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20 do 24-ej.

jest nielegalne wypożyczanie

leńskich i afiljowanych w Wilnie
uczciwych czytelników jak

RYGA. (Pat). W godzinach po-

wy łotewski gabinet w składzie na-
stępującym:

Ulmanis — premjer i minister
spraw zagranicznych.

Skujenieks — wicepremier.
Gulbis

wnętrznych.

 

Kongres związku pracy w Rzeszy.

Wczoraj w
odbył się

na

BERLIN. (Pat).
gmachu sejmu pruskiego
Il kongres t. zw. irontu pracy,
którym byk obecni ministrowie Rze-!

krajowych, czołowi
partji narodowo

związków go-

szy, rządów
przedstawiciele
socjalistycznej oraz

Kulminacyjnym punktem kongresu
„bylo przemówienie kanclerza Hitle-
Ta, który skreślił program społecz-
no-gospodarczy narodowych socjali-

_ stów i przeciwstawił go w ostrej for-
komunistycznemu.

Kanclerz Hitlęr przeciwstawił orga-
nizację gospodarstwa niemieckiego
koncepcji Sowietów, zaznaczając że
Związek Sowiecki opiera

LONDYN. (Pat). W ubiegły wto-
rek aresztowany został przez sztur-

mowców korespondent berliński
„Daily Express' Stephens. Areszto-
wanie nastąpiło w pobliżu Aken
koło Anhaltu, w chwili gdy prze-
jeżdżał w towarzystwie swej żony i
pewnego anglika samochodem przez
las. Stephens, widząc światła sygna-
lizacyjne i słysząc szum motoru, za-
trzymał się ; spytał szturmowców,
co się dzieje, Szturmowcy, nie u-
dzielając odpowiedzi, zatrzymali
Stephensa i odwieźli go wraz z to-
warzyszami do Aken i tam zawez-
wawszy policję kazali aresztować.
Po 24 godzinach zatrzymania w
areszcie, na skutek interwencji kon-

ale nało-

BERLIN. (Pat). Fgencja Reutera
donosi z Berlina, że wiadomo już,
iż pokrycie złotem w Banku Rzeszy

Goering w
| ski Goering, który wczoraj © godz.

  

 

  
      

  

17-ej wylądował na lotnisku w Bia-
łogrodzie, wpisał się dziś do księgi
audjencjoneinej w pałacu królew-
skim, poczem złożył wizytę mi-
nistrowi Jevticowi.
ty BIAŁOGROD. (Pat). Pruski pre-
zes rady ministrów Goering, po
złożeniu wizyty jugosłowiańskiemu

[i Cała Czechosłowacja za prez Masaryklem,
PRAGA.  Zainteresowanie we-

wnętrzno - polityczne pozostaje pod
znakiem
prezydenta.

Wybór dotychczasowego prezy-
denta Masaryka jest uważany już w
pierwszem głosowaniu za zapewnio-

Ostrzeżenie,
Wobec stwierdzeni”, że w Wilnie w dalszym ciągu praktykowane

i
poważne straty Wydawnictwom — Stała Komisja Wydawnictw Wi-

i sprzedawców, że winni pociągnięci
będą do odpowiedzialności sądowej, kolporterzy zaś prócz tego po-

' zbawieni zostaną pism do sprzedažy

Stała Komisja Wydawnictw Wileńskich
i afiljowanych w Wilnie.

 

 

południowych został utworzony no:|

minister spraw we- |

spodarczych. Obrady zagaił dr. Ley. między poszgzególnemi grupami w

się stale|tym świecie”.

Aresztowanie komunistów
w Niemczech.

BERLIN. Pat.— W związku z po-|gji aresztowała 35 funkcjonarjuszów
daniem informacyj o uwięzieniu w|partji komunistycznej oraz skonfi-
Erfurcie kilkudziesięciu kemunistów |skowała wielką (ilość bibuły komu-
donoszą, że tajna policja w Turyn-lnistycznej.

Aresztowanie korespondenta
angielskiego w Niemczech.

sula angielskiego, zwolniono z aresz-|
tu Stephensa i *ego żonę,

Spadek pokrycia marki niemieckiej.

 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Premjer pru-| ministrowi

 

zbliżających sięwyborów |

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

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

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.

czytanie pism, co przynosi

ostrzega niniejszem zarówno nie-

bo nieudanej próbie zamachu stanu.
NOWY RZĄD ŁOTEWSKI.

Balodis — minister wojny.
Ekis — minister finansów, obec-

eł łotewski w Kownie.
| ulinsz — minister rolnictwa.
|  Rubuls — mmister opieki spo-
| łecznej.

Adamowitzs — minister oświaty.
Absit — minister sprawiedliwości,
Einber$ — minister komunikacji.

| ny

 

Hitlera,
na podstawach  kapitalistycznych,
korzystając z maszyn i inzynierów
tych państw. Narodowi socjaliści
dążą natomiast do rozwoju sił
tkwiącycn'w narodzie niemieckim.
Podkreślił on niesłuszność stosowa-

|nia dotychczasowych form walki

społeczeństwie niemieckiem, zažna-
czając, iż tylko autorytet państwa
może przeciwstawić się tego rodza-
ju metodom. Kanclerz zakończył:
„My wszyscy, którzy przeżyliśmy
wojnę, wiemy, że celem polityki
nie jest prowadzenie wojny. Niemniej
naród niemiecki z fanatyzmem bro-
nić będzie swego prawa do życia na

żono na nich areszt domowy, naka-
zując nieopuszczenie hotelu. Ze
względu na to, że Stephens jest zna-
nym publicystą, sprawa budzi wiel-
kie zainteresowanie.

BERLIN (Pat). W sprawie aresz-
towania korespondenta berlińskiego
„Daily Express“ niemieckie biuro
informacyjne ogłosiło dziś w połu-
dnie następujące wyjaśnienie:
„Dziennikarz angielski Stevens zo-
stał w środę w chwili fotograłowania
zakładów chemicznych w pobliżu
Magdeburga aresztowany i odsta-
wiony do polici. Stevens, próbując
odfotografować zakłady chemiczne,
dopuścić się naruszenia istniejącego
oddawna zakazu. Dziennikarz an-
gielski został tego samego dnia wy-
puszczony na wolność”.

spadło do 4,8 groc. Jest to najniż-
szy poziom pokrycia notowany w
jakiemkolwiek innem państwie.

..

Jugosławii.
spraw zagranicznych

Jeviićowi, udał się ma cmentarz
żołniezzy niemieckich poległych
podczas wielkiej wojny., Goering
złożył na grobie żołnierzy niemiec-
kich wieniec a następnie udał się
na lotniske, skąd o godz. 11-ej od-
leciał do Aten wraz z towarzyszą-
cemi mu osobami.

ny. Partje, należące do koalicji rzą-
dowej, nie będą odbywały żadnych
specjalnych posiedzeń, poświęco-
nych kwestji wyboru prezydenta, u-
ważając, że ponowny wybór prezy-
denta Masaryka nie podlega dy-

 

 

  
   

 

  

 

OGŁOSZENIA:

   

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

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
K. ©. Nr.Konto czekowe w
ISTAT  

: Kwestja Zaglebia Saary.

 

na poułnem posiedzeniu Rady Ligi
| Narodów, poświęconemu wysłucha-
niu raportów członków komisji rzą-|
dzącej zagłębia Saary, minister Bar-|
thou zadał członkom komisji rządzą-
cej następujące pytania: 1) czy uwa-

żają oni przewidziane gwarancje za
wystarczające dla zapewniarie swo-
body i bezpieczeństwa głosowania,
2) czy obecne siły policyjne wystar-
czą do utrzymania porządku, 3) czy

PIERWSZE POSIEDZENIE
NOWEGO GABINETU.

RYGA (Pat) O godz. 14-ej ze-
brał się na posiedzenie nowy gabi-
net. Premjer Ulmanis wygłosił do
zebranych ministrów przemówienie,
wyrażając nadzieję, że gabinet, w
którego skład wchodzą ludzie, któ-
rzy położyli duże zasługi dla nie-
podległości Łotwy, spełni pokładane
w nim przez naród nadzieje. Na
przemówienie premjera  odpowie-
dział wicepremier Skujenieks.

ZAWIESZENIE RAD MIEJSKICH.
RYGA. (Pat). № następstwie

ogłoszonego stanu wojennego mini-
ster spraw wewnętrznych zawiesił
działalność rad'miejskich.

Prezydent Ulmanis otrzymuje ze
wszystkich stron kraju wielkie ilości
telegramów, zwłaszcza od sier
chłopskich, z życzeniami i wyrazami
wielkiego zadowolenia z poczynań
rządu.

ARESZTOWANIE EMIGRANTÓW
AUSTRJACKICH.

dzenia spraw i przestępstw natury
politycznej, które mogą się zdarzyć
do czasu plebiscytu? (W, dyskusji,
jaka się wywiązata po tych zapy-
taniach, zabrały głos różne osoby,
Wszyscy członkowie komisji rządzą-
cej oświadczyli, że obecne siły po-
licyjne, liczące 600. ludzi, nie wy-
starczą do utrzymania ładu w kraju
o 2.000 km*, wobec czego mezbędne
jest sprowadzenie policji zagranicz-
nej. Konieczne jest również w celu
przyśpieszenia wymiaru sprawiedli-
wości utworzenie trybunału neutral-
nego, gdyż w sądzie najwyższym w
Saarlouis trzeba czekać na wyrok
dłużej niż 8 miesięcy. Wrażenie
tych mów było tak wielkie, że ba-
ron Aloisi oświadczył, że weźmie je
pod uwagę i że zredaguje drugi ra-
port, który naturalnie będzie mógł
być odrazu przygotowany. Jest więc
rzeczą prawdopodobną, pisze dzien-
nik, że na obecnej sesji Rady Ligi
zostanie załatwiona tylko kwestja
techniczna, dotycząca organizacji
plebiscytu, natomiast sprawa wy-
miaru sprawiedliwości i policji bę-
dzie podjęta na sesji wrześniowej.
Tak pragnie, kończy „L'Oeuvre', w
każdym bądź razie baron Aloisi,
który zmuszony jest obecnie zapro-
ponować Niemcom o wiele mniej
przyjemne warunki, niż pierwotnie
projektował,
GENEWA (Pat). Przewodniczą-

cy komisji rządzącej zagłębia Saary,
Knox, wystosował do sekretarjatu
$eneralnego Ligi Narodów pismo, w
którem sygnalizuje Radzie mowę,
wygłoszoną przez niemieckiego mi-

Rada Ligi RYGA (Pat). Władze bezpieczeń-
stwa aresztowały 10 członków au-
strjackiego  Schutzbundu, którzy
schronili się w Łotwie po rozgromie-

kratycznej  Schutzbundowcy byli|
gośćmi łotewskich socjal-demokra-
tów.

Przygotowania

BERLIN (Pat). Prasa niemiecka
ogłasza dziś autentyczny rzekomo
tekst raportu austrjackiego szefa
bezpieczeństwa generała . majora
Rongeno. Raport ten, przedsta-
wiony kanclerzowi Dollfussowi, za-
wiera dane dotyczące rzekomych
przygotowań ze strony żywiołów le-
wicowych w Austrji do wystąpienia
zbrojnego. Wedie raportu w samym

MOSKWA Pat. — Agencja TASS
donosi z Chabarowska, że w dniu
12 b. m. parowiec mandźurski „Di-
czeń” płynący po Amurze w górę
rzeki, zbliżył się do brzegu sowiec-
kiego w pobliżu ujścia rzeki Bidżan.

Osoby znajdujące się na pokła-
dzie parowca zaczęły otwarcie foto-
grafować brzeg sowiecki i rozmie-
szezenie straży pobrzeżnej.

. Mimo wezwania straży granicznej

(SOFJA—KAP) Po wojnie ma-
sonerją dość silnie zapuściła korze-
nie zarówno w Jugosławii jak i w
Bułgarji, _ znacznie rozszerzając
wpływy przedwojenne co budzi co-
raz częściej opór i niezadowolenie
ludności, czującej iż wiele sprąw
publicznych, kierowanych jest przez
wpływy  zakulisowe, częstokroć
wbrew interesowi i dobru obywateli
państwa. Dotychczas dochodziły
wiadomości o wystąpieniach przeciw
masonerji na terenie Jugosławii,
zwłaszcza w Chorwacji bardzo
wzmogła się prasowa akcja antyma-
sońska od chwili wybuchu afery
Stawiskiego we Francji.

W) Bułgarji dotychczas było ci-
cho, ale okazuje, się że i tam mają  

BERLIN. (Pat). Dziś rano м’
miejscowości Pforzheim w Badenii
wydarzyła się katastrofa kolėjowa.
Parowóz przetokowy zderzył się z
wjeżdżającym na stację pociągiem, skusji, : osobowym, Wskutek zderzenią 3

(rodów  kontyniiowała
GENEWA (Pat). Rada Ligi Na-

dziś prace
swojej sesji Głównym punktem

sko-paragwajskiej. Delegat Wielkiej
Brytanji, minister Eden,  stwier-
dziwszy, że kontynuowanie wojny

 

do przewrotu
lewicowego w Austrji.

