łącznie z opłatami na fun-
dusz pracy na więcej, niż zł. 550
miljonów. Jeżeli te wszystkie su-
my roczne dodamy, to przekonamy
się, iż od 1926 r. do 1933 r. społe-
czeństwo nasze zapłaciło na ubez-
pieczenia społeczne zawrotną
wprost sumę 4 miljardów 200 miljo-
nów złotych, przyczem każdoroczna
suma przewyższa sumy wpłacane do
skarbu państwa z tytułu podatków
bezpośrednich.
M 1934 r. obliczają, ze względu

na prowadzenie ubezpieczenia eme-
rytalnego, iż suma opłacana na u-
bezpieczenia społeczne w Polsce
wzrośnie do conajmniej zł. 600 mil-
jonów.

Porównajmy teraz obecny na-
cisk tych ciężarów. na nasze życie
gospodarcze z naciskiem, jaki wy-
wierały one w: 1928 r., który był o-
statnim rokiem dobrej konjunktury.
Przekonamy się wtedy, jak nie

Świętem Legjonu Młodych, na-
leżącego do obozu sanacyjnego, jest
1-szy maja, jak to wskazuje ostatni
nr. pisma tej grupy. „Państwa Pra-
cy“ (nr. 16 i 29-go kwietnia rb.), w
odezwie pt.:

1 maja święto proletarjatu, święto pol-
skiego świata pracy, święto Ruchu Mio-

dolegjonowego. 4

Odezwę tę wydał t. zw. komen-
dant główny Legjonu Młodych, a ma
ona brzmienie następujące, podane
poniżej w całości, aby nie psuć o-
sobliwego... uroku tej mieszaniny:

„Niech żyje wódz proletarjatu polskie-
go Józei Piłsudski!

Cześć Bojownikom o Niepodległość!
Cześć Rewolucjonistom z 1905 roku!

Czesć Legjonistom i Peowiakom — bo-
jownika o Niepodległą Polskę Proletar-
jacką!

Niech žyje šwiadomy, wyzwolony pro-

letarjat polski!

Czlowiek Pracy i Žolnierz są elitą na-
rodul

Praca dla ogółu jest jedynem  tworzy-

wem Polski!
Precz z niepewnością i niesprawiedli-

wošcią!
Niech żyje Potężne i Sprawiedliwe

Państwo Zorganizowanej Pracy!
Przez zmianę ustroju do

Polski!
Przez gospodarkę planową do Poięgi Pań-

stwal
Precz z ustrojem kapitalistycznym!
Żądamy upaństwowienia przemysłu!
Żądamy wywłaszczenia  obszarniczej

własności ziemskiej!

Żądamy równego startu życiowego dla
wszystkich przez gruntowną zmianę prawa

spadkowego!
Precz z agenturami obcemi w Pań-

stwie Polskiemi

Wielkiej

KSZBERSRZERE ZEE ROFOROOWREZASKOEGO BCC

Najskuteczniej walkę

' Ciężar ubezpieczeń społecznych.
„Przegląd Gospodarczy', organ współmierne są dzisiejsze składki

Przemysłu ubezpieczeniowe z tem, co opłaci-
inte-|liśmy w latach pomyślniejszych e-

konomicznie.
Według instytutu badania kon-

junktur gospodarczych i cen wskaź-
nik produkcji przemysłowej wynosił
w końcu 1933 r, — 59,4 w stosunku
do 1928 r., a a wskaźnik cen hurto-
wych półłabrykatów i surowców
stanowit 59,5 w porównaniu do 100
w 1928 r. Biorąc więc pod uwagę te
obydwa procentowe spadki, można-
by określić, iż wartość pieniężna
obrotów pieniężnych zmalała w
1933 w stosunku do 1928 r. do za-
ledwie około 36 proc.
A więc jeśli w 1928 r. na ubezpie-

czenia społeczne płaciliśmy zł, 562
miljony, a w: 1933 — conajmniej zł.
550 miljonów, to przy tej zmniejszo-
nej wartości produkcji wypada, iż
ciężar ich dziś kładzie się z prawie
trzykrótnie większą siłą na życie
gospodarcze niż to było w 1928 r.
Dla ilustracji na zakończenie war-

to uprzytomnić sobie, ile płaci pra-
cownik umysłowy i ' pracodawca
miesięcznie od każdej setki zarob-
ku pracownika. Uwzględniając
czterotygodniowe i pięciotygodnio-
we miesiące, wprowadzone przez u-
bezpieczalnie, wypadnie, iż mie-
sięcznie składki na ubezpieczenia

wraz z funduszem pracy wynoszą
zł. 18.66 od każdej setki zarobku.
Prawie 19 proc., stanowi obciążenie

na ubezpieczenia w stosunku do za-
robków pracownika *umysłowego.
W] stosunku do zarobków  robotni-
ka obciążenie to będzie nieco mniej-
sze, wynosić bowiem będzie 15,8
proc.

Hasła Legjonu Młodych.
Precz z serwilizmem wobec obcych

potęg!
Precz z Kominternemi
Precz z II międzynarodówką!
Precz z agentami czarnej międzynaro-

dówki!
Żądamy rozdziału Kościoła od Pań-

stwal

Precz z Lewiatanem i organizacjami
zachowawczemi!

Żądamy cofnięcia ustaw  antyrobot-
niczychi

Precz z faszyzmem i hitleryzmem!
Precz z polskim hitleryzmem t. zw.

Obozu Narodowo-Radykalnegol
Precz z  kołtuństwem, drobnomiesz-

czaństwem i szlachetczyzną — remanenta-

mi gasnącego światal

Legjon Młodych jest kadrą zorganizo-
waną świadomego polskiego świata ргасу!

Legjonizacja  proletarjatu i proletary-

zacja Legjonu jest nakazem chwilil

Ludzie pracy pod sztandary niezależ-
nego Ruchu Młodolegjonowegol'**

Oto hasła młodzieży obozu rzą-
dzącego i to głównie popieranej, na
każdym kroku, przez władze.

Jednocześnie w tymsamym nrze
„Państwa Pracy'* ogłoszone są na-
stępujące dwie depesze, wysłane
22 ub. m. z t. zw. odprawy Legjonu
Młodych:

wMarszałek Polski — Józet Piłsudski,
Warszawa, Belweder. — Komendanci Okrę-

$ów Legjonu Młodych ślą Ci Panie Mar-
szałku wyrazy czci i synowskiego przywią-
zania.

— Pan Prezes Rady Ministrów Janusz
Jędrzejewicz, Warszawa. Komendanci
Okręgów Legjonu Młodych przesyłają Pa-
nu Premjerowi wyrazy szacunku i za-
ułania”,

 

Listy do Redakcji,
Niezgodne z prawdą

informacje. z żebractwem można prowa- i ważne źródło podatkowe dla państwa i

| samorządu.

KRAJOWE.
* Dnia 4 bm. nastąpiła w War-

szawie wymiana dokumentów raty-
fikacyjnych konwencji pomiędzy
Rzecząpospolitą Polską a  króle-
stwem węgierskiem, dotyczącej że-
glugi powietrznej, podpisanej w Bu-
dapeszcie 28. 11. 1931 r.

ZAG::ANICZNE.
** W. piątek rano Ambasador w

Paryżu Wielkiej ji Clark wrę-
czył prezydentowi republiki Lebru-
nowi listy uwierzytelniające.

** Konsul RP w Charbinie Kwiat-
kowski wręczył japońskiemu konsu-
lowi generalnemu Mirishima sumę
1.500 yen, zebraną wśród kolonj!
polskiej na rzecz poszkodowanych
w czasie ostatniej katastrofy pożaru
w japońskiem mieście Hakodate,

** „National-Ztg.” dowiaduje się,
że w najbliższym czasie zostanie
utworzony centralny urząd kontroli
Instytucyj kredytowo-bankowych na
obszarze całych Niemiec.

** Mahatma Gandhi, który po-
wracał z Ranchi, uległ wypadkowi
samochodowemu. Samochód, w któ-
rym znajdował się Gandhi i kilka
osób z jego otoczenia, na zakręcie
drogi wpadł do głębokieśo rowu,
jednakże nikt nie odniósł poważ-
niejszych obrażeń.

** W. Białogrodzie wystawiono na
AH w jednym. z domów sztuki
obraz o rozmiarach 10877 cm. nie- 

dzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritas“

 

Wiadomošci telegraficzne.
znanego autora,  przedsiawiśjący
króla Sobieskiego pod Wiedniem.
Obraz pochodzi z początku 19-go
wieku. Należał on do zbiorów: pew-
nej rodziny chorwackiej, żywiącej
kult dla króla Jana, jako pogromcy
Turków.

