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Administracji i Drukarni 1
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.

O„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.
33
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6 WARSZAWA (Pat), Estoński mi-
p. Spraw zagranicznych Seljamaa
„ai dziś rano przedstawicieli
jo Y polskiej i zagranicznej, wobec

й Tych wygłosił przemówienie na

Jh i stosunków polsko-estońskich.
$odzinach południowych minister
Aw zagr. Beck rewizytował. mini-

ci

0
90

 

ję skiego, O godz. 13,30 odbyło
|. w oficerskim yacht-klubie śnia-

r Re, wydane przez prezesa zarzą-
jjgę JOwnego t-wa polsko-estońskie_
j lubickiego. W śniadaniu wzięli

оо lał ze strony estońskiej poza mi-
1 Ro Seljamaa i jego małżonką
„Minister Laretei, poseł estoński
"ta, rądca poselstwa Schmidt, Ze
Ony polskiej obecni byli marsza-

senatu Raczkiewicz, minister
z małżonką, prezes Sławek,

„eminister Szembek, prezydent

4 sta Kosciatkowski itd. W czasie
"dania wygłosił przemówienie

›г° е

| Litwa a
Glos

4 | „RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
„|.letuvos Aidas' poświęca dłuższy

| gą kał sprawie odpowiedzi estoń-
b|.łotewskiej na memorandum  li-
ho kie. Dziennik z zadowoleniem

: 4‘{’9‹5'13. przychylne ustosunkowa-
się obu państw do propozycji

-„cwskiej, co dowodzi istnienia
„nostery, sprzyjającej dalszym

ktrakiacjąm, Między memorjałem
| (wskim a treścią odpowiedzi Ło-

] Š i Estonji istnieją jednak — do-
й 1, gazeta — znaczne różnice.

qq zaproponowała jedynie ustale-
materjalnych podstaw współ-

"| CY państw bałtyckich, wyszcze-

i zasady, wynikające ze
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Mogące być przedmiotem wąt-0 |;
i ości,

IENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

2-44. Redakcja otwarta od 11

pobytu estońskiego min.© Wnrsznwie.
prezes t-wa polsko-estońskiego Hu-
jbcki. Na przemówienie to odpowie-
dział min. Seljamaa.
WARSZAWA (Pat). W. ciągu

Telefon Redakcji,

Wilno Piątek 25 maja 1934 r.

 

do 16 i od

   

Cena numeru 20_gr.

Nr. 138

  
 

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K.
oai |UBBR="Vu SEIĄ

Przyczyny przewrotu w Łotwie.
Mowa wicepremjera Skuienieksa.

RYGA (Pat). Wicepremjer Sku- . Rząd ieniały si ści”, Zami 5 ścipremier wy. Rządy zmieniały się często, lecz dowości'. Zamiast równości wytwo- jvon Moltke z małżonką wydał

Ut aktualnych spraw politycz-|

A Seljamaa w gmachu poselstwa|

szawie minister spraw zagranicz- | mówienie o przyczynach, które spo-

nych Estonji Seljamaa w t-wiewice-| wodowały obecny przewrót w Ło-

ministra Laretei odbył szereg roz-|twie.
|mów z członkami rządu polskiego, | Zdaniem wicepremjera, ostatnie

w czasie których nastąpiła szczegó- | wypadki miały swoje źródło w panu-
łowa wymiana myśli na temat aktu- |jącem w społeczeństwie niezadowo-

alnych zagadnień politycznych. O-jleniu z przerostu władzy partyjnej.

mówiono kwe:tje obchodzące oba |Panoszenie partyj z dniem każdym

kraje oraz poruszono sprawy natury jstawało się coraz bardziej dokuczli-

ogólnej, dotyczące sytuacji między-|we, nie dając możności utworzenia

narodowej w Europie wschodniej. silnej władzy państwowej, która mo-

Rozmowy te wykazały zgodność obu |głaby pracować planowo. We

rządów co do powyższych spraw i| wszystkich gałęziach życia państwo-

potwierdziły, że oba państwa mają|wego wzrastała dezorganizacja. „Po-

wstała dyktatura mniejszości naro-identyczne cele kontynuowania po-

zytywnych wysiłków w kierunku, dowych, ich nadmierha przewaga”.

dalszego utrwalenia pokoju przez) Wszystko to wywołało wśród oby-

dobre sąsiedzkie stosunki w tej wateli łotewskich niezadowoleniei

części Europy. | oburzenie. Partyjnictwo  paraližo-

 

 

 

stępny rząd pod względem personal- wości i ich niezasłużone bezpod-
nym był gorszy odpoprzedniego. stawne przywileje, osłabiające wy-
Przy tworzeniu rządu , koalicyjnego | raźnie łotewskość. „Nie chcemy,

| partje wysuwały żądania przynoszą- |mówił dalej wicepremier, uciskać
ce korzyść nie szerokim masom, lecz|innych narodowości i naszych obco-
malym grupom i poszczególnym 0so- |plemiennych współobywateli. Ce-
bom. „Rozporządzając stale nieznacz- jem naszym nie jest zatruwanie ich
ną większością w sejmie, rządy lat| życia. Celem
ubiegłych były bezsilne
ama każdego poszcze-|aby w momencie niebezpieczeństwa

stawiana żądania, które bardzo czę-|wości i wyznania godnie stanęli w

sto były szkodliwe dla państwa. obronie państwa. Następnie wice-
Fakty takie można nazwać szanta- |premjer poruszył sprawę reformy

żem politycznym, którego źródłem|konstytucji, twierdząc, że jest ona

była dyktatura mniejszości. Roz-| konieczna i musi odpowiadać spe-

| powszechniały się targi polityczne,|cjalnym warunkom kraju, jego hi-
które w kołach sejmowych uważane| storji i charakterowi narodu. Na-
były za zupełnie normalne zjawisko,|czelną zasadą powinno być, że nie

aczkolwiek myślące czysto społe-|partja i klasy społeczne odgrywają
czeństwa odnosiło się do nich z po- decydującą rolę, lecz państwo i do-

! - naszym winno być|
i musiały|utrwalenie łotewskości w państwie,|

Przed głosowaniem|obywatełe nasi bez różnicy narodo-|

Li-|

yu. Ślności interesów tych państw i

wało i rozkładało aparat państwo-

Łotwa i Estonia.
urzędowca litewskiego.
pracy. Litwa zaś, która traktatu|ewentualnego

tamtego nie podpisała, musi dopiero związku Litwy

ustalić te podstawy, nim dojdzie do| wileńskiej,

omawiania strony formalnej. Ponad-| że nie chod:

Ito przyjęcie propozycji Łotwy i| Litwy również do traktatu obronne- zagadnień narodowych.

Litwy rów-| go. Należy więc stwierdzić — koń- mieliśmy 28 posłów socjal-demokra- |

 

Estonji i przystąpienie
| nież do traktatu obronnego z 1923 r.

przystąpienią

czy dziennik — że, pomimo konkret-

gardą.
ciwiko wnioskom rządowym nawet
wtedy, gdy uważała je za pożytecz-
ne. W. rezultacie najważniejsze pań-
|stwowe zagadnienia gospodarcze po-
zostawały niezałatwione. Decydu-
jące słowo w wielu dziedzinach žy-

 
wobec jej, kwestji rąk Łotyszów. Jedną z najważniej- suwane są przez rządy,

wymagają wyjaśnienia, szych bolączek było to, że sejm nie w ręce władzę dyktatorską. Poza-

ziło tu o pzyłączenie się był w stanie regulować łotewskich| tem przemówienie to zawiera też —
W sejmie

tycznych i komunistycznych, którzy |

|stworzyłoby dla wszystkich trzech nej propozycji Łotwy i Estonjij co do „ze względów zasadniczych nie mo-

| państw obowiązki uciążliwe dla Ło-
| twy i Estonii, a dla Litwy krępujące

| w odniesieniu do jej problemów spe- |

|cyficznych. Głosy prasy łotewskiej
o trudnościach, „wynikających z,

form współpracy, wypadnie jeszcze
wyjaśnić możliwości,
doprowadzić do takiej lub
formy współpracy
kich. | | bk SERKA
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Wybór Masaryka na Prezydenta.”

” “Ш*ро‹ііе@іоёё każdego z państw; Garricka Massaryka. Massaryk po-
Yckich stanowi żywotny interes

! ‚“' pozostalych, že takim samym

uPólnym interesem żywotnym jest

ta Owita ich samodzielność, że po-

ną ie solidarności winno kierować
“ Ly ZYnaniami tych państw na forum
5 ky, ynarodowem i że wszelkie

„. estj inny być trzy-|; Sde sporne winny być rozstrzy

d| „le polubownie, w wypadku zaś

| Ecyficznych problemów każdego z

Alu tsw — pozostałe państwa winny
и Ą Powstrzymać od utrudniania mu

| Uacji. Memorjał nie mówił nic o
„ach współpracy, pozostawiając
„"acowanie ich do następnych ro-

ań, Natomiast Łotwa t Estonja
p dpowiedzi swej wysunęły odrazu
ją Pozycje przystąpienia Litwy do

„. ukłądu z 17 lutego br. — co jest
* przesądzaniem form projektowa-

  
  

/ .::'Ъ\\Гзр‹’›іргасу. Propozycja tajed | :

|. Rezolucja kongresu
| socjalistów francuskich.

| śąX nasuwa zastrzeżenia pod wzślę-
p| (M zarówno formalnym jak i istot-

Ym. Układ bowiem z 17 lutego jest

| tem następstwem i wnioskiem z
| w. tatu o związku tych państw, za-

| |rtego 1 listopada 1923 r., ustala-

A "ego materjalne zasady ich współ-

  

   

  

  

        
l tą KRAKÓW Pat. Sledztwo policyj-

ч w sprawie petwornego morder-

: bee rabunkowego przy ulicy Po-
мkiego na osobie Garncarzėwny

Itęgyadzone jest w energicznym

kų pie Obecnie chodzi o ustalenie,

%4 jest właściwym spraweą mordu.

kąjzukano już prawie wszystkie
a pjpowane pieniądzeikosztowności.

wykazuje śledztwo, zbrodniarze

NIEDZIELĘ dnia 27 maja o

 

_ Po ujęciu sprawców

3 mordu krakowskiege.