Wiedniu jest przeszło 74.000 zorga-
nizowanych członków oddziałów
schutzbundowych, rozporządzają-
cych 44.000 karabinów. Rongeno
przyznaje w raporcie, że śledzenie
ruchu wywrotowego w Austrji jest
mało skuteczne Ruch ten może sta-
nowić w pewnych okolicznościach
poważne _niebezpieczeństwo dla
Wiednia.

lajśtia aa granitų gowiecho-maudinskiej.
de zatrzymania się statku, parowiec
nie przystanął, wobec czego  stra-
żnicy dali kilka strzałów w powie-
trze, choć stosownie do przepisów
mieli całkowicie prawo użycia broni
palnej, aby zmusić statek do zatrzy-
mania się.

Mimo agresywne zachowanie się
podróżnych dano tylko kilka strza-
łów w powietrze, po których statek
skierował się do brzegu chińskiego

WALKA Z MASONERJĄ W BUŁGARII.
już dosyć tajnych rządów masonerji.

Świeżo w Sofji па zebraniu
Związku Oficerów Rezerwy wystą-
pili członkowie przeciw zarządowi
Związku z zarzutami wysługiwania
się masonerji. Wywiązała się gwał-
towna dyskusja, podczas której pre-
zes Związku generał Simanow oraz
dwaj członkowie zarządu: generał
Midilev i major Kożuharow przy-
znali się do należenia do masonerji.
Wynikiem dyskusji było podanie się
zarządu Związku do dymisji, a choć
skutkiem zręcznego manewrowania
w nowym zarządzie wpływy masoń-
skie nie zostały całkowicie usunięte,
to jednak sama sprawa nabrała
rozgłosu w kraju i opinja mobilizuje
się przeciwko masonerji.

Katastrofa kolejowa w Badenii.
wagony pociągu zostały zmiażdżone.
Według dotychczasowych danych 4
pasażerów zosteło zabitych, kiłku-
nastu odniosło ciężkie rany, wiele
osób jest kontuzjowanych.

PARYŻ (Pat) Wedlug „L'Oeuvre“| obecny trybunai wystarczy do osą- jnistra propagandy Goebbeisa 6, V.
w Zwiebruecker na pograniczu Nie-
miec i Saary. Knox przesłał orygi-
nalny tekst mowy Goebbelsa, zare-
jestrowanej na płytach gramofono-
wych i oświadcza, że mowa odpo-
wiedzialnego mięża stanu zawiera
tak poważne i nieusprawiedliwione
ataki na komisję rządzącą oraz tak
bezpośrednie groźby pod adresem
pewnej części iudności, że komisja
nie może jej pominąć milczeniem.

belsa i w konkiuzji oświadcza, że
komisja pozostawia Radzie Ligi oce-
mę znaczenia i konsekwencje tego
przemówienia. Jednoczesnie Knox
cytuje wymianę korespondencji, ja-
ką miał z nizmieckim ministrem
spraw zagranicznych von  Neu-
rathem na temat działalności wy-
chodźców z Niemiec na terytorjum
zagłębia Saary. Korespondencję tę
zapoczątkowało pismo niemieckiego
ministra spraw zagranicznych, w
którem zarzucą on komisji tolerowa-
nie agitacji prowadzonej przez
uchodźców przeciwko Niemcom oraz
|zaangażowanie pewnej liczby u-
chodźców do administracji publicz-
nej. Zdaniem von Neuratha tery-
torjum Saary stało się wprost bazą
dla działań politycznych, skierowa-
nych przeciwko Niemcom. Knox
w swojej odpowiedzi obszernie po-
lemizuje z zarzutami Neuratha i ze
swej strony formułuje zarzuty co do
postępowania władz niemieckich w
stosunku do mieszkańców Saary i
do działalności politycznej funkcjo-
narjuszów niemieckich, którzy ba-
wili na terytorjum Saary. 
Narodów.

między temi 2-ma państwami nie po-
„siadającemi tabryk broni jest możli-
„we tylko dzięki dostawie broni i

niu austrjackiej partji socja!-demo- |obrad była sprawa wojny boliwij- |amunicji przez kraje europejskie i
amerykańskie, zaproponował, aby
Rada Ligi Narodów powzięła inicja-
tywę nałożenią embargo na eksport
broni do obu krajów. Minister Eden
praśgnąłby, aby Rada wystosowała
do 17 krajów, które wchodzą w ra-
chubę, wezwanie do przyłączenia się
do embargo. Deklaracja Wielkiej
Brytanji wzywa też kraje sąsiadu-
jące z Boliwją i Paragwajem do
zamknięcia tranzytu broni. Delegaci
Francji, Włoch i innych krajów po-
parli propozycję Edena, co do któ-
rej Rada poweźmie decyzję na na-
stępnem posiedzeniu. Sama kwestja
załatwienia konfliktu  boliwijsko-
paragwajskiego będzie rozpatrywana
na następnej sesji Rady Ligi Naro-
dów. Następnie Rada przyjęła ra-
port swego komitetu w sprawie
możliwości osiedlenia w  Brazylji
Asyryjczyków pragnących opuścić
Irak,

GENEWA (Pat). Poza posiedze-
niem Rady dzień dzisiejszy nie przy-
niósł żadnych *nteresujących wyda-
rzeń, Wi szczególności nie było żad-
nych godnych zainteresowania spot-
kań między obecnymi tu mężami
stanu. Sesja, którą chciano ukoń-
czyć jutro, przeciągnie się do soboty.
Przewiduje się, że Rada Ligi zbie-|
rze się ponownie z początkiem

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

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenia

Terminy

30187.
ТПТ

    
         Higjeniczne wygodne

аа12°
OBUWIE DZIURKOWANE
wyrób własny mie piekący nóg

тч Й, НОИ че JĮw wytwórni

Największy wybór OBUWIA
epanki, piecienki, sandzłki,

wiatrówki, obuwie brezentowe,
gumawe | t. d.

Wyrób gwarantow. Ceny fobryczne
Knox cytuje ustępy mowy Goeb-| gama

Wiadomości
®

telegraficzne.
KRAJOWE,

* Minister spraw wewnętrznych
nie zatwierdził wyborów na prezy”
denta miasta dyrektora Leona Mi-
kołajczyka i polecił Urzędowi Woje-
wódzkiemu zarządzić ponowne trze-
cie z rzędu wybory prezydenta mia-
sta Gniezna.

* W czwartek odbyło się pierw-
sze — po uchwzleniuw przez sejm no-
wej ustawy o spółdzielniach —
plenarne posiedzenie państwowej
rady spółdzielczej. Posiedzenie -
otworzył wiceminister skarbu Koc.

* Wskutek rozbicia się rokowań
pomiędzy przedstawicielami robotni-
ków ; przedstawicielami kieleckiego
przemysłu wapienniczego wczoraj
wybuchł strajk w zakładach wa-
pienniczych w Kielcach i okolicy.
Strajkują robotnicy na 5 kopalniach
w liczbie 1.200 osób. Robotnicy żą-
dają podwyżki płac. Wszędzie pa-
nuje spokój a delegacje robotników
pilnują zakładów przemysłowych
przed okradzeniem z narzędzi.

* Przed sądem okręgowym w To-
runiu rozpoczął się proces przeciwko
15 komunistom, oskarżonym zart.97
$1 k. k, Po odczytaniu oskarżenia,
na wniosek prokuratora, sąd posta-
nowił sprawę rozpatrywać przy
drzwiach zamkniętych. Na rozpra-
wę, która potrwa prawdopodobnie 4
dni, powołano 56 świadków.

* 31. L rb. trzej komuniści usiło-
wali zorganizować w Łodzi manife-
stację w związku z procesem o pod-
palenie Reichstagu. Wczoraj skaza-
ni zostali oni na więzienie i tak:
Gołda Krawacka i Abram Lomaniec
na 2 lata a Szloma Tragsbetrieger na
1 rok.

* Wcztraj sąd G©aręgowy w War-
szawie wydel wyrok w sprawie
handiarzy narkotyków ze Stefa-
nem Michelisem na czele. Skazano
ich od 2 lat do 6 miesięcy, jedne-
go zaś uniewinnicno. Pozatem wię-
kszości złagodzono kary na mocy
amnestji.

ZAGRANICZNE,
** Prasa estońska podała wiado*

mość, że na zaproszenie rządu pol-
skiego udaje się 22 fmaja do War-
szawy min. spraw zagranicznych
Estonji Seljama wraz z wicem.
spraw zagranicznych _Lareteliem.
Kierownicy estońskiej polityki za-
granicznej gościć będą w Warsza-
wie w ciągu 2 dni.

**'W akademii ateńskiej odbyło
się w środę uroczyste otwarcie mię-
dzynarodowego kongresu  olimpij-
skiego w obecności prezydenta repu-
bliki, członków rządu, korpusu dy-
plomatycznego oraz przedstawicieli czewca równolegle do sesji komisji

głównej konferencji rozbrojęniowej.!

Rada zajęłaby się wówczas sprawą|
Chaco oraz przygotowuje notę wę-|
gienską w sprawie incydentów gra-|
nicznych  jugosłowiańsko . węgier-
skich i niezałatwioną na obecnej
sesji sprawę plebiscytu Saary.

BRUKSELA (Pat). W okolicy
Charleroy górnicy przeprowadzili.
referendum, w wyniku którego 90,
proc. padło za natychmiastowem|
ogłoszeniem strajku generalnego.|
Dyrekcja kopalń wskutek ostatniej,
katastrofy postanowiła przenieść re-|
dukcję płacy górniczej z 22 М. па’

BERNO szwajcarskie. (Pat). W
związku z pogłoskami o rzekomym
pobycje Trockiego w  Szwajcarji
władze federalne czynią skrupulatne
poszukiwania. (lstalono, że samo-

 

 chód Trockiego nie Rosis),
granicy szwajcarsko-francuskiej.

Będzie to bądź dalszy ciąg sesji|
obecnej, bądź sesja nadzwyczajna.|

42 państw. Polskę reprezentuje gen.
Rouppert.  Wiieczorem w teatrze
narodowym odbyło się uroczyste
przedstawienie na cześć uczestników
kongresu. ы

** Sęgzia śledczy Ordonneau wy-
puścił tymczasewo na wolność
Tribouta i Cerfo, których areszto-
wano w marcu w związku z aferą
Stawiskiego.

Strajk górników w Belgii.
3. VI., prawdopodobnie jednak gór=
nicy nie będą czekać do początku
czerwca i ogłoszą strajk generalny
już w najbliższy wtorek, Wraz ze
strajkiem górników wybuchnie praw-
dopodobnie strajk w przemyśle me-

Poszukiwania Trockiego.

talurgicznym dla poparcia żądań
górniczych.

szwejcarskich kołach oficjalnych
przypuszczają, że pogłoski dotyczą-
ce rzekomego pobytu Trockiego w
Szwajcarji są puszczane umyślnie
w celu zamaskowania prawdziwego
pobytu byłego komisarza.
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"za luty wyniósł 50 miljonów, a za

2

Wzrost deficytu.
To, co wielokrotnie zapowiadała

opozycja narodowa w prasie i w sej-

mie, sprawdza się, niestety, i przy-

tem w stopniu większym, niż przy-

puszczano. Deficyt w budżecie pań-

stwowym wzrasta w sposób zatrwa-

żający. Zaczęło się przed czterema

iaty w budżecie na r. 1930-31 —

po raz pierwszy ukazał się deficyt

w sumie 62 miljonów. W; następnym

roku 1931-32 podskoczył on już do

225 muljonów, w r. 1932-33 doszedł

do 312 miljonów, a w r. 1933-34 wy-

niósł jeszcze więcej, bo 337 miljo-

nów. Razem za te cztery lata suma

niedoborów wynosi 936 miljonów,

czyli blisko jeden miljard złotych.

Dochody ubiegłego roku budże-

towego nie osiągnęły spodziewanej

sumy 1900 miljonów, a wydatki

„przekroczyły 2200 miljonów, natu-

ralnie i deficyt był większy, niż obli-

czano.
Minister

omvylił się więc, gdy — opierając się

na drobnej zwyżce wpływów skar-

bowych w drugiem półroczu ubie-

głego okresu budżetowego — prze-

powiadał, że pożyczka 120miljonów

wystarczy zupełnie na porycie de-

ficytu w tym okresie. Mówił wów-

czas również, iż deficyt wyniesie

niespełna 300 mil. j że stopniowo

będzie się zmniejszał. Omylił się we

wszystkich trzech przewidywaniach:

120 muijonów: nie starczyło na po-

krycie deficytu tego okresu, deficyt

roczny jest większy, bo wynosi 337

mil., a przytem nie zmniejsza się

stopniowo, lecz gwałtownie zwię-

ksza. Gdy za pierwsze półrocze

ubiegłego roku uiedabór wynosił 126

miljonów, to w drugiem, znacznie

lepszem pod względem dochodów

doszedł on do 200 miljonów. Deficyt

skarbu, p. Zawadzki,

Dokoła przesilenia rządowego.