** Jak donosi „Svenska Dagbla-,
det', laureat nagrody Nobla w dzia-

(W, numerze 93-cim „Kurjera Wś
leńskiego" z dn, 8 kwietnia a.
artykule: „Żeńskie drużyny samary-
tańskie" sprawozdawca, ukrywają-
cy się pod. skróconym pseudonimem
(h), w napastliwy sposób insynuuje
naszemu czcigodnemu księdzu dzie-
kanowi P, Piekarskiemu „rzekomą
walkę z ambony” z drużyną
samarytańską w końcowej notatce:
„A” tymczasem... ksiądz Piekarski w
Żupranach pow. oszmiański z ambo-
nypiętnuje. dziewczęta... Sieje nie-
wiarę w jej samarytaūstwo... Czyż-
by polityka itd,”, > 7

Jako prezes paraf. akcji katolic-
le chemji za r. 1929, prof. von Euler, | kiej w Żupranach z ramienia Zarzą-
odkrył w soku cytryny i innych
owoców nową substancję, chroniącą
organizm ludzki i zwierzęcy przed
zapaleniem płuc. Substancją ta
ujawnia się razem z witaminą anty-
szkorbutową, ale nie jest z nią iden-
tyczna.

** Krążą w Berlinie pogłoski, że
od pewnego czasu prowadzone są
rokowania o uzyskanie pożyczki za-
śranicznej dla Niemiec. Rokowania
ostatnio miały ulec zerwaniu przez

kapitalistów zagranicznych wskutek
nieuwzględnienia stawianych przez
Niemcy warunków.

** Geograf polski dr. Kosiba ze
Lwowa udał się do północno-zacho-
dniej Grenlandji celem przeprowa-
dzenia badań nad gr kiemi
lodowcami, Dr. Kosiba przyłączył
się do wyprawy topograficznej, wy-
słanej z ramienia duńskiego sztabu
generalnego, 

I

{
du tejže Akcji į ogėlu parafjan kato-
lików  župraūskich, którzy lepiej
słyszą, co ksiądz z ambony mówi w
Żupranach, niž sprawozdawca (h),
siedzący przy biurku w Wilnie, pro-
stuję powyższą notatkę jako cal-
kiem niezgodną z prawdą i jedno-
cześnie oświadczam, że czcigodny
nasz ksiądz dziekan P. Piekarski
znany jest u nas z popierania i da-
wania inicjatywy do każdej poży-
tecznej pracy społecznej.
„Sprawozdawca (h) z „Kurjera

Wileńskiego” albo nie zna stosun-
ków naszych, albo prowadzi „czyż-
by politykę modną dziś podważa-
nia autorytetu duchowieństwa i Ko-
ścioła katolickiego.

Nadmieniam, że powyższe spro-
stowanie wysyłam jednocześnie i do
innych pism wileńskich.

Łączę wyrazy wysokiego szacun-
ku i poważania.

Ludwik Odachowski,
prezes paraf. akcji katolickiej w Żupranach.  



  
  

  

   
    

  

   
   

   

    

   
  

     

    

 

   
  
  

    

   

    

  
   

   

    

   
    

   

   
  

   

  
  

   

 

  

   

 

  
  

  

  

   
  

  

 

Wczoraj o godz. 7 wieczorem
(4. E. ks. Arcybiskup-Metropolita

Romuald Jałbrzykowski opuścił kli-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno z rozpogodzeniami oraz

skłonność do burz i przelotnych
szczów. Nieco chłodniej. Umiar-
owane wiatry południowe i połu-
iowo-wschodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następująca

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh2u-
žowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela ---
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
Wszystkie na przedmieściach, prócz Sn
Piszek,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Piegrzymki do Kalwarj. W
iu 3 maja roku bież, nastąpiło

otwarcie Kalwarji wileńskiej dla
zwiedzania jej przez pielgrzymki.
W pierwszym dniu, dzięki pięk-

lej pogodzie, zwiedzało dróżki Męki
Pańskiej mnóstwo wiernych. Więk-
Szość pielgrzymów stanowili miesz-
kancy Wilna i okolic. Prócz tego
Przybyli dość licznie włościanie z
Położonych bliżej osiedli.

SPRAWY WOJSKOWE.
_ — święto 3 dywizjonu artylerji
konnej. Wi dniu 4 bm. 3 dywizjon
artylerji konnej, stacjonujący w Wil-
Nie, uroczyście obchodził swe do-
toczne święto. O godz. 10 w ko-
Ściele garnizonowym św. lgnacego
Odprawione zostało nabożeństwo, w
tórem prócz ołicerów i szerego-

wyc 3 DAK wzięli udział przedsta-
Wiciele władz państwowych oraz
Wyżsi oficerowie garnizonu wileń-
skiego z dowódcą samodzielnej bry-
Eady kawalerji gen. Przewłockim i
dowódcą obszaru warownego płk.

` баКозхет na czele. O godz. 11 na
Ulicy Mickiewicza obok pi, Łukis-
kiego odbyła się defilada 3 DAK,
którą przyjął gen. Przewłocki, a na-
stępnie w koszarach po przemówie-

‚`Чц dowódcy dywizjonu płk. Kę-
| Gziora odbyło się rozdanie odznak

_| artylerji konnej W uroczystościach
| tych brały udział delegacje oficer-

škie ; podoficerskie wszystkich puł-
ków  stacjonowanych w Wilnie.
więto 3 DAK poprzedzone było

/ W dn. 3 maja o godz. 20 capstrzy-
| kiem. W dniu 5 maja 3 DAK orga-
 Nizuje między godz, 8 a 11 zawody
Szeregowych, o godz. 14 zawody
 onne podoficerów i o godz. 17 kon-

turs hippiczny oficerów w Wer-
ch.

` Z MIASTA.
— Zmiana kursu autobusów.

Autobus, kursujący na odcinku
Tamwajowa—Pośpieszka, od dnia 5
gda w soboty i dni świąteczne
qdzie uruchomiony od godz. 9-ej

j do 21 co 30 min., w razie zaś wię-
Ъ ej frekwencji—co 13 min. Auto-

| 205, kursujący na przestrzeni pl.
Orzeszkowej i Jerozolimki, będzie

|| dni świąteczne, poczynając od
| maja, odchodził z placu Orzesz-
(owej od godz. 7 do 11 co godzinę
| od 14 do 20 co godzinę. W razie
Większej frekwencji pasażerów—co
ół godziny.

KRONIKA ARTYSTYCZNA.
„— Wystawa Niezależnych. Po

Kikomiesięcznych usilnych zabie-
łach u władz miasta, Zarzą-
dowi Towarzystwa Niezależnych u-
(Zielono pawilonu w ogrodzie po-
rmardyńskim na urządzenie do-

cznej wystawy prac Towarzystwa.

i

Я — Tnardyńskim (wejście główne).

3 Z ŻYCIA STOWARZYSZEN,

„ — Uroczystość patronalna Ma-
uu. MW święto Królowej Korony

: м:\:і‹іе} w dniu 3 maja rb. Instytut
| „Atyi Niepokalanej Królowej Koro-
R Polskiej „Marianum'” zorganizo-

„*! uroczystość patronalną swej or-
“ЧЧгасй. Uroczystość tę zapocząt-

nabożeństwo, które dla
® nków Instytutu odprawił w

| Strej-Bramie o godz. 8 rano ks.
zektor Franciszek Kafarski, który

q; wygłosił okolicznościowe kaza-
- W, czasie Mszy św. wszyscy
,.dkowie Marianum  $remjalnie
_ żystąpili do Komunji św.

2 Ostrej-Bramy członkowie Ma-
da w liczbie około 50 osób

i się do lecznicy św. Józefa na
| Wym-Świecie, gdzie jeszcze prze-
7 dą J. E. ks. Arcybiskup-Metro-

Pią, R, i wręczyli mu kwiaty, składa-
4 Jednocześnie życzenie jaknaj-

| ię lejszego powrotu do pracy pa-

; )‚.Ры& podwórzu lecznicy odbyła się
|sza fotografja, w której wziął

W; również Arcypasterz.
} \ьщ:ес:огеш o godz. 7 w sali Ar-
A toe cezjalnego Instytutu Akcji Ka-
oggkiej przy ul. Metropolitalnej 1

| tą ło się zebranie plenarne Insty-
„Marianum“, na ktėrem p. dyr.

nikę i zamieszkał w palacu arcy-

KRONIKA.
Powrót.J. E. ks. Arcybiskupa do swego

pałacu.
biskupim przy ul. Zamkowej 8.

Stan zdrowia Arcypasterza jest
dobry.

celach i zadaniach oraz o planie
pracy na najbliższą przyszłość.

Zebranie zakończył urozmaicony
dział wokalny.
— Tow. Eugegniczne. Na wal-

nem zgromadzeniu oddziału wileń:
skiego P. Tow. Eugenicznego Zarząd
ukonstytuował się, jak następuje:
prezes dr. H. Rudziński, wice-prezes
prof. Pelczar i dr. Brokowski, czło-
nek Zarządu dr. Małkowicz-Sutocki,
skarbnik kpt. Tymański, sekretarz
dr. Mórawski. Do rewizyjnej komisji
weszli—major Ossowski, dr. Praż:
mowski i dr. Genzel.
— Zarząd Związku położnych

zawiadamia, że dziś o godz. 6.30
w sali Klin. Poł.-Gin. U. S. B. Bogu
sławska Nr. 3 odbędzie się zebranie
i odczyt dr. Grabińskiego.