O uznanie Sowietó
| GENEWA. Pat. „Journal de Ge-
.neve" donosi z Berna, że w związku

|z wiadomością o wstąpieniu Związku

'Sowieckiego do Ligi Narodów mówi

się znowu o demarche mocarstw u

rządu szwajcarskiego w sprawie

skłonienia do do uznania rządu so-

jwieckiego i nawiązania z mim sto-

.sunków dyplomatycznych. Wiado-

IPorządek obrad
| GENEWA Pat. Porządek obrad

+80 nadzwyczajnej sesji rady Ligi

|Narodów rozpoczynającej się 30

|b. m. zawiera trzy następujące spra-

| wy: konflikt boliwijsko-paragwajski,

4

| PARYŻ (Pat). Po dłuśich deba-

tach komisja opracowująca rezolucję

| kongresu SFIO w Tuluzie ukończyła

 

   

  
     

 

  

 

zwaiają na siebie wzajemnie winę.

Ze śledztwa wynika, że zbrodni tej

dokonał jednak Władysław Bobrzyc-

ki z Władysławem Schenkirzycem,
na co wskazują liczne u nich ślady

zadraśnięć, powstałych najprawdo-
podobniej wskutek rozpaczliwej

obrony służącej. Oskarżeni przewie-

zieni zostali do więzienia karno-

śledczego św. Michała.

NARODOWY KOMITET WYBORCZY
urządza

godz. 12 i pół w lokalu przy ulicy Orze-
szkowej 11

WIELKIE ZGROMADZENIE PRZEDWYBORCZE
na którem przemawiać będzie

Boseł Karol Wierczak oraz kandydaci na
radnych

PRAGA. (Pat). Dziś rano zgro-, raz czwarty z rzędu zostaje wybrany. dzieży popełnionej ubiegłej nocy w

y Е „madzenie narodowe dokonalowybo-| na stanowisko prezydenta republiki

Stwierdziła ona przytem, ry prezydenta republiki Tomasza i piastuje ten wysoki urząd od 1918
roku.

wprzez Szwajcarję
meść ta wywołała żywą reakcję

dzienników szwajcarskich, które wy-

rażają nadzieję, że rząd federalny

nie pozwoli na łączenie tych 2-eh

spraw, które nie mają ze sobą nic

wspólnego. Dzienniki wypowiadają
się przeciw uznaniu Sowietów i roz
ważaja uiożliwość wystąpienia Szwaj-
carji z Ligi Narodów.

Rady Ligi Narodów
zarządzenia przygotowawcze do ple-

biscytu w zagłębiu Saary i incy-

denty graniczne węgiersko-jugosło-

wiańskie. ! 
swe prace nad redakcją tekstu.

Podkreślono w niej, że od wypad-

| ków z dnia 6. IL rb. socjalizm znaj-

duje sią wobec możliwości nowego

zamachu i dlatego partja uważa się

za będącą w stanie permanentnej

mobilizacji. Dalej jest mowa o wal-

ce z faszyzmem, rozwiązaniu izby,

przeprowadzeniu wyborów na zasa-

dach  proporcjonalności,  zmniejsze-

niu wydatków ńa wojsko, nieprze-

dłużaniu trwania służby wojskowej.

Jedynie ustrój socjalistyczny może

partja domaga się władzy i jest zde-

cydowana ją zdobyć, gdyż jest nieza-

wodnym warunkiem zwycięstwa.

Rezolucję uchwalono 3.600 głosami

przeciwko 237. Pozatem wybrano
kiłka komisyj i delegację do między-

narodówki.
\

Podgisanio  traktaiu —bandlowėgo
pomiędzy Bułgarją | Juge-

sławją.

BERLIN Pat. We czwartek pe-

dpisano w Białogrodzie traktat han-

dlowy pomiędzy Bułgarją a Jugo-

sławją. Ze strony jugosłowiańskiej

traktat podpisał minister przemysłu

i handlu Demitrowicz, ze strony zaś

bułgarskiej przewodniczący delega: Wstęp wolny.
cji bułgarskiej Karadżow.

dać sobie radę z kryzysem i dlatego;

śli i nie chcieli bronić łotewskości, |

Opozycja głosowała prze- bro narodu. W zakończeniu Skuje-|
nieks kategorycznie zastrzega się
przeciwko posądzaniu Łoiwy o fa-
szyzm i hitleryzm.

(Przyp. Red. Przemówienie po-
wyższe, wyjaśniające rzekome przy-
czyny przewrotu łotewskiego, za-

do cia gospodarczego wymykało się Z | wiera argumenty, które zawsze wy-
gdy biorą

niestety —  uboczną zapowiedź

zmniejszenia praw mniejszości naro-

dowych w Łotwie, między innemi

także, jak się wolno domyśleć, pol-

skiej. Nie sądzimy, aby z tego po-

którebymogły twierdząc, że jednakowo chcą po-|wodu należało przyjmować z zado-

j innej pierač kulturalne potrzeby wszyst-| woleniem przewrót łotewski.)

państw bałtyc- kich zamieszkujących Łotwę naro-

 

Sensacyjna kradzież polityczna.
PARYŻ. (Pai. Wiadomość o kra-

Saarbruecken w biurach oddziału
' oświatowego kopalni francuskiej w
| Saarze wywołala wielkie wrażenie.
Ministerstwo spraw zagranicznych
mie posiada narazie wiadomości o
rezultatach dotychczasowego śledz-
twa i oczekuje raportu w tej sprawie
od administracji kopalń. Naogół pa-
nuje przekonanie, że kradzież ta
miała na widoku cele polityczne.
Skradzione dokumenty przewiezione
zostały przez granicę niemiecką,
gdyż jedynie Niemcy mogły być zain.
teresowane w posiadaniu tych ak-
tów, w chwili gdy toczy się dyskusja
nad plebiscytem w Lidze Narodów.

Kradzieży dokonano prawdopodob-

nie w nadziei zaalezienią dokumen-
tów, stwierdzających wywieranie
rzekomo presji, dotyczącej naucza-
mia dzieci, nie zaś innych dokumen-
tów, dotyczących tajnej fabrykacji.

SAARBRUEOKEN (Pat). W
związku z doniesieniami o kradzieży

dokumentów politycznych w Saar-
bruecken wyjaśnić należy, że wla-
mania i kradzieży dokonano w śma-
chu szkoły francuskiej. Podobno
skradziono ważne akta i dokumenty.

PARYŻ (Pat). Popełniona w za-
rządzie kopalni zagłębia Saary kra-
dzież dokumentów, dotycząca szkol-
nictwa, wywołuje ożywione komen-
tarze w prasie francuskiej, Są pisma,
które utrzymują, że nastąpi protest

prywatną, interesującą zarząd ko-

palni, który niewątpliwie wniesie

skargę do prokuratora w Saar-Louis

a może i protest do komisji rządzą-

cej zagłębia Saary. W myśl trakta-
tu wersalskiego kopalnie należą do

Francji i podporządkowane one są

francuskiemu ministerstwu robót

publicznych, na którego życzenie

możliwe jest, że po uzyskaniu nie-

zbędnych informacyj, ministerstwo

spraw zagranicznych złoży protest

do komisji rządzącej zagłębia Saary.
BERLIN (Pat). W/ związku z do-

niesieniami prasy paryskiej o kra-
dzieży dokumentów w. dyrekcji

szkoły francuskiej, niemieckie biuro
informacyjne ogłasza wyjaśnienie, w
którem utrzymuje, że dochodzenie

wyjaśnić miało, iż rzekomymi spraw-

cami kradzieży są trzej osobnicy,
którzy przyjęli obywatelstwo fran-
cuskie i wkrótce wstąpić mieli do
służby w armji francuskiej. Komuni-

kat wyraża przekonanie, że chodzi

tu o czynione oddawna przygotowa-

nia, mające na celu udowodnienie

niezbędności wprowadzenia między-
narodowych oddziałów policyjnych

do zagłębia Saary. Komunikat nie-

mieckiego biura informacyjnego
przytacza również głos narodowo-
socjalistycznej „Saarbrueckener Zei-
tung'',która podaje, w wątpliwość, czy
wogóle skradzione zostały jakiekol-
wiek akta. Dziennik dodaje, że
Niemcy nie potrzebują żadnych no- rządu francuskiego w Lidze Naro-

dów, jednakże koła dobrze poinfor-
mowane uważają kradzież za rzecz

Charakterysty 
| W jednym z większych sklepów,
| wywieszono afisz propagandowy|
| „frontu pracy”, rozpowszechniany w.
| całych Niemczech z napisem: istnie-
|je tylko jedno szlachectwo — to jest
szlachectwo pracy”. Nazajutrz wła-

BERLIN (Pat). : W. Hanowerze'

wych materjałów, dotyczących szkół
francuskich, o których mają zupeł-
nie wystarczające informacje.

czny wypadek.
ściciel sklepu otrzymał list, podpisa-;

wydarzył się charakterystyczny dla |ny przez byłego królewsko-pruskie-

obecnych nastrojów wNiemczech |go oficera von Cramsta, zapowiada-
wypadek. | jący bojkot sklepu za ubliżerie god-

ności klientów pochodzenia szla-
checkiego. \

Autor listu von Cramst został na
zarządzenie tajnej policji areszto-
wany i odstawiony do więzienia po-
licyjnego.

