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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,20 do 24-ej.
w niedziele od 12 do 13-ej.

 

Zawiadamiamy, iż rozpoczęliśmy,
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PRZY SAMYM
PRZYSTANKU PO

„Dziennik Wileński" wychodzi

RZECZOWEPOWOOZROK
sprzedaż: po lewej stronie od toru jadąc

Wilna

ZALESIONYCH BUDOWLANYCH DZIAŁEK

Pod nazwą Miasta-Ogrodu „JAGIELLONÓW

    NARY
   

Telefon Redakcji,

codziennie.

 

) małżonką przybył do Bukaresztu w
środę o godz. 15. W) Bukareszcie rej przyjaźni i ten związek jest sce-

Parceie od 500 złotych na dogodne spłaty.
Informacji udziela Żarząd, Z 35 m. 10, od 12 — 2 i od 6 — 7-ej,

177.      

  

    
Min. Beck w Rumunii.

BUKARESZT (Pat). Minister kombinacyj politycznych, opartych
spraw zagranicznych Józeł Beck z na interesach obu narodow, ale są

! związane oddawna uczuciem szcze-

na dworcu północnym powitali mini- mentowany przez interesy politycz-
stra Becka minister spraw zagra-|ne i gospodarcze o charakterze sta-
nicznych Titulescu z małżonką i'lym. Sojusz polsko-rumuński powi-
wyżsi urzędnicy ministerstwa spraw | nien pozostać tem, czem był dotych-
zagranicznych oraz liczni dziennika-! czas, źródłem twórczej polityki.
rze i przedstawiciele kolonji pol-| Dziennik przypomina, że min. Titu-
skiej. Niezwłocznie po przyjeździe |escu po powrocie z (Warszawy o-
min. Beck wpisał się do księgi au-| świadczył, że Polska jest krajem,
djencyjnej u króla Karola, królowej który zajmuje wybitne miejsce w
Marji i księcia Mikołaja. Ogodz.|polityce międzynarodowej, a potęga
18,40 min. Beck złożył wizytę min. jej będzie stale wzrastała. :
Titulescu, ktėry w godzinę požniej' | „Limineata“ podkrešla przyjaźń
rewizytowal polskiego ministra w obu krajėw i przypomina wspėldzia-
poselstwie RP. O godz. 20,30 w sa- łanie ministra Becka podczas roko-
lonach ministerstwa sprawzagra-! wań o zawarcie paktu nieagresji z

 

Wrażenia Litwy.
Pismo kowieńskie „Musu Ryto-

jus* nr, 33 z 1-go b.m. oświetlaw
następujący sposób niedojście do po-
ręczenia nienaruszalności Państw
Bałtyckich:

— Oddawna juž krążyły pogłoski, że

Sowiety zaproponowały Niemcom zagwa-

rantowanie niezawisłości państw bałtyckich.
Niemcy zaś propozycję sowiecką odrzuciły.

Motywy niemieckie są pod tym względem

zupełnie nieuzasadnione. Propozycja so-

wiecka zdarła, rzecz można, maskę z obli-

cza Niemiec. Hitler wiele mówi » pokojo-

wości Niemiec, a tymczasem, gdy zapropo-

nowano wzmocnienie pokoju przy pomocy

podpisu, Niemcy odmawiają.  Fragną one

zostawić sobie swobodne ręce, by w do-
godnej chwili móc postąpić z państwami

bałtyckiemi według swego uznania. Niemcy

powtarzają starą krzyżacką pioserkę: Nach

Ostea wollen wir reiten! Wschód, zdaniem

Hitlera i narodowych sojalistów, stanowi

obszar, na którym Niemcy mogą się rozwi-
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danacja gorliwie szuka zwolen-

ników do swej akcji wyborczej, prze-
dewszystkiem zaś tam, gdzie ma naj-
mniej wpływów t. zn. wśród ster go-
spodarczych.

Na poniedziałek, dn. 7 maja zwo-
łano między innem; zebranie Związ-
ku Cechów. W zaproszeniu podano,
że ma się mówić o przystąpieniu do
„jedynego ogólnego gospodarczego
Komitetu Obywatelskiego” i o tym
komitecie mówiono. Natomiast póź-
niej (patrz. „Kurjer Wileński" z dn.
9 maja) okazało się, że zebrani zgło-

sili akces do sanacyjnego Komitetu
|Odrodzenia Gospodarczego Wilna.
| Kiedy 1 w jaki sposób uległa zmianie
|firma, pozostanie nazawsze tajemni-

zagranicą 8 zł.

Zebrani domagali się głosowania

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 дг.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Kanto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

 

Juk sanacja szuka zoolennikóc.
Na marginesie zebrania Związku Cechów w Wilnie,

Sanacja z wielkim tryumiem o-
głosiła, że nastąpił akces Związku

 

tajnego, ze względów zupełniezro-|
zumiałych, mieli pozatem do tego| Cecnów do ich Komitetu Wyborcze-
prawo. |P. Ślósarski za żadną cenę |go. Zobaczymy. jaki będzie z tego
do tego głosowania nie chciał do-| skutek ; jak p. Ślósarski wygra wy-
puścić, używając najrozmaitszych | bory do Rady Miejskiej. W tem gło-
wybiegów. Wkońcu, dzięki uprzej-' sowuniu już goście udziału brać nie
mości ze strony 9 gości, sprawę gło-' będą.
sowania wygrał.

Posiedzenie Rady Archidiecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej.

P. Niżyński wyjaśnia.
Wczoraj w pałacu arcybiskupim nym jak i charakteru pracy, która

odbyło się pod przewoaniciwem p.|w ostatnich czasach została pogłę-

  

cą przewodniczącego, p. Ślósar-jać. Niemcy ogromnie się gniewają na Rosję З
skiego.za zdarcie maski.

Ponadto, ze sprawozdania  Litwinowa

wyłania się się jeszcze jedna rzecz, o któ-| ku brali udział goście w liczbie
rej już prasa pisała, a mianowicie, że Pol-| 9-ciu osób. Nie byłoby w tem nic
ska również odmówiła publicznego oświad- niewłaściwego, gdyby nie iakt, że
czenia, iż nie zaatakuje państw bałtyckich. $oś:ie brali udział w głosowaniu,

 IW zebraniu poza członkami związ- |

ny na cześć ministra Becka.

 

rumuńskiego.

Ji Rumunja są złączone nietylko
zwykłym sojuszem, wynikającym z

   

 

   

 

  

/ nia z kół politycznych przemówienie

| gandy Goebbels wydał zarządzenie,

reg ulg w wykonywaniu przez pra-

' pozostawiając izbie

nicznych rozpoczął się obiad, wyda-,

BUKARESZT (Pat). Z okazji wi-|
zyty ministra Becka cała prasa ru-
muńska poświęca liczne artykuły
stosunkom rumuńsko-polskim, pod-
kreślając znaczenie wizyty ministra,
Becka, przyjaźń i wspólność inte-
resów,

BUKARESZT (Pat). Rrasa ru-
muńska w dalszym ciągu omawia
wizytę ministra spraw zagranicznych
Becka, podkreślając przy tej okazji
znaczenie i wartość sojuszu polsko-

„Universal“ wywodzi, že Polska  

ZSRR. Obecna wizyta potwierdza
wartość sojuszu i przyjaźni z Polską.

„Curentul“ pisze, że przymierze
polsxo-rumuńskie wychodzi poza ra-
my politycznych kombinacyj dyplo-
matycznych. Opiera się ono na praw-
dziwej i tradycyjnej przyjaźni między
obu krajami.

„Argus” w artykule podpisanym
przez byłego podsekretarza stanu w
ministerstwie spraw zagranicznych
Gofenco, pisze: Sojusz polsko-ru-
muński jest podstawowym czynni-
kiem bezpieczeństwa i pokoju.

Wszystkie inne pisma zamiesz-
czają artykuły, poświęcone Polsce i
wizycie ministra Becka.

Špracozdanie
PARYŻ (Pat). Dziś popołudniu.

minister Barthou złożył w komisji!
spraw zagranicznych izby deputowa-
nych sprawozdanie z podróży do
Warszawy i Pragi. W/$ oświadcze-

Barthou wywoiało wielkie wrażenie,
szczególnie w momeacie, śdy iran-
cuski minister zaznaczył, ze jego
rozmowa z marszałkiem Piłsudskim
i ministrem Beckiem pozwoliła roz-
proszyć nieporozumienia oraz wzmo-
cnić tradycyjną przyjażń i przymie-
rze istniejące między Polską i Fran-
cą. i specjalnie podkreślił
niezwykle serdeczną atmosierę, z
jaką spotkał się w Warszawie, a
później w drodze do Krakowa. Z
kolei minister złożył sprawozdanie z
podróży do Pragi, poczem oświetlił
ostatnie zdarzenia z dziedziny poli-
tyki w Europie środkowej i wscho-

„Ułatwienia” prasowe w Rzeszy.
- BERLIN. (Pat). Minister propa-

zawierające ważne postępowania w
sprawie stosowania przepisów usta-
wy prasowej z dnią 1 stycznia 1934
roku.

Zarządzenie to wprowadza  sze-

sę niemiecką służby informacyjnej.
Sprawozdania z obchodów  publicz-

 

min. Rarthou,
dniej, podkreślając doniosłość prze-
dłuzenia paktu polsko-sowieckiego.

Potem minister określił politykę
Francji na wschodzie Europy oraz
objaśnii linję polityki, jakie pań-
stwa Europy wschodniej przyjęły we
wzajemnych stosunkach między
sobą.

Następnie minister Barthou omó-
wił problem rozbrojenia, podkreśla-
jąc, że rząd Francji w dalszym cią-
gu stoi na stanowisku noty iran-
cuskiej z 17. IV. rb. Francja nie
może uznać z punktu widzenia praw-
nego zbrojeń niemieckich jako
sprzecznych ze stypulacjami trak-
tatów.

W. niedzielę najbliższą minister
Barthou udaje się do Genewy, by
uczestniczyć w zebraniu Ligi Naro-
dów.

nych pozostawione mają być da dy-
spozycji prasy, której przedstawi-
ciele muszą być do tych obchodów
dopuszczeni. Wi pracy redakcyjnej
prasa korzystać będzie mogła z wia-
domości z jaknajwiększą swobodą.
Przymus ogłaszania pewnych komu-
nikatów wydawany być może tylko
przez władze.
"2

REFORMA IZBY LORDÓW.
LONDYN. (PAT). Przemawiając

w imieniu rządu, minister Hailsham,
oświadczył, że rząd nie weźmie u-

ponującym zmniejszenie do 320
członków izby lordów, w tej liczbie
150 perów dziedzicznych, 150 perów działu w głosowaniu w dniu 10 maja,

lordów  głoso-
wanie nad projektem ustawy, pro-

obieranych i 20-tu członków domu
królewskiego, wyższych dygnitarzy
i duchownych.

Bojowa mowa japońskiego ministra
marynarki.

TOKIO (Pat.) Minister marynar-
ki japońskiej Osumi, przemawiając
na zebraniu gubernatorów prowin-
cjonalnych, oświadczył, że marynar-

japońska jest zdecydowana u-
! f wolnić się z więzów układów mor-

  

  

    

  

skich obowiązujących obecnie, któ-
re są niekorzystne dla Japonji. Osu-
mi podkreślił, że konferencja mor-
ska, która odbędzie się w 1935 r.

będzie miała wielkie znaczenie dla
Japonii. Mówca zwrócił się do gu-
bernatorów z wezwanidm, by od-
działywali na opinję publiczną, sta-
rając się jej wyjaśnić obecną sy-
tuację. Równocześnie zapewnił, że
marynarka japońska wszystko uczy-
ni, by zapewnić bezpieczeństwo Ja-
popji.

EAEATEMINIAITO ZA IAOODINIIIBT

KOMUNIKAT.
Zbiórka wszystkich członków Kola

| odbędzie się w niedzielę o g. 18-ej.
Młodych Stronnictwa Narodowego
Wstęp tylko za legitymacjami. Sta-

wiennictwo bezwzględnie obowiązkowe.

Od Polski żądano jeszcze mniej: nie podpi-

su, a jedynie oświadczenia. Polska nie chcia

jła jednak tego uczynić. Polska chce mieć

wolne ręce w stosunku do Litwy. Tak więc

Polacy wcale nie są lepsi od Niemców.

Jedni i drudzy Życzą źle Litwinom. Różni-
|ca ta tylko, że Niemcy narazie nie zagrabili
ziem litewskich, zaś Polacy mają Wileń-
szczyznę.

Litwa musi być wdzięczna Rosji za

zdarcie maski z... dobroczyńców: Niemiec
i Polski, —

Uwagi te odzwierciadlają dość
powszechny zapewne pogląd litew-
ski na sprawę ostatnich rokowań i
ich niepowodzenia.  Cytujemy ten
głos oczywiście bez komentarzy, nie
znając faktów.

na czele wojsk maszerujących na

przechylając nawet szalę głosowa-
nia na stronę sanacji, śdyż w liczbie
25 osób głosujących za przystąpie-
niem do sanacyjnego bloku było tyl-
„ko 16 głosów członków związku.

| Najciekawsze były jednak prak-
„tyki p. Ślósarskiego podczas obrad.
| Oto, kiedy po zaproponowaniu przy-

|stąpienia do komitetu ktoś z zebra-
jnyca zauważył że statut związku
wyklucza wszelką politykę, p. Śló-
sarski zaznaczył, że bierze na swą
odpowiedzialność stronę prawną ze-

brania; a wniosku, stwierdzającego,
że sprawa przystąpienia do bloku
wyborczego, jako polityczna, nie
może być rozpatrywana, nie poddał
pod głosowanie.