Rejestracja podoficerów
emerytów. Zarząd główny związku
podoficerów wojsk polskich w sta-
nie spoczynku wzywa wszystkich
kolegów emerytów, by zarejestro-
wali się w miejscowych okręgach
i kołach związku, podając stan i
wiek każdego członka rodziny. Re-
jestracja ta jest niezbędna dla qłów-
nego zerządu związku, celem wy-
jednania stałej pomocy lekarskiej
oraz zniżek kolejowych $dla rodzin
emerytowanych podoficerów.
— Zespół Bractwa sceny Ka-

tolickiej im. św. Genezjusza w Wil-
nie w dniu 6 maja r. b o godz. 8
wiecz. w seli Domu Ludowego przy
kościele N. P. N. M.P. na Zwie-
rzyńcu, na żądanie publiczności,
odegra po raz szósty sztukę z cza-
sów rzymskich p. t. „Zwycięstwo
Prawdy*. Dochód przeznacza się na
kościół N. P. N. M.P.

—Harcerski poranek rewjowy.
Harcerki i harcerze wileńskich dru-
žyn organizują jutro poranek rewjo-
wy w Sali kino:teatru „Colosseum*
(Ostrobramska 5), na który zapra-
szają starszę społeczeństwo i mło-
dzież. Program poranku wypełnią
pokazy drużyn harcerek i harcerzy.
W przerwach będzie przygiywala
orkiestra wojskowa. Początek o 12.
Bilety przy kasie od godz. 11-ej lub
w przedsprzedaży u harcerek i har-

'piszki i Zwierzyniec,

DZIENNIK WILEŃSKI

Oyborų do Rady Miejskiej
Podział miasta na okręgi. — Sporządzanie spisu
wyborców. — Zastępca

Wilno podzielono na 6 okręgów
wyborczych. I okręg obejmuje: Śni-

i Il — ulicę
Mickiewicza. wraz z dzielnicą do
"Zakretowej, W. Pohulanki, Trockiej,
Dominikańskiej, Św. Jańskiej; III
okręg — śródmieście do toru kole-
jowego; IV okręg — dzielnicę po-
łożoną na zachód od III okręgu;
V okręg obejmuje dzielnicę położo-
ną na południe od toru kolejowego
(Nowy Świat) i VI okręg — Zarzecze
i Antokol. к

Poszczególne okręgi wybierają
następującą ilość radnych: I okręg
12, II — 12, III— 12, IV — 9, V —
7 i VI okręg 11 nadnych,

Ogółem Wilno wybierze do no-
wej Rady Miejskiej 64 radnych.
W myśl nowej ustawy wyborczej

do Rady Miejskiej głosować może
każdy obywatel polski, mieszkający
conajmniej jeden rok w Wilnie, któ-
ry ukończył 24 lata (poprzednio
21 lat).

W] biurze ewidencji ludnosci trwa
gorączkowa praqa nad segregacją

 

wyborców podług obwodów. Odlnościowe są tego przyczyną,
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Teatr «Lutnia»;
„Niech żyje młodość!*, operetka
w 3 aktach Horowicza, w opraco-
waniu orkiestrowem Mieczyslawa

Kochanowskiego.
Sprawozdawca jest pośrednikiem

pomiędzy teatrem a publicznością,
ułatwiającym tej ostatniej uporząd- cerzy. Dochód przeznaczony na bu-

dowę Stanicy harcerskiej im.bisk.|
W. Bandurskiego. !
— Komitet społeczny pomocy,

biednym i walki z żebractwem,
I włóczęgostwem. Walne zebranie,
komitetu odbędzie się w dniu 7 bm.|
o godz. 6 wiecz. w pierwszym, a|
o godz. 6 m. 30 w drugim terminie |
w lokalu wydziału opieki społecznej
magistratu.

SPRAWY AKADEMICKIE./
— Kary starościńskie na stu-

dentów. W dniu 4 b. m. w trybie
administracyjnym starosta grodzki
wileński ukarai studentów: Zdzisła-
wa Wardejna grzywną 400 zł. z za-
mianą na miesiąc aresztu, Henryka

Pankiewicza grzywną 200 zł. х za-
inianą na 2 tygodnie aresztu, Jana
Marjana S$molińskiego na 100 zł.
grzywny lub 14 dni aresztu i Bazy-
lego Puszkina na 150 zł. grzywny
lub 17 dni aresztu oraz Jana Balse-
wicza na 100 zł. lub 14 dni aresztu,
za tamowanie ruchu pieszego i wy-
woływanie zbiegowiska na ulicach
przy kolportowaniu czasopism „Wiel-
ka Połska i „Sztafeta”. 

Na ostatniem posiedzeniu Zarzą- żę dziś o godz. 18 w pierwszym ter-
X uchwalono wystawę „Niezależ- minie i 18,30 w drugim w lokalu Ko-
„/ch* otworzyć w dniu 19 maja o łą Medyków Wielka 24 odbędzie się
dz, 14-ej. Eksponaty na wystawę walne zebranie sprawozdawcze, na

„dą przyjmowane w dniu 15 maja którem obecność
„b, w godzinach 15—19 w pawilo- , wiązkowa.
po-wystawowym w ogrodzie po-,

ł
|
1

—Zarząd Akad. Kola Walki z
Alkoholem podaje do wiadomości,

członków _obo-

— ŚdeDótko w Ogsisku Asa
demickiem Dziś w salonach Ogni
ska Akademickiego (ul. Wielka 24
odbędzie się wielka zabawa tanecz-
na. Początek e godz. 9w. Do tańce
przygrywać będzie wyborowa orkie
stra akademicka. Bufet na miejscu—
tani I smaczny. :
— Sekcja Muzyczna Bandy

Akademickiej. Proba orkiestry oa-
będzie się jutro o godz. 11.30 i sta-
le już będzie o tej godzinie. Ze
względu na wspólną fetografję obec-
ność wszystkich członków konieczna.
— Dancing Koła Prawników.

Zarząd Koła prawników studentów
USB. zaprasza na swój wiosenny
dancing bawiące się Wilno dziś de
Czerwonego Sztralla na godz 23.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkolna wystawa turystyczna.

Komisja wycieczkowa  kuratorjum
okręgu szkolnego wileńskiego orga-
nizuje od 5—13 maja rb. szkolną
wystawę turystyczną w: pawilonach
wystawowych w ogrodzie po-Ber-
nardyńskim. Otwarcie wystawy na-
stąpi w sobotę, dnia 5. V. rb. o go-
dzinie 14-ej.

žo
CENY NABIAŁU I JAJ.

Ceny nabiału i jaj według notowań
Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jai-
czarskich, Oddział w Wilnie. Dnia 4 maja
1934 r. Masło za 1 kg, detal w nawiasach:
wyborowe 3,20 (3.70), stołowe 3,00 (3.50).
Sery za 1 kg.: Nowogródzki £.20 (2.60),
Lechicki 1.90 (2.20), Litewski 1.70 (2.00).   €usz Birecki wygłosił dłuższy

t o istocie Marianum, o jego Jaja za 60 szt., detal za 1 szt: Nr. 1 —
3.60 (0.07), Nr. 2 — 3.00 (0.06), Nr. 3 —

kowanie wrażeń teatralnych i wy-
danie sądu o sztuce i jej wyko-
naniu,

Jeżeli jednak publiczność, nie
czekając na pośredników, sama za-
decydowaia grzmiącemi oklaskami
o wariości dowcipów i piosenek,
to sprawozdawca może czuć się
zwolnionym od obowiązku wypo-
wiadania swego zdania. Bo w grun-
cie rzeczy co to kogo może obcho-
dzić, co myśli o sztuce p. X lub Y,
którym reaakcje powierzyły pisanie
sprawozdań teatralnych. Chodzi
pizecież o zdanie publiczności, Ona
decyduje i ona, jak powiadają, ma
zawsze rację,

„Niech żyje młodość!* podobała
się publiczności wileńskiej, bardzo
wrażliwej na wszelkie wileńskie
adoptacje i lokalizowanie. Moje
więc skromne zdanie, że ta nowość
pod żadnym względem nie stanowi
wzbogacenia opereikowego, nikogo
obchodzić nie powinna,

Teatr zrobiś wszystko, co mógł,
aby wykrzesać humor.

Pp. Dembowski, Wyrwicz i Rew-
kowski dokazywali na scenie, jak
w. studenckiej trójce hultaj-
skiej,

Pp. Halmirska, Rychłowska i Ła-
sowska, oraz p. Biszewska, przy-
jemnie spiewająca piosenki, lecz zu-
pełnie nie panująca nad swemi ru-
chami, i p. Domosławski uzupełniali
grono starannych wykonawców.

Największe powodzenie miał
oczywiscie p. Tatrzański, w roli zło-
dzieja, o typie raczej lwowskim, niž
warszawskim,

Pyszną charakteryzacją wyróż-
nił się p. Szczawiński w roli starego
proiesora. Balecik, jak zawsze, po-
mysłowy. S. W.

ea, „GI „R mi & д

ieatr | (MUŻYKG
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz.8 wiecz, komedja J. Devala „Towa-
riszcz .