 

Sowiecki „pociąg powietrzny”.
MOSKWA (Pat). „Pociąg po-

wietrzny” wylądował w  miejsco-
wości Koktebel na Krymie, prze-
bywszy 1.299 km. w ciągu 8 godz.
A minut. Lądował on w Orle, Char-
kowie i Zaporożu. Pogoda w czasie
całego przelotu była burzliwa.
MOSKWA (Pat). Udatne wzloty

„pociągu powietrznego szybowców

z samolotem znajdą zastosowanie
praktyczne w sowieckiej awiacji cy-
wilnej. Znajdują się już w budowie
szybowce towarowe, mogące unieść
1.500 t Szybkość takiego „pociągu
powietrznego” będzie wynosiła oko-
ło 180 km. na godzinę. Projektowa-
ne jest również wypróbowanie szy-

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 ar.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane
O. Nr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

Wa TE

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* Poseł niemiecki w Warszawie

2-dniowej wizyty oficjalnej w War- jenieks wygłosił przez radjo prze- |z niewielkim wyjątkiem każdy na- |rzyła się przewaga innych narodo- wczoraj obiad dla dziennikarzy

polskich, którzy brali udział w wy-
jcieczce do Niemiec. Na przyjęciu
byli obecni członkowie poselstwa
niemieckiego | attachć wojskowy
v. Schindler. Wygłoszono kilka prze-
mówień a dziennikarze polscy opo-
wladali o swoich wrażeniach.

ZAGRANICZNE.
** Litwinow opuścił dziś Mentonę

j udał się do Nicei.
** W dniu 20 bm. dano kilka

strzałów do konsulatu japońskiego
w Chaborowsku. Kula przebija ramę

| okienną i utkwiła w szafie. Podobny
| wypadek zaszedł 21. IV., co dało już
powód do złożenia protestu u so-

| wieckich włądz lokalnych.
|  ** Dziś w południe przybył do

| Budapesztu samolotem premjer pru-

| ski Goering.
** Z Kowna donoszą: Litwa, wzo-

rując się na przykładach zagranicz-

nych, urządza w tym roku u siebie

| „swięto Morza”. Propagandę prze-

| prowadzać będą specjalnie tworzone

w tym celu komitety społeczne.
** 7 Kowna donoszą, że w całej

Litwie czynione są przygotowania

do uroczystego obchodu 60-ej rocz-
nicy urodzin prezydenta Smetony.
Termin obchodu wyznaczony został
na dzień 17 sierpnia.

** Na kongresie socjalistów w Tu-
luzie jednogłośnie uchwalono wnio-

sek, polecający delegatom do mię-

dzynarodówki socjalistycznej poczy-

nić ponowne propozycje międzynaro-

dówce komunistycznej co do podję-

cia wspólnej akcji przęciwko taszyz-

mowi.
* Lotnicy włoscy Pond i Sabelli

przybyli dziś na swym samolocie

„Leonardo da Vinci“ do Cardiftu,

śbuwnięcie się stala góry.
LONDYN. (Pat). Według wiado-

mości z Chin, w miejscowości Lo-
Kchang w prowincji Kwantung wy-
darzyła się katastrofa obsunięcia się
wielkich mas ziemi. Stok góry Kai-
man zsunął się «ak lawina, grzebiąc

kilka wiosek i zasypując rzekę, na

której znajdowało się wiele łodzi

rybackich. Szczegółów katastrofy

brak. Według dotychczasowych da-

nych liczba zabitych wynosi 250
osób.

{

i

Wybicie szyk
KATOWICE. Pat. W dniu 23 b.

m. w Cieszynie w godzinach wie-

czernych grupa wyrostkówwybiła

szyby w kilkunastu domach żydow-

skich. M. in. wybito szyby w inter-

nacie młodzieży żydowskiej w Cie-

szynie-Bobrku. Policja likwidując

zajście zatrzymała kilkunastu spraw-

ców wybicia szyb i odprowadziła

ich do komisacjatu policji. Zgroma-

dzony tłum, przyjąwszy agresywną

pestawę, domagał się zwolnienia za-

trzymanych. Policja rozproszyła ze-

branych i przywsócila całkowity spo-

kój. Z polecenia władz prokurator-

skich prowadzi się śledztwo w tej

sprawie. Mresztowano 14 przywód-

ców zajścia.

Żubry na licytacji.
Von Pless zacznie płacić podatki,

Śląski wydział skarbowywszczął

energiczne kroki egzekucyjne prze-

ciwko ks. von Pless, aby wyegzekwo

wać zaległości podatkowe, wynoszą-

ce ponad 8 miljonów złotych. Prze-

iszło 20 urzędników bierze udział w

czynnościach egzekucyjnych, zajmu-

jąc ruchomości, papierywartościo-

| we, towary i t. d.
Urzędnicy zajęli również 9 sztuk

żubrów, przebywających w rezer-

wacie w lasach janowickich, powia-

tu pszczyńskiegc. Egzekutorzy osza-

cowali żubry po 5 tys. zł za sztukę

Do jesieni ub. roku żubrów tych było

11, lecz 2 byczk: na śmierć się za-

bodły.
Jak słychać, żubry zakupi Mini-

sterstwo Rolnictwa, aby przewieźć
je tam, skąd pochodzą, t. zn. do Bia-
iowieży.

 

 

6-krotnie słabszym od normalnego.
Szybowce zmotoryzowane będą je-
dynie  pilotowane na starcie, po
osiągnięciu zaś pożądanej wyso-
kości kontynuować będą lot samo- 

bowców ze słabym silnikiem, 5 lubdzielnie.
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O izolacji.
[Wymiana zdań w sprawie gospo-

darki ostatniej Rady Miejskiej w

/Wilnie, kadencji 1927 - 1934, nie u-

staje. Frasa sanacyjna ciągle jeszcze

usiłuje zrzucić odpowiedzialność za

tę gospodarkę z obozu własnego na

obóz narodowy Obok różnych bru-

kowców wileńsiich stale działa w

tym kierunku także „Kurjer Wileń-

ski”, który w numerze onegdajszym,

zestawiając dwa głosy, a mianowicie

„Dziennika Wiileńskiego' i „Gazety

Warszawskiej” stara się wykazać
przeciwieństwo między temi organa-

mi, Według „Kurjera* sprzeczność

polega na tem, że „Dzien. Wil" po-
wiedział, ;ż sanacja jest izolowaną od

społeczeństwa $romadą, a „Gazeta

Wlarszawiska” stwierdziła, że w Ra-

dzie Miejskiej w Wilnie była więk-
szość sanacyjno - żydowsko . socjali

styczna. A więc, czy jest izolacja,

czy niema?
Tymczasem między  opinjami

„Dziennika WIil.* i „Gazety Warsz.”
żadnej sprzeczności niema. Trzeba

tylko sobie uprzytomnić, że mówiąc

o Radzie Miejskiej kadencji 1927 -

1934, mówimy o siedmioletnim okre-

sie czasu. W ciągu tego siedmiolecia

niejedno w Polsce się przeżyło i nie-

jedno się zmieniio. Miało to oczywi-

ście wpływ i na Radę Miejską w

(Wilnie.
IW roku 1927 bezpośrednio po 0-

statnich wyborach municypalnych w

Radzie Miejskiej socjaliści działali

najściślej z sanacją i z pomocą ży-

dów. Pisaliśmy iuż o tem, ale widać

że jeszcze raz przypomnieć to musi-

my.

Koło Chrześc. Nar. w lipcu 1927 r.
proponowało socjalistom i sanacji

układy, aby wybrać fachowe i bez-

partyjne prezydjum, Magistratu, t. zn,

prezydenta i wiceprezydenta. Ukła-

dy do skutku nie doszły, a głosami

sanacji, socjalistów ; żydów prezy-

dentem obrano najprzód p Lednic-

kiego, a po jego zrzeczeniu się p. Fo-

lejewskiego; na wiceprezydenta zaś

temi samemi głosami p. Czyża.

Ponieważ ponadto na ławników

wybrano w głosowaniu proporcjonal-

nem z sanacji p. dr. Maleszewskie-
go, a z pośród socjalistów p. Żejmę,

oraz żyda p. Abramowicza, a więc

na sześciu członków magistratu było

2-ch sanatorów, 2-ch: socjalistów i 1

żyd, czyli razem 5 osób. Jasnem więc

jest, że magistrat,czyli zarząd m.Wil-

ma, wybrany został przez większość

sanacyjno-socjalistyczno - żydowską,

Większość ta ujawniła się nie-

tylko przy wyborze magistratu. Ta

sama większość uchwaliła nazwać

jedną z ulic w Wilnie mianem Hirsza

Lekierta, ta sama większość uchwa-

liła wprowadzić do obrad Rady Miej

skiej język żydowski i inne jęz. mniej

szości. Ta sama większość uchwaliła,
wbrew głosom Koła Chrześć, Naros

nadmierne budżety i tolerowała prze

Kkraczanie tych budżetów. Daremni

'Koło Chrześć. Nar., przez usta swe-
$o przedstawiciela, radnego Komar-

nickiego,  proiestowało, przeciw

„budżetowi na kółkach, przeciw

coroczaemu spóźnianiu budżetów i

absolutnemu nieliczeniu się magi:
stratu z budżetem. Większość, upra-

wiająca „radosną twórczość”, budu-

jąca na wzór Wiednią doiny robotni-
cze, ośrod*i zdrowia i t. p, była głu-

cha na te trzeźwe głosy. Bo był to

czas sielanki socjalistyczna . sanacyj

nej. Pamiętamy z tych czasów mowy

p. Plawskiego : duserami pod odre-
sem  demokratyczności radnego, p.