Jak już zaznaczaliśmy kandyda-

tura prof. Leona Kozłowskiego na

premjera wypłynęła nieoczekiwanie

i była dla wielu niespodzianką. Gło-

sy prasy warszawskiej, potwierdzają

teraz, iż lak istotnie było. „Robot-

nik” w art. pt. „Kulisy przesilenia”

podaje garść następujących infor-

macyj:
„Jas nas

Leona Kozłowskiego na stanowisko
zapewniają, kandydatura p.

pre-

zesa Rady Ministrów wyłoniła sę w spo”

sób dość przypadkowy.

Z chwilą, gdy „nadludzkie przepraco-

wanie” p. Janusza Jędrzejewicza (używamy

określenia „Kurjera Czerwonego ') zadecy-

dowało o jego dymisji, w kołach „sanacyj-

nych” oczekiwano jednak powszechnie po-

wrotu p. Al. Prystora. Słynna mowa na

kursie BBWR była zrozumiana powszech-

nie, jako mowa programowa przyszłej „że-

laznej miotły”.

Koniec końców nic z tego nie wyszło;

premjerem został p. L. Kozłowski. repre-

zentujący poniekąd wewnątrz obozu „sana-

cyjnego” tak zw. grupę p. wicemiinstra

skarbu Koca. „Porażka* p. Prytora jest

podobno żywo omawiana.

Na wejściu do rządu p. J. Poniatow-

skiego pewnym kołom: bardzo;

odmowa ze strony p. Poniatowskiego była

zależało

_.RZIENNIK WILENSKI

& Prasy.
roczniku 1907 — 9,8 proc., w rańszniku 1908

— 9,9 proc, w 199 — 10,7 proc.; słowem

— dodajmy od siebie, że „im dalej w las,

tem więcej drzew”, im młodszy rocznik,

term bardziej niszczy go gruźlica. A prze-

cież to była mowa 0 rvcznikach, które

dy kryzys nie mia! jeszcze takiego silnego

jak dziś natężenia! Jak się zapowiadają
szeregi poborowyck dojrzewających  obec-

nie? Niedokarmionych, mało — głodują-

cych, rozpaczliwie wołających o pracę i.z

rezygnacją poddających się  najokrutniej-

szym podszeptom myśli?!

Toteż, chociaż oględnie, dr. F.
Waga pisze w „Lekarzu Wojsko-
wym'':

„Niewiadomo iędnak, czy przeżywany

obecnie w państwie kryzys nie odbije się

ujemnie na zdrowotności poborowych,

zwłaszcza po miastach, w których jest du-

žo bezrobotnych i nie unicestwi dodatnich

skutków akcji przeciwgruźliczej'.

Doprawdy, gdy się czyta w arty-
kule dr. F. Wagi, że np. w takiej
Warszawie na choroby! płucne z
rocznika 1907 zwolniono 16,4 proc.

poborowych, to lęk przejmuje, czy

nie staniemy sie narodem cherlaków

i „truposzów”, jeżeli z gruntu nie po-

prowadzimy akcji odrodzeniowej —

fizycznej i moralnej — wśród nąszej

wstępowały do wojska parę lat temu, kie- ralny na Pohułance aż do września.

jednak zupełnie kategoryczna; poza wzglę-

dami natury osobistej i poza wzg'ędami za-

sadniczemi, o ile one istniały (p. Poniatow-

ski zachował sentyment dla ruchu ludowe-

go) wchodziła w grę i ta okoliczność, że p.

Poniatowski przywiązał się bardzo do na-

prawdę dużej pracy, jakiej dokonał w li-

ceum Krzemienieckiem i nie chciałby tej

pracy porzucač.“

Kilka pism kreśli sylwetkę no-

wego premjera. Znany on jest głów-

nie z terenu sejmowego

młodzieży.
Gdzie się żydzi mają podziać?

WĄ społeczeństwie poiskiem co-
raz bardziej zaczyna utwalać się

przekonanie, że jedynym sposobem

rozwiązania kwestji żydowskiej w

Polsce jest stworzenie takich wa.

runków, któreby stopniowo powo-

dowały usuwanie się żydów poza

granice Polski Powstaje wówczas

pytanie, dokąd żydzi mają emigro-

wać, skoro ich: nigdzie nie chcą-

„Dziennik Bydgoski” pisze o| Kwestja ta, oczywiście, żydów prze.

nim: dewszystkiem obchodzić powinna,

„W Sejmie znają go bez' wyjątku] my powinniśmy dbać o swj kraj.

wszyscy, nie wyłączając woźnych. Słynie „Kurjer Poznański*, zastaną-

on ze swego homerycznego śmiecht Trzech

ludzi w stolicy umie się tak śmiać i innych

zarażać wesołością Należy do rich pre-

mjer Kozłowski. Nie przejmuje się on swo-

jem wysokiem stanowiskiem, śmieje się

przy każdej sposobności bardzo głośno i

rozlewnie. Udziela się towarzysko bardzo

wiając się nad tem, wskazuje prze-

dewszystkiem na to, że Palestyna

jest zbyt mała aby 16 miljonów

żydów z całego świata pomiścić. z

drugiej strony wszakże:
„istnieje jeszcze zwłaszcza w

Otwarcie Testru
Letniego.

Beneiis Saby Hlawat* Zielińskiej.

W. Sobotę dn. 19 maja otwiera

podwoje letnia siedziba TeatruMiej-

skiego w ogrodzie Bernardyūskim,

zamykając tem samem gmach teat-

Na rozpoczęcie sezonu letniego

dana będzie sztuka „Cudze dziecko”.

Szkwarkina.

Będzie to zarazem dzień benefi-

su cenionej w Wilnie artystki ko-

miczno - charakterystycznej, p. Sa-

biny Hlawat' Zielińskiej.

 

Kto z bywaleów naszych teatrów
nie zaśmiewał się do rozpuku z wy-

bornych postaci komedjowych i far-
sowych, odtwarzanych z takim tu-
petem i werwą przez tę utalentowa-
ną aktorkę... Z owych zacietrzewio-

| Dnieprem i Wieprzem, śpieszę do-

Jak koń ex-ulańsk: — weteran

spieszy galopem na głos tiąbki, tak

i ja po 50 przeszło latach pracy mier

niczej ; rolnej, lub z niemi związarej,

nad Pilicą, Bohem, Newą, Wilją,|

pełnić nader rzeczowy artykuł p. J.
P. na powyższy temat w „Dzienniku
Wileńskim'* z 15 i 16 bm.

Zabierałem już głos w tych spra-
wach w „Gazecie Rolniczej” i za-
proszony byłem do wypowiedzenia
się przez b. ministra reform rolnych,
p. Kopczyńskiego. Uwagi moje w
części zostały uwzględnione, ale
przeważnie tylko pro forma, przy u-
kładaniu przepisów, dzięki głosom
doktrynerów, żądających niemal
maxymalnej dokiadności, osiąganej
przy pomiarach geograficznych lub
kuciu w skałach długich tunelów.

Jeżeli nikt nie daje slusarzowi
koła do okucia, ani zegarka do na-
prawy, to należy również przystoso-
wać dokładność pomiaru do ceny
ziemi. Przy jeś kupnie nikt się nie
targuje o 1 proc., a przy szacowaniu
doscalenia, omyłki, często, znacznie
przewyższają 10 proc.; możemy prze
to tolerować omyłkę, nieprzekra-
czającą 1:2000 długości, przy podział
ce 1:2500, a 1:500 powierzchni przy
tejże podziałce, stosownie do $$ 642
i 682 Przepisów przy pomiarze dóbr
rządowych b. Królestwa Kongreso-
wego, zatwierdzonych w 1839 r. kie-
dy, nie znając jszcze taśm stalowych nych herod . bab, wszelakich moro-

wych kucht i parzygnalow, zaplot-
kowanych małomiasteczkowych de-
wotek, gadatliwych paniuś, dobro-
dusznych lub energicznych cioć,
mam i teściowych... Jakże różnorod-
ną galerję typów, zwłaszcza rubasz-
nych ; hałaśliwych, stanowi trzydzie-
stolecie jej pnacy na scenie...
W 1906 rozpoczyna pracę jako

młodziutka aktorka, od wodewilów i
operetek, że wymienię tylko „Ni-
touche' i „Lalkę”* a miała ich w re-
pertuarze aż... 56.

| Od 1916 przechodzi do ról w ko-
„medji i farsie takich jak: Dyndalska

 i planimetrów, używano znakomi-
tych, wyciągających się łańcuchów z

Głos w sprawie
„stanu rolnictwa i scalenia".

| Kontrola techniczna musi być prze-

+ kakrotnie zmniejszyć — nie wątpię,

maga się mozolnych i znacznie kosz-
towniejszych sposobów oraz rewizji
w biurach, a następnie odległych
wyjazdów z województw, często z
pówodu tylko formalnych uchybień.

prowadzana, jednak dziś, przy ulep-
szonych narzędziach, z łatwością
można otrzymać nawet większą od
powyższej wskazanej dokładność,
nie doprowadzając do tego, by ро-
miar małych kawałków kosztował
więcej, niż sama ziemia, co nawet о-
ficjalnie bywało stwierdzone. Małe
kolonje można często bardzo do-
kładnie wymierzyć samą tyiko taś-
mą stalową, jak to się praktykuje
względem placów: miejskich, wielo-
krotnie droższych.

Że koszt pomiarów można kil-

a wtedy łatwiejby było częściej na-
kazać przerobienie planu scalenia,
gdyby zainteresowani rolnicy lub po
ważni technicy uznali tego potrzebę.
Bywały wielkie nonsensy, rażąco
krzywdzące poiedyńczych rolników,
lub nieuwzględniające możliwości o
wiele bliższego dojazdu do kolei czy
miasta, gdy warunki terenowe po-
zwalają.

Wiele bardzo dałoby się jeszcze
w tejsprawie powiedzieć, ale nie za-
bierając miejsca polecam te uwagi
do rozważenią zainteresowanym о-
raz władzom, przecież szczerze dba-
jącym o dolę małorolnych szczegól-
niej, a zarazem o zmniejszenie bud-
żetu. pręcików  drucianychi graficznego

obliczania powierzchni. Obecnie wy-

 

PARALIŻ ROOSEVELTA
 

3 Kazimierz Józei Poniatowski.
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ma swoje dobre strony,
Wrogowie Roosevelta powiadają, że

człowiek, który przez szereg iat był para-

litykiem, nie może być wielkim mężem

stanu. W sprawie tej zabiera głos znajomy

Prezydenta Roosevelta, de Sales, który w

„Vu“ zamieścił ciekawe uwagi na temat

chowywał się jak człowiek normalny — zaj-

mował się interesami, utrzymywał stosunki
z politycznymi przyjaciółmi, ba — nawet
zaczął ze zwrojoną energją przygotowywać

„się do akcjiwyborczej.

| Tyle przytem okazał energji i wytrwa- 

 

marzec aż 58 miljonów.

Z cgłoszonych niedawno zam-

knięć budżetowych wynika, że wy-

datki w drugiem półroczu roku bud-

żetowego 1933-34 wzrosły w sto-

sunku do pierwszego półrocza o

178 mil. Wpłynęło na to zapewne

przeszło trzykrotne pokrycie po-

życzki wewnętrznej, które dodało

bodźca do powiększenia wydatków.

Oto jest zła strona tego ewene-

mentu. Przy rozpisaniu pożyczki

zapew 1iało się, że będzie użyta nie

na powiększenie wydatków, lecz

jedynie na pokrycie deficytu aż do

czasu, gdy oszczędności doprowadzą

do równowagi budżetu. Okazuje się,

że pomyślny wynik pożyczk* jeszcze

bardziej dodał ostrogi do wydawania

i wcale nie zapewnił równowagi.

Sprawa ciągłego wzrostu nie-

doboru budżetowego ma zasadnicze

znaczenie dla maszej gospodarki

dużo i już dla swego

nych lokalach.

Gdy jedno z podało

wiadomość o jego kandydaturze, nikt

chciał dać temu wiary. Dziennikarze, obra-

dujący w Sejmie na swem walnem zebraniu

w liczbie około 10) osób, byli tem zasko-

czeni. I to wszyscy bez wyjątku. Przypusz-

czano, że raczej każdy z posłów bloku

BBWR może zostac premjerem, ale nie wi-

ceminister. Kozłowski... Tymczasem stało

się, pogłoska okazała się prawdziwą”.

pism pierwsze

nie

Cherlactwo młodzieży poborowej.
Pułkownik dr. Franciszek —№а-

ga, szef wydziału psychoiechniczno-

antropologicznego dep. uzupełnień

M, Ś. W. ogłasza w czasopiśmie
„Lekarz wojskowy” dane, dotyczące

stanu zdrowotnego poborowych, u-

rodzonych w latach 1907, 1908 i

/'1909. Informacje te odsłoniły strasz-

ne upośledzenie pod względem fi-

zycznym tych roczników. Dr. Fr.