Jutro o godz. 8 wiecz. „Towariszcz”.
— Zespół Reduty w Wilnie. „Czwarty

do bridža“ — oto tytuł sztuki, z którą
Zespół Reduty w dniu 8 i 9 maja przybę-
dzie do Wilna. — Sztuka ta otrzymała na-;
grodę w roku bieżącym Związku Autorów
Dramatycznych, jako najlepszy utwór pol-
ski, grany na scenach stołecznych,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Niech

żyje młodość!* Dziś w dalszym ciągu peł-
na młodzieńczego humoru i werwy, obfi-
tująca w miłe melodje komedja muzyczna
polskiego kompozytora B. Horowicza. Ak-
cja utworu toczy się w Wilnie, w środo-
wisku studentów U. S$. B. Ceny miejsc na
okres letni — specjalnie zniżone. Akade-
micy korzystają z ulg biletowych. Począ-
tek o godz. 8.30 wiecz 3
= Popołudniówka niedzielna w „Lu-

tni”. Niedzielne widowisko popołudniowe
po cenach propagandowych wypełni bar-
мпа i melodyjna operetka Kalmana „Ma-
newry jesienne”,
— Ostatni występ T. Mankiewiczówny

i K. Krukowskiego w „Lutni* Wobec
wielkiego powodzenia, znakomici artyści
warszawscy T. Mankiewiczówna i K. Kru-
kowski wystąpią dziś po raz ostatni o
godz. 11 wiecz. w teatrze „Lutnia“. Boga-
ty program zapowiada najnowsze przeboje

prezesa komisji głównej.

poniedziałku rozpocznie się praca
nad sporządzaniem ogólnej listy
wyborców.

Na podstawie danych, posiada-
nych z ostatniego spisu ludności,|
liczbę wyborców na terenie Wilna|
określić można na 100.000 upraw-
nionych.

Zestępcą prezesa Głównej Ko-
misji Wyborczej, sędziego Góry, za-|
mianowany został dyrektor Izby|

, Przemysłowo - Handlowej w Wilnie
jinż, Barański,
| Za kilka dni odbędzie się pierw-
sze posiedzenie Głównej Komisji)
Wyborczej. Na posiedzeniu tem
omówiona zostanie strona technicz-
na wyborów oraz opracowany bę-
dzie plan na najbliższy okres.

Poprzednio magistrat powoływał
specjalny referat dla załatwiania
spraw technicznych, związanych z
wyborami. Przy obecnych wybo-
rach reieraż taki stworzony nie bę-
dzie, natomiast do spraw wybor-
czych wydelegowany zostanie spe-
cjalny urzędnik. Względy oszczęd-

WYPADKI

— Jednorocznego podrzutka płci żeń-
skiej, przy którym była kartka z napisem:
„Marja”, znalezionego w klatce schodowej

domu Nr. 3 przy ul. Subocz, ulokowano w
przytułku Dzieciątka Jezus.

W dniu wczorajszym plac Łu-
kiski siai się widownią zajścia, wy-

| wołanego przez handlarzaulicznego,
Wulia Olkina. |

W| pewnej chwili Olkin uderzył
jakiegos małego chłopca.
W obronie uderzonego stanęli

|przybyli licznie na tar$ włościanie,|
oraz handlarze chrześcijanie,

Zatarį о uderzoneśo chłopca
przekształcił się niebawem w wię-
kszą bójkę, w wyniku której po-

 

Niedoszły adwokat i

przed sądem

Wczoraj na wokandzie Ш-едо
wydziału karnego znalazła się spra-
wa, która już w stadjum dochodze-
nia pierwiastkowego stała się gioś-
ną ze względu na osoby podsąd-
nych.

Na ławie oskarżonych bowiem
zasiedli.— aplikant adwokacki pod
patronatem adw. Jerzego Preissa, z
tupetem niejednokrotnie występują-
cy w obronie notorycznych wywro-
toweów — Abram Gordon, syni
przemysłowca białostockiego oraz
Jan Kosiak—student wydziału Sztuk
Pięknych (L.S.B, syn właściciela
folwarku Giry, pow. wileńskiego.

Fkt oskarżenia inkryminuje obu
podsądnym należenie do spisku na
ustrój państwowy i społeczny Pol- 

DOSTAW“
PISMO FACHOWE POŚWIĘCONE DO-
STAWNICTWU I ODBUDOWIE, KOLPOR-
TOWANĘ w CAŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ

 

 

W niedzielę 6 maja w teatrze „Lut-
nia” odbędzie się występ artystki Sa-
winy-Dolskiej oraz jej uczenic. W pro-
gramie balet „Sylłida w 2 aktach oraz
barwne diwertissement. Niniejszy wy-
stęp będzie jednocześnie egzaminem
miodych koryteuszek, gdyż pokażą swo-
ją pracę .w studjum baletowem, które
w naszem mieście jest jedynem za-
twierdzonem przez Ministerstwo W. R.
RO: P.

Początek o godz. 12 m. 30 po po
—-
— Studjum muzyczne Rady Wil. Zrze-

szeń Artystycznych (Ostrobramska 9 m 4)
urządza w poniedziałek koncert kameral-
ny, poświęcony Beethovenowi. Przejazdem
bawiący w Wilnie artyści warszawscy, pp.
Irena Dubiska i Józef Turczyński, odegrają
dwie sonaty skrzypcowe Nr. 1 i 7, ponadto
p. Turczyński wykona dwie sonaty forte-
pianowe, Waldsteinowską oraz Appassio-
natę. Początek koncertu o godz. 20.
— Koncert .moniuszkowski w sali Śnia-

deckich U. S. B. W niedzielę o godz. 8-ej
wiecz. w sali Śniadeckich chór „Hasło” z
orkiestrą symfoniczną przy współudziale p.
E. Olszewskiego (tenor) i p. Wandy Gór-
skiej art. dram. (recytacje) pod dyr. J. Że-
browskiego: wykona Sonety Krymskie St.
Moniuszki. Będzie to pierwsze w Wilnie
wykonenie tego utworu znakomitego mu-
zyka, uwzględniające partję solową, Że
względu na niezaprzeczalne wartości mu-
zyczne Sonetów i liczny zespół wykonaw*
ców (140 osób), koncert wzbudza ogromne
zamteresowanie,

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 5 maja.

7,00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl.
prasy. i1,50: Utwory popularne (płyty).
11.57: Czas. 12.05: Koncert. Kom. meteor.
Dzien. poł. 14.55: Kwadrans akademicki.
Wiad. eksport. i giełda roln. 15.20: Muzy-
ka lekka (płyty). 15.40: Audycja dla cho-
rych. 16.20: „Wil kącik językowy”. 16/35:
„Stanisław Pigoń o „Panu Tadeuszu"
odczyt. 16.50: Muzyka jazzowa. 17.15:
„Norwid“ odczyt dla maturzystów.
17,35: Reportaż. 18.00: Transm, nabożeń-
stwa z kaplicy w Ostrej Bramie w Wilnie.

19.25: Kwadr. po-19.15: Codz. odc. pow.
etycki.  Wiad, sport. Wil. kom. sport.
Dzien. wiecz, „Myśli wybrane". 20.02:
Koncert chopinowski. Skrzynka technicz-
na. 20.50; Muzyka lekka. 21.50: Recital
śpiewaczy.- 22.20: De Falla — koncert kla-
wesynowy (płyty). Kom. meteor. 23.05—
24.00: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Monośrafja St. Pigonia.

Prof, Stanisław Pigoń wydał niedawno
wyczerpujące  studjum monograficzne 0
„Panu Tadeuszu'. Tę niezmiernie cieka-
wą i aktualną pracę omówi w sobotnim
feljetonie radjowym o godz. 16,35 dr. Sta-
nisław Cywiński.

Koncert chopinowski.
Świetna i zasłużona pianistka p. Zofja

Rabcewiczowa wystąpi przed mikrofonem
w sobotę o godz. 20,02 z własnym recita-
lem, złożonym z utworów Chopina. W. pro-
grumie — Sonata b-moll (z „Marszem ża-
łobnym”), nokturn C-moll i etiudy. |

Muzyka nowoczesna.
W audycji z płyt gramofonowych o

godz. 22,20 poznają radjosłuchacze ciekawy
utwór czołowego przedstawiciela muzyki
współczesnej De Falla „Koncert klawesy-
nowy”. Wykonanie koncertu poprzedzi
słowo wstępne T. Szeligowskiego.

Szalapin przed mikrofonem,
W niedzielę o godz. 16,30 usłyszą ra-

djosłuchacze znakomitego śpiewaka'T. Sza-
lapina na płytach. Będą to fragmenty z

| cych jej składy,

ski p. n. „Komunistyczna Partja Za:
chodn. Białorusi".

Gordon w czerwcu 1932 r. wrez
z innymi zorganizował na polecenie
K.P.Z.B. Wileński Komitet Antywo-
jenny, podając się, za przedstawi-
ciela wszystkich warstw społeczeń-
stwa miejskiego. W czasie śledztwa
i na rozprawie sądowej okazało się
jednak, iż osk. G. po za sobą niko-
go nie reprezentuje.