Jana Piisudskieżo. Pamiętamy też o-
peretkowy plan inwestycyj w Wil-

nie, na suinę 72 miljonów zł. ułożo-

ny przez „działaczy samorządowych”

&
Nie bić, ale egzekwować.
W art. p. t. „Sanacja w sanacji”

„Słowo Poemorskie'* omawia z głoś-
nej mowy p. Prystora proponowany
przezeń środek, aby pędzić i bić ki-
jem tych, co groszem publicznym źle
administrują, lub dla zdobycia go po-
sługują się szantażem. Organ pomor-
ski zwraca uwagę, że to nie wystar-
cza. Pierwszym warunkiem naprawy
nieznośnych stosunków, które miai
na myśli p. Prystor, jest pizywróce-
nie kontroli nad wydatkowaniem
grosza publicznego, drugim — przy-
wrócenie zupełnej niezawisłości są-
dów powszechnych. Wreszcie „Sło-
wo Pom.* konkluduje:

Nie kij — ale więzienie i zwrot pienię-

dzy musi być zasadą naprawy -- zwrot aż

do ostatniego grosza i reszty dobyiku — tak

jak egzekwowano w przykładzie danym

przez p. Prystora, ową wdowę z niemowlę-

ciem na 1 i pół morgu ziemi, zabierając jej

jedyną krowę, a rzemieślnikowi narzędzie

jego pracy.

Gdy to się stanie w przyszłosci nie tak

łatwo jak dotąd znajdą się tacy, którzy za

grosz publiczny będą szukali popularności,

zasług dla własnej osoby, korzyści dla pro-

tegowanych.

Oddać winien n. p. „chrześniak” p.
Wrony-Lamota otrzymany od ojca chrzest-

nego podarunek osobliwego chrztu, 350.000

zł, z obcej kieszen: bo grosza publicznego

wraz z odsetkami (gazeta ma tu na myśli

pismo sanacyjne w Toruniu).

Podwójne, czasem potrójne pensje tych

protegowanych, którzy obok właściwych

poborów pobierali za rozmaite czynności

drugie lub trzecie pobory — winien obok

w ten sposób wzbogaconego, zwrócić ten,

który zgodził się na to lub nawet wysunął
daną osobę, lub ją tolerował.

Zniknąć ze stanowisk bez wszelkich

praw do jakiejkolwiek emerytury powinni

wszyscy ci, którzy dopuścili się działalności,

o której mówił p. Frystor.

Bicie — pozostawmy im samym—mia-

nowicie bicie się w piersi własne. Niema

naprawy zła bez zadośćuczynienia.

Dziwna „hojność” kolei.
„Polonia* katowicka notuje na-

stępujący fakt. Jalkiś tam związek
sanacyjny urządził wycieczkę do
Gdyni z Katowic. Organizatorzy wy-
cieczki brali od uczestników zaled-

"(a będzie 1 banlei
Mimister spraw zagranicznych p.

Beck przyjęty był we wtorek w In-
spektoracie sił zbrojnych przez p.
Piłsudskiego, z którym odbył półto-
ragodzinną konferencję. Stoi ona
niewątpliwie w związku z wyjazdem
min. Becka do Genewy, wyznaczo-
nym: na dzień 27 b. m.

Dnia 29 b. m. rozpoczynają się w
Genewie obrady konferencji rozbro-
jeniowej, a 30-gc znajdzie się na po-
rządku dziennym obrad Rady Ligi
Narodów sprawa plebiscytu w Zagłę
biu Saary. Ponadto do Genewy ma
przybyć Litwinow, sow. komisarz
spraw zagr., i w związku z tem bę-
dzie mowa o przystąpieniu Rosji do
Ligi.

IW Genewie, w kołach Ligi Naro-
dów liczą się z ważnemi konferencja-
mi w Genewie w ciągu najbliższego
tygodnia.

Zainteresowane państwa muszą
się wreszcie wyraźnie wypowiedzieć
co do dalszych losów konferencji
rozbrojeniowej, oraz wośóle trakto-
wania kwestji rozbrojenia, Okazję
do tego znajdą w ciągu obrad komi-
sji głównej konferencji rozbrojenio-
wej.

Specjalne zainteresowanie budzi

prasy.

„DZIENNIK MILENSKI

z powrotem, Ale dziwniejsze jest to,
że

kolej brała za 'eden bilet w obie strony

coś 8 zł.; t. zn. że organizatorzy zarabiali

jeszcze na każdym  wycieczkowiczu jakieś

> zł. Nad morze pojechało na wycieczkę, jak

podała prasa sanacyjna, 1800 osób; licząc

od każdej osoby 2 zł., otrzymamy 3.600 zł.,

podarowane przez kolej sanacyjnemu Z.Z.Z.

Najmniej drugie tyle straciła kolej, od-

dając bilety do Gdyni i z powrotem za8 zł.,

t. zn. prawie za darmo. Owszem, są godne

pochwały różne ulgi kolejowe, przyznawane

wycieczkom, ale w tym wypadku ulga, oka-

zana sanacyjnemu Z.Z.Z, była najoczy-
wistszem naruszeniem interesów skarbo-

wych.

Odległość z Katowic do Gdyni i zpo-|
wrotem wynosi 1104 km. Normaina cena
biletu 3-ej klasy wynosi 52 zł. Gdyby zasto-

sować nawet niesłychanie rzadko przyzna-

waną zniżkę 80 proc., to jeszcze bilet po-

winnienby kosztować 10,40 zł., a nie 8 zł,
co stanowi nieomai zaledwie 10 proc. ceny

normalnej.

Deficyty państwa rosną, koleje
pracują juź teraz bodaj z deficytem,
ale tymczasem narazie są tak hojne,
że pozwalają zarobić na jakiejś tam
wycieczce blisko 4tys. zł., godząc się
same na stratę tej sumy.

Dla uwypuklenia różnicy, z jaką
są traktowane wycieczki innych or-
śanizacyj, niesanacyjnych, podaje
„Polonia” fakt inny — też ze Śląska:

Oto niebawem ma wyruszyć liczna

pielgrzymka z Rybnika do Krakowa. Za

każdy bilet kolejowy w obie strony muszą

organizatorzy zapłacić kolei bez mała 8 zł,
a więc mniej więcej tyle, ile płacili orga-

nizatorzy wycieczki do Gdyni. Tylko, że z

Katowic do Gdyni i z powrotem jest 1104

km. i cena przejazdu wynosi normalnie 52

zł, a z Rybnika do Krakowa i z powrotem

jest zaledwie 244 km. i bilet kosztuje w o-

bie strony 17,60 zł.

Rozumie się, że koleje nie mogą darmo

wozić podróżnych, ale reguła ta powinna

być dla wszystkich obowiązująca.

Gdzie Kraków, a gdzie Gdynia, a jed-

nak można niekiedy zajechać do Gdyni za

to, co płaci się za przejazd do Krakowa.

rzyste od Nr. 42 do końca.

Przed wyborami do Rady Miejskiej.
Wezwanie do podpisywania list

kandydatów
Ponieważ listy kandydatów na

na radnych.
radnych muszą być zaopatrzone—

zależnie od okręgu wyborczego—w 260—300 podpisów wyborców, przeto

zwracamy się niniejszem do wszystkich zwolenników Narodowego
Komitetu Wyborczego, aby zgłaszali się do Sekretarjatu Komitetu
dziś | w dniach najbliższych celem złożenia podpisu pod ilstami
kandydatów na radnych.

Listy kandydatów podpisywać można w lokalu przy ul. Orzeszko-

wej 11 w godzinach od 9-ej rano do 9ej wieczorem.
Spełnijcie swój obowiązek wyborczyI

Pamiętajcie, że podpisów może być za duże, ale nie może być

za mało.

Narodowy Komitet Wyborczy.

 

Bodział Gilna na obwody głosowania:
OKRĘG II.—-Lokal įkomisji okr.—Želigowskiego 1

(Szkoła powsz. Nr. 1).
OBWÓD 1 Ui.. WITOLDOWA 37

(SZKOŁA SPECJ. Nr. 3)
Ulice: Ciasna—cała, Flisowa—cała, Łu-

kiska—cała, Adams Mickiewicza—nieparzy-

ste od Nr. >3-a do końca, 3-go Maja—pa-

rzyste od Nr. 6 do Nr. 8 wł., Mshometań-

ska—caia, Meczetowa—cała, Montwiiłow-

ska—cata, zauł. Montwiłłowski-cały, zauł.

Mahometański — raly, ul. Pańska — cała.
Tartaki—nieparzyste od Nr. 13 i parzyste

od Nr. 16 do końca, Więzienna—-cała, zauł.

Więzienny — cały
OBWÓD 2 UL. OFIARNA 2/5
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 10)

Ulice: 1-ej Baterji—cała, Cicha—cała,

Dąbrowskiego—caia, Św. Filipa—cala, Ga-
zowa — cała, Św. Jakóbska—cała, Kaszta-

nowa—cała, zauł. Koztowy—cały, ul. Lele-

wela—cała, Ad. Mickiewicza—nieparzyste

od Nr. 13 do Nr. 33 wł, 3-go Maja—nie-
parzyste od Nr. 7 do końca, Wileńska—pa-

OBWÓD 3 UL. WILEŃSKA 39
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 24)

Taka hojność kolei jest stanowczo nie na lekceważenie dochodów państwa.

wie po 11 złotych za przejazd tam i

tacją ToTDTOJEN OWĄ.

miescu. Rezygnowaś najmniej z 8 tys. zł. na

jednej tylko wycieczce i w połowie na ko-
rzyść jej organizatorów, to jednak zawielkie

 na parterze.

Ulice: Bogusławska—parzyste wszyst-

side, zauł. Dobroczynny—parzyste wszyst-
kie, ul. Mostowa—parzyste od Ni. 10 do

„Nr. 16 wł. i nieparzyste od Nr. 13 do Nr. 31
wł, Ad. Mickiewicza—nieparzyste Nr. Nr.
11-а, 11 1 13-a i purzyste od Nr: 12 do Nr.