Waga stwierdza. że
„we wszystkich Okręgach Korpusów, z

 charakterystycznego

šmiechu znany jest w wielu pierwszorzęd-

Afryce — obszary słabo zaludnione, © | lub Aniela w „Damach i Huzarach",

ludności koczowniczej i "mało cywilizowa- | pabcia о „Grubych rybach” SOG W

й i kia Rh :
nej, które doskonale nadawalyby się na | „Mężu z grzeczności”, panna Filo-

obecnego dyktatora Ameryki. Twierdzi on| łości, że po upływie kilku lat zwalczał w

mianowicie, że właśnie tragiczne przejście sobie neurastenję, idącą w parze z chorobą:

związane z chorobą, zahartowały charakter. przywykł do tego, że nie włada nogami, jak

w pewnych sferach

mówić o Angoli; w innych znów rozważa-

no możliwości kolonizacyjne w południo-

wo-amerykańskiej republice Ekwador.

ostatnich latach od tych wchodzących w

grę terenów doszedł jeszcze jeden, a mia-

nówicie dawna Niemiecka Afryka Ws 4-

nia, która stanowi dziś mandat brytyjski i

nosi oficjalną nazwę „Tanganika”.

Świeżo ogromne zainteresowanie

całym świecie wywołała

pewne sfery żydowskie podjęły z rządem

portugalskim rokowania w sprawie pro-

jektu osiedlenia żydów we wspomnianej

już właśnie Angoli.

Plan ten był > tyle realny, że Angola

jest wielką urodzajną krainą, o obszarze,

przewyższającym blisko czterokrotnie po-

wierzchnię państwa polskiego, a wcale du-

żych bogactwach mineralnych, natomiast o

niezmiernie rzadkiem zaludnieniu (niecałe

2 osoby na kilometr kwadratowy). Stano-

tereny kolonizacyjze dla Żydów. Jużki! | mena w

kadziesiąt lat temu baron Hirsch wskazy-| cami"*

wał jako taki teren Ugandę. Przed wojną и

żydowskich  poczęto

Ww

na

wiadomość, że

skarbowej. Nowy budżet, uchwa-

lony przez większość rządową w

parlamencie, opiera się na przewi-

dywaniu, że dochody w r. 1934—
1935 wyniosą 1961 miljonów, a więc

prawie o 100 miljonów więcej, niż

dał rok ubiegły. Widzieliśmy wyżej,
jakie były jego wyniki.

Twierdzi się też w koiach rzą-
dowych, że kryzys został już prze-

wyjątkiem D. O. K III, największa ilość

poborowych dyskwalifikuje się z powodu

słabej budowy ciała. Cyfry, ilustrujące ten

stan rzeczy, muszą zasmucić każdego u-

świadomionego obywatela. Okezuje się

bowiem z nich, że do kategorji B, oraz C—

E wciela się najmniej od 13 do 38 proc.

„ogółu poborowych. A więc powtórzmy raz

„jeszcze: od 13—38 proc. ogółu poborowych,

zwalnia się z powodu słabej budowy ciała,

albo też — w najlepszym razie — odracza

się powołanie do służby w nadziei, że...

wią je plemiona murzyńskie o niskim po-

ziomie cywilizacyjnym. W, danym razie

Angola mogłaby pomieścić bez trudności

ogół żydów z całego świata.

Z innych planów kolonizacyjnych wy-

mienić jeszcze należy utworzenie przez

rząd ZSRR autonomicznej republiki żydow-

skiej w Birobidžamie na Syberji.

Słowem żydzi mają się jednak gdzie

podziać i w swym właśnie interesie po-

winniby pomyśleć o szybkiem  zorganizo-

waniu akcji emigracyjnej na wielką skalę,

„Kościuszcze pod Racławi-
Jenta w „Małce Szwarcen-

kapi“, Michasiowa a potem Żelazna
w „Pannie Maliczewskiej”, prezeso-
wa w „Pani Prezesowej” etc.

Tu w Wiilnie z ostatnich lat czte-
rech jakże dobrze pamiętamy Zie-
lińską jako wyborną teściową w „Ich
synowa* Kiedrzyńskiego, kapitalną
Marjannę w „Polakach w Ameryce,
przezabawną Foersterową z pieskiem
w „Burza w szklance wody”, Cyr-
jakową w „Aurelciu nie rób tego",
rasową kuchtę Poldzię w „Pieniądz
to nie wszystko” i wielu, wielu in-
nych.

Dużo chwil szczerej wesołości

zawdzięczamy humorowi, bezpreten-
sjonalnemu zmysłowi komizmu tej
zdolnej a sumiennej aktorki, której

talent w tworzeniu oryginalnych ty-

pów i typków czyni ją pożądaną siłą
na każdej scenie.

To też w 30-lecie jej pracy na

polskich scenach życzymy Jej z ca-

łego serca powodzenia w dn'u bene-

fisu, pewni, że wileńską publiczność,
pamiętna zawdzięczanych Sabinie
Żielińskiej beztroskich miłych chwil

zapełni jutro letnią siedzibę teatru—
po same brzegi.

Pilawa.

TELESIS ATRI!

Przeciw pośrednictwu
łamany i że dochody wykazuj
CH y stabilizacį „4 4 nabiorą tuszy... tak, by ich nieuniknione rozstanie się £ urzędników.

Р д; PO WC Dla całego terytorjum Polski — pisze|narodami, które ich do tej pory gościły, Minister skarbu wydał okólnik

wzrost. |dr. F. Waga — procent zmian gruźliczych|miało charakterjk anajbardziej spokojny i| w sprawie interwencji i pośrednic-

Pozornie wygląda to na słuszne | wśród poborowych wynosi w roczniku

Płatnik podatków jednak wie, skąd 1906 — 9,2 proc. ogółu poborowych, w

to poszło. Wir 1933-34 przykręcone |

śrubę podatkową i forsownie ścią- |

gano należności. Z podatku grunto-!

 

„Moment“ z 3 bm. w depeszy

bezbolesny."

 

s'ų'ki akcji p zerIwžydowskiel.
jednej
strony”.

strony oraz podatków z drugiej

wego, 1aprz., dwa lata temu wpły-
nęło 46 mil., przed rokiem 54 mil.,

a w ostatnim roku 59 mil. Czy ko-

mukolwiek w Polsce przyidzie do
głowy. że jest te dowodem naprawy

ż. a. t. z Sosnowca podaje sprawo-
zdanie ze zjazdu sklepikarzy żydow-

skich z województw — kieleckiego
i śląskiego.

W. zjeździe wzięło udział zgórą
100 delegatów:

sytuacji w rolnictwie? To jasne, że „Prawie wszyscy delegaci wskazują na

W Zagłębiu Dąbrowskiem.
„Agitacja przeciw żydom jest prowa-

dzona publicznie, teroryzują kupców i do-

mokrążców, rozszerzają literaturę przeciw-

żydowską, oblewają towary specjalnym

płynem, tak że żydowscy kramarze, obcią- katastrofalną sytuację żydowskiego detali-

sty i sklepikarza na prowiacji. Żyd nie jest

pewny swego utrzymania z powodu nie-

zwykle silnej akcji przeciwżydowskiej z

na zwyżkę wpłynęło egzekwowanie

zaległości. Analogiczny objaw jest
z podatkiem od cukru, a przecież
spożycie cukru prawie nie wzrosło.

W| tym dziale poprostu przyśpie-|

powa aaa Jak się dowiaduje agencja PID.,

W roku 1934-35, gdyby nawet szkoły wyższe w wykonaniu przepi- cych do właściwości senatów, prze-,
kazanych zosta'e rektorom, jak np.)

stan rzeczy się utrwalił 1 kryzys sów o szkołach akademickich, skła-,

więcej nie pogłębiał, nie da wcalę dają obecnie nowe statuty, które

lepszych wyników od ubiegłego, określić mają kompetencje rekto-|

a nawet prawie z pewnością gorsze. ÓW: senatów ! rad 'wydziałowych.

Nacisk śrub dod šo je pW porównaniu ze stanem dotych-

PO us Kai 'czasowym, rozszerzone zostają w

wodować znowu większe wpływy niektórych dziedzinach uprawnienia |

żeni podatkami i akcją przeciwżydowską,

muszą likwidować swoje interesy i stają

się ciężarem społeczeństwa”.

 

Nowe statuty szkół wyższych.
rektorskie. Szereg spraw, należą-

sprawy personalne.
Projekty statutów szkół akade-

mickich przedstawione mają być

przed ferjami letniemi do zatwier-
dzenia ministrowi Oświaty.

ponad 1800 mil, ale ileż szkody|
przynosi on gospodarce narodowej |

ijak osłabia siłę gospodarczą kraju! nów, czyli nawet mniej, niż wsta:

Rok 1933-34 dał dochodów 1870 mi- wiono do budżetu (bo 175 mil).

jonów —jeśli się cokolwiek uzyska № ten sposób zwiększa się deficyt,!

ponad tę sumę, będzie to jsż objaw, niemający już i tak pokrycia wbud |.

dytowych, czy z pomocą śruby po-

datkowej, nie zatrzyma kryzysu, lecz

go bardziej posiębi.

Powstaje dziś pytanie, na jaką

drogę wejdzie rząd, z prof. Kozłow-
dodatni.

Z 326 miljonów, jakie ma na'
czysto dać pożyczka, użyto na po-

' krycie deficytu nie 120 niljonów,

lecz 165 mil. Na rok budżetowy bie-

żący pozostaje więc tylko 160 milgo-

,żecie bieżącym. |

konieczność wejścia na drogę bar- | ności w wydatkach i oszczędzania

dzo daleko posuniętych oszczęd- |źródeł podatkowych i płatników,

ności. Wyciskanie z kraju pienię- | czy na tę samą drogę, którą kro-

j dzy, czy to w drodze operacii kre- | czymy od r. 19317
”

To wszystko wskazywałoby na skim na czele: czy nadrogę oszczęd- '

twa urzędników w kwestjach skar-

bowych.
Okólnik stwierdza, że niektórzy

urzędnicy w czynnej służbie, a nie-

jednokrotnie wyżsi urzędnicy, za-

trudnieni w ministerstwie skarbu, w

monopolach, zakładach i przedsię-

biorstwach _ przemysłowych, — #-

terwenjują, lub pośredniczą w  za-

łatwianiu spraw. należących do za-

kresu działania administracji skar-

—. wyzyskując zajmowane

stanowisko lub zależność służbową.

NM okólniku do wszystkich u-

rzędów skarbowych minister pod-

kreśla, że stan powyższy, bardzo

szkodliwy dla  bezstronuego za-

łatwiania spraw służbowych nie bę-

dzie tolerowany i że zostaiy już wy-

dane zarządzenia, zmierzające do

usunięcia tych niewłaściwości,

Wielki proces
U. 0. N. w Przemyślu.

W) Przemyślu rozpoczął się wielki

„proces przeciwko  23-m członkom

, miejscowej U. O. N. Akt oskarżenia

| zarzuca im przynależność do tej or-

"ganizacji oraz zniszczenie w Krasi-

'cach godeł państwowych i uszko-

dzenie pomnika Niepodległości.

Dwaj oskarżeni są również ob-

bowej,

 

       
winieni o kolportaż ulotek, wzywa-į

jących do bojkotowania szkół pań-

stwowych.

Sala do wynslecia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

 

Roosevelta i uczyniły go tem czem jest,

Najprzód kilka szczegółów biogralicz-

nych.
Rooseveit, w przeciwieństwie do innych

współczesnych dyktatorów, nie wyszedł ani
z ludu ani z tak zwanej inteligencji, Jest

arystokratą z pochodzenia, Rodzina jegoo-|
siedliła się w Ameryce w 1644 roku. Od
wieków, zarówno przodkowie matki, jak i

ojca, żyli w wielkim dobrobycie, Nie dorów-
nywali Vanderbildtom czy Astorom, ale za-
liczali się do zamożnej „gentry*, osiadłej na

wsi. Mieli stylowe rezydencje, liczną służbę
i — swobodę ruchów. To znaczy, że każdy
z Rooseveliėw mógł fołgować. swym za-
chciankom, studjować to, co $0 interesowa-

ło, włóczyć się po świecie, kolekcjono-

wać książki i t. d. Nigdy nie zaznali oni
biedy i nie niepokoili sę, czy m „wystar-
czy” do perwszeg» na utrzymanie.

Dzieciństwo i wczesna młodość Fran-
klina Roosevelta upłynęły w atmosferze do-
sytu i spokoju. Jedynem większem zdarze-

niem w jego życiu było odziedziczenie, gdy
miał lat piętnaście, wspaniałego jachtu. Roz

| dawniej, oswoił się z tem, a tak rozwinął
| 56 fizycznie i intelektualnie, że możnaby

mu pozazdrościć zdrowia ciała i duszy:
|Brzmi to paradoksalnie. Nie trzeba jednak
, zapominać, że tak zwany paraliż infantylny
,nie wpływa ujemnie na funkcjonowanie apa”
ratu mózgowego.

Doktorzy twierdzą, że niezwykłe dzieje
paralityka Prezydenta świadczą o tem, iż
wstrząs psychiczny, jakiemu uległ w chwili

zachorzenie, sublimował jego energję. E-
nergja nie znajdująca ujścia w ćwiczeniach
fizycznych (Roosevelt porusza się z tru-
dem, opierając się na laskach), przejawia
się wzmożoną działalnością władz psychicz-

mych. Jest to oczywiście tylko hipoteza...
W każdym razie nie można zaprzeczyć;

że Roosevelt właśnie w okresie najcięższym

wykazał najwięcej siły, woli i entuzjazmu.