Władze bezpieczeństwa pozatem
w czasie śledztwa ujawniły sprepa-
rowane przez Gordona pod pseu=
donimem „Marcin Wyżyn” rękopisy
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Zajścia na rynku Lukiskim-
przewracano pewną ilość straganów
żydowskich i wyparto żydów z pla-
cu targowego.

Szybka interwencja policji nie-
bawem zlikwidowała zajście, przy-
czem handlarz żydowski, który bój-
kę wywołał, został zatrzymany.

Po interwencji policji na placu
Łukiskim zapanował spokój i jedy-
nie obecność konnych patroli poli-
cyjnych przypominała o tem, że coś
zaszło.

student U. $. B. jako
wywrotowcy

okręgowym.

szyfry, iż jawka partji przez niego
prowadzona mieści się w kancelarji
adw. J. Preisse, ul. W. Pohulanka
Nr. 23,

Osk. Kosiak; jak stwierdzono
wydawał m. in. białoruską jedno-
dniówkę p. t. „Studeneki Klicz“.

Do sprawy powolano 4 bieglych
grafologów: Kuruszę - Woróbjowa,
Bułhaka, Brzeskiego i Kwiatkow=
jskiego z Warszawy oraz specjalistę
od szyfrów.

Osk. Gordona bronią adw. Du:
racz radca prawny ambasady so-
wieckiej z Warszawy oraz mec. B.
Szyszkowski. ,W obronie Kosiaka
występuje apl. adw. Czernihowa.

Przewodniczy rozprawie  wice-
prezes p. W. Brzozowski przy wspól-
udziale p. p. sędziów Sienkiewicza
i Tomaszewskiego. Oskarżenie wno-
si wice-prokurator p. D. Piotrowski.

Sledztwo sądowe oraz prace bie-
głych wypełniły cały dzień i wie-
czór dnia wczorajszego.

O godz. 10 m. 30 zabrał głos
oskarżyciel publiczny kp. wice-prok.
Piotrowski, który w połtoragodzin=
nem r.eczowem przemówieniu uza-
sadniał akt oskarżenia i w konkluzji
domagał się odpowiedniego wymia-
tu sprawiedliwości dla obu oskar- o treści wybitnie wywrotowej oraz

2 КК
PRUŻANA. (Pat). Przed dwoma

dniami dokonano pod Piuzaną na-
padu rabunkowego na starszego

posterunkowego Marasia Michata.
trzebieg wypadku był następujący:
Komendant posterunku policji w
Kotrze, starszy posterunkowy Mi-
chał Karaś udat się 2 b, m. rowerem
do urzędu pocztowego w Suchopolu
po pensję dla siebie i swych pod-

Wilno Się europeizuje.
, Niebawem zyska Walno wykwint-
nie, po europejsku urządzoną pia-
cówkę handlową, która stanowić
będzie rzeczywiście ozdobę głównej
arterji naszego miasta. Oto przy uk
Mickiewicza 21 naprzeciwko „/ielo-
nego Sztralla* otwiera swój wspania
le urządzony i zaopatrzony skiad —
pierwszorzędna, szeroko i chlubnie
znana w Polsce i zagranicą istnieją-
ca od przeszło 100 lat tabryka
sukna Karol Jankowski i Syn w
Bielsku Sląskiem. *

Fabryka wyrabia towary najbar-
dziej doborowej jakości, zarówno w
gatunkach najdroższych jakteż i
tańszych, zaopatrując w nie całą
Polskę, oraz liczne kraje obce. W
Polsce iabryka posiada 25 własnych
oddziałów sprzedaży w  ważniej-
szych miastach, Zagranicą zaś
przedstawicielstwa w 20-tu krajach
K£uropy, Ameryki, Atryki i Azji.
Fabryka wzięła sobie za specjalne
zadanie uprzystępnienie swych wy-
robów konsumentowi. Sprzedaje
więc w Polsce swe wyroby |
we własnych składach, po ce-|
nach fabrycznych, kalkulowanych|
Ściśle na podstawie rzeczywistych|
kosztów produkcji. Wszystkie arty-|
kuły są wyrabiane z czystej wełny
strzyżonej, bez żadnych domieszek,
mają szerokość ponad 150 cmtr, i
tak pod względem koloru jak i wy-
kończenia odpowiadają najwybred-
niejszym wymaganiom,

Fabryka utrzymuje na swych
składach około 2000 różnych deseni,
posiada więc ogromny wybór dla
każdego celu i gustu, zarówno na
wszelkiego rodzaju cywilne ubrania
(męskie i damskie), jak i na umun-
durowania, różnego typu, w szcze-
gólności zaś doskonałe i doborowej
jakości materjały dla pp. oficerów.

Firma reflektuje przedewszyst-
kiem na stałego i zadowolonego od-
biorcę, chętnie też bez wszelkich
zobowiązań ze strony zwiedzają-

udziela porad fa-

 

 

chowych.
Dla Wilna powstanie tej nowej

naprawdę solidnej, nie goniącej za
doraźnym zyskiem, sprzedającej sze.
roko znane i śwarantowanej jakości
towary oraz kulturalnie i wielko-
miejsko urządzonej placówki go-   filmu dźwiękowego „Don Kiszot”; muzyka

Iberta. : _ wszechmiar pomyślnem.
spodarczej — jest zjawiskiem ze-  

żonych.
Dalszy ciąg rozprawy dziś o g. 9

rano. Kos.
 

AJU.
Zamordowanie posterunkowego.

władnych. Gdy, powracając, Karaś
przejeżdżał przez zagajnik, ukryty
w krzakach zbrodniarz wystrzelił z
karabinu, raniąc MKarasia ciężko w
nogę. Leżąc na ziemi ranny dobył
rewolwer, nie mógł już jednak strze
lać. W; owej chwili przez las prze-
jeżdżała wozem jedna z mieszkanek
pobliskiej wsi. Ponieważ koń prze-
straszył się leżącego ma drodze ro-
weru, wieśniaczka mimo błagalnych
nawoływań  posterunkowego nie
mogła się zatrzymać, by udzielić
pomocy. Natomiast zawiadomiła
niezwłocznie o wypadku starostę ze
swej wsi, (W tym czasie zbrodniarz
strzelił po raz drugi, dobijając Kara-
sia. Poczem zrabował gotówkę w
sumie 695 zł., zabrał broń, torbę ze
wszystkiemi papierami i dokumen-
tami osobistemi oraz rower 1 zbiegł.

Pół godziny później przechodził
koło miejsca wypadku tamtejszy na-
uczyciel. Ten zaalarmował najbliż-
szy posterunek policji. Wszczęto
natychmiast dochodzenie. Na miej-
sce przybył starosta powiatowy z
policją. Wieczorem tegoż dnia usta-
lone było nazwisko sprawcy napa-
du, kióre jednak ze względu na
trwający jeszcze pościg trzymane
jest w tajemnicy.

Przed kilkunastoma dniami w
podobny sposób zamordowany został
dróżnik kolejowy Stefan Boruszko.
W] związku z obu temi zbrodniami
organa policji zarówno wojewódzkie
jak powiatowe prowadzą energiczną
akcję.

imał
 

Echa wielkiego pożaru wsi.
BARANOWICZE (Pat). Zgodnie

z otrzymanemi dodatkowo intor-
macjami, pożar, który miał miejsce
w dniu 30. IV. we wsi Sirzałowo,
gm. ostrowskie;, pow. baranowic-
kiego, powstał od zapalenia się sa-
dzy w kominie domu Antoniego
Pawłowskiego, przeniósł się na są-
siednie domostwa i strawił 51 go-
spodarstw. Straty wynoszą 146.800
zł, Podczas akcji ratunkowej 5 osób,
które umieszczone zostały w: szpi-
talu, doznały ciężkich poparzeń,
7 zaś — lżejszych.

Echa kradzieży cukru(na
stacji kolejowa Oszmiana.
OSZMIANA. W. związku z kra-

dzieżą 50 worków cukru, wart.
7.000 zł. na st, kol. Oszmiana, do-
wiadujemy się, że kradzieży tej do-
konali kierownik ruchu st. Oszmia-
na Jozef Daniszewski, zwrotniczy
Jan. Augustynowicz i prywalny eks-
pedytor Abram Jankielewicz. Część
skradzionego cukru znaleziono u
Jankielewicza, u mieszkańca Smor-
goń Sadowicza i u Kotlera z Gudo-
śaju. Dwaj ostatni nabyli cukier od
Jankielewicza, nie przypuszczając,
że pochodzi z kradzieży. — Spraw
ców kradzieży zatrzymano,        
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Rozprawa sądowa o zniesławienie starosty |
pow. wołożyńskiego.