16 wł., Orzeszkowej—cała, Śniadeckich —

parzyste wszystkie, Tatarska —-rieparzyste
od Nr. 1 do Nr.9wł, Wileńska nieparzyste
od Nr. 25 do końca, Zygmuntowska od Nr.

OBWÓD 7 UL. WILEŃSKA 10
(SZKOŁA POWSZ. Nr 37)

Ulice: Gdańska Nr.Nr. i, 3 i 5, Jagiel-

lońska — cała, 3-g0 Maja — nieparzyste
od Nr. 1 do 5 wł, A. Mickiewicza — pa-
rzyste od Nr. 18 do Nr. 34 wł., Portowa —

nieparzyste wszystkie, Styczniowa — cała,

Wileńska — parzyste od Nr. 22 do Nr. 40

wiącznie.
- OBWÓD 8 UL. M. POHU!ANKA 4

(SZKOŁA POWSZ Nr. 22;
Ulice: Św. Jacka—nieparzyste wszyst-

kie, Lubelska—cała, Objazdowa — parzy-

ste od Nr. 2 do Nr. 8 wł, Piaskowa—pa-

rzyste wszystkie, Podgórna—parzyste od

Nr. 2 do końca, W, Pohulanka--nieparzy-

ste od Nr. 31 do Nr. 53 wł, Sierakowskie-
$o — nieparzyste od Nr. 1 do ii i parzyste
od Nr. 2 do Nr. 18 wł., Suwalska—cała,

Zakretowa—nieparzyste wszystkie i parzy
ste od Nr. 2 do do Nr. 28 wł.

OBWÓD 9 UL. M. POHULANKA 4
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 22)

Ulice: Góra Bouiałowa -- parzyste

wszystkie, J. Jasińskiego — parzyste od Nr.
2 do Nr. 14 wł, Kamienna — cała, Objaz-
dowa — parzyste od Nr. 10 do Nr. 18 wł.

i nieparzyste wszystkie, W. Pohulanka—nie-

parzyste od Nr. 13 do Nr. 29 wł., Piasko-
wa — nieparzyste wszystkie, M. Pohulanka

— parzyste od Nr. 12 i nieparzyste od Nr.
9 do końca, Piekiełko — cała, Sierakow-

skiego — nieparzyste od Nr. 13 do 27 wł.

Słowackiego Nr. 1
OBWÓD 10 UL. ŻELIGOWSKIEGO 1 8 do końca.

| min. spraw zagr. Maksimos oraz buł-

| Ministrowie spraw zagranicznych
państw Małej Eatenty oczekiwani są
jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia.
Również turecki min. spraw гафга-
|micznych Tewfik Ruszdi Bey, grecki

śarski min. spraw zagr. Batalofi o-

OBWÓD 4 UL. KRÓLEWSKA 9
(SZKOŁA FOWSZ. Nr. 19) |

Ulice: Aleja Syrokomli—cala, Arsenal-|
ska-—cala, Boguslawska—nieparzyste wszyst|

kie,

zauł, Św. Jerski—cały, Ad. Mickiewicza —

Garbarska — nieparzyste wszystkie,

jszym stopniu,

szych dniach,

razie Grecja.

czenia.

konferencja rozbrojeniowa

dla Niemców, W. Brytanja.

stopniu przesądzony. stanowisko Rosji.

Ogłoszone ostatnio przez Główny
Urząd Statystyczny zestawienie wy-
wazuje, že globalna cyłra prelimino-
wanych wydatków samorządowych
za r. 1933-34 wynosi 624 milj, zło-
tych, globalna zaś suma prelin.ino-
wanych dochodów: 620 milj. złotych.
Prelim'nowana cyfra wydatków nie
została w zupełności osiągnięta, tem
bardziej, że w skład tej cylry wcho-
dziło 82 miljony złotych, przeznaczo- z grupy sanacyjnej i pepesowskiej.

A żydzi? żydzi oczywiscie popie-|

rali silniejszych a przy tej sposob- |

ności od czasu do czasu sami jakiś,
kąsek sobie upiekli. |

Ale wypadki w Polsce toczyłysię!

nych na wydatki inwestycyjne nad-
zwyczajne.

Z porównania cyfr budżetowych
z latami poprzedniemi wynika, że
budżety samorządowe z każdym ro-
kiem stopniowo kurczą się. I tak w
roku budżetowym 1930 na 31 dochG  

 

Budżety samorządowe na tle kryzysu.
dy samorządu wynosiły 954 miljony.
a w r. 1931-32 już tylko 748 miljo-
mów, co do możliwości w r. 1934-33
przypuszcza się, że zarówno docho-
dy, jak i wydatki budżetowe samo'
rządów spadną o dalsze 10 proc. i
osiągną poziom maksimum około 55"
miljonów.

(Udział samorządów w globalnej

czekiwani są w Genewie w najbliż-

IW związku z tem mówi się o roz-
szerzonym pakcie bałkańskim. Obej-
mowałby on również Bułgarję, któ-
rej przyrzeczono już podobno pewne
udogodnienia. Sprzeciwia się im na-

Jeżeli przyjedzie — jak zapowie-
dziano — Mac Donald, konferencje
genewskie nabiorą specjalnego zna-

Nie jest wcale wykluczone, iż
skończy

się już po pierwszem posiedzeniu.
Bezcelowość jej dziś jest aż nadto
widoczna. Rozumie to — zdaje się —
doskonale Francia, w znacznie mniej

skłonna do ustępstw

Ale jeśli konferencja rozbroje-
niowa rozlezie się, to i los samej Li-
gi Narodów będzie w znacznym

parzyste od Nr. 2 do Nr. 10 wł. i nieparzy-
ste od Nr. 1 do Nr. 9 wł, Mostowa—parzy-
ste od Nr. 2 do Nr. 8 i nieparzyste od Nr.
1 do Nr. 11 wł., Podzamcze—cała, Przeskok

—cały, Śniadeckich — nieparzyste wszyst-
kie, Tatarska parzyste od Nr. 2 do Nr. 14
wł, Zygmuntowska od Nr. 2 do Nr. 6 wł.

OBWÓD 5 UL. śW. ANNY 3

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 14)

Ulice: Św. Anny—cała, Biskupia—nie-
parzyste wszystkie, Bakszta—Nr. 2 i Nr. 4,

zauł, Bernardyński—cały, Botaniczny—cały,

ul. Królewska—cała, zauł. Literacki—cały,
Łotoczek—cały, ul. Metropolitalna — cała,
M. Mhgdaleny — cała, zauł. Św. Michalski
— cały, ul. Miłosierna— parzyste wszystkie,
zauł. Oranżeryjny—cały, ul. Skopówka —
nieparzyste wszystkie, Wielka—parzyste od
Nr. 2 do Nr. 22 wł. W'olana—cała, Zamko-

wa—parzyste wszystkię: i nieparzyste od Nr.

1 do Nr. 9.
OBWÓD 6 UL. OFIARNA 2/5
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 10j

Ulice: Białoskórniccza—cała, Gimnazjal-
na—cała, J. Jasińskiego—nieparzyste od Nr.
1i parzyste od Nr. 16 do końca, Mała—cała,

A. Mickiewicza—parzyste od Nr. 36 do

końca, 3-go Maja— >arzyste od Nr. 2 do Nr.
4 wł, Ofiarna — cała, Przejazdowa — ca-

' ła, Podgórna — nicparzyste wszystkie, Stro-
ma (od J. Jasińskiego) — cała, Staro-Szlach
turna—cała, Sierakowskiego — parzyste od

Nr. 20 do końca i nieparzyste od Nr. 29 do
Nr. 33 wł, Tartaki nieparzyste od Nr. 1 do

Nr. 11 wł. i parzyste od Nr. 2 do Nr. 14
wł, zauł, Tartaki (od ul. A. Mickiewicza do

 

(SZKOŁA POWSZ. Nr. 1)
Ulice: Aleja Róż—cała, Góra Boufało-

wa — nieparzyste od Nr, 1 do końca, W.

Pohulanka — nieparzyste od Nr. 1 do Nr.
11 wł., Mała Pohuiznka — parzyste od Nr.

Nr. 7 wł, Portowa — parzyste wszystkie,

OBWÓD 11 UL. WILEŃSKA 10
(SZKOŁA POWSZ. Nr. 1)

Ulice. Benedyktyńska — cała, Domini-
kańska — parzyst: od Nr. 2 do Nr. 6 wł.

Gdańska — parzysie wszystkie, Św. igaa-

Nr. 2, 4 i 6, Jezuicka—nieparzyste wsryst-
kie, Ludwisarska -- nieparzyste wszystkie,

Poznańska — cała. Trocka — nieparzyste
wszystkie, Wileńska — parzyste od Nr. 2 do

Nr. 20 wł. i nieparzyste od Nr 1 do Nr. i1
wł, Zawalna — parzyste od Nr. 2 do Nr.
26 wł., Zeligowskiego — cała.
OBWÓD i2 UL. DOMINIKAŃSKA 2

ZARZĄD MIEJSKI WYDZ. ZDROWIA

i OP. SP.