% Опй! jako zdrowy, normalny chłopiec był
tylko „miłym kompanem”, dzisiaj, jako scho

rowany, wlokący z trudem nogi inwalida —

jest kierownikiem nawy państwowej.

Opowiadają sobie ludzie na ten temat
aneśdotę. Przed nominacją Roosevelta któś
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powiada Al Smithowi, że obawia się, czy

rządzał wyprawy z kolegami z Grooton i człowiek chory może podjąć się odpowie-

Harvard. Potem, gdy Skończył wyższe studja dzialnego zadania rządzenia krajem. Na to

poszedł na praktykę do adwokata, nie my- Smith: „Czy nam potrzeba akrobaty”...

Ślał jednak o zawodowej pracy. Bawił go|
sport, bawiła go polityka. Uchodził za do-|
brego kompana. Nie odznaczał się SZEŃ)

zamiłowaniem do pracy, nie lubił roztrząsać i P O g ta

poważnych zagadnień, Mówiono o nim, że 2 3
Na jeziorach Trockich.

jest „collegiate“ — co w wolnym przekła- &

dzie oznacza „towarzyski”, Wi dniu 20 bm. odbędzie się

Dzisiaj Roosevelt irytuje się, gdy mu otwarcie schroniska L. M. iK. w|
przypomnieć pierwszy okres jego życia.| Trokach, oraz otwarcie sezonu na-

począł wtedy okres morskich wycieczek, u-
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Wrogowie jego wymawiają mu, że był pa-
miczykiem, któremu obce są społeczne pro-

blemy.

Otóż zdaniem autora artykułu, strasz-
liwy wstrząs, jakim był dla niego atak. pa-
raliżu, przeobraził go i wyzwolił drzemiące

w jego duszy możliwości, Kto wie czy Fran-

klin Roosevelt nie zostałby przeciętnym

wigacyjnego na jeziorach Trockich.
Uroczystości rozpoczną się o g0-

dzinie 12-ej, podniesieniem bandery,
poczem nastąpi defilada łodzi, prze-
jażdżki żaglówkami po jeziorze i t.p.

 

  
Kto wygrał na loterji?

„paniczykiem*, amatorem golfa * lekkiej lek 3
W dziewiątym dniu ciągnienia 4-ej kla-

tury, gdyby nie to, że spojrzał śmierci oko
„sy 29-ej polskiej loterji państwowej, więk-
Įw oko i że musiał się zmagać z chorobą. z

Pewnego razu, podczas wycieczki mor-, 57 Wyśrane padły na numery następujące:
| ZŁ 10.000 na N-ry: 60668 74736 95830

"
1
1
5
7

który dotychczas;

chorobie. Postanowił się leczyć i odzyskać|

swobodę ruchów. Zasięgał rady najświatlej- |

szych lekarzy, ale kuracja nie dawała rezul- |

tatu. Postanowił więc zerwać z olicjalną

karstw. Zauważy. naprzykład, że kąpiele

Warm Sprin$ przynoszą mu ulgę. Wbrew

| wskazówkom specjalistów udał się tam, ka-

zał sobie wybudować prywatny basen i co-

dziennie zanurzał się w wodę. Co więcej —;

przymuszał się dowykonywania ruchów no-

gami. Podtrzymywany przez służącego usi-

łował pływać. Co najważniejsze, nie chciał

uchodzić za ćhorego. Wymyślał sobie za-

jęcia, starał się zapomnieć o chorobie, za- 
{ 84872 103364 157477.

| 57384 57503 67843 70171 72236 72383 84671

kiem oświadczył najbliższym, że rie da się, 148443

medecyną. Sam na własną rękę szukał le-|

skiej. Roosevelt wskoczył do zimnej wody

i nagle poczuł dziwny skurcz. Wydobyto go 108157 136490.

z kąpieli nieprzytomnego. Od tej pory nie
odzyskał władzy w nogach. Doktorzy stwier
dzili paraliż dziecinny, Działo się to dwanaś
cie lat temu. Rodzina Roosevelta była w
rozpaczy. Nikt nie wątpił, że kariera Fran-

klina skończyła się, że będzie on ciągnął

| nędzną egzystencję inwalidy, utrzymywane-

go przez rodzinę.
Tymczasem człowiek,

mie odznaczał się ani energją, ani pracowi-|

tością, okazał nagle tyle wspaniełej odwagi |

i determinacji, że zdawało się, iż odrodził|

się w nim nowy człowiek. Przedewszyst- |

ZŁ. 5.000 na N-ry: 37051 52248 77138

Zi. 2000 na N-ry: 9964 16008 18145

20845 25759 39497 40046 47439 56.13 56365

58869 59967 60921 75030 88681 96239 98445

99181 111010 114266 125074 128869 140462

153585.

ZŁ 1.000 na N-ry: 3792 5636 12624 14684

18789 19894 31724 36384 37794 46065 55612

86190 93357 94726 98763 99102 112581

114091 115412 127291 127688 128408 133342

138447 141959 143303 144524 144653 147561

149831 153419 156741 160006 169476, |

Ciągnienie popołudniowe. 3
ZŁ 15.000 na Nr. 55842.

ZŁ 10.000 naN-ry: 26196 91602 121326

125611.

ZŁ 5000 na N-ry: 97703 100364.
ZŁ 2.000 na N-ry: 930 1190 15465 34155

35605 50519 51496 70359 72256 78817 84626
86127 92929 93634 111396 111808 127555
142675.

ZŁ 1.000 na N-ry: 12840 15747 44158

45335 57454 58266 58908 63261 76406 80486

83646 88859 98709 102163 103745 104564 |
104869 105218 105506 106937 118978 119339

120441 131055 132060 133592 134488 145213
145394 150316 151961.  
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JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Wielkopoikska, Polska środkowa,

omorze. wyżyna małopolska, Sląsk,

Podhale i Tatry: pogoda o zachmu-
Tzeniu zmiennem ze skłonnością do
burz i przelotnych opadów. Nieco

chłodniej. Umiarkowane wiatry po-
łudniowo-zachodnie i zachodnie. Po-
Zostałe dzielnice: najpierw pogoda
słoneczna, potem wzrost zachmu-
rzenia aż do przelotaych opadów.
Temperatura bez większych zmian.

Umiarkowane wiatry południowo-
wschodnie i poludniawe

DY£URY APIER
$ Dciś w mocy dyżurują następujące

: śpteki: SOS

Augustowskiego — ul. Mickiewicza
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wileńskie,

 

 

   

  

 
  

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej ! Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8, Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef, 7-99) oraz wszyst-

ie s przedmieściach, prócz Śmipiszek.

Z MIASTA.
— Kryzys sezonowy przeży-

wają kina wileńskie. Kino-teatry

wileńskie w okresie letnim przeży-
wają kryzys z powodu zmniejszenia

się ilości frekwencji widzów. W
związku z tem właściciele kin czy-

nią starania u władz o zmniejszenie
podatków na okres letni.

Kino-teatr „Roxy” z
znikomej frekwencji publiczności
zamknęło swe podwoje na lato.

Los ten czeku jeszcze dwa kina
które już w maju słabo

Prosperują i świecą pustkami.

— Komisja sanitarno-lustra-
cyjna przeprowadziła generalną lu-
strację wytwórni lodów i fabryk

Wód sodowych i lemoniady. Zbada-
no około 50 wytwórni
fabryk lemoniady i wód. W wynika
lustracji 3 wytwórnie lodów zam
knięto, na 7 wytwórni sporządzo-
ho protokuły karne za nieprzestrze-

genie przepisów sanitarnych. Rów-

nież protokuł sporządzony został na

fabrykę wód i lemoniady. W ciągu
lata lustracje podobne przeprowa
dzane będą okresowo, ześ niezależ-
nie od tego będą również badane
sklepiki, owocarnie, kawiarnie it.p.
gdzie sprzedawane są lody

SPRAWY WOJSKOWE.
— Ćwiczenia rezerwistów. Roz-

$yłane już są karty powołania re-
zerwisom powoływanym na ćwicze-
Nia wojskowe w I turnusie. Wciele
nie do szeregów tych rezerwistów
hastąpi w pierwszych dniach czerw-
ба r. b. W mzju odbywało ćwicze
Dia stosunkowo niewiele osób. Do
dąć należy, że osoby, które należą
do roczników i kategoryj powoły
Wanych, mają oczekiwać nadesłania

rty powołania. Informowanie się
W referacie wojskowym zarządu
miejskiego lub w P. K. O. jest na
Tazie zupełnie zbędne.
— Kto staje dziś do poboru?

ziś w 1l-ym dniu poboru rocznika
1913 go do przeglądu przed komisją
poborową winni są zgłosić się
Wszys y mężczyźni z nszwiskami
ha |terę K. zamieszkali w obrębie
Li II komisarį tėw P P

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— walne zgromadzenie Związ-

ku detalicznych kupców i prze-
Mysłowców chrześcijan m. Wilne
i wojewód.twa Wiieńskiego odbę-
dzie się dnia 21 b. m. o godz. 3 p.p
'W lokalu własnym przy ul. Bazyljań
Skiej 2 m. 18 z następują.ym po-
Tządkiem dziennym: 1 Sprawozda
Nie z działalności Zarządu 2. Spra
Wa Kssy Pogrzebowej. 3 Sprawe
Wyborów do Rady miejskiej 4 Spra-
Wy podatkowe. 5 Wolne wnioski.

Obecność wszystaich członków
konieczna.
— Akcja nad przygotowaniem

Środków alarmowych w postac
dzwonów alarmowych LO.P.P. po-
wa się ciągle n»przód. W  tygo-

powodu |

1:2
ooo jdnia 18 maja o godz. 19.30 przez

KRONIKA.
nie, na którem został wybrany no-
wy zarząd Koła. W skład zarządu

weszli p. Malicki Jakób—prezes,
p. London N.—wiceprezes i p. Re-
wieńska—sekretarz. Nowy zarząd
przystąpił do opracowywania pro-

jektu normalizacji ksiąg buchalte-

ryjnych dla poszczególnych branż
w związku z mającym wejść w ży-
cie kodeksem handlowym
— Zjazd Nazaretanek. Zjazd

Kół b. wychowanek gimn. zgrom.

ss. Najśw, Rodz. z Nazaretu, odbę-

dzie slę w dniach 20 i 21 b. m. Dn.
20. b. m. o godz. 8 rano zostanie

odprawiona Msza św. inauguracyjna,
poczem o godz. 9.15 nastąpi otwar-

cie Zjazdu.
Członkowie Koła wileńskiego są

proszeni o jaknajliczniejszy udział
w Zjezdzie. i
— Zjazd maturzystak gimn.

im. Orzeszkowej. Komitet organi-

zacyjny I zjazdu XII kompletu ma-

turzystek gimn. im Elizy Orzeszko-

wej w Wilnie klasy Vill a i VIII b

z roku 1929 podaje do wiadomości,
że Zjazd rozpocznie się Mszą Św

w kościele św. Jerzego o godz. 9 i

pół rano w pierwszym dniu Zielo-
nych Swiątek dn. 20

ODCZYTY.
— 0 pragramie Inwestycy|-

nym Wilna. Stowarzyszenie Tech-

nikow Polskich w Wilnie w lokalu
własnym przy ulicy Wileńskiej 33,
organizuje cykl zebrań dyskusyj-

nych w których ma być poruszona
sprawa podniesienia stanu gospo-

darczego Wileńszczyzny.
W ramach powyższych zebrań

dyskusyjnych będzie wygłoszony

p. inż. H Jensza, wiceprezydenta
m. Wilna odczyt na temat: „Program
inwestycyjny m. Wilna".

Wstęp wolny i bezpłatny  Oso-
bne zaproszenia rozsvlane ni” hętą

SPRAWY AKADEMICKIE.
— „Banda įAkademicka“ ze-

wiadamia zainteresowa :ych, iż wy-
jazd jutrzejszej wycieczki do Trok
jest o godz. 1350 (a nie o godz.
15.50, jak wczorej było podane).

Zbiórka na dworcu o godz. 13

Goście miie widziani. Zapisy przyj
muje i informacyj udziela kol.
Onoszko Stefan, Dom. A*ad. pok.
Nr 408, tel. 1-75 (godz. dowolne).

Wycieczka zapowieda się liczniel
— Akad. Koło Misyjne zapra:

sza koleżanki i kolegow na wy-
cieczkę do Trok dn. 21 b. m. Msza
św. o godz. 7 w kościele św. Kazi
mierza. Zbiórka przed kościołem
o godz. 8.30 rano.

TURYSTYKA.
— Wycieczka z Białegostoku.

Na Zieione Święta przybywa do
Wilna wielka wycieszka z Białego-
stoku. Wycieczka składać się będzie
z około 600 osób i przybędzie spe-
cjalaym pociągiem. Zabawi ona w
naszem mieście przez 2 dni, w cza-
sie ktorych zwiedzi miasto i jego
zebytki historyczne, zwiedzi bliższe
okolice i prawdopedobnie uda się
jeszcze do Trox

KRONIKA POLICYJNA.
— Uczeń szkoły technicznej w Wilnie,

Stanisław Patryk (Zarzecze 16) usiłował na

podstawie fałszywej książeczki P,K.O.

podnieść z Urzędu Pocztowego Wilno 1 —

sto złotych. Ucznia fałszerza aresztowano.