Dnia 30.IV br. w przepełnionej pisał podanie na prośbę Nitcnia, któ

przez miejscową inteligencję i oko-|ry motywował swoje wystąpienie

liczne ziemiaństwo sali Sądu Grodz-|tem, że jako były podoficr wojsk

kiego w Wołożynie toczyła się roz-| polskich nie może patrzeć spokojnie

prawa przeciwko Stanisławowi Tur-|na to, jak Wisiołowski plami mun-

skiemu, Bazylemu Karolowi i Fran- |dur oficera polskiego. Gdy Nitoń

ciszkowi Nitoniowi, oskarżonym z pod wpływm starosty cołnął złożo-

art. 255 $ 1. K. K. |ne podanie, to osk. samwystosował

Akt oskarżenia zarzucał Nitonio- od siebie pismo do ministerstwa, a

wi, złożenie wespół z Turskim i Ka- powodował się dobrem publicznem 1

rolem podania do p. Ministra Spr.|chciał _ „podtrzymania godności

Wojsk., donoszącego, że Bronisławstanowiska starosty jako urzędnika

Wiesiołowski, starosta Wiołożyński,|państwowego.

jako kpt. w st. spoczynku nie poczy- Osk. Nitoń do winy się nie przy:

nił żadnych kroków w obronie wła- znał i dowodził, że podanie pisa

snego honoru, skutkiem postawie-| Karol pod dyktando Turskiego, +

nia przez adw, Jasińskiego na roz-| on będąc w stanie nietrzeźwym tyl:

prawie sądowej w dniu 23.II 33 r. | ko podpisał, następnie zaś powiado

zarzutu, że Br. Wiesiołowski będąc|mił o tem starostę i z jego polece

badany w charakterze świadka pod |nia podanie colną, zameldował po

przysięgą zeznał nieprawdę. licji i prokuratorowi iż został na-

Sprawę prowadził sędzia Grodz-

ki Trzeciak z Lidy, oskarżał proku-

rator Klasse, bronił Turskiego i Ka-

rola adwokat Szpakowski z Wilna.

Osk. Turski zgłosił wniosek o

umorzenie sprawy na podstawie art. pra 1

458 K.P.K. į art. 255 5 2 KK. Wnio-! przemówieniu prokuratora ten wnio-

sek motywował tem: w piśmie wy- sek odrzucił.

stosowanem do p. Ministra nie fi- Mec. Szpakowski, jako obrońca

guruje nazwisko Turskiego, ani Ka-| oskarż., zaznaczył, że mec. Jasiński,

rola, 2. oskarżeni pisząc do p. mini-|wicedziekan Rady Adwokackiej w

stra, nie zniesławili w opinji pu-| Wilnie ujął rzecz jak rozumiał na

blicznej starosty, gdyż zarzut mec.|podstawie toczącej się sprawy. O

Jasińskiego słyszało wiele ludzi,|zniesławieniu mogłaby być mowa,

obecnych na sali rozprawy nie jest| gdyby oskarżeni zniekształci!i sło-

on tajemnicą w pow. wołożyńskim,|wa Jasińskiego, jeśli tego nie było,

a doniesienie ministrowi miało na|to przestępstwa niema. Jeżeli zas

celu tylko dobro publiczne. 3. do-;| prokurator chce

niesienie jest zgodne z prawdą i wo-|sprawę, to

bec tego na zasadzie art. 255 $ 2 nie przesłuchanie mec. Jasińskiego

jest przestępstwem. ks. Borówkę, u którego w mieszka-

Osk. B. Karol przyznał się, że na- niu było pisane podanie.

odpowiedzialności.

| Mec. Szpakowski poparł wnio-
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już w tych dniach na jednym z najpowaźniejszych ekrenów wilk ńskich.
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Zdecydowało całe Wil-
no, cały wiat, iż
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„Markiza
w-g głośnej powieści .

MIKOŁAJ FARKAS. W kraju

 

Film, który zelektryzował 5 kontyńen ów.

 

kwitnącej wiśni, wschodzącego słońca. Zdjęcia do filmu dokonane zostały całkowicie w w. Ret|
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genjalne go wtownia i Wytwórniaj| p pięknej miejsco» || Mickiewicza 4, w pie-

reż. ROUBE krawatów przygotowała|| wości, w pobliżu mia | karni od g. 4 do 5.

NA MAMOU. 73 59270 wioseany duży|| sta Wilna, dogodna 123—2
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DZIŚ PIERWSZA POLSKO-
CZESKA KOMEDJA MUZYCZNA,RÓŻY

„COLOSSEUM

SKIM błyskawiczny reportaż

NESTA

 

Dziś
świata. Rekordowa obsade: HARRY COOPER,

MarchIMiriam,Hopkins w wiel

ad

Na scenie: Komedja MOCNA SZTUKA,

 
mówiony do złożenia podania pro-

upspociągnięcie Turskiego do sprawiepójdziepisaćwyrok do ga-! znaczyć do sędziowania. Destrukcyjnie to

| binetu sędziowskiego i chociaż tam | wpływa ma zawodników, którzy są nara-

nikogo nie będzie, a jeżeli nawet P-! żani na szereg niezbyt przyjemnych Коп-!

| sek osk. Turskiego i Karola o umo- sędzia zakryje

rzenie sprawy, sędzia jednak po nie widzieć, to pomimo t

!

|fanja, z zawodu lekarz, zeznała,

|
|

rozwałkowywać|cytowanem z podaniu do ministra. Jasińskiego i ks.

jako obrońca prosi o| Turskiego zna Chlebowiczówna,ja-|

i|ko wzorowego

 

"POŻAR nad WOŁGĄ
pieśni rosyjskiej: „Wniz po matuszkie,

aklego jeszcze nigdy nie oglądano.

Dziś początek o godz. 2-ej. SALA DOBRZE WENTYLOWANA.

„PAPRYKA:
ELUSKIN«<

DZIŚ FILM, KTÓRY ZADZIWIŁ ŚWIAT

La batallle—Bitwa" Claude Farrere'a. W rol. gł. ANNA

  

SALA JEST DOBRZE WENTYLOWANA.

«412 KRZESEŁ» Burjan — Dymsza — Pogorzelska.
AD PROGRAM. NAJWIĘKSZA SENSACJA DNIA DZISIEJSZEGO

Jednocześnie z Moskwą wyświetlamy jedyny dźwiękowy w języku ROSYJ-
o bohaterskiej wyprawie

ost. dzień! Film nad fllmy. Największa sensacja
Fredric

kim erotycznym Elmie
Reżyserja Ernesta Lublcza, twórcy „Parady Miłości.

udział biorą: Molska. Janowski,

 

DZIENNIK MILENSKI „i

S
A Z.S. PROPAGUJE BOKS,

W sali Ośrodka W. F. odbyły się pro-

pagandowe zawody bokserskie z udziałem

pięściarzy A.Z.S. i Ogniska K.P.W.

W wadze muszej Lędzin (A.Z.S.) po-

konał Adama z AZS.

W koguciej Malinowski zremisował, po

ciekawej walce, Nowickiego. Obaj z

Ogniska.

W piórkowej Sżczypiorek I (AZS) po-

konał Gudalewskiego (Ognisko).

W półśredniej Matiukow, po bardzo

interesującej walce, zwyciężył Mirynow-

skiego z Ogniska.

Sędzia Dmyszewicz, zeznając ja- W drugiem spotkaniu wagi półśredniej

«o świadek — oświadczył, że pa-|Znamierowski (Ognisko) wyśrał przezK.O.

nięta o jakimś zarzucie uczynio-| w I rundzie z Bartoszewskim.

cym staroście, ale dokładnie treści| | Dziwi nas bardzo, że przewodniczący

charakteru jego nie może sobie | wydziału spraw sędziowskich p. R. Ho-

przypomnieć. Na zapytanie UT- iownia, mając powiadomienie oficjalne о

skiego, czy mec. Jasiński zakoń-| zawodach, nietylko sam nie przyszedł na

czył zwrotem „Pan sędzia w tej zawody, ale nie postarał się kogoś wy-

 

Jako świadek pierwszy zeznawał
star. Wiesiołowski. zeznał on, że

nie był na sali rozpraw, w dniu, w

którym postawił mec. Jasiński

uwłaczający jego honorowi zarzut,

pytał natomiast sędziego Dmyszewi-

cza, który prowadził ową sprawę,

lecz ten nie pamiętał dokładnie cha-

rakteru zarzutu. Żadnych kroków,

w celu oczyszczenia się z zarzutu

nie powziął. Gdy zgłosił się zaś do

niego Nitoń i powiedział, że w sta-

nie nietrzeźwym podpisał podanie

do ministra — polecił mu podanie

odwołać, zameldować policji i pro-

suratorowi, že został namówiony

w stanie nietrzeźwym do podpisa-

via tego podania.  
ręką oczy, żeby i€ | sekwencyj.

> е SO” WYS? To już nie pierwszy wypadek takiego

Р., sędzia będzie perro = wykrzy”| załatwiania spraw sędziowskich przez p.

a twarzą | A A 40 | Hołownię, który powinien być przez

śmiechającego э Rs ego | 9, Z. B. pociągnięty do odpowiedzialności

Gogola, z jego sarkastyczną komedją $
оо в6 : . «| sportowej.

Rewizor'* — sędzia Dmyszewicz nie

dał na to odpowiedzi.