ZYAKORDS

Postępy armji Faisala.
KATR (Pat). Emir Faisal opuści

jutro Flodeidę, aby osobiście stanąć |
się starszy syn imama, przypusz-
czają jednak, że udał się on do Sa-

jnaa. Potwierdza się wiadomość z
stolicę Jemenu. Armja Faisala po- | Dżeddy o wzięciu do niewoli przez
suwa się od dwóch dni w kierunku| woiska Saudiego 2 oficerów euro-
jemeńskiej stolicy Sanaa, odpierając|pejskich. Do Mekki przybyło 10.000
przednie straże jemenitów, W. ko-| żołnierzy, należących do różnych
łach zbliżonych do Saudiego zaprze- | szczepów w celu zasilenia szereśów
czają wiadomości o rzekomych Ibn Saudiego. Szczep Nezdwysyła
zwycięstwach jemenitów. Powrót w dalszym ciągu posiłki Ibn Sau-
uchodźców do Hodeidy trwa dalej. diemu. ; :
Niewiadomo obecnie, gdzie znajduje

 

Katastrofa samolotu pasažėrskiego.
LONDYN (Pat). Biuro francus- żem, uległ wypadkowi. W/g nie-

kich linij lotniczych w Croydon pod sprawdzonych wiadomości szczątki
Londynem otrzymało wiadomość, że samolotu znaleziono w morzu na
samolot francuski, który wiózł 6 po-| półaocny zachód od Boulegne.
dróżnwch z Le Bourget pod Pary-|

Nowa sensacji O
ZEZNANIA REDAKTORÓW.
PARYŻ (Pat), Komisja badająca

aie:ę Stawiskiego  przesłuchiwała
dziś m. in. redaktora tygodnika
„Bec et Ongles", Dariusa, który ze-
znał, że zawarł ze Stawiskim układ
ogłoszeniowy, składając raz tylko
umówioną kwotę miesięczną  frs
15.000. W. lipcu 33 r. Stawiski dał
Dariusowi do ulokowania bony ba-
jońskie na sumę irs 500.000, jednak
tranzakcja ta do skutku nie doszła.
Zapytany, skąd czerpał pieniądze na
wydawnictwo, wskazał na subwencje
od parlamentarzystów różnych ugru-
powań, podjęte od różnych mini-
sterstw. Natomiast wypiera się sta-
nowczo, jakoby miał otrzymywać za-
silki od rządu niemieckiego. W za-
kończeniu odmówił ujawnienia na-
zwisk  parlamentarzystów, którzy
umozliwiali mu otrzymanie  sub-
wencyj.

Redaktor Dabarry odmówił zło-
żenia zeznań bez obecności adwo-
kata. Takiej procedury jednak ko-
misja nie przewiduje,

ZEZNANIA
UZNANE ZA NIEDOSTATECZNE.

PARYŻ (Pat). Parlamentarna ko-
misja, badająca aierę Stawiskiego,
uznała zeznania deputowanego Hes-
sa za niewystarczające i postanowiła
przekazać całokształt jego zeznań
ministrowi sprawiedliwości. Dowie- dziawszy się o tej uchwale, Hess
zemdlał w kuluarach izby, o po od-

tterze Stawiskiego.
zyskaniu przytomności doznał gwał-
townego ataku płaczu.

Podobną uchwałę powzięła ko-
misja w stosunku redaktora pisma
„Aux Ecoutes“, Levy'ego,

MAFJA WCIĄŻ MORDUJE.
PARYŻ (Patj. W pobliżu miej-

scowości Lorient została zabita w ta-
jemniczych okolicznościach krewna
deputowanego prawicowego Henrio-
ta. Bliższe szczegóły morderstwa
narazie nie są znane.

 

Straji w teatrach stołecznych.
WARSZAWA. Pat. Dziś w teat-

rach warszawskich Narodowym, No-
wym i Letnim wybuchł strajk służ-
by technicznej. Strajk (ma podłoże
ekonomiczne. Sytuacja  przedsta-
wia się następująco. Po ustąpieniu
dyr. Krzywoszewskiego  prowadze-
nie teatrów miejskich przejąła spół-
dzielnia aktorska, która obniżyła
płace o 30 proc. Służba techniczna
nie zgodziła się na tę obniżkę upo-
sażeń i po miesięcznych targach
odrzuciła ofiarowaną jej 20 proc.
obniżkę płac i ogłosiła strajk dziś
o godz. 18 ej. Z tego powodu przed-
stawienia w teatrach Narodowym i
Nowym odwołano w ostatniej chwi-
li. Jedynie w teatrze Letnim akto-
rzy własnemi siłami ustawili deko-
racje i przedstawienie odbyłe się
normalnie,
 

  

 

chidrecezjalnego Instytutu Akcji Ka-
tolickiej przy udziale J. E. ks. bisku-
pa Michalkiewicza i około 15 człon-
ków.

|  Zagajając obrady, p. Niżyński
' podkreślił, że niezmiernie raduje go
wyzdrowienie Arcypasterza i prosił
'J.E. ks. biskupa Michalkiewicza o
| złożenie J. E. ks. Arcybiskupowi-
Metiopolicie gratulacyj w imieniu
Rady Instytutu.

Wygłosił następnie dłuższe prze-
mówienie i w końcu oświadczył, że
Akcja Katolicka w wyborach do
Rady Miejskiej udziału nie bierze,
ponieważ — jak mówi statut — jest
organizacją, stojącą poza i ponad
partjami politycznemi. Jeżeli zaś
chodzi o udziai p. Niżyńskiego w
|Komitecie Wyborczym Odrodzenia
gospodarczego Wilna, to wchodzi
tam, jako dyrektor banku, a nie
jako prezes Archid, Instytutu Akcji
Katolickiej,

Odczytane z kolei sprawozdanie
z działalności wykazało dalszy roz-
wój organizacyj Akcji Katolickiej
i to zarówno pod względem liczeb-

 

;  (LÓDŹ-KAP) W) związku z in-
formacjami, jakie ukazały się w
prasie o zajściu w kościele kate-
|draimym w Łodzi, podczas nabożeń-
stwa w dniu 3 maja rb. Kurja Die-
cezjaina Łódzka podaje do wiado-
mości co następuje:

Po Ewangelji św., gdy kaznodzie-
ja wszedł na ambonę w celu wygło-
szenia okolicznościowego przemó-
wienia, w przedsionku katedry po-
wstało nieporozumienie pomiędzy
członkami jednej z organizacyj, a
znajdującemi się w kościele i przed-
sionku luźnemi grupami członków
organizacyj narodowych. Na skutek
tego nieporozumienia pod chórem
kościelnym powstał hałas, który
wzmógł się, gdy ukazały się w
przedsionku organy bezpieczeństwa
publicznego. W, tym momencie roz-
legi się śpiew kościelny. Interwencja
przybyłego pod chór kościelny ks.
proboszcza katedry zlikwidowała
zajście, Nabożeństwo zostało od-
prawione w spokoju. Wygłoszone
zostało przemówienie, po  którem
JE. Ks. Biskup Kazimierz Tomczak

stego błogosławieństwa.

JE. Ks. Biskup Sufragan nie za-

bardziej nie wzywał do usunięcia
kogokolwiek z kościoła,

Łódź, dnia 7 maja 1934 r.
Należy nadmienić, iż Polska Ag.

| Tel. rozesłała wówczas komunikat,

P. Prystor powraca?
Prasa warszawskia znowu upor-

czywie notuje pogłoskę o rychłym
powrocie p. Al. Prystora na stanowi-
sko prezesa Rady: ministrów.

 
       m:  
 

P. Prystor miałby powrócić pod
flagą „sanacji moralnej w sanacji
moralnej". Mowa, wygłoszona przed
dwoma dniami przez p, Prystora na
„kursie“ B.B.W.R., mowa peina bar-
dzo ostrych wyrażeń pod adresem
protekcji, protekcjonistów, szantaży-
stów i t. p., miałaby być niejako mo-
wą programową przyszłej „żelaznej
miotły” systemiu.

Cytaty z tej mowy podaliśmy w
numerze wczorajszym pisma w ru-
bryce „Z prasy”, Dziś w dalszym
ciągu w tejże rubryce dajemy jej o-
świetlenie, ga

ы BA iais Alkis,

Nižynskiego posiedzenie Rady Ar-!

 

udzielił ze stopni kościoła uroczy-|

bierał głosu w danej sprawie; tem |P

biona i rozszerzona. Najlepiej mogą
świadczyć o stopniu rozwoju poniż-
sze cyfry. Obecnie na terenie archi-
diecezji naszej istnieje około 500
S. M. P., zrzeszających blisko 13 ty-
sięcy członków, 90 Katolickich Sto-
warzyszeń Mężczyzn, przeszło 100
Kat Stow. Polek. Nadto „Caritas“
posiada w każdej parafjj swoje od-
działy. Wszelkie bractwa, które są
niejako przedszkolem, przygotowu-
jącem do pracy w organizacjach
Akcji Katolickiej, liczą około 300
tysięcy członków.

Po dyskusji nad sprawozdaniem
postanowiono wziąć udział w pro-
cesii na Boże Ciało. Zajmie się tem
Instytut i wchodzące w jego skład
organizacje.

W. czasie obrad często zabierał
głos J. E. ks. biskup Michalkiewicz,
który udzielał różnych wyjaśnień,
a w wolnych wnioskach poimformo-
wał zebranych, iż powstaje special-
ny xomitet dla urządzenia obchodu
500-lecia zgonu króla Władysława
Jagielły, Wspomniany obchód praw-
dopodobnie odbędzie się w dniu
1 czerwca roku bież. m. r. s.

 

Echa zajść 3 maja w'Łodzi.
z którego wynikało, jakoby zajście
wywołali członkowie Stron. Naro-
dowego. Wyjaśnienie powyższe
przedstawia sprawę we właściwem
świetle.

 

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* Ponad Gdańskiem we wtorek

przeleciała, szarańcza.
* Dziś na przedmieściu w Ró-

wnem szofer Frajman, prowadzący
samochód ciężarowy, najechał
na przechodzący oddział wojska.
4-ch żołnierzy doznało obrażeń a
kilkunastu lżejszych.

ZAGRANICZNE.
ś* W związku z zamachem na

gubernatora Bengalu Andersona
zaaresztowano 5 tuziemców. Jedna
kula raniła kobietę, która znajdowa-
ła się w loży.

** Departament wydawnictw te-
chniczno-teologicznych w Moskwie
przygotowuje wydanie pełnego
zbioru dzieł Newtona. Wydawni-
ctwo składać się będzie z 7 tomów
o- 400 arkuszy druku każdy.

** Samuel Insull, po przeslu-
chaniu go przez prokuratora, został
osadzony w więzieniu.

Sędzia federalny zgodził się na
pozostawienie |Insulla na wolności,
jeśli złoży on |200,000 dolarów
kaucji.

** Wiktor Bregy, plerwszy te-
nor opery berneńskiej b. artysta
opery warszawskiej otrzymał z rąk
posła Rzeczypospolitej Połskiej Mo-
dzelewskiego, Krzyż Kawalerski Po-
lonia Restituta, nadany mu za za*
sługi położone dla propagandy
sztuki polskiej.

** Na wezwanie gubernatora sta-
nu Illinois, by 5 sąsiadujących z so-
bą stanów wyznaczyło nagrodę za
schwytanie Dililngera, stan Ohio
przeznaczył 1,000 dolarów dia oso-
by, która przyczyni się do schwy-
tania Diilingera żywym lub mar-
twym.

„+ Henderson wyjechł do Ра-
ryża.

** Sprawcami zamachu na
gubernatora Bengalu są studenci
uniwersytetu w  Dacca. Jeden z
nich, poturbowany na miejscu za-

'|machu, przewieziony został w sta* - nie groźnym do szpitala,  IŁAWA



DZIENNIK WILENSKI

Bank Gospodarstwa ®
Krajowego.

WI Banku Gospodarstwa Krajo-
„wego w Warszawie odbyła się kon-

2

tnie śródła złał
Przewrót majowy dokonany zo-

stał, jak dowiedzieliśmy się już po

 

TWARZ BEZ PIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI

z prasy.
już z powodu tych ciurów i szanta-
żystów. A jak to dalej będzie?

Socjalistyczny „Robotnik* na

  
O przemówieniu p. Prysiora. |

Cytowana przez nas wczoraj

mowa p. Frystora o „protekcjach i

jego dokonaniu, między innemi pod

hasiem usunięcia protekcjonizmu

partyjnego. Wydany nawet został

później zakaz przyjmowania po urzę-

dach posłów, zgłaszających się dla

protegowania kogoś lub jaxiejś spra-

wy „rywatnej. Czytaliśmy wywiady,

w kiórych była mowa o „serdelach'”.

Polska dziwiła się, porównywując to

wszystko z rzeczywistością aktualną,

ale hasto brzmiało. :

Naraz, ku niemniejszemu zdumie-

szantažach“, traktowana już przez

prasę warszawską, jako mowa kan-

dydata na premjera, znalazła od-

dźwięk niemal w całej prasie, Pro-

rządowa „(Gazeta Polska" podpisuje

się pod nią obiema rękami, jak

wnosićby należało z jej artykułu pt.

„Ciury“. Czytamy tam o tych lu-

dziach, co to przychodzą do BB. nie

po to, by „współpracować”, lecz by

„służyć'. Są to ciury. Że p. Prystor

przemówił o nich —
„Dobrze się stało, bo ciurom poczęło

przewracać się w głowie. Niestety — nie

marginesie przemowy p. Prystora

zauważa:
„Co do nas, przyjmujemy zapowiedź p.

Prystora z całkowitym  sceptycyzmem; te

obawy, o których p. Prystor mówił, nie są

przypadkiem i nie są kwestją jednostek;

stanowią one organiczną nieuniknioną część

składową systemu. Usunąć tych rzeczy w

ramach systemu niepodobna. A usunąć sy-

stemu p. Prystor nie może i nie zechce.

Pociąg toczy się po ślepym torze;

wszystko inne — to skutki. Przecie zaczę-

ła się już kampanja wyborcza do samo-

rządu. Czy p. Prystor nie widzi już w jej

„łerencja prasowa, na której prezes
, B.G.K., gen. Roman Górecki, w prze-
| szło godzinnym referacie zobrazował
j dziesięć lat gospodarki Banku.

Ze złożonego sprawozdania wyni
„ka, że stały poprzednio, od 1924 r.,
rozwój Banku został zahamowany w
1932 r.,

Rok 1933 poświęcony był zabie-
gom utrzymanią działalności B.G.K.
na poziomie roku 1932.

Pierwsze miesiące r.b. wykazały
lekką poprawę sytuacji gospodar-
czej.

Te objawy skłoniły zapewne pre-
i niu, dowiadujemy się z ustb. premje- wszędzie i niezawsze trafiali na odpór, ja- początkach wielu tych samych objawów, zesa Góreckiego do wyrażenia. w

ra, że „system protekcyjny nazbyt ki dają charakter iodwaga. Nie każdy które tak surowo i tak słusznie w swojej końcowych zdaniach swego przemó-

„sięgał kija”, aby ich odpędzić. Ruchliwi,|mowie potępiał? wienia, bardzo optymistycznegopo-

się u nas rozpanoszył i osiągnął ka-

rykaturalne nieraz formy”. Jakże
to? Miało go się wytępić, a tymcza-

sem się rozpanoszył. Gorzej jeszcze.