— Ucieczka złodziei. Na ul. Bankowej
dzisiejszej nocy policjant zauważył dwóch
podejrzanych osobników, dźwigających wor-
ki na plecach. Na wezwanie policjanta

nieznajomi poczęli uciekać, a gdy policjant

oddał kilka strzałów, wpadli do jednego

z ogrodów, J 4 A
— Oliarą sprytnego oszustwa padła

mieszkanka ul. Legjonowej Marja Franc-

kiewiczowa, od której dwie cyganki pod
pretekstam wróżby wyłudziły garderobę na

sumę 600 zł

niu zeszłym zawieszono 4 dzwony WYP
a Alarmowe. Razem do chwili obecnej ПРАБКЬ

ławieszono dzwonów alarmowych — Lewa ręka w trybach maszyny. Ro-
p: Lo.P.P. 34 sztuki. botnik fabryki tektury w Grzegorzewie,

 

_ .— Koło zaprzysiężonych księ-
owych. W ubiegią niedzielę od
yło się walne zgromadzenie Koła
łaprzysiężonych księgowych przy
bie Przemysłowo-Handlowej w W:l-

Antoni Tytjański, wskutek własnej nie-

ostrożności włożył iewą rękę między walec

a filc maszyny papierniczej, skutkiem cze-
go doznał ogólnego potłuczenia. Tytjański 
 

ooość,a twórczo
został przewieziony do szpitala św. Jakóba.

ść.

DZIENNIK WILEŃSKI |

Roboty ziemne na An
Jak wiadomo, Magistrat prowa-

dzi na ul. Tadeusza Kościuszki na
Antokolu roboty ziemne. Prace te
trwają obecnie nad skopywaniem
$óry w pobliżu boiska 6 p. p. leg.
Robi się to w celu uregulowania w
tem miejscu ulicy dla rozszerzenia
jej i obniżenia poziomu jezdni. Re-
śulacja zaś ulicy pozostaje w związ-
ku z urządzaniem na pobliskiem
wzgórzu parku miejskiego.

Piasek, powstały przy skopywa-
niu góry, używany jest do usypy-|
wania wału nad brzegiem Wilji, na
którym (oczywiście w przyszłości)|
urządzony zostanie bulwar. |

Niemal na samym środku chodni-|
ka ustawiono korbę, przy pomocy,
której spuszczane są nadół wago-|
netki, naładowane piaskiem. Chcąc
przejść, trzebą przeszkodę okrążyć:

!
|

Podczas robót kanalizacyjnych,
prowadzonych nad brzegiem Wilii,
koło szpitala Św. Jakóba, został
porażony prądem elektrycznym ro-
botnik Michał Winienko, lat 21
(Zacisze 20). Wskutek porażenia
został on odrzucony ; wpadł do
dołu, głębokości 8 metrów, doznając

  

 

 

ipewne niebezpieczeństwo: oto jej

Balet - pantomima w 4 akiach,
} W zeszią sobotę mieuśniy spo-
sobność oglądania na scenie [eatru
Miejskiego na Pohulance jeszcze
jednego popisu szkoły baletowej i to
szkoty istotnie wysokiej klasy.

Uczenice p. Muraszowej przy-
noszą zaszczyt swojej protesorce,
świadcząc o niezawodnych war-
tościach jej mełody.

, Szkoła liczy tylko dwa lata ist-
nienia, a już wykazuje rezultaty na-
prawdę podziwu godne. Cały szereg
'zarówno najmiodszych jak i star-
szych wykonawców żywą rozkosz
'sprawiał widzomi niezwykłą lek-
| kością, tinezyjnem wykonaniem
|„poimt”, loiną harmonją ruchów,

czarem gry mimicznej j wdziękiem
"głosu. Miato się chwilami złudzenie,
(że świat duszków i eliów, świat
,figlarnych djablików: z bajki. świat
ważek i rusałek zstąpił na ziemię
ku uciesze oczu ludzi dorosłych, ku
zachwytowi bardzo licznie zgroma-
dzonej dzieciarni, której uwagę poza
tem przykuwały dzieje dwojga mło-
dziutkich, zbłąkanych w tym niesa-
mowitym świecie, wędrowniczków.

Ślicznie obmyślane j na;dokład-
niej w szczegółach wykonane ko-
stjumy oraz piękna ilustracja mu-
zyczna numerów bardzo ładną stwo-
rzyły całość,

lo też owacyjnem przyjęciem
dziękowała widownia pani Mura-
szowej Za jej wysiłek į pracę, której
ukoronowaniem bylo barwne, este-
tyczne widowisko sobotnie,

Z obowiązku sprawozdawcy je-
den tylko reżyserji chciałbym uczy-
nić zarzut: akt IIl-ci w Świątyni
bogini Dobroci i Światła o połowę
skrócićby należało — jest stanow-
czo za długi,

Kostjumy projektowała p. Lidja
Szole, zaś wykonaniem ich kiero-
wała osobiście p. Muraszowa, pilnie
czuwając nad opracowaniem naj-
drobniejszych szczegółów.

Przy fortepianie zasiadała znana
w Wilnie p. Z. Zalewska.

Zastępca.

Rozpowszechniajcie
bony įatimužnicze „Caritasu“,

 

zwulgaryzowanie. Pewne regjony

sztuki nigdy nie powinny się „zbli-

Nieszczęśliwy wypadek na robotach miejskich

 

«Cudowny promień».

tokolu a publiczność.
i zejść przez jezdnię pełną piasku|

i kurzu. Łatwo w ten sposób można!

wpaść pod samochód, dorożkę sa

chociażby wagonetkę, bo przesmyk|

jezdni, po którym odbywa się ruch,|
zarówno pieszy jak i kołowy, jest
bardzi wąski. Dalej,wpobliżu wspo-

minianej
które akurat naprzeciw tego miejsca|

krzyżują się, robiąc ten przesmyk|
jeszcze bardziej niewygodnym.

Wreszcie, prawdopodobnie przez
brak dozoru ze strony kierownictwa,
niedbali robotnicy pozostawiają na
szynach pośrodku jezdni wagonetki.

Ze względu zatem na bezpie-

czeństwo publiczne, należy apelo-

wać do kierownictwa robót, by wej-
rzało w ten stan rzeczy i uporząd-
kowało ruch pieszy i kołowy.

m. r. S.

 

ogólnego potłuczenia ciała. Pogoto-
wie Ratunkowe odwiozło Winienkę
do szpitala Św. Jakóba. Stan jego

jest ciężki.
Jest to już trzeci nieszczęśliwy

wypadek w tygodniu bieżącym na
robotach miejskich. ‚

      

Z KR AJU.
. Wielkijpożar w powiecie Dziśnieńskim.
GŁĘBOKIE (Pat). 17 bm. popo-,

łudniu władze powiatowe zostały
| zaalarmowane o dużym pożarze we
wsj Ościewicze, położonej w odle-

kody” alone 64. SET,| głości 2 km. od m. Dzisny. Została
wysłana natychmiast straż pożarna
z Głębokiego. W ogniu stanęło 8

Meljoracje rolne.
GŁĘBOKIE (Pat). MW bieżącym,

miesiącu rozpoczęła się na terenie
powiatu dziśnieńskiego intensywna
praca w dziedzinie przeprowadzania
komasacji į meljoracji gruntów.

Plan prac na r. 1934/35 przewi-
duje prowadzenie robót scalenio-
wych w 65 obiektach na ogólnym
obszarze 16.188 ha., stanowiących
własność 2172 gospodarstw. O ży-
wotności akcji świadczy ilość zgło--
szeń. Nie uwzględniając spraw za-
kończonych lub znajdujących się w;
toku scalenia, pozostaje jeszcze do
scalenia zgłoszonych około 380 ob- |
jektów o łącznym obszarze około,
68.000 ha. i

We wszystkich miejscowościach
powiatu znajduje się dostateczna |
ilość chętnych dla wdrożenia postę-,
powania scaleniowego. Chęć ta ha-,
mowana jest koniecznością pokrycia
należności za techniczne wykonanie:
scalenia, co wobec niskich cen i nie-|
urodzajów jest dosyć trudne.

Z POGR
Wywrotowa agitacja

‚ 7 pogranicza donoszą, iż w ostat-
nich czasach w: pogranicznych miej-

scowosciach ukazali się agitatorzy eatr | muzyka
Teatr Miejski Pohuianka.

T

po-Bernardyńskim, Jutro otwarcie Teatru

Letniego. Będzie 1o zarazem jubileusz 30-

skiej, która wystąpi w komedji W. Szkwar-

kina pt. „Cudze dziecko”, Котефа ta
pełna pogody i humoru przedstawia życie

W. Czengerego. Dekoracje — W. Makoj-

nika.

działek o godz. 4-ej dana będzie na przed-

stawienia popołudniowe doskonała sztuka

współczesna J. Devala pt. „Towariszcz“ —

przedstawiająca życie emigracji rosyjskiej

w Paryżu. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia* „Noc w

San Sebastiano". Dzisiejsza premjera ope-

retki Benatzkiego „Noc w San Sebastia-

no“, zapowiada się niezwykle ciekawie.

Pierwszorzędna obsada ról czołowych,

piękna muzyka i pełna hiszpańskiego tem-
peramentu akcja, wprowadzona na scenę

przez reżysera Domoslawskiego, powinna

zainteresować żądną miłych wrażeń  pu-

bliczność.  Operetkę urozmaicają liczne

tańce i ewolucje układu J. Ciesielskiego.

Nad stroną muzyczną czuwa kapelmistrz
Wiliński Ceny miejsc letnie — zniżone,

Akademicy korzystają ze specjalnych ulg

— Miejski Teatr Letni — w Ogrodzie |

!
letniej pracy scenicznej p. Sabiny Zieliń- | JACYC

— świąteczne popołudniówki w  Te- zatem wezmą udział; powszechnie znany

atrze Letnim. W niedzielę oraz w ponie-| chór „Echo”

| panjator dr. Tadeusz Szeligowski,

 biletowych.

najbliższą na przedstawieniu popoludnio-|
wem po cenach propagandowych ukaže się

teczny widowisko popołudniowe po cenach|
propagandowych wypełni pełna młodzień-

czego humoru i werwy komedja muzyczna
„Niech żyje młodość!” Początek widowisk
o godz. 4 popoł.

— Koncert na głodującą dziatwę wiej-
ską. Komisja zbiórkowa Komitetu obywa-

telskiego pomocy iudności dotkniętej klęs-

ką nieurodzaju ocganizuje w dniu 26 bm.
koncert na rzecz głodującej dziatwy wiej-

skiej.

W. koncercie wystąpi p. Zofja Žmigrėd-

szkoła oraz szczery talent i żywy tempe-

rament odtwórczy każe umieścić na na-

czelnem miejscu na scenie wśród naszych

być między temi językami „prze-
pašci“ (str. 26), na to zgoda; ale

15 = ь
To, co twórcze, jest w pewnym

Momencie nowe i samo płodzi no-
Wość. Ale czy z tego wynika, by
żda rzecz nowa miata w sobie za-

Todki twórcze? Czy każda nowość
1 Jest tem samem objawem postępu?

Kzy raczej przeciwnie: twórczość
` laiego właśnie jest twórczością, że

leno w małej cząstce jest nowością,
iąc natomiast swemi korzeniami
przeszłości i czerpiąc z niej ży-

Wotne soki? «To znaczy, że wobec
Rowości trzeba stać raczej na stano-

| Wisku sceptycznem, zgóry przewidu-
| Re, že ogromna większość jej prze-
Awow nie ostoi się «w życiu, a jakże
gto potłumi tylko, co dawniej ży-

i powinno było żyć nadal.
Wszystkie te wątpliwości nasu-

Wają się nam podczas czytania Pro“
3 z mostu, książki Stanisława Pia-
Seckjego, gloryfikatora i wielbiciela
: iejszości, a przynamniej dużej
żęści jej objawów. Książka to pisa-
żywo, z dużą łatwością pióra i z

Prostotą, a zarazem ujmującą szcze-
| gą, która bardzo często wystar-

ża czytelnikowi, acz czasami, pomi-
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mo wszystko, czytelnik pozostaje
przy swych wątpliwościach, albo na-
wet przeciwstawia się autorowi.

Książka ta—to zbiór artykółów,
drukowanych przeważnie w ABC.
Omawia tu autor szereg zjawisk li-
tenackich i kulturalnych czasów na-
szych, n. p. pisze o Perzyńskim, Wo-
łoszynowskim, Szpotańskim, Mosto-
wiczu, Dąbrowskiej, Choromańskim,
Parandowskim, Boguszewskrej, Go-
jawiczyńskiej,  Berencie,  Stafłie,
Skiwskim,  Irzykowskim,  Jeansie,
Huxley'u, Millerze, Goetiu, Achar-
dzie i t. p.