Ulice: Biskupie — parzyste wszystkie,
Bonifraterska — cała, zauł. Dobroczynny—
nieparzyste wszystkie, ul. Dominikańska —
parzysta od Nr. 8 do końca, Garbarsk» —
parzyste wszystkie, Św. Iśnacego — parzy-
ste od Nr. 8 do Nr. 14 wł, Św. Jańska —

parzyste wszystkie, Jezuicka — parzyste

wszystkie, ulica Ludwisarska расту-
ste wszystkie, Plac Napoleona — cały,
Pszczelarska — cała, Skopówka — parzy-

ste wszystkie, Taterska — nieparzyste od
Nr. il-a i parzyste: od Nr. 16 do końca, U-

niwersytecka — caia, Wileńska od Nr. 13
do Nr. 43 wł, Zamkowa — nieparzyste od
Nr. 11 do Nr. 19 włącznie. | ul Tartaki).

cyfrze preliminowanych wydatków . grzywaZWCZWOOOOOOESTE
na r. 1933-34 przedstawia się nastę-
pująco: miasta wydzielone uczestni-
czą w kwocie 297 milj. złotych, se*
miki powiatowe i powiatowe związki
komunalne 116,5 milj. zł, gmius
wiejskie, 111,5 mil. zł., a miasta nie-
wydzielone — 85 mil. zł.

jnistrację państwową,

| Coś nie w porządku.
„Gazeta Wla”szawska” informuje:,

Coraz częściej zuarza się, że gdzieś
z krańców Polski wędrują do Warsza
wy obywatele ze skargami na admi-

aby szukać
sprawiedliwości w: urzędach central-

swoją koleją i nastąpił zwrot w. Opi-|vs700x32755725255755-757555595 7757 |nych. Wczoraj odwiedził naszą re-
mji przedewszystkiem socjalistów

Zaczęło się to na początku 1930 r,, a!
nabrało w Wilnie ostatecznego wy-;
razu w 1932 r., po ustąpieniu p. Fo-,

lejewskiego, a wyborze na prezy-

denta, p. Maleszewskiego. Od tej
pory sielanka się skończyła, chociaż
niejednokrotnie ta sama większość

jeszcze występowała. Bo czyjemi

głosami został n. p. wybrany p. dr.
'Maleszewski na stanowisko prezy

denta? I czy nie socjaliści, swą: obec
nošcią na sali umożliwili ien wybór?

Równocześnie jednak zwrot opi-

nji w Polsce ujawnia się także i w

wileńskiej Radzie Miejskiej. Sanacja

coraz bardziej zaczyna być odoso-

bniona, co ujawnia się zwłaszcza

ba byio wyjaśnić.

swych artykułach nie chce pamię-|zać palcem. ale to zbyteczne, bo o-

tać o siedmioleciu 1927-1934, a tylko bóz sanacyjny,zna ich lepiej od nas.

o latach 1932-34, Możemy i o tem| Tylko, że* sanacja, korzystając z u-

dwuleciu też coś nie coś powiedzieć, ; sług tych prozelitów, nie obdarza ich

ale odžtadamy to na inną ckazję, |jakoś szacunkiem. Wystarczy dla «

w obronie zasadniczych praw Sa-|
morządu. W tych wypadkach gloso-|

wanie stwierdza
nie idzie, że jest ona sama, a więc i-

zolowana.
Oto jak się rzecz miała 1 co trze-

„Kur, WiL* w

Wróćmy jeszcze na chwilę do i.|

kowita? Niewątpliwie nie. Ciągle |

znajdują się jeszczę: ludzie, którzy;

(w niektórych momentach, jak np. albo z bojaźni utracenia tego, co ma-
dakcję p. Józef Biruk ze wsi Try-

| buszki gm. Dziewiątkowice pow. sło-
ją, albo w nadziei, że uda się COŚ | nimskiego woj. nowogródzkiego, któ.
zyskać, po stronie sanacji się opo-

że z sanacją nikt wiedzą Nawet od paru tygodni trwa |szawy o chłodzie i głodzie. P. Biruk

jący okres przedwyborczy w Wilnie
już dostarczył sanacji prozelitów, u-

siłujących wykazać swą gorliwość i

gotowość usług Możnaby ich wska-

ceny takich panów: przeczytać mo-

zolacji, Czy izolacja: sanacji jest cał-|wę p. Sławka w Krakowie ip. Pry-

stora w Warszawie.

ry przez 10 dni szedł pieszo do War-

liczy obecnie 69 lat życia.

Powodem tej wędrówki jest chęć
dochodzenia krzywdy doświadczonej
przy komasacii gruntów. Skarga,
wniesiona przez p. Biruka na czyn-
ności urzędów ziemskich nie została'
załatwiona, a starostwo słonimskie
nadesłało jedynie odpowiedź, prawie
po roku czasu od daty złożenia skar-
gi, że należy ją złożyć ustnie do pro-
tokułu komisarza ziemskiego, gdy
będzie on we wsi. Komisarz był 19
kwietnia b. r. jednak skargi nie przy-
jął. W rezultacie protokułu nie pod-
pisało 7 osób.

P. Jędrzejewicz.
B. premjer p. Janusz Jędrzeje

wicz powrócić ma, jak słychać, dz
prac organizacyjnych w klubie Blo-
ku Bezpartyjneśo. Zajmie on stano-
wisko wiceprezesa, poprzednio pit:
stowane w klubie BB.

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.
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Zarząd gminy żydowskiej .uwięziony”
przez studentów Żydów.

W gminie żydowskiej przy ul.
Orzeszkowej zaszedł niebywały wy-
padek „aresztowania” całego zarzą-
du ś$miny przez zgórą 70 studentów
żydów, którzy wpadli w czasie po-
siedzenia do śminy i uwięzili człon-
ków zarządu, celem skłonienia gmi-
ny do opłacenia za studentów czes-
nego w uniwersytecie, $śdyż nieopła-
'cenie tego spowoduje usunięcie 70 „uniwersytecie.

   

   

   

  

   

   

   

 

    
  

  

   

    

  

   

 

   

   

  

 

Fatecje przedwyborcze.
Sekretarjat Narodowego Komite]

tu Wyborczego przesyła nam nota
kę następującą:

„Kurjer Wilenski“ i „Siowo“
mieściły w numerze wczorajszy
wiadomość, że endecy zbierają poł

pisy na listy jakiegoś Narodowe$
Bloku Gospodarczej Naprawy Wi
na“ i wyciągają stąd wniosek, Ź]
Stronnictwo Narodowe podszywa 5

о
е

г
m
a
n

pod firmę Bloku. p
Oświadczamy stanowczo,  ślg

Stronnictwo Narodowe występu] 4
pod własną firmą i z żadnym Blo k
kiem Gospodarczym nie ma mf
wspólnego. Pod żadną firmę się ni
podszywamy, a unikanie nazw
właściwych nie jest naszą specja B
nošcią. Czy istuieje jaki „Narodow!
Blok Gospodarczy Naprawy Wilna'| W
nie wiemy. Wydaje się nam, jb
blok ten istnieje tylko w fanta
informatorów  „Slowa“ i „Kurjer!
Wileńskiego”.

wadza z dniem 1 lub 15 czerw
1934 r., t. zw. bilety familijne, z któ'|
rych mogą korzystać w razie łącz!
nej podróży: mąż, żona i dziecj.
lat 18. Przy korzystaniu z biletów] Z
tych mąż opłaca normalną cenę В! ()
letu, żona natomiast opłaca bile| 1.
w/g taryfy „B”, a dzieci połowę ta'| b
ryły „B“, ceny biletu jazdy na da/| ®'
nym szlaku. Przykładowo więc
dzina złożona: z męża, żony i |
dzieci poniżej lat 18, płacić będzi|
za podróż, np. z Warszawy do Kra
kowa, klasą 2-gą pociągu osobowe| M
$o, razem 46 zł. 85 gr., zamiast 109]
zł. 20 gr.

10 - przejazdowe bilety ulgo
wprowadzone będą narazie na szla
kach: Warszawa—Łódź, Warsza!
—Wiilno, Warszawa—Gdynia į zp0| S

    

    

  

 

wrotem na tychże szlakach, oraz 04)
szlakach: Kraków —Krynica, Kra“ te
ków—Rabka i Kraków—Zakopane| I
Cena biletów tych wynosić będzit|P
cenę normalnych 8 biletów jazdy pó”
ciągu osobowego na danym szlaki
Zakupujący10 -przejazdowe bilet
kolejowe, będzie mógł korzystać!
jwedle swej woli, bez żadnych do*
płat z pociągów pośpiesznych.

2 do Nr. 10 wł i nieparzyste od Nr. 1 do

   dzić 7a pomocą bonów |
Jałmużniczych „Caritas, sk

zaułek Portowy — cały, Słowackiego—pa-,
rzyste od Nr. 2 do Nr. 12 wł, Stroma od,

ul. Portowej — cała, Teatralna — cała,

Zawalna — nieparzyste od Nr. 1 do Nr, 15
włącznie.

cego — nieparzyste wszystkie * parzyste |

Draźliwa sprawa notalacia
„Narodowości.

Angielskie władze celne stanęty
jak donosi „Dailty-Mail', wobec nić
zwykłej zagadki, wywołanej nien”
towanym dotąd w świecie biurok 4
tyzmu wypadkiem, a której rozwiń”
zania oczekuje z zaciekawieniem ca
ła Wielka Brytanja.

Parę dni temu wysłano samol?“
kasę z Hamburga do Londynu 30%
podzwrotnikowych okazów rzadkich
ryb, umieszczonych w: specjalny!
zbiormkach letniej słonej wody, *
przeznaczonych dla  krėlewskieg?
muzeum przyrodniczego w stolicy:
Gdy samolot wylądował w Croydo$.
i wyniesiono z aparatu zbiornik*
rybami, urzędnicy celni przystąpi
do prawidłowego oclenia zagranicz”
nej przesyłki, na zasadzie obowi4“
zującej taryfy na żywe ryby. KV
wielkiemu zdumieniu celników, ok'|
zało się, że ilość ryb... pomnożyła si
niespodziewanie. Sądzono początk?
wo, że to usiłowane oszustwo wobeł
urzędu celnego. Po przywołaniu jed*
nak biegłych ekspertów, ci oświad”
czyli, że w czasie podróży powietiż
nej, kilkadziesiąt młodych rybek pó
większyło grono podróżnych, Spra“
wa przedstawiała się zawile: jeśb
bowiem ryby urodziły się nad tery
torjum angiel.kiem, nie podlegaja
ocleniu, będąc, że się tak wyrazimy
„narodowošci“ brytyjskiej. Jeśli na'
tomiast przyszły na świat wcześniej:
musiałaby, je objąć obowiązkowś
opłata stawki celnej, jako „obcego
pochodzenia”.

| Celnicy nie rozstrzygnęli narazić)
„sporu, spisali obszerny protokół... !
przekazali sprawę wyższej instancji
do rozpatrzenia Jalk twierdzi prasa:

! sprawy” dotąd nie załatwiono i ry” |
(by spoczęły w urzędzie celnym lot' |
niska w Croydon, dokąd tłumnie”|
śpieszą flegmatyczni Anglicy, bf
zbliska zobaczyć ten nowowybujały

| kwiatek” biurokratyczny urzędów
brytyjskich.
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studentów z uniwersytetu. Studenci
nie wypuszczali przeszło 6 godzi”
członków zarządu, aż do ch
kiedy ci obiecali sprawę czesneg
załatwić.