P. Prystor nie obwija w bawełnę,

powszechnie zresztą znanej prawdy,
iż zapanował niemal system protek-

cyjnego szantażu. Przytoczył trzy

jego objawy (przytoczyliśmy wczoraj
w rubryce „Z prasy''), zapomniał jed-

nak, czy nie dostrzegł wielu innych
typowych objawów tego samego zja-
wiska, panoszącego się dzis w Polsce

prawie nagminnie i wyciskającego

swoiste piętno na wielu dziedzinach
zarówno życia puublicznego, jak pry-

watnego.
- Główny organ sanacyjny „Gazeta

Polska“ (cytujemy dziś w rubryce

„Z trasy”), podpisując się pod sło-
wam p. Prystora, zacieśnia jednak

krąg owych „szantażystów 1 owych

protektorów, czy też poszukujących

protekcji, do grona wyłącznie ciu-

rów. wlokących się zwycięskim obo-

zem majowym. Pojęcie io dość

względne i może być interpretowane

bardzo rozmaicie. Wj każdym razie
w dzisiejszej wieży Babel sanacyjnej

znajdzie się bardzo wielu „ciurów'',

którzy nie zechcą tego miana wziąć

zwinni, o sobie i swojem powodzeniu my-

ślący przedewszystkiem — maruderzy każ-

dego zwycięstwa nauczyli się łatwo stroić

w szaty  ultragorliwości, ultra-lojalności,

ultrazapału, aby, jak to zawsze ciury

łatwym kosztem kałdun sobie wypchać i na

szlify oficerskie mocnym pyskiem zasłużyć.

Zaczęli już tam i ówdzie i w dziesiątem

miejscu dochodzić do głosu. I dlatego po-

trzebne były te słowa, które premjer Pry-

stor z tym wielkim autorytetem jaki stwa-

rza jego nazwisko — wypowiedział.

Ciury są podobno szkodliwe.

Czy tak było zawsze? Dlaczego to

dziś dopiero mówi się: „20 groszy,
w zęby i paszot won”, albo określa

się tych „służbistów' mianem ciu-

rów? Czyżby ich już było zawiele?

„Gazeta Polska“ wywodzi teraz

pięknie:
„Czy nie jest szkodliwy „działacz” co

„inicjuje” pomnik, licząc, że w ten sposób

zasłuży na względy? Czy nie jest szkodliwy

wizytator, który „nie jest zadowolony”

kiedy li-letni bąk, na pytanie, jaki miał

najprzyjemniejszy dzień w roku, odpowiada

„Gwiazdka“, zamiast 19 marca? Czy nie

jest szkodliwy kierownik przedsiębiorstwa

państwowego, odsyłający zgłaszających się

o miejsce, aby przyszli nie z dyplomami,

lecz z „poparciem*? Czy nie jest szkodli-

wy adwokat, który bierze pensję radcy

prawnego, nic nie robiąc, ponieważ rzeko-

mo „ma stosunki”? Czy nie jest szkodliwy

„strohman“ zasiadający w radzie nadzor-

czej zagranicznego i łajdackiego przedsię- 
I przy okazji „Robotnik“ podsu-

wa p. Prystorowi nowy fakt, o któ-

rym już wczoraj pisaliśmy: projekt

mianowania piątego wiceprezyden-
ta Warszawy.

„Gazeta Wiarszawska**
mówieniu p. Prystora pisze:

„Co tu pomoże nawoływanie p. Pry-

stora do walki z „protekcją. związaną z

szantażem”, propozycja „pędzenia i bicia

kijem* tych panów. którzy „na różnych

zebraniach powiatowych czy  wojewódz-

kich stawiają wnioski о wybudowanie

pomnika Marszałkowi” na to, aby zebrani,

skwapliwie na wnicsek ten zgodziwszy się,

zwrócili się „później do tego marszałka z

prośbą, by udzielił subsydjum na dokoń-

czenie'* rozpoczętego dzieła.

„P. Prystor podjął się niewdzięcznej

roli nakłaniania wilków do porzucenia po-
karmu mięsnego i żywienia się jarzynami.

Skutek takiej perswazji łatwo  przewi-

dzieć.
Tymczasem sedno sprawy leży gdzie-

indziej. Rzecz jest w tem, że nasze spo-

łeczeństwo nie jest w stanie utrzymać tak

kosztownego aparatu  biurokratycznego i

wyżywić tych wszystkich, co przy korycie

rządowem stoją. W interesie narodu i

państwa musi nastąpić wydatna redukcja

machiny rządowej i przekazanie szeregu

spełnianych dziś przez państwo funkyj —

społeczeństwu.

Wymaga to jednak radykalnej zmiany

systemu rządzenia. Rząd musi opierać się

na zorganizowanym narodzie, na ścisłej

na głębokiem zaufaniu

o prze-

glądu, że miniona zima, tak dotkli-
wie odczuta przez całą Polskę jest
ostatnią zimą kryzysową. Tyle razy
już słyszeliśmy z rozmaitych  „mia-
rodajnych“ ust zapewnienia o końcu
„kryzysu. Stało się to nawet przysło-
wione.

| Tysląe świadków.
| Sędzia śledczy dla spraw wyjąt-
"kowego znaczenia w Warszawie p.

„Przewłocki przekazuje prokuratorze
akta sprawy głośnych nadużyć przy

| budowie państwowej fabryki telefo-
nicznej na Grochowie,

Śledztwo trwało blisko cztery la-
ta, gdyż wobec niezwykle zawiłych
malwersacyj, wynoszących przeszło
500.000 zł., sędzia śledczy musiał,
przesłuchać około 1.000 świadków.

Proces o nadużycia w fabryce te-
lefonów znajdzie się na wokandzie
sądu okręgowego po ferjach letnich.

Uprawnienia
kanduktorów koiejowych.

W] najbliższym czasie minister ko
munikacji wyda rozporządzenie wy-
konawcze do ustawy o przestrzega-
niu porządku na kolejach państwo-
wych. Konduktorzy otrzymają zwięk
szone uprawnienia w dziedzinie po-
licyjnej.  Konduktorzy będą mieli
prawo zatrzymać pasażerów, celem

 

 

 

  
  

  

OTWARCIE KORTÓW TENISOWYCH
KLUBU PRAWNIKÓW.

Wczoraj mieliśmy bardzo miłą uroczy-
|stość sportową otwarcia kortów tenisowych
klubu towarzysko - sportowego prawników

wileuskich.

Korty położone są przy ul. Kasztano-

wej, a prezentują się bardzo dobrze, Na-

wierzchnia kortów jest jeszcze świeża, ale

po kilku tygodniach będzie już dostatecz*

nie twarda.

Prawnicy obok dwuch czerwonych kor-

tów posiadają małe boisko treningowe do

gier sportowych.
Mały ten stadjon sportowy, powstały

z pracy oszczędnościowej prawników, jest

cennym bilansem wysiłków organizacyjnych

dobrze postawionego gospodarczo klubu.

Przy pracy kortów zasłużyli na pod-

kreślenie pp.: prok. Dowbor, sędzia Turło

Michał i inż. Jan Grabowiecki, który pro-

wadził stronę techniczną kortów.

W przyszłości obok kortów, położonych
wśród zieleni drzew, wybudowana będzie

trybuna dla widzów, a więc korty będą

jakgdyby reprezentacyjne nietylko ze

względu na swoją dobrą wyjątkowo na-

wierzchnię, ale i z tego względu, że roz-

wiązana będzie sprawa sprzedaży biletów.

W dniu otwarcia kortów zgromadziło

się sporo zaproszonych gości, którzy wi-

tani kyli na wstępie przez pp. gospodynie

ma czele z pp. prok. Dowborową i mec.

Florczakową nadesłanemi przez firmę We-

KREM CAZIMI
METAMORPHOSA

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

DEFEKTÓW CERY
20%
 

 

SPORT
Mistrz Milanówka Łobodowski w dwuch

setach pokonał inż. J. Grabowieckiego 6:0,
6:4, Grabowiecki nie mógł przyzwyczaić

się do miękiej nawierzchni kortu, a $ra-

jąc bardziej ofensywnie, posyłał więcej pi-

łek na aut. Gra była bardzo ciekawa

i żywa.

Następnie rozegrano spotkanie gry mie-

szanej między pp. Dowborową, Kewes a

Hohendlingerówną i Grabowieckim  Wy-
grała para Dowborowa, Kewes.

Na otwartych kortach będzie zapewne

przez cały czas bardzo ruchliwie, bo sek-
cja tenisowa ilościowo z każdym dniem
zwiększa się.

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. .
Od samego rana w Wilnie mamy na

strzelnicy na Pióromoncie zawody strze-
leckie Sokoła. Zawody rozpoczynają się o
godz. 8 rano. Przed zawodami odbędzie się
w kościele O. O. Bonifratrów o godz. 6
min. 30 Msza św.

Q godz. 15 rozpoczną się na Pióromon-
cie zawody lekkoatletyczne, o których pi-
saliśmy już kilka razy.

W całej Polsce odbędą się ciekawe

mecze piłkarskie o mistrzostwo Ligi, a w

Poznaniu odbędzie się pierwszy poważniej-
szy mecz lekkoatletyczny Warty z klubem
niemieckim z Berlina.

Tyle byłoby z imprez sportowych, któ-
re mniejszem chyba będą cieszyć się po-
wodzeniem od wycieczek kajakowych.

do siebie. Wolimy pozostać przy|biorstwa — z tej racji, że się afiszuje w |praworządności i odstawienia ich do najbliższego po- |lera kwiatami.

dość jasnem i konkretnem określe-la>irsei „Oko a > M Kp sat ĖS ееа sterunku policyjnego dla wylegity- Przed rozpiętą wstęgą otwarcia głos NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE.

niu p. Prystora i przyznać mu całko-|?% о i рн PORŚł cana. mowania, spisania protokułu i t. d. zabrał p. prezes klubu St. Turowicz, a na-| _ W najbliższą sobotę odbędzie się w
| wszem, owszem — szkodliwi,|próżaz są wysiłki umoralnienia Sana” pozatem konduktorzy będą mogli stępnie, po kilku słowach podkreślających Wilnie kolejny mecz piłkarski o mistrzo-

witą słuszność powiedzenia. I jesz-

cze jedno z naciskiem można pod-

nies“. P. Prystor nie mowił tego.

oczywiście, pod adresem tych osób

i grup, które są dziś w opozycji. To

jasne, jak słońce. Zwroty o pro-

tekcjonizmie i o swego rodzeju szan-

tażu poprzedził wezwaniem do

szczególnej oszczędności w szafowa-

niu groszem publicznym, a mówił to

do a:Cytorjum, składającego się wy-

łącznie z działaczy sanacyjnych.

Zreszią, czyż mógł mieć na myśli

kogokolwiek innego, niż tych sa-|
mych, o których „Gazeta Polska”
wyraża się jako o ciurach.

lira kwestja, czy przemówienie

‚ о tem dawno się już mówiło i pisało.
„Organ prorządowy odkrywa Ame-
rykę. Często im się to zdarza. A
z to ludzi i „bąków' ucierpiało

cyjnych i przystosowania ich psychiki do

nowych warunków bytu narodu. Jest to

syzyfowa praca, nie rokująca żadnego po- wodzenia,“

 

, Rozmach podatkowy w Polsce.
| Znany publicysta sanacyjny dr.
„Jan Hupka, zadał sobie trud obli-
„czenia ilości podatków w Polsce.
i Według jego obliczenie, ten piękny
jłańcuszek przedstawia się, jak na-
stępuje:

Pierwszą grupę stanowi: 1) Właś-

ciwy podatek dochodowy — typowo

antykapitalistyczny, z bardzo silną

progresją. 2) Dodatek 10-procento-

wy. 3) Dodatek kryzysowy. 4) Kumu

lacja podatku od uposażeń. 5) Poda-

braku czynszów z powodu niewyna-
jęcia. Kryzysowy dodatek do podat-
ku od nieruchomości, Podatek od lo-
kali. Podwyżka podatku od lokali.
Podatek od niektórych budynków w
śminach wiejskich.

Następną grupą są podatki celo-
we, ściągane na rzecz tworzonych na
specjalne cele funduszów. Tu należą:
Opłaty na fundusz drogowy od ma-
terjałów pędnych. Opłaty na fundusz
pracy — pół proc. od czynszów.

nosić broń palną. Odrębne przepisy|
będą regulować sprawę grzywn do-
,raźnych w czasie podróży. Wysokość
grzywny doraźnej na kolejacu sięgać
będzie 5 zł. `

Z inicjatywy wielu orgenizacyj

społecznych podjęta została w Szwaj

carji energiczna akcja, mająca na

celu zakazanie pobytu organizacjom

masońskim w: kraju.
M. in. akcja dąży do rewizji art.

56 «onstytucji szwajcarskiej, która

ma brzmieć następująco: „Obywate-

le mają prawo tworzyć stowarzysze-

nia, o ile nie mają one na celu i nie 

znaczenie sportu wśród prawników, p. wo-

jewoda Jaszczołt przeciął wstęgę, a na

kortach ukazali się gracze, którzy nadesła-

nemi przez firmę Dunlop piłkami rozegrali

pierwsze towarzyskie spotkanie. 
Szwajcaria przeciwko masonerii.

ganizacje poboczne lub też podobne
do wymienionych są zakazane na te-

|renie Szwajcarji. Wszelka działal-
j ność, pośrednio lub bezpośrednio złą
czona z podobnemi stowarzyszenia-

mi cudzoziemskiemi jest również

wzbroniona“.
Praktyczni Szwajcarzy stawiają

więc sprawę jasno i dobitnie. Nie pło
szy ich to, że w Szwajcarji znajdują

stwo okręgu wileńskiego. Na boisku spot-
kają się Makabi z Drukarzem. Po ostat-

nim występie Drukarza z Ogniskiem  spo-
dziewać się należy, że z Makabią więcej

mieć będą piłkarze Drukarza szczęścia, niż
z Ogniskiem.

WniedzielęzaśŻ.A:K.S.grać bę-
dzie z P. K. S. z Lidy.

Obecnie w rozgrywkach prowadzi
lepszym stosunkiem bramkarz W. K. S.
przed Ogniskiem. Mecz pomiędzy temi
drużynami odbędzie się 27 maja.

SEZON W TROKACH.
Wileński Oddział Ligi Morskiej i Ko-

lonjalnej wkrótce rozpoczyna na Jeziorach
Trockich sezon nawigacyjny, którego o-
twarcie nastąpi 20 bm.