Świadek Chlebowiczówna

”

SEN DBSARENA,|
Ste-

iż| małe znaczenie, gdyż nie byli oni na

była na rozprawie, doskonale  pa-| rozprawie i mowie mec. Jasińskiego.

mięta brzmienie powiedzenia mec. Po przerwie sędzia ogłosił odro-

Jasińskiego i jest ono zgodne z za-| czenie sprawy dla zbadania adw.
Borówki. Do spra-

wy dołączono akta, stwierdzające
jfakt oświadczenia mec. Jasińskiego.
| J. Balsewicz.

obywatela i wielo-
letniego obrońcę sądowego. Zezna-
nia pozostałych świadków miały

 

PORT |
|

ŚWIETNE STANOWISKO RUCHU. |

Ostatnie mecze piłkarskie o mistrzo-|

stwo Ligi przyniosły nam szereg niespo- |

dzianek. |
I Na uwagę w pierwszym rzędzie zasłu-

guje zwycięstwo Ruchu nad Podgėrzem

'13:0. Wynik dwucyfrowy jest rzadko spo-

tykany w meczach ligowych. Ruch znajduje

się obecnie w doskonałej formie na 3 roze-

! grane mecze ma wszystkie 6 pkt. i idealny

| stosunek bramek 20:1.

| W tabeli prowadzi jednak Garbarnia,

„która posiada na 4 rozegrane mecze7 pkt.

i niezły stosunek bramek 8:1.

Zsunięty został na trzecie miejsce Ł

K. S., który ma tyleż punktów (4), co Po-

goń i Cracovia.

| Daleko na szarym końcu znajdują się

"dwa kluby warszawskie, a mianowicie Legja

i Warszawianka, a ostatnie miejsce zajmuje

Podśórze.
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BIEGU

NARODOWEGO.
Wczoraj podaliśmy krótką wiadomość

o rozegranym w Warszawie 9 biegu Naro-

dowym.

Dziś zaś podajemy listę 20 pierwszych
biegaczy: 1) Noja (Pozn.), 2) Strzałkowski

(Białystok), 3) Puchalski (Warsz.), 4) Ru-

szlewski Warsz.), 5) Rak (Warsz.), 6) Bro-

na (Warsz.), 7) Kurpessa (Łódź), 8) Duplicki

(Warsz.), 9) Żeśko (Kalisz), 10) Mościbrodzki

(Strzelec Wilno), 41) Półtorak (Białystok),

12) Kucharski (Białystok), 13) Jarociński

(Włocławek), 14) Przybyłko, 15) Płotko-
į wiak, 16) Karczewski, 17) Kubański, 18)

| Maliszewski, 19) Wasilewski, 20) Głuszcz.

| Charakterystycznem jest, że Kuchar-
ski przybiegł dopiero jako 12 zawodnik.

Doskonale wyszedł Mościbrodzki, zaj-

 

 

;mując zaszczytne 10 miejsce. Mościbrodzki Mi,
, powinien więc mieć niezły czas na bieżni.
ciekawi jesteśmy pojedynku jego z Kazi-

mierskim.

| 172,20.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,05—123,96—123,34. Berlin 208,03

—209,01—208,03, Gdańsk 172,63—173,06—

Hołandja 358,45 — 359,35 — 357,55.

27,05—27,18—26,92. Nowy JorkLondyn
Kabel 5,27*/+—5,305,211/+—5,29*/1—5,247/2.

—5,245/4, Oslo 135,85—136,50—135,20. Pa-

ryż 34,93—35,02—34,84. Praga 22,02—22,07

2197. Stokholm  139,40—140,10—138,70.

Szwajcarja 171,55—171,98—171,12. Wiochy

45,09—45,21—44,97. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budowlana

44—44,25. Inwestycyjna 113,25. |lnw. ser.

119,50. Konwersyjna 64—64,40. 6 proc. do-

larowa 76,25. Dolarówka 53—53,30. Stabi-

lizacyjna 62,88 — 63,00, drobne: 63,25.

4 i pół proc. L. Z, ziemskie 50. -
Akcje: Bank Polski 83,50—83,75, Wę-

giel 11,25. Lilpop 10,50. Starachowice 9,95

—9,80. — Tendencja — słabsza.
Dolar w obr. pryw. 5,24'/4.
Rubel: 4,63'/>—4,67.

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
larowa 77. Dillonowska 86*/s. Stabilizacyj-

na 1045, Warszawska 65. Śląska 66/1.

 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 4 maja 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 0000

A iuks. 31. Mąka żytnia 55 proc. 23,75—23;
65 proc. 18—18,75: razowa 15.50.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 13,50—
13,75; II st. 12,50—12,75. Pszenica zbiera-
na 16—17. Jęczmień na kaszę zbierany
14—15. Mąka pszenna 0000 A luks. 31—33.
Mąka żytnia sitkowa 15,50—16; razowa
15,50—16. Otręby żytnie  10,50—10,75;
pszenne grube 12,25—13,25; miałkie 11-12.
Gryka zbierana 18—19. Ziemniaki jadalne
4—4,50. Siano 3,50—4. Kasza gryczana
1/1 palona 42,75—43,25; 1/2 palona 39,75—
40,25; 1/1 biała 39,75—40,25; kasza perło-
wa Nr. 2 (pęcak) 23,75—24,25; perłowa
Nr. 3 29,75—30,25; kasza owsiana 43,75—
44,25.

Len.
Za 1000 kg. f-co st. załadow.:
Len czesany Horodziej (b. I sk. 259,80)

2250—2280. Len trzepany Wołożyn (B. I
sk. 216,50) — 1385—1410. Len trzepany|
Hoduciszki — 1385—i410. Len trzepany

ory — 1275—1340. Len trzepany Traby
1450—1470. Kądziel grodzieńska -- 1080—
1100. Kądziel horodziejska — 1140—1170.
Targaniec asort, 70/30 — 750—600.

Ogólny obrót — 350 tonn.
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BIURO TRANSPORTOWE .EXSPEDYCJAMIEJSKA"
Wilne, Dominikańska 17-5 tel. 987

P'zeprowzdzki, opakowanie | przechowanie me-
bli oraz drstawa | ekspedycja towarów ze stacji

   

; Poszukuję jednego du-to najwspania:szy/
I p "255 żego, lub dwėeh mn'ej-

film sezonu

ia

DO SPRZEDANIA

  

Lwowska 78 p. Kopacz.

z kuch. elektr. Е 230 zł.

 

w ! mies. wine, słoneczne,

o B i s a = c £6 | cgródek Krakowska 2 osaka zę lodów

BELLA— CHARLES BOYER | INKISZYNOW, Rež. Ra RY: gajDi Dog
sławska 1—3 tel. 1477.

  

szych _ prowincjonalnych
odbiorców po trzy  tu-

, Zimy krawatów, załącza-

jąc rachunek za dwa

tuziny tylko, niby о-

myłkowo. Odbiorcy prze

dzieć się: ul. Piasko-
wa 12 m. 4, od godz.
10 do 4 wiecz.

131—0

!

«CZEL USKINA>.
| syłki zatrzymają, bo żal

=m

nie stracimy.

Firma zastoscwała się
а dwojglem dziec! prosi o

jakąkolwiek pracę, mo-\Borski. — Film ten był wyświetlany w nej-

 

OSTROBRAMSKA 5 wróciły. Niestety, każ-| tlary lub zaofiarowanie Na scenie: z udziałem E. Tauberówny (śpiew) W. Wzńkowicz: 1 W. Ron- м

Rewja p. t. «DLA NAS DWOJGA» Wałda (duet taneczny) Arai Stanisławskiej, St. anos kia LB, SE оааA==

Borskiego w aktówce « niefrasobliwym humorem p. t: „PAN RYJEK". krawatów... „W.dowy”. RSKO We gr3

EEE E TS iEEO

GEORGES HOFFMANN. е 28

i złFabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Po pizyjeżdzie do Genewy Bruno udał się zaraz do pana Lebon,

ażeby opowieczieć mu o swoich spostrzeżeniach i prosić, abywysłał

zaraz ludzi dla odszukania w okolicy Bellegarde miejsca pobytu tajem-

niczych cudzoziemców.
Nie znalazł go ani w Bergues, ani w sekretarjacie Ligi Narodów.

W. sekcji intormacyjnej dowiedział się, że delegat Niemiec tegoż ra-

na opuścił Genewę, zadowolony z autorytetu Ligii szybkości, z jaką za-

łatwiono ten ważny problemat.

MW. samo południe Bruno odnalazł

ził na dworzec Cornavin powracające
granicznych.

Premjer angielski udał się autem do Aix Les-Bains. :

Gdy pociąg odszedł, Bruno wziął pana Lebon pod rękę i, prowa-

dząc go ku wyjściu, opowiedział co porabiał poprzedniego wieczora.

— Zdaje mi się, że wnioski pana są słuszne — rzekł powoli inspek-

tor. — Nakażę zaraz dyskretnie przeszukać okolicę Bellegarde i mam

nadzieję, że do wieczora dowiemy się, gdzie obozują nasi przyjaciele,

i — Należy przypuszczać — wtrącił Bruno — że dziś wieczorem bę-

dzie się aziało w tej kryjówce coś interesującego, gdyż inaczej pan

Paccoret nie demaskowałby się przed nami, żeby nas skierować gdzie in-

dziej. Potrzebny im dzisiejszy wieczór...