(W dniu dzisiejszym istotnie za
padła uchwała przyjścia z pomoc?
akademickiej młodzieży i udzieleni*
izapomóg na opłacenie czesn: "
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SPRAWY SANITARNE.

— Lustracje sanitarne domów.

W ostatnich dniach przeprowadzono

badania sanitarne domów pod kie-

runkiem lekarzy. Zlustrowano po-

dwórza, zabudowania, stajnie, chle-

wy it. p. W wyniku lustracji spo=

rządzono około 15 protokułów za

nieprzestrzeganie przepisów sanitar-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół słoneczna o za-

chmurzeniu umiarkowanem, miej-
scami przelotny deszcz. Dość chłod-
no, w górach nocą przymrozki.
Umiarkowane wiatry zachodnie i
 północno-zachodnie.

DYŻURY APTEK.
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a w necy dyżurują następujące nych.
apteki:

Sukc. Augustowskie: — ul. Kijowska| — Lustracje sanitarne skiepów

Komisja sanitarna zlust'owała prze

szło 150 sklepów, mleczarni, pie-

karni, wędliniarni it p. Zbadano

przeszło 750 próbek produktów ży-

wnościowych, przyczem skonstato

wano w 70 wypzdkach, iż mleko,

Nr. 2 (tele. 16 31), Frumkina — ul. Nie-

e miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
Ž & — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

a przedmieściach, prócz Śnipiszek.

у WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
W — Przygotowania do obchodu

j| święta „Beże Ciało". Wszystkie
| organizacje społeczno katolickie pre-

'| wadzą obecnie gorączkowe przygo:

że| towania do obchodu święta „Bożego

j| Ciała”, które, jak wiadomo, wypada
4) W czwartek, dnia 31 bież. miesiąca

| Wtych dniach opracowany zostanie

definitywny program procesji, która

| przeciągnie ulicami naszego miasta.

1 — W dniu Bożego Ciała Msza
| św. przed precesją bedzie odpra-
wiona w kešciele św. Kazimierza

| (OO. Jezutėw) o godz. 10 Wszyśt-
ы kie organizacje i stowarzyszenia,

6'| które zamierzają wziąć udział w pro-
| cesji, proszone są o powiadomienie

© tem ks. J. Ostrejki listownie (ul

Zamkowa 6), albo telefonicznie
(Nr. telefonu 900, w godzinach 10—
13) najoėžaiej w poniedziałek 28
b. m. Dokładny porządek nabożeń-

a'| stwa i procesji będzie ogłoszeny

| w środę 30 b. m.
Z MIASTA.

— Dalsze roboty przy budo-
wie pomnika Ad. Mickiewicza.
W pierwszych dniach czerwca r. b
"tozpoczną się roboty przy regulacji
ulicy Mickiewicza rog Wileńskiej,

gdzie stanie pomnik A. Mickiewiczo.

a” — Losy Pegotowia Ratunko-
/s| Wege Jak już donosiliśmy Magi- ko podstawa prądów społeczno-po-

Strat chce sę wyzbyć Pogotowia litycznych*. 3. Dr. Z. Michejdzina:

Ratunkowego i zamienić instytucje „Zagadnienie konstytucji w przyro-

te w przedsębiorstwo prywatne. dzie''.

Jak nas informują P gotowie chce. Zebranie poniedziałkowe poświę-

je] prowadzić waiszawskie lekarskie cone będzie sprawom organizacyj-

g| Towarzystwo Pomocy Dorażnej, któ- nym,

w| Te zamieza uruchomić w Wilaie| Oddział Wileński, Stow. Kobiet z

| zwój oddział. W sprawie tej odbyła wyższem wykształceniem na posie-

się już wstępna narada zMagistia- dzenie niedzielne zaprasza wszystkie

| tem, który naegół ustosunkowuje osoby, interesujące się poruszanemi

się do planu tego przychylnie. Za- zagadnieniami. Wstęp wolny.

„| lząd miejski proponuje Towarzy:|  — Związek Chemików Polskich
utwu 25000 zł. stałej subwencji. To-|w Wilnie. Dziś o godz. 19 odbędzie

arzystwo Lekarskie wszczęło TÓw-| się w sali Biblioteki Chemicznej (ul.
nież pertraktacje z Ubezpieczalnią|Nowogiódzka 22) doroczne walne

| Społeczną, gdyż również | pogoto | zgromadzenie Zwiążku, z następują
We Ubezpieczalni zgłasza gotowość cymporządkiem dziennym: 1. Wy-

” pw Pogotowia Ratuvkowego.6, przewodniczącego. 2. Sprawo-
po ——„Eonkretnysb  2danio z działalności Związku. 3.

G IEA 8 pos | Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

УЙ foraz "mniej taksówek.| 4PYybory nowych władz Związku.
mieście z każdym niemal mie 5) Wolne Bzdak

siącem zmniejsza się ilość taksówek.| *

Ostatnio wycofaiy się z obiegu!
Jeszcze dwie taksówki. Obecnie w ‚

` "od „ Barańskiego, Sto-
ilme kursuje tyle SCE! od ek Bieiekioo, Šio

PO so 019 siyensi: | Wslnie w lokalu własnym przy ulWY i „Ww |,

R SPRA MIEISĖIĖ. Wileńskiej Nr. 33, organizuje cykl

lakól eorganiz.cja szpitala ŚW |„_,„„; dyskusyjnych, na których ma
óba Po zlikwidowaniu kliniki Bre iaosniawawa.. podniesienia

Uniwersyteckiej w szpitalu Św. Ja z

kóba uruchomiony tam został miej- an gospodarczego Wileńszyszyz-

Ski oddział kobiecy dla chorób we
Wnętrznych. Obecnie czynione są

przygotowania do uruchomienia we-

wnętrznego oddziału dla mężczyzn
Qtwarcie oddziału ma nastąpić w
dniach najbliższych. Lokal dia no
Wopowstałych oadziałów został grun-
wnie odremontowany i odźwie

żony.

šciowe nie odpowiadały warunkom

sanitarnym. Wobec tego sporządzo-

no protokuły karno-administracyjne.

— Remont piekarń. Z rozpo-

rządzenia władz administracyjnych

prowadzony jest generalny remont.

Piekarnie będą oddane do użytku

publicznego w połowie czerwca r.b.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Kto staję dziś do poboru? Dziś

przed komisją poborową winni sta-

wić się wszyscy mężczyźni, urodzeni

w roku 1913, z nazwiskami rozpo-

czynającemi się na literę M, za-

mieszkali na terenie III, IV, Va vi

komisarjatow P. P. Komisja urzęduje

od godz. 8 rano w lokalu przy ul.

Bazyljańskiej 2.
Z ZYCIA STOWARZYSZEN.

— Stow. Kobiet z wyzszem wy-

kształceniem. Dn. 27—25 b. m. od-

bedzie się w Winie VIII Zjazd dele-

gowanych Polskiego Stow. Kobiet z

wyższem wykształceniem. W, dniu 27

© godz. 10 rano w sali Sniadeckich

U. S. B. nastąpi otwarcie zjazdu i

posiedzenie odczytowe, z następują-

cym programem: 1. Wiz. T. Męcz-

kowska: „Współczesne zagadnienia

ruchu kobiecego”. 2. Doc. dr. E. Sto-

łyhwowa: „Zagadnienie rasizmu, ja-
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ODCZYTY.

W ramach powyższych zebrań
dyskusyjnych będzie wygłoszony
dnia 25 maja o godz. 19,30 przez p.
imż. Władysława Barańskiego, dy-
rektora lzby Przemysłowo-Handlo-
wej w Wilnie, odczyt na temat
„Potrzeby leśnictwa i przemysłu
drzewnego Ziemi Wileńskiej”,

Wstęp wolny i bezpłatny. Osobne
zaproszenia rozsyłane nie będą.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoły ku uczczeniu stulecia

„Pana Tadeusza”. W] hołdzie Mic-

kiewiczowi ku uczczeniw setnej rocz-
nicy wydanią „Pana Tadeusza”, sta-
raniem Komitetu organizacyjnego
nauczycielstwa szkół powszechnych
w gmachu teatru na Pohulance w
dniach 26 maja o godz. 16 i 27 maja
o godz. 12-ej odbędzie się akademja,
na której program ziożą się pro-
dukcje chóru międzyszkoinego, de-
klamacje, melodeklamacje, insceni-
zacje, żywy obraz i taniec—wszyst-
ko wykonane wyłącznie siłami dzie-
ci szkół powszechnych. _ Jedno-
cześnie wydana zostanie jedno-
dniówka oraz będą zorganizowane

wycieczki śladami pobytu Mickie-
wicza po Wileńszczyźnie 1 Nowo-
gródczyźnie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
Bratnia Pomoc sł. Szkoły

Nauk Politycznych w Wilnie, Wal-
ne zgromadzenie odbędzie się jutro
© godz. 20-ej w pierwszym terminie,
zaś o godz. 20 min. 30 w drugim ter-
minie. Obecność wszystkich człon-
ków konieczna.
— Zebranie Sekcji Eucharystycz-

nej Sodalicji Marjańskiej Akademi-

czek odbędzie się w niedzielę o

godz. 10.30 w Ognisku sodalicyjnem.
Obecność wszystkich członków ko-
nieczna.