Tego lata Liga M. i K. organizuje w

Trokach przy własnem schronisku kursy

p. Prystora coś naprawi. Zgadzam IE Sy : : 3 c i Ą й с

> lie ch i gt 8 Yliek od niektórych zajęć zawodo-|Jedno i dwuizbowe mieszkania są| wprowadzają w czyn rzeczy niebez- |się siedziby różnych międzynarodo- żeglarskie, których uczestnicy będą mogli

; ЁЁ; ms e głosami prasy,|wych. według ustawy wolne od tego cięża- piecznych dla państwa. Jednakże wych ciał, jak Liga Narodów, Liga potem składać egzaminy na stopień ster-

dau viki and ISW: Drugą grupę stanowi podatek |TU- W) praktyce jednak jest inaczej. organizacje masońskie, loże masoń-| Obrony Praw Człowieka j t. p. Inte-| nika. ‚
Opłaty od pracodawców — obie na res swoją drogą, ale moralność i ucz- Kierownictwo nad całą imprezą objął
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stemie. Odezwy, przemówieria, kur-
sy, moralne nauki nie odniosą dziś

żadnego skutku. „Głupota, tchórzo-

stwo, lęk przed odpowiedzialnością
za swcje czyny i rozpowszechnione
lizusostwo' — oto znowu słowa p.

Prys:ora, malujące ludzi czasów dzi-
siejszych, którzy nadają charakter

polskiemu życiu publicznemu
Skąd to poszło? Skąd ta depra

wacja, tak wielka, że aż czołowv

człowiek obozu smaga nielitościwe-

słowami wielu, wielu przyznają:

cych się do tego obozu. P. Prystor

przemysłowy. Dzieli się on na nast.

podatki: 6) Podatek od świadectw

przemysłowych z dodatkiem samo-

rządowym. 7) Podatek od obrotu z

25--proc. dodatkiem samorządowym.

8) „Dziesięcioprocentowy dodatek

państwowy. 9) Dodatek na t. zw.

nadzw. daninę majątkową. 10) Dzie-

sięcioprocentowy dodatek na cele

interwencji zbożowej. Podatek od o-
brotu bywa obecnie zbyt często po-

datkiem od strat.
Trzecią grupę — jest grupa podat

ków gruntowych a to: 11) Podstawo-

wy podatek gruntowy — uregulowa-

ny ustawą z 15 czerwca r. 1923. 12)

fundusz pracy.
Dalej podatek od uboju, podatek

palniczek, od totalizatora,
stemiplowe, od podań, kwitów i t.p.

sienia własności nieruchomej.
Dalej monopole — tytoń, spiry-

tus, sól, zapałki i sztuczne środki sło.
dzące — potem podatki konsumcyj-
ne, cukier, piwo, wino, drożdże i td.
— wreszcie ogromnie liczne podat-
ki samorządowe, pobierane z kie-
szeni tych samych podatników.

Wreszcie podatek od zaprote-
stowanych weksli, będący  dobija-

od żarówek, od kart do gry, od za-'
opłaty

Opłaty sądowe, opłaty od przenie--

skie i t. zw. „Old Fellows", towarzy-

stwo filantropijne „Union* oraz or-

W, ostatnim czasie powstaje znów

' wielkie napięcie w zagłębiu Saary i

pograniczu. Niemal w całych Niem-

czech prowadzona jest kampanja,

'która zwraca uwagę opinji na jedną

|z dawnych części Kzeszy niemiec-

(kiej, o której przynależności ma za-

| decydować głosowanie ludowe w
roku 1935, jak :0 przewiduje wer-

salski traktat pokojowy. W radjo

niemieckiem często słyszy się ataki

ciwość nadewszystko.

Walka o Zagłębie Saary. .
kraju, głosować będą za przyłącze-
niem Saary do Niemiec. х

'[ymczasem stopniowo czynione

są przygotowania do' plebiscytu. W

pismach zagranicznych pojawiły się

wiadomości, że przygotowania do

plebiscytu trwać będą najmniej 10

ją ma alarm i domagają się, aby ple-

biscyt bezwarunkowo odbywał się
w  _ pierwszych dniach stycznia,

miesięcy. Wi prasie niemieckiej bi-

p. dr. Czarnowski, w którego mieszkaniu
(ul. Zygmuntowska 22 tel. 17-04) w godz.
od 8 do 9 rano udzielane są informacje,
oraz przyjmuje się zgłoszenia na kursy.

LEKKOATLECI NIEMIECCY SZYKUJĄ

SIĘ DO MECZU Z POLSKĄ.

Jesienią ma się odbyć nadzyczaj cieka-
wy mecz lekkoatletyczny pań Niemiec i
Polski. W Berlinie trwają już w całej peł-
mi przygotowania techniczne, a prasa spor-
towa nawołuje do treningów.

„Neue Leipziger Zeitung* m. in. pisze
tak: „Lekkoatletyka kobieca poczyniła o-

statnio w Polsce duże postępy, musi się z

nią liczyć bardzo poważnie każda zagra-
nie umiał, czy nie chciał dojrzeć|Wprowadzony tą sa ustawą pro-|_; > ь : : o :

przyczyn. i dla tego nie Sad o Srosnak; dachodnacy, do 100proc. niem konających, podatki od plaka-|na rząd saarski a niejednokrotnie |przyczem w niektórych pismach|piczna przeciwniczka”.

nich dodatek dla ziemian a degresja dla ori 2 1 ay. RCI słyszane były i groźby. zauważyć się dają niedwuznaczne

K badenie źródła zła byłob qhlopów.. 13]. Sraprocentowy: doda-| madmiotów zbytku kozrgnatiw to:| WIO odbyło się na pograni-|grożby. Nic dziwnego,że w zagłę- POLACY JADĄ DO ATEN.

adanie źródła zła byłoby nie- tek na samorządy. 14) Stuprocento- E da Are ytku, ARE PO-|czu saarskiem wielkie zgromadze-| biu Saary panuje podniecenie. Róż- W Atenach odbędzie się w połowie

zmierniernie pouczające. Nie da sie| wy dodatek państwowy z dnia 12 atek inwestycyjny, podatek od lo-|nje, па _ którem _ przemawiał|ne maniłestacje i półwojskowe deli-| maja konierencja Międzynarodowego Komi-

winy zatrucia atmosfery moralnej

w Polsce zwalić jedynie *na karb

kryzysu gospodarczego i finanso-

wego na nędzę i brak pracy.

To są przyczyny drugorzędnego

znsczeniu w tej materji, którą po-

ruszył b. premjer. Źródło — to sy

sobie, ani swoim bliskim.

Wie o tem cała Polska, jak dłu-

kwietnia 1924 r. 15) Dziesięciopro-

centowy dodatek ogólny. 16) Docho-
dzący do 75 proc. i wyżej dodatek

samorządowy, zwany opłatą drogo-

wą. 17) Gminny podatek wyrównaw-
czy do 50 gr. z hektara. 18) Nadzwy-
czajna danina majątkowa t.j. 44 proc.
dodatku gruntowego od większej, ob

datek na cele interwencji zbożowej.
20) Trzechprocentowy dodatek na

kali w hotelach i pensjonatach, poda
tek od oświetlenia elektr. i gazowe-
$o, podatek od publicznych zabaw,
rozrywek i tp., podatek od zbytku
mieszkaniowego, podatek od placów
budowlanych, podatek od prawa po-
lowania, podatek od spożycia, zuży-
cią i produkcji, podatek od kopalń,
podatek od przemysłu i handlu, po-

mentów muzycznych, opłaty targo-
we, akcyzowe opłaty od gorzelni i

Goebbels. Oczywiście przemówienie
jego pełne było ataków na decydu-

jące obecnie czynniki w zagłębiu

Saary. Rząd Rzeszy opublikował w

tych dniach mianitest, w którym

przypomina, że zbliża się dzień, w

którym ludność zagłębia Saary ma
zadecydować giosowaniem o swym

że giosowanie odbywać się będzie po
10 stycznia 1935.
wzywa się wszystkie osoby, które

Równocześnie ‚

lady na niemieckiem pograniczu

spowodowały pogłoski, .że na grani-

cy terytorjum plebiscytowego  kon-
centrowane są oddziały 5. A. Ha-

kenkreuzlerzy w swej agitacji plebi-

scytowej w zaglębiu Saary posiugu-

ją się argumentami, że ludność nie-

miecka Rzeszy sama PE
tó-

misię aliancką przed poważnem za-

daniem: zapewnienia swobody  gło-

sowania i sprawiedliwego rozwiąza-

tetu Olimpijskiego, który obchodzi
roku 40-lecie swego istnienia.

Na wspomnianą konierencję z Warsza-
wy wyjechalo wczoraj dwuch  przedstawi*
cieli, a mianowicie gen. Roupert i płk. Ki-
liśski.

wtym

Zawody tenisowe Polska — Austrja.

О оО ра prawdy nie pa |lstonaj proram własności ża ai od'w zyski, oai 03 bo, wode owada „aj By tygaMogięc aiekorzyny„ WIEDEA(Pad „Dai б w
winien był mówca oszczędzać ani skiej, k p о‹ пш.е]з:е‘ М!Ёз' letėw na kolejkach, od gruntów na ustanowiony, ale niewątpliwe jest Rozwój wypadków postawił ko- druśum dniu  międzypaństwowego

ności. ) Dzisięcioprocentowy do-| 5pszarze gmin miejskich, od instru- ' ; meczu tenisowego Polska--Austrja
rozegrano dwa spotkania, W grze
pojeayńczej Wiiitman pokonał w 3

Baworowsky'egoga i szeraka, wie każdy: ubogi i za-| Izby rolnicze. droddaaej od takryk wódce
)

G i : a je- iły si + i i Dona 7 t ków |setach hrabiego

możny, zależny i wolny, podwładny Czwartą grupą podatków są znie-|rów, od rektyfikacji spirytusu, sa- vagia AgsMi bv os td As 3:6, 6:1 i 6:4. W; grze mieszanej

: i para polska Jędrzejewska-—Tłoczyń-
i zwierzchnik. Dleczegoż tego nie

wiedzą i fnie widzą ci, których to

chyba najbardziej dotyczy? Zdać so-

bie z tego sprawę i głośno to po-

wiedzieć—to dopiero początek tej

naprawdę najpotrzebniejszej napra-

ale egzekwo-sione już wprawdzie,
podatkiwane z tytułów zaległości

majątkowe.
Piątą grupę stanowią podatki od

budynków. Tu należą: państwowy
podatek od nieruchomości w  śmi-
nach miejskich. Przy podatku tym 

wy. Nauki i morały nie wystarczą. nie uwzględnia się ani obniżek, ani

WESTERN

Na uroczystości u «pionierów» żydowskich.

„Monient“ žargonowy donosi:

„W Józefowie pod Warszawą od-

było się otwarcie sanatorjum dla pio

wie Sołowiej. Podczas uroczystości

był obecny minister pracy, Hubicki,

który przemówił w gorących słowach

nierów. Willę podarowali małżonko- i życzył pionerom powodzenia”,

 

morz. dodatek do opłat od przenie-
sienia własności nieruchomej, opła-
ty na ubezpieczenie od wypadków,
opłaty na ubezpieczenia od bezrobo-
cia, opłaty na ubezpieczenie pensyj-
ne, opłaty na ubezpieczenie na sta-
rość i niezdolność do pracy, tj. znacz
ki inwalidzkie w b. zaborze pruskim.
Opłaty na P.Z.U.W. na przymusowe
ubezpieczenie od ognia, opłaty od
kotłów parowych i t. d." —

Co i t. d.? Więc nie koniec je-
szcze, Widocznie, skoro p. dr. Hupka
postawił i t.d. Konia z rzędem temu,
który te podatki wyliczy z pamięci.
Pot'go zaleje i nie da rady.

Radę ma dać sobie tylko płacący podatki. ;

dnia 28 czerwca 1919, aby najpóźniej
do 12 maja zgłosiły swe u władz о-
becne miejsce zamieszkania. Niem-
cy przygotowują rozległą akcję
plebiscytową, będąc przekonani, że
wszyscy obywatele Saary, którzy
obecnie żyją pozą granicami tego

„Moment“ donosi:
„Dowiadujemy się ,że ministerjum

spraw wojskowych uwzględniło proś
bę wojskowego rabina, majora Sztejn
berga, aby wybudować synagogę
wojskową dla żydów, żołnierzy war- 

głosowania, o ile odbędzie się swo-
bodnie, nie można przewidywać,
bowiem obecny reżim w Niemczech,
który zradykalizował część ludno-
Ści Saary, działa na większość od-
straszająco. (Ceps). 
 

Synagoga dla żydów-żołnierzy...
szawskiego garnizonu. Władza woj-

' skowa wyznaczy odpowiednie kredy
ty na kupno placu i wkrótce przy-

| stąpi się do budowy bóżnicy. Bóż-
nica stanie przy ul. Gęsiej”.  ski diegła parze austrjackiej Wolfio-

wa—Mełaxa w stosunku 6:8 i 6:8.
Po dwóch dniach spotkania wy-

nik meczu brzmi 2:2.
WIEDEŃ (Pat). Dziś w 2-ej run-

dzie międzynarodowych mistrzostw ©
tenisowych Austrji biorący udział
Polacy uzyskali następujące wyniki:

Hebda pokonał Austrjaka Riedla
w stosunku 6:8. 6:0 i 6:0.

Jędrzejowska pokonalą hrabinę
Szapory — 6:1 i 6:0.

Gorzej powiodło się Tłoczyńskie- :
mu, który niespodziewanie uległ
Czechowi Vodiczce — 0:6 i 3:6,
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"KRONIKA.
IX Zjazd Stewarzyszeń Młodzieży Polskiej.
№ dniudzisiejszym rozpoczyna|

Obradować w Wilnie IX zjazd Sto-
|Warzyszeń Młodzieży Polskiej męs-

iej z terenu archidiecezji wileń-
skie Jak można wnioskować z na-
Bływających zgłoszeń, ilość uczest-/
lików wyniesie ponad 200 osób. |

Zjazd zapocztąkuje uroczyste na-|
bożeństwo. W. południe rozpoczną|
się obrady zjazdu w sali Archidie-|

ZJAZD HARCERSTWA POLSKIEGO.
'. Dziś rozpoczynają się w Wilnie,

| obrady zjazdu harcerstwa poiskiego.
Obrady zjazdu poprzedzi nabo-

żeństwo, które odprawi w kościele|

| Ss. Lazur. ;
Po nabożeństwie równocześnie

odb;wać się będą obrady Naczelnej

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA? |
Po mglistym ranku, zwłaszcza w

 'achodniej połowie kraju, w ciągu
*nia pogoda słoneczna o zachmu-
lzeniu umiarkowanem z możliwością
fddzieniegdzie przelotnych deszczów
lz lekką skłonnością do burz. Tem-
Deratura bez większych zmian. Sła-

wiatry miejscowe
DYŻURY APTEK

dyżurują

 

Р Deit następujące
/ Pieki: ©

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telel.
5%), sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
oOhulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
róścickiego — ul. Ostrobramska Nr 26,

Szystkie na przedmieściach, prócz Śn-
zek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Z Komitetu Rozbudowy. One-

Ėla; w lokalu magistratu odbyło się
| Posiedzenie Komitetu Rozbudowy.
Na posiedzeniu rozpatrzono podania

| %wób ubiegających się o pożyczki na
Wszelkiego rodzaju budownictwo.
Izyznano 6 pożyczek na dokończe-

murowanych budowli. Domy te
Powstaną na ul. Teatralnej — 2, po-

|fatem na ul. Trockiej, Witoldowej
| Wróbłej. °

Pozatem przyznano kilkanaście
życzek na drobne budownictwo

dtęwniane i przebudowę dużych
eszkań na małe. ;

— Маз!ерпе posiedzenie komitetu
| Wyznaczono na piątek. _

3 Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
= wiieńanie Ńofo Związku
bjotekarzy Polskich. Daia 17
m. (czwartek) o godz. 7, w razie
ku quorum o godz. 8 wiecz. od-
ie się nadzwyczajne walne ze

nie (125 zebranie ogólne). g 4 «
| Na porządku dziennym; 1) Re
„min i wybór Zarządu Kasy Sa-
 Mpomocy. 2) Referat p. Tadeusza
 „lkowskiego p. t. „Życie umysło-
5 ziem litewsko-ruskich do 18 д5
lęku w świetle ich piśmiennictwa *
„— XI Tydzień L. O. P. P. W dniu
Żlsiejgszym rozpocznie się na tere-

Wilna XI Tydzień obrony lotni-
„| 1 przeciwgazowej, zorganizowa-

|.) zrzez Wileński Wojewódzki Ko-
Je L.O.P.P. WI czasie iygodnia!
R dą zorganizowane różne imprezy
kwesty.