Śród mnóstwa uwag słusznych
niektóre wywołują zastrzeżenia.
Więc przeciwstawiając się kultowi
t .zw. Wielkiej sztuki z czasów Mło-
dej Polski, autor jakgdyby jest
skłonny identyfikować pojęcia sztu-
ki i sztucznośc: nie chce też spoj-
rzeć na rzecz historycznie į zrozu-

 żać do życia”, tak jak szczyty naukilróżnica wszak być powinna. Sam
zawsze powinny pozostać niezależne autor stwierdza przecież, że zada-
od życia i jego wymogów. Cugle „u- niem języka literackiego jest „uszla-
tylitaryzmu w sztuce“ muszą być chetnienie języka potocznego”. Toć
krótko trzymane, bo inaczej zmieni jasne, że nie mogą one się nie róż-
się ona na obiegową monetę. „ nić!

Autor powstaje na barok, na o-| Z poszczegó!'nych sądów o róż-
zdoby i ozdóbki stylu, jakby nie zda- nych autorach niepodobna się pisać
jąc sobie sprawy, że barok Berenta na zachwyt Piaseckiego nad „Ben-
a barok Kadena — to dwa różne jaminkiem”* Irzykowskiego, przede-
zjawiska: u Berenta jest on koniecz- wszystkiem dlatego, że żadnej istot-
ny i dzieła tego pisarza pozostaną nej różnicy pomiędzy Irzykowskim
na zawsze w: naszej literaturze, gdyż a rzekomo zwalczanym przez niego
są właśnie wpływem maksymalnego Boy'em dostrzec nikt nie potrafię
zbliżania się do życia, śdy tymcza- zresztą Irzykowski sam o tem mówi.
sem barok Kadena jest wynaturzony Książka lrzykowskiego, jak wszyst-
i sztuczny, to też zwłaszcza duże po- | ko, co on pisze, jest nieporządna i
wieści tego pisarza wikraczająwy- | niechlujna — 4 niewarta uwagi.
raźnie w graiomanję. Podobnież zadziwia, że Piasecki,

Podobnież dziwi czytelnika atak tak słusznie niechętny. „nieznośnej
Piaseckiego na zupełnie słuszną za- |pile  patrjotycznego  dydaktyzmu"
sadę: „tak się mówi, ale się tak niej (str. 49-50), jakgdyby nie dostrzega
pisze”. Przecież w sztucekonieczna |zresztą splagjatowana z Pilniaka
jest idealizacja, bez idealizacji niema tego właśnie charakteru w gruntow- mieć, że wtedy, po pozytywizmie,

zachodziła wyraźna potrzeba pewnej
przesady w podkreślaniu doniosłości
sztuki. Hasło „zbliżenia sztuki do
życia” zawiera przecież w sobie:

sztuki, lecz tylko jałowy reportaż. |nie chybionej*powieści Wołoszynow-
Wszakżeż sam autor, mówiąc o|skiego o r. 1863 której technika jest
książce Goetla o Indjach, stwierdza,|, Wołga wpadajet w Kaspijskoje mo-
że brak tam, w lIndjach, języka li-|rie”, podobnież jak nudna „Zazdrość

— Popołudniówki świąteczne w „Lutni'* | Zabobony” — fell.

po cenach propagandowych. W niedzielę meczu tenisowego Polska—Frantja.

 terackiego, którego nigdy nie zastą- |i medycyna” Choromańskiego, o któ

litewscy, którzy prowadzą akcję

które spłonęły do-
szczętnie. W. pożarze poniosło
śmierć 2 dzieci. Pożar wzniecila
13-letnia dziewczynka przez nie-
ostrożne obchodzenie się z ogniem.
Straty materjalne obliczają na zł.
21.000.

gospodarstw,

Sekta baptystów topnieje"
Długoletnia działalność sekty ba-

ptystów na terenie powiatów wilej-
skiego i mołodeczańskiego w ostat-
nich czasach poczęła ponosić same
niepowodzenia, w związku z tem
zamknięto tam 4 domy modlitwy
i odwołano 7 „duchownych”*, któ-
rym zarzucono bezczynność.

Ludność wiejska, która począt-
kowo dała się nakłonić do wstąpie-
nia do sekty, obecnie gremjalnie

 

, występuje.
Zabłąkany z Karpat

orzeł skalny.
*Na terenie gm. olkienickiej w

pobliżu wsi Wisilińcze mieszkaniec
tejże wsi, Aleksander Paczko, po-
chwycił górskiego orła, który naj-

prawdopodobniej przybył na Kresy

z Karpat. Orzeł widziany był w
puszczy Rudnickiej.

IW dniu wczorajszym orła nabył

ziemianin Fedakowski, który ma

ofiarować go do ogrodu zoologicz-

nego w Warszawie.

ANICZA.
litewska na naszem

pograniczu.
nej. Osobnicy ci namawiają !udność
litewską do niepoddawania się wpły-
wom polskim.  Agitatorzy rozpo-
wszechniają przytem ulotki anty-

Dziś antypolską wśród ludności granicz- polskie,
Teatr na Pohulance nieczynny. i

Strzały litewskie do tratwy polskiej.

Z Oran donoszą, iż do spławia-
j h tratwę flisaków Kulbinisa i

Małynki patrol litewskiej straży

granicznej oddał trzy strzały, które

na szczęście chybiły. Kuie utknęły

najwybitniejszych artystów operowych. Po-

pod batutą prof. Kalinowskie-

go oraz wybitny +nawca muzyki i akom-

Koncert odbędzie się w Sali Teatru

Miejskiego na Pohulance.

Bilety zawczasu nabywać można w

Komitecie (Urząd Wojewódzki Wileński,

pokój Nr. 11, od godz. 9 do 15-ej).

— Teatr Objazdowy — gra dziś świet-

ną komedję Z. Geyera pt. „Kobieta z ele-

ganckiego świata” — 18.V. w Mołodecznie,

19.V. w Kraśnem.

Piątek, dnia 18 maja.
7.00: Czas. Muzyka. 10.00: Audycja dla

dzieci. i1.40: Przegl. prasy. 11.50: Utwory
Meyerbeera (płyty). 11.57: Czas, 12.05:

Koncert. Kom. meteor. 12.55:, Dzien. poł.
14.50: Pogandaka L.O.P.P. 15.00: Hejnał i
pieśń majowa. Wiad. eksport. i giełda roln.
15.20: Koncert dla młodzieży (płyty). 15.50:
Recital. 16.00: Występ M. Mokrzyckiej.
16.20: „Co się dzieje w Wilnie?" 16.35:

16.30: Koncert. Tr.|
17-30:|

„Kasprowicz“ — odczyt. 17.50: „Szkoła
zawodowa jako przygotowanie do życia”—!
odczyt. 18.10: Koncert. Codz. odc. pow.

 
barwna i melodyjna operetha Kalmana Fejjeton aktualny. Sport. Wil. kom. sport.
„Manewry jesienne'. W poniedziałek świą- | Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02:

Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny. Felj. literacki. Kom. meteor. 23.05,
—23.30: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Polskie warjacje iortepianuwe.

Znaxomity pianista Bolesław Kon wy-
stąpi w sobotę o godz. 20 z inteiesującym

repertuarem, obejmującym trzy piękne u-

twory z polskiej literatury fortepianowej.

Są to tematy z warjacjami kompozycji Ka-

rola Szymanowskiego, Franciszka Brzeziń-

skiego i Juljusza Wertheima. Naieżą one
do wcześniejszego okresu twórczości tych

Fedyczkowska, którą piękny głos, świetna|kompozytorów.

Odczyty dla maturzystów.
W, cyklu odczytów dla maturzystów za-

powiada program radjowy następujące pre-

w klocach,
Należy zauważyć, że w b. r. jest

to pierwszy wypadek prowokacyj-
nego wystąpienia litewskiej straży
granicznej na rzece Mereczance.

ODWO 1oc A A A IIS I,
lekcje: W piątek о godz. 17,30 w cyklu

„Literatura polska" omówi twórczość Jana

Kasprowicza prof. Konrad Górski. W so-

botę w cyklu „Historja” prof. Henryk Mo-

ścicki wygłosi pogadankę o idei batorjań-

skiej. Odczyty dla maturzystów mogą być

również słuchane z wielką korzyscią przez

osoby zajmujące się samokształceniem.

Stały wzrost radioabonentów w Polsce,

Mimo trwającego wciąż kryzysu staty-

styka ilości radjoabonentów w Polsce w

każdym miesiącu notuje przyrost słuchaczy.
Dowodzi to, że programy Polskiego Radja

znajdują uznanie w szerokich warstwach

społeczeństwa. Tak np. w okręgu wileń-
skiej dyrekcji poczt i telegrafów zareje-

strowano ogółem 5972 radjosłuchaczów,

śród nich 35 nowych. W dyrekcji war-

szawskiej, najbardziej licznej, bo posiada-

jącej zgórą 54 tysiące abonentów, przybyło
w tym samym miesiącu ponad 500 nowych

radjosłuchaczy. W innych dyrekcjach rów-
nież zanotowano zwiększenie się kadrów

zwolenników radja.

 

6 iE 40 a.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,70—124,01—123,39. Beulin 209,35
—209,87 —208,83. Gdańsk 172,03 —173,06—
172,20.  Holandja 358,90—359,80—358,00.
Kopenhaga 120,70—121,30—120,10. Londyn
21,02—21,15—26,89. Nowy Jork 5,28'/:—
5,31'/—3,254/+. Kabel 5,29—5,32—5,26. Pa-
ryż 34,34—35,03—34,85. Praga 22,05—22,10
-—22,00. Stokholm 139,30 — 140,00 — 138,60.
Szwajcarja 172,07—172,50—171,64. Włochy
15,04—45,16—44,92. — Tendencja niejedno-
lita.

Akcja: Bank Polski
Częstocize 20, Cukier warsz. 19. Lilpop
12,25 (sztuki pojedyńcze). Rudzki 3,05—
3,30. Starachowice 10,85. Haberbusch 39.
Tendencja mocniejsza.

iPapiery procentowe: Budowlana 44,85—
45, 5 proc. konwers. 65,50—65,75. 5 proc.
kolejowa 58. 6 proc. dolarowa 76,25—76,50.
Dolarówka 53,15. Stabilizacyjna 66,25—
66,75—66,50. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
50. — Tendencje mocniejsze.

Dolar prywatny 5,27.
Rubel: 4,61'/: (za 5-ki), 4,63 (za 10-ki).

85,25—26—25,50.

A A TiiT]

pią dialekty potoczne. Nie powinno rej sąd Piaseckiego jest też nazbyt książki Jeansa „Nowy świat fizyki”,
pochlebny „ („ranga  generalska”, autor stwierdza z triumfem. „Pod-
„książka niepospolita', acz obok stawa determinizmu upadła... Po dłu-
tego słusznie: „partje słabe, dużo| giem błiądzieniu poprzez gąszcze za-
błędów kompozycyjnych,  fałszy- rozumialstwa materjalistycznego na-
wych chwytów i niedociągnięć..., uka współczesna dochodzi na drodze
monotonja psychologiczna, sztuczna 1 rozumowej do tego samego co w naj-
konstrukcja, niezdolność rėžnicowa- prostszym człowieku rodzi się dresz-
nła charakterów ludzkich i języka”. czem objawienia: wszechświatem
Wiięc jeśli to ma być „książka nie- rządzi Bóg” (str 133). Szkoda tylko,
pospolita", toć chyba w sensie ujem-|że streszczając odpowiednią partję
nymi). książki Jeansa o zastosowaniu mate-

Ale to są naogół wyjątki. Z więk- |matyki do zawiłego porządku świa-
szością sądów Piaseckiego światły|ta, pozornie rządzonego przypadka-
czytelnik się zgadza. Aplauz zwłasz- |mi, Piasecki zapomina o mądrej for-
cza wywołują moralne i religijne |mule Norwida, który mowi o „sy-
przekonania autora. Więc n. p. oma-|metrji przypadków”, przesądzającej
wiając ze szczególną sympatją „No-|rolę Opatrzności w świecie j w dzie-
ce i dnie” Dąbrowskiej, Piasecki nie |jach,
omieszka zauważyć: „Ta wspaniała Słowem książka Piaseckiego po-
epopeja cierpi na niedokrewność.| budza do myślenia, to też warto ją
Czegoś jej brak. Jest wieś, dwór,|przeczytać, Życzyć tylko autorowi
czworaki, miasteczko, przyroda, a|wypada, by stale odróżniał twór-
nigdy nie widać kościoła” (str. 57).|czość od nowości & zn., by się nie

Gdzieindziej, w szkicu ulotnym o |poddawał pierwszemu wrażeniu przy
kryzysie ekonomicznym, autor za-i wygłaszaniu sądu i przynajmniej pa-
myka tok rozumowania tak: rę tygodni odczekał „aż się towar

„Wilcze prawa, któremi się kie-|świeży jak figa ucukruje, jak tytoń
rował ustrój wielkokapitalistyczny, |uleży”. Mickiewicz podrwiwał sobie
muszą być zastąpione przez prawa z tej zasady, a przecież jest ona ko-
moralne. To jedyna droga” (str. 154), |nieczna!