__ Bardzo możliwe. Co pan robi dziś po południu?

— Со pan zechce.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

wreszcie inspektora, który odwo-

go do Paryża ministra Spraw Za-
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— Dobrze. Proszę więc czekać u siebie,
nu znać...

—Zrebione.
Rozstali się, zamieniwszy uścisk dłoni.
Popołudniu dłużyło się Brunonowi nieznośnie.

stej telefon inspektora wyrwał go z odrętwienia.
— Nowina! Zabiorę pana przejeżdżając.
— Doskonale! Oczekuję pana!
W parę minut potem pan Lebon, zawsze elegancki i zrównoważony,

wchodził do pokoju Brunona. Usiadł w fotelu i zapalił podanego mu pa-
Pats był nieco podenerwowany udanym spokojem gościa.
— No i co
— Penthieu six przybył do Posugny... Nie odejdzie stamtąd przed

upływem kwadransa, bo formalności celne z naszego polecenia prze-
ciągną się dłużej. Przed dziesięcioma minutami nieoceniony Dubas wy-
jechał dobrą taksówką w stronę Bellegarde... Koło Chancy spotka ame-
rykańską maszynę i pojedzie za nią. Jest to dobry myśliwy. Nie straci
tropu. Z pierwszego postoju zadzwoni tutaj. Zaczekamy.
—Ciągle tylko czekać! — jęknął Bruno.
— Zwycięstwo, mój drogi, należy do tych, co potrafią wyczeki

odpowiedniej chwili do Arka sj i PM
—Dobrze, czekajmy więc.
Obydwaj palili czas jakiś w milczeniu.
Bruno zapytał:
— Czy wiadomo, kto jedzie?
—Biumenthal, a Schol prowadzi.
— Dziś nie pojedziemy zapewne ani do Thonou, ani do Pont-du-

Diable? | 2 ;
‚ — Nic nie wiem, Pojedziemy tam, dokąd zaprowadzi nas Ponfhieu,

Minister wrócił do Paryża koleją, a jego samochód ma wyruszyć jutro

0,Mostowa Nr. 1.

Prawdopodobnie dam pa-

Wreszcie koło szó- — Zaryzykujemy.
— (o takiego?

Niech mi pan go pożyczy.
— Chętnie, Ale...

Nagłe ożywienie
inspektora.

—Prędko... prędko...

 
 

Ъ
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Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za

 

1 na stację. a do TR, lub

iślej [ut łoszeniu. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAA AAAAMAMMA| PENSJONału. W średnimSeiślej jutro w ogłoszeniu. AMA| wiekusamotna, pismien=

аннн m, | OO ara na poslada refereneja
Mieszkania i Slowłańska” ulu. Nr. ВЬ

Отуйк +
Znekomita obsada: mongo! Inkyszyniew, Da: I pokoje as OWO ET ni T ga aaa I, gr2
piela Danieuk, NataljaKowanko iAlbert i р „| tuzin odbiorcy sobie
rejean. Walka dwóch światów. — Pożar POCZ tr: is

оо Wolgie“, „Ech Dubluuszka”, „Majda Trojka”,| Mieszkania a KL mie ea WAZY

Przewyższa wszystkie dotychczas widzia:| siosży Po

8 1 10,20 w. W sobotę i niedzielę od godz. 2-ej. Za pomocą nowoczesnej wentylacji- miły chłód na sell. 52 4 : 5 pok sca HIELIILLILU wakacyjny P Wszystkie

„mi, słoneczne do WYNa”|mmmęme 3 S
czarem Jęc'a. Dominikańska 8—2 “K wwa az

sa DRY: 133| ) g daž | di. žie 16m. 24.
przedaž | kę:

 

SŁUŻĄCA
„szych pokol, w centrum pą dogodnych „| do wszystkiego przyjmie

misi Gdroweśł35 kie fak tę Czary| snd, ed žr oe. | Borze i w Wilnie, W| ŚWI na wyjazd z
sensacja ostatniej chwili!: 125| Cz. Borze do wynajęcia| dobrą referencją. (liica

letniska. Wiadomość|Pańska Nr. 8— 127

 

zione 3 b. m. na Anto- |
in- |kolu do odebrania.

form: B. Okuszko, t lef.
816 w godz. u zęd.
 

 

Kucharz samotny poszu-
kuje posady do majątku,
pensjonatu lub kasyna
oficerkiego,, mam chlub-
nę referencje, za skrom-
ne wynagrodzenie. Mic=
kiewicza 44-33, gr.(3]

| aż będzie odsyłać O-1—0070—— o

S Z T U K Ž Y I с | trzymany darmo  tu-| Wdowa po sieržaneie | Wykwalilikowana = wy-
w A |zinl A my i tak na tem W. P. znajdująca się w| chowawczyni poszukuje

| skrejnej nędzy wraz z| posady, zna freb. met,
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.

większem kinie w Warszawie „SŚwiatowid* w clągu 3-ch miesięcy z koloszinem powodzeniem. ściśl k| że prowadzić samodziel-| P . *

Wstęp tylko dla dorosłych. Bilety honorcwe I kontramarki bezwzględnie nieważne. ła >Po o26 nie kasyno, umie szyć. uż,Aor rac

?
z E Adres w Administracji| gania ski "UL T

o Rewelacyjna Premjera wielkiego
tk Iki ai у skromne. . Ta-

е У en erotyczno-obyczajowego p. t: «6 t 0 S Ss K A z A Ń c A» AE przesyłki| „Dz. Wil."— Łeskawe o- | tarska 12 m. 13, od 2
do 5. gr—2 

Bruno nie poznawał go poprostu.
pana Lebon, śpieszącego się, trochę zgorączkowanego, który wydaw
szybkie rozkazy i decydował się wreszcie na działanie,
— Poczeka pan tutaj na telefon od Dubasa. Z chwilą kiedy pan

dowie, gdzie on jest, zobaczy się pan z nim, zanotuje wszystkie wi
zówki, jakie panu poda, przyjedzie pan do mnie do hotelu Metropole
Zależnie od okoliczności, w jakich pan mnie zastanie,
dzie udać, że pan mnie nie zna... Proszę działać ostrożnie... Jeżeli
padkiem zastanie pan Ponthieu przed Metropolem, to proszę obserw
wać maszynę i nie wchodzić. Niech pan na mnie poczeka od strony ой
duAngielskiego,a Dubas niech strzeže wylotu ulicy du Rhene... Pop”
szę jeszcze o cylinder. Dziękuję... Jeżeli Dubas, który zarazzatelefonui“
wskaže panu Metropole, to znaczy, że moje domysły są słuszne i že :
dziemy mieli dziś okazję pośmiać się... Niech pan każe portjerowi заг
zawołać taksówkę.., Muszę być tam przed nimi... Nie,,
lę... Proszę jeszcze o brzytwę...

" Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

pzez:

wieczorem. Do tego czasu mogę nim rozporządzać. Szołer czeka, gotó
na każde skinienie, w garażu Ligi.

Zapadło znów milczenie.
Nagle pan Lebon wstał i rzucił papierosa w kominek.

— Koszulę, kołnierzyk, krawat... Pan pozwoli?
Pan Lebon zdjął juz marynarkę.

zastąpiło

130,

zwykłą dystyngowaną nonsza

Miał przed sobą zupełnieinneśj |

W pielegno-
waniu

, Ghorych pcsiadam kilku-
letnią praktykę | po-
shwalne zašwladezenia 2
Klinik. Chętnie przyjmę
deglad chorego(rej) za
niską opłatą z utrzyma-

 

niem. Wilno, Moniuszki
32 m. 4 H. W. gri

Wychowawczyni zna-
аса frebl. metod. poszu*
= posady może się

zająć dziećmi w wieku
od 2 do 10 lat. Umie
Szyć, rob. gim. Poważne
świadectwa | ref. wy” a*
gania b. skros ne ul. Ta*
tar: ka 12 — 13 m. cd 1
do 5 g. grz

BIEDNA SIEROTA
uczennica il! kursu
Sem. Nauczycielskie-
go nie może opłacić
30 zł. za naukę. Ukoń-
czenie ześ tego kur-
su zapewni jej iekcje
płatne Łaskawe ofin-
ry prosimy składać
do Administracji „Dz.
Wil.” Adres tamże.

gr

„Poszukują prsady 0“
chmis'rzyni lub gospo”
dyni na wieś. Znam się
na gospodarstwie, kuch”
ni, hodowli drobiu i mie*
czarstwie Referencje do”

„bre. Ofiarna 2 m. 7.
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L. WIERZYŃSKIEGO
Mostowa ul. Br.1. 4

Taiefen 11-44
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— Jesteśmy prawie jednakowego wzrostu... Czy ma pan żakiet... |

lanc)

może trzeba

@°

go
0”

, Chyba się nie 8%
„

 