— Koło Pań L.O.P.P. urządza
dz, wieczorek w Werkach* w nie-

elę, dnia 13 maja b. r. o godz. 3
Ponai. Dzięki uprzejmości właści-
jSL pp. Szpineków, zabawa odbę-
ng Się w parku na górze, w razie

! dej niepogody w pensjonacie obok
Małącu,

j Bufet zimny i gorący na miejscu.
yltyka wojskowa, tańce, bridge,
4,čelnica, konkursy hippiczne obok
txu, niespodzianki dla dzieci,

į Hilety w cenie 2 zł. i 1 zł, aka-
łyucki i dla dzieci, Za dojazd au-
7 i statkiem dopłata 1 zł.ls:

w mocy

   

i

1 (eioszenia na dojazd wcześniej
; zerwonego Sztrala (Mickiewicza
3 Ńmiędzy godz. 14 a 16-tą.

tųPrzy obstrukcji, zaburzeniach  trawie-
p.7ażywa się rano naczczo szklankę na-  

cezjalnego Instytutu Akcji Katolic-
kiej przy ul. Metropolitalnej 1.

N/ drugim dniu zjazdu młodzieży
odbędzie się pielgrzymka do Kal-
war'i 1 zwiedzi nasze miaslo.

W, ciągu dnia wczorajszego od
południa zaczęli przybywać dele-
$aci na zjazd, Do wie:zora przy-
było około 100 osób.
OZZ

W wyniku konferencji w Inspektoracie
Pracy, która trwała od godz 5 wiecz. do
$odz. wpół do 12-ej, zawarto umowę zbio-
rową w przemyśle budowlanym. Dzięki

terau prawdopodobnie już dziś komisja

strajkowa ogłosi zakończenie strajku.

W czasie obrad konierencji strajkujący

w liczbie ponad 500 osób zebrali się na

W lokalu opieki społecznej ma-
gistratu oabyło się doroczne walne
zgromadzenie społecznego Komitetu
do walki z żebractwem i wióczęgo- Rady Harcerskiej oraz odprawa dru-

żynowych i hufcowycn chorągwi
wileńskich,

Na zjazd przybyć ma alkister |
Św, Jerzego naczelny kapelan Z.H.P. oświaty p. Wacław Jędrzejewicz, .

| wojewoda śląski p. Grażyński OTAZ | trzech
szereg działaczy harcerskich.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Polonistów. Dziś o

godz. 2l-ej w Ognisku Akademic-
kiem (Wielka 24) odbędzie się dan-
cing Kola Polonistów

SPRAWY SZKOLNE,
— Państwowa Srednia Szkoła

Przemysłowo - Handlowa Zeńska
im. E. Dmochowskiej w Wilnie, ul.
Wileńska 10 przyjmuje podania
wstępujących do szkoły do dn. 30
maja.

Egzamina wstępne zaczynają się
dn. 9 czerwca o godz. 16ej (4 po
zołudniu).
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po-

wszechnia „Promień** wraz z Przedszkolem
przyjmuje zapisy na r. szk. 1934/35. Infor-
macje: Wiwulskiego 4 i Witoldowa 35-a

stwem w Wilnie, W; zebraniu wzię-

nasewicz,

Po  zalaiwieniu pierwszych

|części sprawozdowczej. Na wsię-
pie przewodniczący udzielił głosu p.
Uułowińskiemu, który  zreterował
szczegółowo sprawozdanie kasowe
za okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31
marca 1934 roku, stwierdzając, że
wydatki w tym okresie na walkę z
żebractwem i włóczęgostwem na te-
renie naszego miasta pochłonęły su-
mę 15217 zi. 55 gr. Dochodu zaś w
tym roku Komitet miał 16234 zł, 37
gr. Saldo więc na pierwszego kwiet-
nia roku bież. wynosiło 1016 zł. 82
groszy.

Z kolej zabrał głos wiceprezes
Komitetu ks. kan. Adam Kulesza, i
jw dłuższem przemówieniu scharak-
teryzował działalność Komitetu w
okresie sprawozdawczym. Ks. kan. (filja na Zwierzyńcu). Egzaminy wstępne

odbędą się systemem lekcyjnym w termi-
nie od 14 do 19 maja br. Opłaty przystęp-
ne, niezamożnym zniżki. Komplety fran-
cuskiego bezpłatnie.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Wycieczka żydów kowieńskich.

„Wilner Tog' w numerze z dn. 9 bm.
w artykule p. t. „20 członków Ma-
cabi z Kowna“ podaje, że w tych
dniach przyjeżdża do Wiina 20 człon-
ków Macabi z Kowna.

Listy do Redakcji.
Wielce Szanowny Panie Redaktorze,
Uprzejmie proszę Pana Redakiora o ła-

skawe umieszczenie w  swojem piśmie

oświadczenia następującej treści:

„lnsynuacje i oszczerstwa, rzucone w

Nr. 122 z dnia 7 maja r. b. „Słowa” wileń-

skieżo przez niejakiego p. Chicota (iranc.

Chicot7), nazwanego w następnym numerze

Chichotem, na syna mojego Zdzisława, stu-
denta Uniw. spowodowały z jego strony
odpowiedź, przewidzianą w $ 14 Kodeksu
honorowego W. Boziewicza. Reakcja ze

strony p. Chichota, który znajdował się
zresztą w liczniejszem gronie towarzyszy,|
nie poszła po linji $ 71 i nast. Kodeksu

honorowego, lecz wyraziła się w formie |
szybkiego wezwania pomocy ze strony or-|

ganėw bezpieczeństwa publicznego. |
Poziom etyczny kampanii, prowadzonej

przez „Słowo* przeciwko memu synowi,
i specyficzne metody postępowania w za-|

targach honorowych zmuszają mnie do pu-

bliczaego napiętnowania insynuacyj i ka-

lumnji, które godzą w dobre imię moje

i mego syna.

Na dalsze zaczepki „Slowa“ reagować

nie będę. Drogę postępowania honorowego

lub sądowego pozostawiam do woli Re-

dakcji „Słowa”, zgóry zastrzegając się jed-

nak, że odpowiedzialnem za io, co się dru-

kuje w „Słowie”, robię jego Hierownictwo,

a nie młodych współpracowników.”
Proszę Sz. Pana Redaktora przyjąć

wyrazy głębokiego mego poważania i sza-

cunku

Euzebjusz Wardejn,

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 3 m. 1.
Wilno, 9 maja 1934, :

: OFIARY,
zložone w Administracji „Dziennika Wi-

: leūskiego“,
Dla najbiedniejszych — zł. 5— składa

N. N., zł. 3— T. Ż.
Dla uczenicy Seminarjum na wpisowe:

zł. 2-— bezimiennie, 1 zł. p. Kiewliczowa.
Na Polską Macierz Szkolną zł. 10.—

p. Iwaszkiewicz. yi wody gorzkiej „Franciszka Józeia”.
ie się lekarzy. 8372

NCZOEZN po emerycie,
Na " Kinia EA

"__ Handel bronią w Paryżu.
' Jak się zbroją fracuscy rewolucjoniści.

wy W związku z rewelacjami o przygoto-
a Snym zamachu stanu, „Candide* ogło-

ortai o tem, jak się zaopatrują w broń

torzy przyszłej rewolucji, w Paryżu.

ię Okazuje się, że w stolicy Francji kwit-

% ly yt broni, na taką skalę, iż można

Woly, Ością zaopatrzyć się nietylko w re-

Sty, ale i w karabiny maszynowe,
ba = Chcesz Mausera? — może ci potrze-

NagųOh Mauzerów, a może situ — po-
4 A do autora reportažu Coulaud, jego

"y Iazik Bebert.
L to w Paryżu można z taką
(i zaopatrzyć się w broń?

dęj © A jakże. I to bez „machiojki”, Han-
Maga ią nie ulega ograniczeniom. Wy-
wadi tapić do pierwszego z brzegu

a, No a obok tych oficjalnych do-
broni, są „tamci”.=

< Przymytnicy?
i Coś mi się zdaje, że są wśród nich

o lub lorzy. Gdy ci sprzedają dziesięć

dają Gięj wolwerów to jednocześnie sprze-

й

 w —policji.
‚ "ЩЪ ciągu Bebert, którego. wy-

| skiejzęsadide'a* poznał na apaszow-
bawie w Belleville zwierza mu się,

Na biedne dzieci zł. 2,— składa wdowa

że jest komiwojażerem nieoficjalnym firm
rusza:karskich. Dawniej był sutenerem,

— Dzisiaj sutenerstwo się nie opłaca,

Handluję broiną. Od dnia 6 lutego robi się
na tym business'ie forsę. Kilka dni temu
przyłapał mnie szpicel. Chciał spisać pro-!
tokół. Ale powiadam mu zaraz — jestem
przedstawicielem firmy, który opiaciła pa-
tent przemysłowy, Wszystko w porządeczku
W samym Paryżu mamy na zbyciu dziesięć
tysięcy mauzerów, w rezerwie.
— Cóż na to policja?
—Posłuchaj. Z rzeźni Villette wyjażdża

wóz. Woźnica wygląda podejrzanie. Dwóch
szpiclów zatrzymuje go. Robią rewizję. O-
kazuje się, że pod towarem znajduje się
dwadzieścia „byków* któremi możnaby dać
radę całemu batalojnowi żandarmów. Po-

tem okazuje się, zamówioli je dwa policjan-

ci.

Handel bronią wszelkiego kalibru jest
wolny, Policja może najwyżej przeszkadzać

nam, zmusza, nas do tego, by działać o-
strożniej, chytrzej. Dam ci szereg adresów.
Uprzedzam cię — nie zrażaj się wyglądem

Kulesza między innemi podkreślił,
że chociaż zarząd rozdzielił znaczną
sumę na zapomogi dla żebraków,
jednakże główniejszy nacisk kładł

prowadzone w  sezregu instytucji
dobroczynnych. W, przytułku OO.
Boniiratrów Komitet rozbudował 2
sale, przystosowane na pomiesz-
czenie 50 pensjonarjuszy, i 4 małe
salki, mogące pomieścić 11 osób.
Jednocześnie należy tu podkreślić,
że budowa wspomnianych sal bar-
dzo dodatnio wpłynęła na urządze-
nie kuchni Caritasu w obrębie mu-
rów OO, Bonifratrów. Nadto Komi-
tet z własnych funduszów wybudo-
wał w tym przytułku piec chlebowy,
który zaopatruje w pieczywo kuch-
nię Caritasu i cały przytułek. Ko-
mitet ulokawał w  przytułkach 55
osób. W tym też czasie prowadził
b. energiczną walkę z żebrakami i
włóczęgami przyjezdnymi, którzy, 

jło udział około 30 członków. Obra--
dom przewodniczył dr. Adam Bo--

formalnych punktów  po-
|rządku dziennego, przystąpiono do,

na inwestycje, które zostały prze-,

Pedpisanie umowy w przemyśle
budowlanym.

podwórzu Inspektoratu Pracy. Stamtąd
,jednak policja usunęła ich, gdyż zachodziła

obawa zakłócenia spokoju publicznego.
| Bezrobotni udali się następnie na podwórze

„domu, gdzie się mieszczą cbrześcijańskie

|związki zawodowe i tam oczekiwali do

„północy wyniku narad. Podpisanie umowy

| przyjęli oni z widoczną ulgą.

 

alia z żebraciwemi i włóczęgostwem w tnie
bywały takie okresy, w wielkich
ilościach przybywali do Wilna i,
włócząc się po ulicach, nagabywali
przechodniów o datki, Takich że-
braków Komitet przy pomocy władz
administracyjnych  wysiedlai — @о
miejsc poprzedniego zamieszkania,
W] ciągu roku Komitet wysiedlił na
własny koszt 102 osoby. Jedno-
cześnie na skutek starań Komitetu
„zatrzymano 58 podejrzanych włó-
|częgów. Biuro Komitetu pisało bez-
płatnie podania biednym, pragną-
cym otrzymać zasiłek lub jakąś po-
moc. Ogółem napisano 1825 takich
podań do różnych instytucyj i urzę-
dów. Zgłaszających się do Komitetu
żebraków o pomoc badano stan ma-
terjalny.

Funkcjonarjusze biura Komitetu
przeprowadzili w ciągu roku 274
wywiady. Nadto Komitet zwracał
się do Towarzystwa Opieki nad
wsią, skąd otrzymał na dogodnych
warunkach 5500 drzew owocowych
i 2200 krzewów, które zostały za-
sadzone w ogrodach różnych insty-
tucyj dobroczynnych.

Odczytano następnie sprawo-
zdanie komisji rewizyjnej, która,
stwierdzając wzorowe prowadzenie
rachunkowości, postawiła wniosek
udzielenia ustępującemu zarządowi
absolutorjum. Przyjęto wniosek Ko-
misji rewizyjnej i przystąpiono do
wyboru nowych członków władz

| Komitetu. Wybrano do zarządu 7
„członków i 5 kandydatów oraz 5
członków komisji rewizyjnej, W
aaa głosowania do zarządu
orai Stanisław Bochwic, Antoni
Głowiński, Wojciech Gołębiowski,
ks. kan. Adam Kuleszo, pułk. emer.
Władysław Piasecki, Kamilla Je-
rzykowiczowa, Zafja Sokolska, Zoija
Kościałkowska, Jadwiga Czopacka,
ks. kan. Jan Kretowicz, Ludwik
Ostrejko į p. Ciemnołońska. Do ko-
misji rewizyjnej wybrano : J. E, ks.
biskupa  Kaziniierza Michalkiewi-
cza, pp. Chądzyńskiego, Ksawerego
Gorzuchowskiego, Bolesława Żyndę
i Władysława Hołownię.
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Ożywienie sezonu
w'inowrocławiu.