Wreszcie w rozbiorze słynnej Stanisław Cywiński. 
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Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany zfrancuskiego

Astrid uśmiechnęła się do Blumenthala i Mac Gregora trochę iro-

iczni je czarująco.
w.

NO:PikA oddali nam wielkąprzysługę.Oszczędzili
nam tylu

intryg, ciesawości ludzkiej i przykrości! Zorganizowalitak wojna nasże

zniknięcie, że nie zapomnieli nawet o świadectwach zgonu. Podejmiują pi

bardzo goscinnie w tym pięknym pałacu; robiąwszystko co S aby

zrekonstruowač laboratorjum, to też nie należy się dziwić, że żądają =

swe trudy dość wygórowanego komisowego przy sprzedaży. słynnej „ta-

jemnicy ziota'.
'

JE Pa Lebon wstał. : z й :

— Jedno pytanie, proszę pani... CZY, bez interwencji tyc NE

profesor Piotr Gans zdecydowałby się na sprzedanie swego wynalazku

— Nie wiem... zawsze tak mało się zajmowałinteresami. że)

— A więc godzą się państwo na tę sprzedaż wbrew woli ipod

rzymuseis?

A ala zawahala się: : K Z

—_[ tak, i nie.. Tak, ponieważ przyznaję się panu, że nie zy-

stam z całxowitej swobody w tym domu i że byłabymszczęśliwaodzy-

skując ją › nie, bo uważam za zupełnie słusznęwynagrodzić tych panów

za ich trudy, skoro na tak długo zapewnili nam dogodne incognito, a mo-

że nawet uratowali życie i wogóle zachowywali się w stosunku do nas,

i otąd, bardzo rzyzwoicie...
:

RA Pa więc; + w tych warunkach, proszę pani, mogę być pewny,

   

 
    

 

 

  
— Na mnie może pan liczyć w każdym razie... Co zaś do ojca...

— Słucham panią...
— Jest jak nieprzytomny... Niezupełnie zdaje sobie sprawę z tego,

co się staio... Z początku denerwował się, awanturował... kląi, nawet bił

asystentów, których dał mu do pomocy pan Blumenthal. Ale teraz, kie-

dy przywieziono nowe aparaty i dostarczono mu nowych instrumentów,

zapomniał o wszystkiem i oddał się całą duszą pracy,.. Myśli: tylko o no-

wych odkryciach i nie wiem, czy zgodziłby się tracić czas... Ale ja do-

kładnie znam prace ojca i jestem gotowa wypełnić ściśle warunki umo-

wy, którą pan zawrze z tymi panami...
Przez cały ten czas Blumenthal nie otwierał nawet ust i pan Le-

bon nie zauważył żadnego znaku, który pozwoliłby wnioskować, że awan-

turnik dyktował dziewczynie odpowiedzi. Co do Mac Gregora, to i ten

milczał, stojąc z założonemi rękami, jakby na straży drzwi, któremi
weszła Astrid.

Blumenthal położył poułale von Hoertingowi ręke na ramieniu,

—Kochany baronie, myślę, że teraz nic nie stoi na przeszkodzie

do zawarcia...
— Chwileczkę — rzekł Lebon. — Chciałbym: najpierw...

Coby pan chciał?
— Żobaczyć profesora Gansa.. Czy można
Blumenthal zawahał się przez sekundę:

— Owszem, można — rzekł wreszcie. — Ale byłbym panu bardzo

zobowiązany, gdyby pan nie mówił mu nic o naszych pertraktacjach.

Pozostawniy go w obłokach, — I dorzucił z rubasznym śmiechem: —

Nie mieszajmy świata myśli ze światem pięknej.. brzęczącej rzeczy-

wistošci....
Podkieślił to słowo głośnem trzepnięciem dyplomaty niemieckiego i

po łopatce i zakończył:
—Lepiej niech opowie o swoich doświadczeniach, Wystarczy panu

jąc

' 

silne lampy

— Niech i tak będzie — zgodził się pan Lebon.
— Та pójdę pierwsza
Mężczyźni podążyli za nią korytarzem, który wychodził na westy”

bul wyłożony kamiennemi płytami — pan
pewno tędy go prowadzono, w głębi westybulu znajdowały się schody!

prowadzą.e na górę, i bardzo strome — do sutereun. i
rowali. Inspektor policzył siedem stopni, poczem weszli w wąski skle”

piony chodnik, w którym było kilkoro drzwi żelaznych. Światło dawały
wkręcone w sufit wodległośół

się nabok.
Mac Gragor otworzył drugie drzwi i znaleźli, się w laborato

wypełnionem tiochę cierpkim dymem. Witedy pan Lebon zauważył, 44;

Astrid nie weszła z nimi.
Motor elektryczny szumiał cicho w kącie. Potężne maszyny sta”

wgłębi, na stole pełno było probówek, instrumentów precyzyjnych, bi] da
teleczek . miseczek parcelanowych. Dwadzieścia wielkich lamp oświe€

lało każdy, nawet najmniejszy przedmiot. Piec elektryczny ukązywał r
wartą gardziel rozpaloną do białości,

 
elektryczne, bez kloszów,

trzech me'row jedna od drugiej.

Jeszcze czterdzieści kroków gęsiego — pan Lebon wyczuł, że p9
ziom chodnika zniża się łagodnie. Zatrzymali się przed ostatnemi drzwić”
mi Mac Gregor potrząsnął pękiem kluczy. Wybrał płaski kluczyk ame

rykański, który obrócił się cicho w wielkim nowoczesnym zamku, wpró

wionym na miejsce staregozamknięcia.

Zanim weszli, pan Lebon rzucił ostatnie spojrzenie na chodnik, któ

ry kończył się zaraz za drzwiami do laboratorjum, a raczej był zawalom
ziemią i kamieniami z zarwanego sklepienia.

— Proszę wejść, kochany ba

  

— rzekła Astrid.

Lebon pomyślał sobie, że t9

tonie — poprosił Blumenthal, usuw?

  

 

 

 

 
Tam się też skie”
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56 POMMKÓW WIECZNE FOTOGR.||dem na a

w BR. BUTKOWSCY, AWilno, ul. Ad. Mieklewicza 22. || pocz36 m.4 ak 3
TEWL. Swiątobi. Papleżów diz

w yken. pocztówek, legi-

R i E tymacji, pertretów, grup ete—Misterne Poszukują posady G-

upezowanie. Wszelkie nowości. Ceny znacz. zniż||hmistrzyni lub gospo”
dn i —-————|dyni na Nie: eu zę

а na gospodarstwie, kuch-

e zryczałtowaniu składek ubezpieczeniowych za służbę domową. | mma|| Potntdna kująta ni, RodomidrobiuImie.

: zgłaszad się do Sklaću| pre, Gfiarna 2 m. 7.

KZ р ъ Am; я i i i łecznem z dnia 28 marca 1933 r. Apteczzego W. Narbuta ‚ A

Usezpieczalnia Społeczna w Wilnie na zasadzie art. 15 ustęp 4 ustawy o. ubezpieczeniu spo
z

DU: RP. N. 51, poz. 396 podaje do wiadomości tabelę składek za pracowników fizycznych, zatrudnionych w gospodarstwach domowych, A L Wilno, (Św. Jańska 11)

dozorców domowych i pomocników dozorców domowych za ubezpieczenie chorobowe, emerytalne robotnicze i wypadkowe, łącznie z opłatami zimowym domku, ume-z aszanacz fr MARKY NAWA

na Fundusz Pracy, obowiązującą od dnia 1 maja 1934 r. Za służbę domową i dozorców domowych, którzy przekroczyli 65 rok życia i nie podle- blowany pokój | kuchnia : 2

gają ubezpieczeniu emerytalnemu robotniczemu składki obniżają się o wysokość opłaty, przypadającej na ubezpieczenie emerytalne, 2 ias) rel z da Dziedziszne.

Ža pracowników fizycznych, zatrudnionych w gospodarstwach domowych, za dozorców domowych i pomocników dozorców domowych, R ONA, Sa ieustraszony. — Ge powiedział do-

zarabiających w gotówce powyżej zł. 60.— miesięcznie, oblicza się składki i opłaty na Fundusz Pracy procentowo od faktycznie pobranego za- Strzelec artysta, popi- | ada e e

robku w gotówce, z doliczeniem przeciętnej wartości wynagrodzenia w naturze i świadczeń osób trzecich; przeciętną wartość wynagrodzenia Letniska do wynajęcia| sujący się w cyrku po- | ой lekarza. :

w naturzei świadczeń osób trzecich ocenia się w tym wypadku na zł. 30.— mies'ęcznie, : A ; T KE oka szukuje partnera, który-| — Powiedział, że dzie-

Pzzy obliczaniu składki i opłaty na Fundusz Pracy za część miesiąca przyjmuje się za każdy dzień pozostawania w zatrudnieniu 1/30 . Kepiele, park, te- by mu asystowal й ;';' Р'::п'і‘:дэи‘:дя;і‘:;'п‘::

część składkimiesięcznej.
> х Ч z leton. Szczegóły: telefo-|mał przedmioty, służące | poojcu.

Do dnia 30.IV. rb. obowiązuje dotychczasowa tabela obliczania składek ogłoszona przez Ubezpieczalnię Społeczną w Wilnie w dniu nieznie 11-34 od godz.| jako cele strzałów. Zgła- | ——- Ft. Żeby po mnie

В аОЫ ._0934 :— a aa
12—14 | od 18—21-ej sza się kandydat. toby to była wódka. ё ®

Ponieważ składki za ubezpieczenia społeczne w myśl $ 36 rozporządzenia Ministra:Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. Dz. pasuose| Zeobiky: probół = EI

U. R. P. N: 103 poz. 818 platne są co miesiąc z dołu, najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca, pierwszy więc termin opłaty składek według powiada strzelec — bo |anas

poniżej zamieszczonej tabeli za miesiąc maj upływa 10-go czerwca 1934 r.
Nieprawdopodobne. Naa a Czy PAN| poszukuję posady do

Wake ias sta Ka Dzieci przechwalają się L e d Ar SAB NOWE ! а;› male] D

A ysokošč skladek I oplat na Fundasz 1 starając się sobie wza* m strzela do kapelu- | rodziny z bardzo do- [W

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE Pracy przypedsjąca Z tego wypada na ubezpieczenie|| Ele zaimponować: | sza, który kandydat na brem sotowaciani пав łą
— Mój tatuś ma złot: я ucharkę do Казура |м

;
мр\вю;’піц z Mrylsntk RE ma na głowie.| pensjonatu. W średnim |||

KATEGORJE PRACOWNIKÓW Ra GAĆ Przeciętne
РЕ mi patis ani drgnął! | wieku a. pismien- !

e Ё у 2 ы płatę —A m5 * — Brawo! — cieszy| na posiada referencje z

WEDŁUG MIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW s wynagrodzenie Razem Ma ubez- | Ма praco- Žin Choro- | Emery- | Wypad э chód cały Boy AŻ się strzelec. — Angażuję| Słowiańska ul. Nr. 5-b `
ni

A я 2 ё с 3 й 2

W GOTÓWCE świadczenia w gotówce (zarobek podstawowy) | pieczonego| ' dawcę bowe talne | kowe mat. RAEC so: śm Za zniszczony ka:| "7 2 aid s Sy

osób trzeę.
pelusz daję panu osobno

t l -
::;'‚:_т Roa dziesięć złotych! W pielęgno-

zł Zi. — — A mėj tatuś — od-| — Dobrze! — odpo- waniu tą

zywa slę wreszzie mil:| wiąda nieustraszony kan| chorych posiadam kilku-

1) Pracowniey fizyczni zatrudnieni w gos-
czący dołąd malec—dał| g/g, __ A za spodnie? KG К a;

podarstwach domowych, praqownice (y)
mi wczeraj dziesięć zło* A A P A 1 a Šia

domowe (i), służące (y) kuchark! (rze),
tych gotówką. ap= m czenia z

gospodynie, pokcjówki, posługaczki | Sa S SKns aaa <horegolrefj m b

sprzątaczki przychodnie A 2 rj Ri Е 56 0255) 294 3.19 1.25 1.30 0.14 0.50 Ai na to wszystkie laka opłata z „Gftzyjodć `

a) zarabisj. w gotėwce do 20 2l. p В i В 040 *) 4.70 5.10 2— 2.08 0.22 080 ) Wykwalifikowan niem. Wilno, Moniuszki

Damietrowiia dis| m5 | 3= 5 m | | B | 8| & | | 58. || нминииинииии) оо гоноеие ее оннн
b я ” . х = r 16 ь ‚ ; y

3 » + 0* OE ta. a 55 — 578 505 10.83 425 | 442 | 046 170 Rzadey > leśniczego. "a

e) » ” ” . T : 3 : FI 0 12749) 54 5.29/ 0.540/, | 294 referencje poważne, Ul. je i

A а ” » 60 zł. mies. 30.— zie. psy gn oo 6,8 *|o 5.94% lo о . . leszkania ZAMKÓWAA NT až Warszawskie interesy.

i przeciętnej wartości
I pokole : - — Podobno pan 0-

Е пу:цгвп. > naturze ASini : Je i EE as twiera nowe przedsię- | ga

5 trz.
: 8 * | bi
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