Sezon ożywił się znacznie pod koniec
kwietnia i na początku maja przy pięknej
pogodzie. Daje się zaobserwować wielkie|
zainteresowanie Zdrojowiskiem we wszyst-
kich dzielnicach kraju: licznie napływające
listy informacyjne, zapytania oraz zamó-
wienia na pokoje w pensjonatach świadczą,
że sezon w Inowrocławiu Zdroju będzie w
tym roku szczególnie ożywiony.

iDo Zdrojowiska przybyła na własnym
samolocie p. Fischer de Mallard, zona or-
dynatora z Parzęczewa pow. Jarocińskiego
woj. Poznańskiego. Jest to pierwszy przy-
lot kuracjusza w Polsce i świadczy zarówno
o rozwoju lotnictwa prywatnego jak i o
wartości lotniska w Inowrocławiu dla ro-
zwoju frekwencji.

Między licznemi wycieczkami, które w
roku obecnym zwiedzą Zdrojowisko Ino-
wrocław zapowiedziane są narazie dwie po-
ważne wycieczki z zagranicy: szwedzka i
naukowa wycieczka z Londynu z przedsta-
wicielami wyższych uczelni angielskich na
czele.

Wysłannik „Candide'a*

wskazane adresy. Oto jego relacja.

Na ulicy Hauteville, nad wielką bramą
wisi tabliczka ze złoconym napisem „D, i

ska”, Podwórze. Kilka stopni. Wysoki par-
|ter. W biurze stały, szaty, krzesła. Dwie
' panie rozmawiają przy oknie.

— Czy można nabyć broń?
— Naturalnie. Zaraz zawołamy sprze-

dawcę.

Z półpiętra zbiega jakiś pan. Wprowa-

dza mnie do pokoju pełnego sztrzelb, re-

wolwerów starego i nowego kalibru.

— Zapewne życzy pan sobie strzelbę?
—zapytuje elegancki subjekt.

— Nie. Wspomniano mi, o maleńskim

karabinie maszynowym.
— Ach, tak., Nasz „karabinek" jeśli

pan woli — pistolet automatyczny Mauze-
ra, to najnowszy model.

Podaje mi pistolet długości 35 centy-
metrów. Waży najwyżej 1300 gramów.

— świetna broń. Dwa tysiące metrów.
Już na pięćsetnym metrze kula zagłębia
się w drzewo na osiem centymetiów. Taki
karabinek nie zwraca niczyjej uwagi. Moż-
na go ukryć w kieszeni płaszcza. Leciutki,
praktyczny model. Cena bezkonktrencyjna.

Jeżeń pan zamówi sto — to sziuka wy- tych panów. No i strzeż się, by cię nie
wzięti za prowokatora.

padnie 380 franków. Jeżeli pan kupi tysiąc...
-- Ależ to zwykły rewolwer automa-

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. teatr na Pohulance gra w
dalszym ciągu współczesną komedję De-

|vala p. t. „Towariszcz”,
j Jutro o godz. 8 wiecz. „Towariszcz“.
| — Zespół Reduty w Wilnie, W nie-
j dzielę Zespół Reduty, w przejeździe do
| Rygi, wystąpi z doskonałą sztukę p. t.
| „Sprawa Moniki* — popoł. o godz. 4 i
|wiecz. o godz. 8. Na popoł. ceny zniżone.

Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś w
| dalszym ciągu pełna młodzieńczego humo-

| młodość!
— „Noc w San Sebastjano”,

| utwór
| Sebasijano przygotowuje zespół teatru „Lu-
|tnia” pod kierownictwem reżyserskiem M.
| Domosławskiego.
| Teatr Objazdowy gra dziś świetną
| komedję Z. Geyera p. t. „Kobietka z ele-
| ganckiego świata” w Smorgoniac

— Teatr-Kino Colosseum — wyświetla
wysoce artystyczny, świetnie grany film
p. t. „Głos Śkazańca”. Na scenie brawuro-
iwa rewja: „Śpiew, Taniec, Aktówka”.

tyczay.

— Tak, ale odpowiednio msnipulując
zamienia się go w karabin maszynowy.

Kule biegną jedna za drugą. Dwieście osiem
|dziesiąt na minutę (magazyn zawiera dwa-
; dzieścia naboi). Jest to kieszenkowy kara-

dwóch tysięcy metrów.

— Wyrób niemiecki, wszak prawda?
— Tak, proszę pana, Pochodzą one z

fabryki w Oberndoriie nad rzeką Neckar,

|Ile pan sobie życzy?...

— Wrócę innym razem.
Na ulicy Pierre Chausson, w cdległości

dziesięciu metrów od ruchliwego bulwaru

| Magenta, na jednym z domów  połyskuje
napis „Zakłady L.. naczynia kuchenne”,

— Chciaibym kupić kilka strzelb...
Zbyt obcesowo sobie zaczynam. Odpo-

wiedź brzmi krótko i węziłowato. Niema.
Ale po chwili dowiaduję się prawdy.

Niedawno przyszli tutaj z wizytą inspekto-

rzy policji,
Pan Marceli L. ulokował kapitały w

magazynie naczyń kuchennych, Ale posia-
da też innego rodzaju towar. Tylko, że nie

jest detalistą. Nie sprzedaje pojedyńczych
sztuk — może natomiast dostarczyć stu,
tysiąca i więcej rewolwerów, z tym jednak
warunkiem, że zostaniesz zarekomendowany

jako „przyjaciel”, Zdaje się, że on i brat są 

KRONIKA POLICYJNA.
- Większa kradzież przy ul. Sadowej.

Szoł>nojciowej Soni (Sadowa 19) skradzio-

no ubranie i bieliznę damską i męską, na-

krycia stołowe i pościel, łącznej wartości

7.100 zł.

W! Tarnobrzegu V
aresztowano wczoraj zbieśłego z
Wilna agitatora komunisiycznego na

W warszawskim Sądzie Okręgo-
wym toczy się obecnie wielki proces
o potajemny handel narkotykami,
uprawiany na szeroką skalę przez
zorganizowaną „spółkę',

czasu prowadziły obserwację j wy-
wiady, mające na celu zdemaskowa-
nie bandy handlarzy narkotyków
grasującej na terenie Warszawy.

Dochodzenie w pewnej sprawie
o sfałszowanie recepty ma morfinę
ujawniło, że miejscem spotkań han-
dlarzy narkotyków jest cukiernia
Wiśniewskiego u zbiegu ulic Mar-
szałkowskiej i Żórawiej. Ponadto

narkotyków . teleionują stale do
głównego dostawcy pod Nr. 8-64-94.

Teleton o tym numerze znajdował
się u właściciela składu węgla, Sta-
nisiawa Kapuścińskiego. Wkrótce
okazało się, że u Kapuścińskiego
pracuje niejaki Leon Haber, noto-
wany już uprzednio przez policję
pod zarzutem handlu narkotykami.
Roztoczono obserwację nad Habe-
rem, która wykazała, że utrzymywał
on stały kontakt ze znanymi han-

Zwiększenie się stada
Stado żubrów w Biaiowieży, li-

czące dotychczas 11 sziuk, powię-
kszyio się w ubiegłym tygodniu o
dalsze 2 sztuki, a mianowicie ocie-
liły się: żubrzyca czystej krwi Bi-
zeria i żubrzyca krwi mieszanej Fa-
woryta, wydając na świat po ja-
łówce.

Urodziny 2 jałówek żubrzyc są
wydarzeniem ważnem w historji od-
nowionego stada  białowieskiego,

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek. dnia 10 mzja.

i 9.00: Czas. Muzyka. 10.30: Nabożeń-
stwo. 11.57; Czas, Kom. meteor. 12,15; Po-

, ranek muzyczny. Pogad. muzyczna. 14.00:
j Pogadanka rolnicza. 14.20: Baiety de Falli
(płyty). 15.00: Pogad. rolnicza dia gospo-
dyń. 15.20: Koncert. 16.00: Progr. dla dzie-
ci. 16.30: Wesołe piosenki francuskie (pły-
ty). 16.45: Kwadr. liter. Odczyt, 1745:
Koncert solistów. 18.00: Słuchowisko: „Atak
lotniczo-gazowy”. Rozmaitości. Skrzynka
pocztowa. Wil. wiad, kolejowe. 159.30: Mu-
zyka z płyt. 19.50: „Myśli wybrane”, 19.52:
Audycja rumuńska”. 20.25: Muzyka z płyt.
21.00: Trąbka i capstrzyk (Transm. z Gdy-
ni). 21.02: „Oko w oko z ustawą* — felj.
21.15: Muzyka lekka. Kom. meteor. 23,05—
23.30: Muzyka tan.

& 2А KOTAR STUDJO.
Święto Rumunji w radjo,

W celu uczczenia narodowego święta
Rumunji, które przypada w dniu dzisiej-
szym, Poiskie Radjo organizuje specjalną 

binek, którego pociski trafiają na odleglość|

| audycję okolicznościową о godz. 19,50.
Złożą się na nią Hymny państwowe, prze-
mówienia posła rumuńskiego i przedstawi-
ciela ministerstwa spraw zagranicznych
oraz część koncertowa — orkiestra pod
dyr. J. OQzimińskiego wykona Rapsodję Ru-
muńską Ernesco i Fantazję Rumuńską Di-

„ mitrescu.
| Transmisja z Filharmonji Warszawskiej,
{ Piątkowym koncertem
, transnutowanym z Filharmonji Warszaw-

gruacie akademickim, Jana Kapałę.|

dalsze śledztwo ustaliło, że nabywcy |

Z KRAJU.

symionicznym,

  
MAOK
TĘPI ROBACTWO

 

Student Kapała zatrzymany w Tarnobrzegu.
(Małopolska)‹ , W piątek Kapała zostanie przy-

transportowany do Wilna i osadzony

w więzieniu.

a
 

Banda handiarzy białą trucizną.
dlarzami morfiny i kokainy braćmi
Fiotrem i Stanisławem Ulechow-
skim. Jak ustalono w dalszym cią-
"gu siedztwa, Olechowski teleiono-
wał częsio do apieki Stełana Mi-

Wiadze śledcze od dłuższegojuż | chelisa przy ul. Mokotowskiej,
gdzie zaopatrywał się w morfinę.

Kiedy ' wiadze bezpieczeństwa
posiadały już w ręku dostateczne
|dowody przeciwko handlarzom bia-
jłej trucizny, zarządzono aresztowa-
nie członków bandy. Okazało się,
że w aferę zamieszani są również:
wspólnik Michelisa Hubert Trza-
skowski, oraz małżonkowie Marija i

| Stanisław Orłowscy. Orłowska pra-
cowała w firmie Spiess przy rozwa-
żaniu narkotyków j stąd czerpała je
do potajemnego handlu.
Na iawie oskarżonych zasiedlo: Mi-
chelis,Trzaskowski, Haber, Orłow-
scy. Na sprawę powołano kilku-
dziesięciu świadków. Obronę oskar-
żonych wnoszą adwokaci Berenson,
M, Goldstein i bracia Hofmokl-
Ostrowscy.

Ze względu na obszerny mater-
ijał sprawy proces potrwa około ty-
godnia.

 
`

żubrów w Białowieży
,zwłaszcza, że pośród dotychczaso-
|wych 7 sztuk czystej krwi były aż
3 byki.

TATTO

Smierć ucznia w Wilji.
W. czasie wycieczki dziec: szko-

jły powszechnej w Wirpszanach, gm.
mejszagolskiej, utonął w Wiki Go-
spodowicz Jan, lat 10, zam. w kol.
'Ojrany, uczeń tejże szkoły. Zwłok
nie odnaleziono.

£.Ruch wydawniczy
Głód na Wileńszczyźnie.

Od dłuższego czasu dzienniki przyno-

szą wiadomość o wzrastającej klęsce głodo-

wej na Wileńszczyźnie. Przyczyną jest niski

stan kultury rolnej i nieurodzaj, a klęska

przybrała takie rozmiary, że zainteresowa-

ły się nią władze i miejscowe społeczeń-
stwo, które śpieszy głodującym z pomocą.

Niski stan oświaty chłopa białoruskiego,

rozdrobnienie małej własności roinej, dzie-

lonej wciąż pomiędzy dzieci, nieufność w

stosunku do instruktorów rolnych, oto stałe

bolączki Wileńszczyzny. Zajmująco opowia-

da o tem w ostatnim numerze (19) „Ilustra-

cji Polskiej" korespondant z Wileńszyzny,
ilustrując korespondencję swą oryginalne-
mi zdjęciami, Na treść pięknego numeru
składają się pozatem artykuły pomniejsze,
mnóstwo zdjęć aktualnych z kraju i całego
świata, wreszcie zwykłe działy stałe, jak
odcinek powieściowy, nowela, mody, hu-
mor, strona młodzieży, kącik czytelników i
jak zawsze świetne rozrywki umysłowe i td.

„Ilustrację Polską” nabywać można u
„wszystkich  kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego”,
stowa 1.

 
Wilno, ul. Mo-

„skiej, dyrygować będzie znakomity kapel- |
| mistrz polski Artur Rodziński. Będzie to

ru i werwy komedja muzyczna polskiego jego występ pierwszy po powiocie zAme-|
| kompozytora B. Horowicza „Niech żyje ryki gdzie przebywał od kilku lat. W pro-

| gramie koncertu między innemi wspaniała

|nej orkiestry balet Igora Strawinskiego
„Ptak Ognisty”.  Rosyjskość motywów i

| charakteru muzyki, niezwykła pręzność ryt-
,miczna, ciekawa instrumentacja i harmonja
| wysunęły utwór ten, napisany specjalnie
„dla sławnego baletu Djagilewa, na czoło
twórczości XX wieku.

i Koncert wirtuozowski.
W piątek o godz. 16,50 w transmisį: ze

| Lwowa usłyszymy interesujący recital zna-

Idźmy z wizytą do braciszka,
» Na ulicy Vega, pobližu bulwaru Ponia-
towskiego znajduje się magazyn broni.
Szyld z napisem: „Broń”*, Magazyn narazie

|zamknięty, Od ulicy. Ale właściciel jego
nigdy ponoć nie robił tak świetnych inte-
resów, jak teraz odkąd jest oficjalnym ban-
krutem.
W innej dzielnicy, w pasażu Petites

Ecousies na drugiem piętrze skromnego do-
mu mieszka pan R. E. Znają go wszyscy
komuniści paryscy. Interes prosperuje, cho-
ciaż na drzwiach niema szyldu. Nie ma jed-
nak mowy, by sprzedał obcemu klietowi
automatyczy pistolet, albo kieszonkowy ka-
rabinek. Trzeba iść do niego z czyjegoś po-
lecenia, Natomiast na ulicy Fremicourt han-
dlarz starożytności sprzedaje zupełnie o-
twarcie broń. Posiada pozwolenie z proiek-
tury.

—Czego panu trzeba? rewolwerów, pi-
stoletów, czy karabinów?

Gościa wprowadza się do pokoju, za
sklepem, a stamtąd do podziemnego skła-
du. Stoją tutaj pod ścianami setki śmier-
cionośnych narzędzi. Ceny bardzo przy-
stępne. W maleńkim sklepiku znajduje się
w tej chwili dwieście strzelb, Właściciel
pokazuje każdemu pozwolenie na handel

| stałymi dostawcami paryskich komunistów.,.

 z bronią. Policjanci muszą kapitulować,

 

|nego pianisty Edwarda Steinbergera. Pro-Nowy |1V Symfonja Brahmsa oraz piękny, mie-| $ram tego koncertu zawiera przeważnie
muzyczny Benatzkiego „Noc w San niący się wszystkiemi blaskami nowoczes- | drobne utwory dawnych mistrzow oraz ro-| mantyków w opracowaniu fortepianowem

„Friedmanna, Godowskiego, Tausiga i inn.
į Odczyty maturalne.

W cyklu radjowych 'odczytow dla ma-
turzystów z zakresu literatury dwa najbliż-
sze wygłosi o godz. 17,30 w piątek i w so-
botę prof. Stanisław Adamczewski, przy-
czem piątkowy odczyt obejmie twórczość
Wyspiańskiego, odczyt zaś soboini twór-
czośc Żeromskiego.

' W ostatnich czasach fabryki broni z
Liege otrzymały dwa razy tylę zamówień

«z Francji co dawniej. Zakłady  Grimard,
Sarve Schroeder mają przedstawicieli w
Paryżu, na każdem przedmieściu.

Mimowoli nasuwa się pytanie — co
robią celnicy na pogranicznych stacjach?

— (Celnicy? ano cóż. Muszą przecież
przypuszczać skrzynie z bronią, zaopatrzo-
ne w licencję importową, wydaną za po-
średnictwem Ministerstwa Spraw Wew-
nętrznych. No, a francuski zakład w Saint
Etienne, dostarczyj w ubiegłym tygodniu
trzy i pół tonny wszelkiego kalibru rewol-
werów i strzelb. Transport ten został wy-
słany do Paryża.
— Stronnictwa lewicowe — konkludu-

je Candide — zbroją się najspokojniej w
samym Paryżu. Wiem, że raporty policyj-
ne, dostarczane miarodajnym czynnikom
brzmią niepokojąco. Chcielibyśmy wiedzieć,
czy nic o tych raportach nie wie nowy
preiekt policji? czy nie zostały przeka-
zane Ministrowi Spraw Wewnętrznych?

Należy działać — działaćbezzwłocznie,
jeżeli chcemy położyć kres zbrojeniu się

| oddziałów rewolucyjnych,
\ Rząd jest uprzedzony. Niechże wie, że
ciąży na nim odpowiedzialność wobec nie-

| bezpieczeństwa, o którem wszyscy wiedzą
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46623 49097 55889 63323 68831 72257 74112 46858 50466 53519 56537 58077 69483 75358
14958 77044 84102 87701 89956 91791 92185| 84223 85329 86003 88694 94258 95186 99925
100112 110889 118857 124096 126252 126546| 111018 118489 120726 133682 138987 142813 krawiecczyzny,
139916 142861 144936 149341 151923, ‘

Kto wygrał na loterji? 23155 27407 27730 30106 34232 36171 45623, 8760 13309 15507 18461 31894 40615 42352 Qqd 11-tu lat istniejąca szkoła „ŹRÓ-

W. trzecim dniu ciągnienia 4-ej klasy

29-ej polskiej loterji państwowej, większe
wyśrane gadły na numery następujące:

ZŁ 20.000 na N-ry: 3727 53311 56976.
ZŁ 15.000 na N-ry: 55800 116245 148690.

Zł. 10.000 na N-ry: 47469 71799 139201.|
ZŁ 5.000 na N-ry: 79731 102017 122736

149981 91328.
ZŁ 2.000 na N-ry: 14637 17590 32569

46695 57404 58994 64729 64918 73317 74045

100343 124572 131646 132801 133109 133467

> 140191.
й ZŁ 1.000 na N-ry:

Ciągnienie popołudniowe, ciągnienia 4-ej klasy 29-ej polskiejy ej polskiej państwo-

ZŁ 15.000 na Nr. 138116. wej loterji klasowej następujące większe
A 5.000 na N-ry: 5995. 14437 86523| wygrane padły na numery:

ZŁ 2.000 na N-ry: 18847 26341 sa! reiad maki
40342 40542 54403 61650 75515 79767 83492| ZŁ. 5000 para 879, 28.121, 19.016
104345 107039 132229 135118 142023 146122 aa 1679, 28421, 79.016,
147917 148845 151499 164452. 104.594, 128.131. |

8376 6389 22146] ZŁ 1.000 na N-ry: 2490 5321 8448 8502

DŁO PRACY* : trzyletnim kursem
ieliźniarstwa, haftu ; :

| 143308 145825 146916 157363 159765 160859. i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj- Ba one,A olarłe 358,60- 359.50-
WARSZAWA (Pat). Dziś w 4-ym dniu|muje zapisy nowo-wstępujących u-|357,70.

czennic do Bursy i do Szkoły ina||
Kursa wieczorowe dła dorosłych — 2
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej

Tow. Pań Miłosierdzia

šw. Wincontego a Paulo.

 

 

BILANS NETTO :Komunalne] Kasv Oszczędności Miasta Wilna.

 

 

 

 

  
 

   

STAN CZYNNY na dzień i-go stycznia 1934 roku. STAN BIERNY

ZŁ gr. Zl. gr.

Kasa i sumy do dyspozycji 362.170.77 Kapitał zakładowy 100.000.—

Waluty obce własne $ 3.272.75 18.654.68|| Fundusz zasobowy 56.991.48

Papiery wartościowe własne 876.098.75 Wkłady: 4223314.20

Papiery wartościowe funduszu zasobowego 11.659. — || R-ki bieżące (salda kredytowe otwartego kredytu) 28.562.15

Kupony bieżące 19.338.11 || Kredyt udzielony Kasie na remont domów 133.975.32

Weksle zdyskontowane 454.346.46|| Zobowiązama inkasowe 468.58

Weksle protestowane 48.133.49|| Różne 3.268.29

Pożyczki w r-kach biež. „On-call“: || $ Procenty i prowizje 1934 r. 397054

a) zabezp. hipotekami, gwarancjami Magi- Należności Skarbu 2340.16

stratu i Instytucyj Państwowych i papie- Redyskonto 15.930. —

rami wartościowemi Zł. 1.401.165.41 Zastaw papierów wart. własnych 333.430. —

b) zabezpieczone wekslami „ 152.222.54
15.238.48

c) udzielone gminom Miejskim „„ 774.408.— 2.327.795.95
EA

Pożyczki terminowe pod zastaw papier. wartość: 128.012.16

^ Požyczki na remont domėw 105 720.56

sti Pożyczki termin. na zob. dłużne 10.400. -

Korespondenci 9.561.64

Zakład Zastawniczy 489.375. - Ę

Ruchomości ЕМ 29.571.69

Różne Ti 26.597.94

Naležnošci wątpliwe - 53— ———

4.917.489.20 4917.489.20

Dokumenty do inkasa ZE 36.396.73|| Różni za inkaso 36.396.73

Depozyty "IE 2.074.828. —|| Deponenci 2074.828, —

Depozyty na zabezpieczenie 78.007.48|| Deponenci na zabezpieczenie 78.007.48

7.106.721.41 . 7106.721.41

uma ALI] T)

WINIEN RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW za 1933 r. MA

3 Procenty zaplacone 265.684.27 Procenty | prowizje otrzymane 508,473.44

Koszta handlowe 187.281.87 Zysk na wa ok obcych 63.388.23

Amortyzacja ruchomości 3.286. — Wpływy od dłużników, naleźności których zo

Odpisane na straty 99.384.42 stały odpisane na straty 107.90

Strata na papierach wartościowych 1.094.53

Zysk 2 $ 15.238.48 г
— ——

571.969.57 571.969.57

5 E ai SNAu ODA RCTAKNEYCKET SONATA TMO
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1 jego 76 najpiękniejszych

«Urv'is z Hiszpanli>, genjalny EDDIE CANTOR blondynek świata w nej-

«P R E t Z z K R Y Z Y s E M» Olšniawające dekoracje.— Efektow
ne pomysły. — Bajeczne malodje.

Sala dobrze ochładzana zapomocą nowocz. aparaiury wentylacyjnej.
Rewelacja w dziedzinie sztuki rysunków. PE es sławy muzyczny dedatek kolorowo-

rysunkowy p. t. „TRZY

DZIŚ. Król komlków,
niezapomniany

nowszym rekor-
dowym sukcesie

Nad program:Pan
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` ип_”…БАкв „KRÓLOWA KRYSTYNA"
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OSTATNIE DNI. Dziś początak o godz. 2ej NIENOTOWANY SUKCES. NIEBYWAŁE POWODZENIE

 

oziś. „Mijonove e» m Rarcydzieło reży-

zla POQZEPI nad OIGĄo jeszcze nigdy nie widziano.
Walka dwóch światów. Znakomita obsada Ulubione pieśni rosyjskie. Film jak

Seanse: 4, 6, 8 | 10,20 w. Za pomocą nowoczesnej wentylacji-miły chłód na sali.

I niezapomniany bohater Lucjan Muratore CZ,

filmu „Splewak Nieznany"

  

@ Dziś gigantyczne arcydzieło

KINO Erotyczno - obyczajowy film
W rol gł. największa 6ina Manes

gwiazda Francji__ „COLOSSEUM"ы baryton.

Śr ” : d. Ё 4 Iš

i OSTROBRAMSKA 5 kana «DLA NAS DWOJGA» Vella (duet Ua aaazror Bpymi adi
tówea o szampańskim humorze p. t: „PAN RYJE4". CENY LETNIE od 25 groszy»

GLOWŁABONIAGAŃWETTOTWONYYSZA.OORRENEC"CTOZOCYTYZONIWOYKE PAROWEPOPZAKTKNATYCIC,.UEDRBA CYTTOLA

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    

šįKao Ai© LETNIKÓW
. ” ° . E

z) SKLEP KWIATÓW Lubień Wielki į uenuska. || ; zalośziecaemuzyn,
Sezon od 15 maja. Najsilaiejsze kąpiele siar-|] | "mmm—- 20-go czerwca rb. odzie

: szane i borowinowa. Leczy choroby stawów, LETNISKO kuję. Komunikacja do-
ży @ Г-пшс(уіт. artretyzm, ischias, choroby kobiece||w majątku za Trokami godna, kilka stacji od

A ul. Wlieńzna 13 (Ludwisarska 2) lnformacyj udz.ela Zarząd. mmm5]|2 całodziennem  utrzy- | Wilna. Miejscowość ład-

2 Poleca cięte róże w rożnych kolorach po nizkiej m. 4 s ikie50 naj az” lasy, du-
> cenie. Ir. 04 osoby. '€Z1OTO, y ы ogr d owocowy,

Ja trn pzynazize ul ze ua y ||| zooma ||SSEPs psa
awe — - NĄ KACIE poeca, 4 m. 9, aż m. 6 codziennie od 14

z Te Uniewaźnia się zgubiony | REUMATYZM ||?“ WC
NE A na IMIĘ| artretyzm, ischias, cho- LETNISKA. |. SZUKAM

lae USB, róby przemiany materji, | W kołonji Zgoda, willa| 'etniska z dobrem u-

# b as. TAM lazcę| Shoroby przewodu po-| Zajączkowskiej,  odnaj-| trzymaniem w  miejsco-
@ lub uczciwego c= Pi karmowego jak žolądka,|mują się pokoje z kuch-| wošci suchej z lasem

SRC + i Naide is RY pla.| jelit. wątroby, choroby nią, można z utrzyma-| sosnowym i jeziorem.

7 Sezon od 15 maja. Najsilniejsze kąpiele siarczane owoświecku 3-6. 919| kobiece, cukrzycę leczy niem. Ceny bardzo przy-| Szczegółowe oferty do

š PA: kac gą wcA WA A. tey marca a: zę. Paa autobu- | Dziennika dla Z. B, 481

yzm, artretyzm, ischias, choroby Kobiece. r- per orniki Pozn. Tel. | sem do Jerozolimki.

macyj, udziela Zarząd. — 349—2( ННННННННННЙННННИННИ6 Oborośki 15. 1919 1910!m  

 

= GEORGES HOFFMANN. 31) | ona panu zwróci.,

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Baron namyślał się przez chwilę:

— Proszę mi powiedzieć...

— Co?
—Pan utrzymuje, że posiada pan formułki Piotra Gansa, jego in-

śtalacje, aparaty, a nawet dysponuje pan osobą samego uczonego i je-

go asystentki...
— Tak.
—Dlaczego w takim razie, u djabła, pragnie pan to wszystko spie-

niężyć zamiast fabrykować na własny rachunek?

Amerykanin zabrzmiał homerycznym śmiechem:

- Ponieważ musiałbym szukać zbytu dla swego towaru. Oprócz

laboratorjum, budować jeszcze mennicę, lub zakładać sklep jubilerski.

To za trudne. A tak — sprzedać cały interes będzie znacznie lepiej i

prędzej. Nie widzieć się później i nie znać! Do pana już należeć będzie

załatwienie się z tą tandetą!! Rozumie pan!

Baron Hoerting przygryzł wargi, poprawił monokł i zimno patrząc

na Blumenthala, powiedział:
— Rozumiem, że sytuacja pana stała się

się pan jak najprędzej pozbyć kłopotu.

у Błysk wściekłości zamigotał w oczach Amerykanina:

* — Jakto?
° — Niemiec usiadi spokojnie i založyt nogę na nogę:

— Stawia pan wszystko na jedną kartę. A więc cena pana jest za-

nadto wygórowana.
Blumenthal uniósł ręce do góry ruchem oburzenia.

— Wygórowana! Wiygórowana! Czy pan pomyślał, jak szybko się

łał opanować wstrząsu.
szynistka delegacji niemieckiej, ukazała się na progu.

Przepraszam... — rzekła.
; : Baron podszedł do niej 1 przerwał niegrzecznie:
s. — Nie kazałem pani prosić...

— Proszę pana.... — wyjąkała.

Proszę nas zostawić samych!

rozmowy.

sujące... Pomyślimy o tem... zasięgniemy
się da, i przedłożymy w Berlinie...

by nie można zaraz sprawdzić.
— Rozumiem.

Gansa...
— Nie mogę się do niczego zobowiązywać...

nieprzyjemna i chciałby
na pół godziny przed przybyciem na miejsce...

— Czy może mi towarzyszyć ajent?
— Nie, pojedzie pan sam, bez broni...

poczem ciągnął dalej: 

  
  

     

    

ondyn 27,0.
| Jork — nie notowany.
; 5,721/:—5,301/2—5,241/» Paryż 34,94'/+—35,03, 67,50.

|-34,86. Praga 22,03—22,08—21,98. Stok- , 50,75.
holm 139,45 — 140,15 — 138,75.

‚ 171,65—172,08—171,22. Włochy 45,05—45,17|
—44,93. — Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 86,50—87. Często-
Cukier w-ski 19,50—19, Tipop |

USEZZOZTS Is pr А

cice 21.

Giełda.
WARSZAWA (Pat).

Kopenhaga 120,80—141,40—120,20.
[31/2—27,04—27,17—26,91.

Nowy Jork kabel'

Giełda.

Szwajcarja |

ROGER:GRLLET

11,50—11,95, Modrzejów 3,90—3,95. Ostro”
wiec serja B 22. Rudzki 3. Starachowice

Waluty:| 10,75—11. — T.

na 65—65,25. 6
76,50. 4 proc.
53,25.

Nowy

siątki).

PARIS

NOWY PUDER

?VERA-VIOLETTA
ROGERZGALLET

TO WYNIK
I30-LETNIEGO DOŚ-
WIADCZENIAW DZIE-
DZINIE KOSMETYKI
3 WIELKOŚCI,3CENY,
ALE GATUNEK TYLKO
JEDEN: NAJWYŻSZY

 

 

Milość I powodzenie pozyskasz używając wody

kolońskiej z zapachemkwiatuszczęścia

„LOKSOTIS"
Przemiły długotrwały zapach. Deka 40 fr.

POLECA
WŁADYSŁA% TRUBIŁŁO,

skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

Tamżemydło i wszystkiedodatki doprania

LETNISKO — koło Ja- ,
szun. Dom nowy, drewn.
z 3 pok. i kuchni, na
kol. przy trakcie Wilno
— Turgiele, okolica ma-
lownicza, las rzeka, 5
klm. od st. Jaszuny, 2
autobusy dziennie,
Bliższe inform. T. Kosi-
łowicz p-ta Jaszuny. a

LETNISKO
na 7-ym kilometrze od.

Wilna przy szosie Nie-
menczyńskiej, w Kolonii

Magistrackiej, ul. Zwy-
cięzców Nr. 9. Mieszka-
nia składające się z

3-ch, 4-ch i 5-iu pokoi,
lub pokoje pojedyńcze z
całodziennen  utrzyma-
niem. Garaż i stajnia.

O warunkach dowiedzieć
się w cukierni
Sztralla, ulica Mickie-
wicza, róg Tatarskiej.

fk ' 476

i
Na turnieju atletow

— Bardzo ciężkie ży-
cie mają ci atleci — mó-

wi ktoś z publiczności.

— (Ciągle trenują i tre-

nują, walczą bez wy-
tchnienia, a'co będą ro-

bić, kiedy się zestarze-

ją, zniedolęžnieją, a za-
wiedzie ich słuch i
wzrok?

-— Co będą robić? Bę-
dą sędziami  turniejo-
wymi!

ai

| PRACA |

DOBRA krawcowa szu-
kapracy dziennie, szyje

kostjumy, płaszcze, su-

knie i bieliznę, a także
wszelkie przeróbki ze

starego. Zna się na go-

spodarstwie i na kuchni,
może wyjechać na wieś
miesięcznie. Wymagania

RR Królewska 6,
m. 2. —

 

MAAMAAASBAALAAAAAAASA

Siła imaginacji

Pan Kropeczka zažy- 
— Myślałem o tem. Oczywiście... Trzeba zobaczyć...
W tej chwili drzwi się otworzyły się gwałtownie i baron nie zdo-

Młoda, jasnoblond dziewczyna,

— Za chwilę będę miał sposobność nauczyć panią grzeczności...

Drzwi zamknęły się i baron Hoerting powrócił do swego gościa,
Ale zdawaio mu się, że teraz zależy mu na jak najszybszem zokańczeniu

— Panie Blumenthal, wszystko to wydaje mi się ogromnie intere-
informacyj, sprawdzimy, o ile

— Łatwo jest sprawdzić, panie baronie... Nie proponuję nic czego-

— Jestem gotów zawieźć pana w tej chwili do laboratorjum Piotra

AAniw pana interesie, ani w interesie pańskiego rządu nie będzie
leżało opowiadać, co pan zobaczy... I pan pozwoli zawiązać sobie oczy

| Szybkim ruchem Blumenthal obmacał kieszenie dyplomaty i wy
ciągnął z kieszeni spodni śliczny mały browning, który położył na stole,

RASY Ja ryzykuję więcej od pana... Niech pan tylko uprzedzi delega-
cję, że wyjeżdża pan w pewnej misji z panem Blumenthalem, człowie-

 wa co wieczór pigułkę
na sen. Bez tego nie

zapewne ma-

 
mieniu,

Dypiomata niemiecki otworzył drzwi na korytarz, i puścił przed

sobą Amerykanina. Kiedy przechodzili koło drzwi oznaczonych napisem:

Deutsche Delegation, Kanzlei, zatrzymali się:

 

może zasnąć! Pigułka
jest co wieczór naszy-

kowana na nocnym sto-

liczku. Raz pan Kro-

peczka zażył pigułkę
pociemku. Zasnął na-

ty: hmiast. Nazajutrz

stwierdza, że pigułka
leży na swojem miejscu,

natomiast brak spinki
do kołnierzyka. Połknął
ją przez pomyłkę!
Ale poskutkowało!

‚
UEче

_| pokoje

Mieszkania 4 i 6 poko-
jowe z wygodami do wy-
najęcia. Ul. Zygmun-
towska 4. Spytać u do-

zorcy lub tel. 9—61.
284(4)

Eleganckich
5 pok.

do wynajęcia ze wszel-
kiemi nowoczesnemi wy-
godami, suche, słonecz-
ne, odremontowane, w
ładnym domu, ul. T. Za-
na 7. 485

 

Do wynajęcia 2 mieszka-
nia 2 pokojowe i jedno
1 pokojowe na piętrze,
bardzo ciepłe i słonecz-
ne, z wygodami. Tarta-
ki 19, róg Ciasnej; tel.
3-52. 468

DWA mieszkania do
odnajęcia ulica Orzesz-
kowej 2, o warunkach
dowiedzieć się u dozor-
cy. 467—2

ODSTĄPIĘ 3-pokojowe
mieszkanie z kuchniąi
wygodami, z ogrodem
kwiatowo - owocowym.
Mała-Pohulanka 2 — 7.

480—2

 

2 MIESZKANIA 3-poko-
jowe, odremontowane, z
clektrycznością, słonecz-
ne, z ogródkiem, w ład-
nej i zdrowej dzielnicy,
po 50 zł. mies. Antokol-
ska 35, u wiaściciela.

497—2
 

MIESZKANIA
2, 3, 4 i 5-pokojowe, Z
wygodami, słoneczne, do

wynajęcia, Dominikań-
ska 8—2, lub u dozorcy.

496—1
 

Pokój słoneczny z wygo-

dami do wynajęcia
Kasztanowa 5—5.

Odremontowane 3 pok.
mieszk. z kuchnią za 30
zł, oraz 3 pok. mieszk.
z kuchnią z wszelk. wy*
godami. Popławska 28—1

492—0
  

Sześciopokojowe miesz-
kanie ze  wszystkiemi
wygodami, 1 piętro, do
wynajęcia.  Zygmuntow-

ska 20. 488—0

3-pokojowe mieszkanie,
90 mtr. kw., z wygodami
na parterze, w murowa-
nym domu dekretowym,
do wynajęcia od zaraz.
Sosnowa 11 — Gedymi-
nowska 19, Zwierzyniec.

487—0

towane, 3 pokoje, kuch-
nia, elektrycznošė, piw-
nica, ciepłe. Dzielna 42.

i 490—1

Kupno
j _ Sprzedaż |

SKLEP
SPOŻYWCZY

dobrze prosperujący w
śródmieściu do sprzeda-
nia lub  wydzierżawie-
nia W. Pohulanka 6
m. 15, 486

 

Fortepian sprzedaje się

 

pilnie za 200 zł. Mickie-
wicza 43—14. 483

DOM
murowany sprzedam

Wiłkomierska 11. 482

 

wózek dla
Krzywa 27 m. 1.

DOM
do sprzedania z ogród-
kiem, ziemia własna.
Krzywa 27—1. 453

 

chorych.
453

 

| RÓŻNE

Potrzebna służąca do
wszystkiego z dobrem
gotowaniem. Solidne re-
komendacje niezbędne.

Adres: Sosnowa 17 m. 4
od 9 do 11 zrana. 139-3

 
 

PARYŻANKA
poszukuje kondycji na
lato; Conversation a
także przygotowuje w/ś
programu gimnazjalnego
do wszystkich klas, Ad-

res ul. Święto-Jakóbska
6—5 (róg Dąbrowskiego)

od godz. 12—15 oprócz
świąt „J. J.“ 465—3

—Słusznie — rzekł baron.
—Ale ja narażam się ze swej strony na denuncjację, o ile nie doj”

dziemy do porozumienia...

7 proc.
4 i pół proc. listy zast. ziemskie

endencja mocna.

Papiery procentowe: 3 proc. poż. bu”
dowlana 44—44,25. 5 proc. poż. konwersyj”

proc. poż. dolarowa 76,25%
poż. dolar. premjowa 53%
poż. stabilizacyjna 66,75—

Dolar prywatny 5,26.
Rubel: 4,62 (za piątki), 4.65 (za dzie” /

 

Rodowita irancuska
poszukuje kondycji na
iato w domu obywatel:
skim. Jagiellońska 9—13
od 7-ej wiecz. 456

Poszukuję
wszystkiego
brze kuchnię,
dobre rekomendacje |
świadectwa J. Jasiūskie-
6 8 © 138

Potrzebna gospodyni Z
dobrem gotowaniem do
majątku. Zgłosić się 10
lub 11. V, w godzinach
rannych Zawaina 22 m. 3

468

Potrzebna kelnerka Z
dobremi relerencjami i
bufetowa z kaucją na
wyjazd. Zgłaszać się 11
b. m. Gimnazjalna 8 m. 6
od 12 do 1. 466

POTRZEBNA PANNA
do pracowni ubrań dam-
skich, tylko zdolna i sa*

służby
znam

 

ministracji. 472

Pensjonat

 

Werki
pod Wilnem.  Miejsco-
wość zdrowa, malowni”
cza, park, las sosnowy:

plaża, pierwszorzędna
kuchnia, nowoczesne u-
rządzenie,
statkami i autobusami,

Jerozolimka, tel. 14-26

MŁODY mężczyzna po
szukuje posady,
300 zł, lub weźmie w
dzierżawę kiosk. Łask:
zgłosz. do Admin. „Dz
WiL* pod „Uczciwy”.

498—0

SKLEP
i urządzenie do odstą“
pienia. Mickiewicza 22.

489—0

Poszukuję posady stan“
greta lub gońca, może
być i na wyjazd. Pośre*
dnikom za wynalezienie
pracy
Łask. oferty do Biura
Ogłoszeń Sobola, Wiień”
ska 8.
— -—^

Poszukuję pracy do sa-
motnych, znam b. dobrze
gospodarstwo domowe:
posiadam dobre šwiade-
ctwa. Łask. zgłoszenia
do Biura Ogłoszeń So-
bola, Wileńska 8.

 

— оМН
rolnik poszukuje posady

referencje poważne, Ul.
Zamkowa 4 m. 7. gr2

MMA

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEMIA
BROSZURY
AFISZE

M. TWIERZYŚSKIEG
Mosiowa ul. Br.1.

Taision 12-44
CERY Niskim
|меевENMKSi

  
kiem godnym zaufania, iecz, że należy odszukać go i zaaresztować, o ile |

pan nie wróci do jutra rana... 3
URi На a

— Tak, ale pan może wyjawić, że zaczęliśmy z panem pertrakto”

wać o kupno, co nie byłoby pochlebne dla żadnego państwa; w rezulta*

cie obaj, chcąc nie chcąc, musimy milczeć.

— Zresztą, ja nie obawiam się niczego, bo jestem pewien, panie

baronie, że dojdziemy do porozumienia...
—Dobrze,a więc jadę z panem... >

— Doskonale! — Blumenthal poklepał barona iamiljarnie po ra*

— Pan pozwoli?... Zawiadomię mego bezpośredniego szefa... Niech

trudem

pan schodzi... Zaraz pana dogonię...
Blumenthal zgodził się. Zaczek.

kancelarji i zaczął schodzić powoli nadół.

W, chwilę potem baron Hoetrin$ wychodził z biura delegacji nie“

mieckiej, przepraszając, że się pomylił co do drzwi, powrócił szybko
pustego saloniku, w którym rozmawiał z Blumenthalem, zabrał zestołu

swój browning i spotkał się z Amerykaninem w hallu.

W! tym samym momencie Bruno i Jacques Ber
ką sylwet«ę Blumenthala, a za nią szczupłą pana Ė

jemniczej naradzie Blumenthal podszedł i otworzył drzwiczki auta. Pa»

Lebon szedł za nim wolno, wyglądał na złamanego i opierał się na lasce
którą Bruno poznał jako swoją. Zatrzymał się chwilę, zanim wsiadł do
samochodu, jakby chcąc dać przyjaciółom czas do rozpoznania go, po”

czem wsiadł z 9;

ał, aż baron wszedł bez stukaniado.

zobaczyli cięż”
ebon. Po długiej ta”

Amerykanin uczynił to samo, ale szybko, i wóz ruszył,
(D.c a.)

raz
 

 

1. Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI ||

  
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ.

   

  

 

do”
Posiadam |

 
  
  
   

   
  

modzielna. Adres w Ad

komunikacja

ceny przystępne, Poczte |

464—1

kaucja |

wynagrodzenie: |

Rządey lub leśniczego. |
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