WYPADKI.
— Skutki wczorajszej wichury.

Remonty w  szpitalacn
Miejskich. Z dniem 1 czerwca ze-

ję] Uuanie zamknięty na przeciąg dwóch

| miesięcy ao dnia 1 sierpnia oddział

Chirurgiczny w szpitalu św. Jakóba.
 Ghorzy, poczynając od dnia 1 czerw

|, $a, kierowani będą do szpitala ży

| dows iego. W tym samym Czasie
W szpitalu żydowskim zamyka sl
ha okres letn: oddziai akuszeryjno-

 Qlnekologiczny. Chore na ten

| Oddział pizyjmować będzie szpital

! Św. Jakóba. Ulaieruchomienie tych

 ©ddziałów ma na celu przeprowa
dzenie gruntownego remontu lokal.

. — Nareszcie nie będzie kon-
| Terwowany skwer Murawjewa.
 Łarząd miejski zamerza znieść

ogrodzenie na placu Napoleona
W miejscu, gdzie stał kiedyś pomnik

i urawjewa. Istniejące tam zieleńce
„1 zamienione zostaną na skwer udo-

 dtępniony dla publiczności. Na
"| dróżkach poustawiane zostaną ławki.

— Mamy przeszło 5000 bezro
botnych, a niema komu praco-
wać w ogrodach. Po zskończonem
Obecnie uporządkowaniu ogrodu
Bernardyńskiego Zarząd miejski za-

Mierza przystąpić do robót przy
 Uporządkowywaniu Cielętnika. W o-
| grodzie tym, który znajduje się

Obecnie w stanie zaniedbania, ure-
Qulowane zostaną aleje i dróżki,
Cały zaś teren Cielętnika zasiany

 postanie trawą. Istnieje projekt zro-

lenia klombów kwietnych. Przy tej
trzeba zazuaczyć, że

łboty wiosenne na plantacjach
Riejskich nie były dotychczas prze-

sposobności

pieczywo oraz inne artykuły żywne” |

Prowadzone wskutek braku kredy-
w. Mogistrat zamierzał te roboty

Przęprowadzić siłami bezrobotnych,
lerowanych przez Fundusz Pracy,

Przydział jednak robotników nie na-
ił. W związku z tem roboty

Prowadzone mad uporządkowywa-
hlem Altarji zostały przerwane.   
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Wczoraj na ul. Antokolskiej, w: po-
bliżu domu Nr. 84, silna wichura
zerwała przewód elektryczny, który
spadł na 5-letniego Edwarda Bora-
tyńskiego. Boratyński uległ ciężkim
porażeniom i w stanie groźnym od-
wieziony został do szpitala św. Ja- kóba.

DZIENNIK WILEŃSKI '

Podziękowanie. |
Wielebnemu Duchowieństwu z

K R 0 W i KA. „Jego Ekscelencją Ks. Biskupem Ka-|
zimierzem Michalkiewiczem na i

le, WIW. Zgromadzeniom Zakonnym

i wszystkim ukochanym wChrystu- | Arbonów*', ale żeby tam istniał —
sie Archidiecezjanom Wileńskimza | tak pospolicieRefy  pałagan

okazane mi współczucie i pamięć o

mnie w modlitwach w czasie mej

choroby wyrażam niniejszem me

najserdeczniejsze podziękowanie.

Doznana szczera życzliwość

| Ukochanych Archidiecezjan będzie

dla mnie na resztę pozostałego życia

mego ustawicznem upomnieniem i

| skutecznym bodźcem do wzmożenia

w miarę sił i możności pracy w tem

| wszystkiem, co się odnosi do więk-

|szej chwały Bożejidobra naszego
| społeczeństwa.

(7 $ R. Jałbrzykowski,

Arcybiskup Metropolita Wileński.

' MMilno, dnia 24.V. 1934 r.

.|nie przypuszczałem ani na chwilę.

Wiele słyszałem o nieporządkach
w organizacji sławnych wileńskich

J

Garść przykładów z okresu o-
statnich kilku dni.

Pracuję przy ulicy Wielkiej, mie-

szkam przy ul. Lwowskiej, więc tra-

są moich codziennych podróży jest

Hetmańska lub Subocz — Lwowska
via ul. Wileńska, czylii z przesiada-
niem z jedynki na dwójkę — i od-
wrotnie.

Jeden fakt. Wsiadam do autobu-
su przy ul. Hetmańskiej, proszę bi-
iet do Lwowskiej, płacę wymaganą
należność. Kontrola w trakcie jazdy:

bilet nieważny! Dlaczego — nie zro-

 

Ziemia kielecka cieszy się stanowczo

względami Fortuny. Po pięćdziesięciu tysią-

cach, jakie padły w Miechowie, przyszła

kolej na małą mieścinę w pow. opoczyń-

skim — %arnów, która — dzięki LoterjiPań-

stwowej — uzyskała całe 100 tysięcy zło-

tych, o «zem już pisaliśmy przed kilku

dniami.
Nabywca jedne; z ćwiartek szczęśliwe-

gi losu Nr. 160.743 jest tamtejszy nauczyciel,

p. Borek, drugiej zaś — wikarjusz miejsco-

wej parafji — ks. Piotr Jedynak. !

Wybrańcy losu z Żarnowa zjawili się

razem po odbiór wygranej, przyczem p. Bor-

kowi towarzyszyła małżonka. Przy wypłacie

też mieliśmy sposobność odbycia małego

wywiadu. Na zapytanie, jakie mająprojekty

na przyszłość, pani Borkowa, jako rodowita

żarnowianka, odpowiedziała:
— Stworzymy sobie za wygrane pienią-

dze własną siedzibę w Żarnowie. Początek

już zrobiliśmy, ale borykaliśmy się zbra-

kiem funduszów. Teraz nasze kłopoty już

Teatr | muzyka
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie

po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 wiecz.

Teatr Letni gra w dalszym ciągu doskonałą

współczesną komedję W. Szkwarkina p. t.

„Cudze dziecko” w przekładzie H. Pilichow-

skiej. Komedja ta przedstawia obraz życia

młodzieży sowieckiej. W roli głównej p.

Saba Zielińska. Reżyserja W. Czengerego,

Dekoracie W. Makojnika.

—Niedzielna popołudniówka w Teatrze

Letnim. W niedzielę o godz. 4-ej popoł. u-

każe się na scenie Teatru Letniego świetna

komedja angielska p. t. Kobieta i szmaragd”

z H. Skrzydłowską 1 W. Ściborem w rolach

głównych. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”* „Noc w

San Sebastjano* Benatzkiego gromadzi co-

„dziennie w Teatrze „Lutnia” liczną publicz-

ność, która świetnie się bawi na tej wybor-

nej operetce. Artyści tworzą koncertowo

zgrany zespoł, a barwne tańce uzupełniają

„całość i są gorąco oklaskiwane Jutro i dni

mastępnych „Noc w San Sebastjano”. Naj-

bliższą premjerą będzie głośna operetka
„Orłow” z gościnnym występem znakomitej
śpiewaczki Janiny Kulczyckiej.
— Teatr Objazdowy gra dziś w Horo-

dzieju, jutro w Nieświeżu komedję Z.Geye-|

ra p. t. „Kobietka z eleganckiego świata”.|

 
Z ZA KOTAR STUDJO.

Pieśni Schuberta.

W. piątek o godz. 16,35 w studjo wi-

ieńskiem rozpocznie się audycja muzyczna,

której program wypełnią melodyjne, pełne

niezwykiego uroku pieśni Franciszka Schu-

berta w wykonaniu Stefanji Grabowskiej

(sopran). Tytuły pieśni są następujące: 1)

Smutna miłość, 2) Krzaki, 3) Pieśń kwia-

tów, 4) Tajemnica, 5) Rozstanie, o) Co oży-;

wia piękny świat, 7) Radość daeciktwa|

1 t. d. Akompanjuje T. Szeligowski.

Ostatni koncert symioniczny.

Ostatni w bieżącym sezonie koncert

symfoniczny, jaki rozgłośnie Pol. Radja

transmitować będą z sali Filharmonji War-

szawskiej, poświęcony jest w całosci współ-

czesnej muzyce polskiej.

W/ programie wstęp do opery „Lilje”

Felicjana Szopskiego, „Smutna wpowieść”

Karłowicza oraz koncert fortepianowy

b-moll Witolda Maliszewskiego, w wyko-

naniu uzdolnionego pianisty Jasóba Kalec-

kiego. Całością dyryguje Adam Dołżycki.

Początek godz. 2015, piątek.

3 Z biegiem Wisły.

W sobotę o godz. 20,50 rozgłośnia sto-

łeczna rozpocznie miłą audycję, osnutą na

swojskich motywach p. t. „Z biegiem Wi-

sły”. Złożą się na jej program melodje i

obrazki z nad Wfisty, od jej źródeł poprzez

ziemię Krakowską, Sandomierskie, Ma-

zowsze, Kujawy i Pomorze aż do brzegów

Bałtyku W audycji tej, układu Michała

Jaworskiego, weźmie udział orkiestra P. R.

pod dyr. St Nawrota i szereg solistów.

Sobota chopinowska,

Odtwórcą koacertu, poświęconego w

sobotę, jak zawsze, utworom Chopina, bę-
dzie świetny pianisia prof. Józef Turczyń-
ski. W programie Ballada b-moll, Scherzo
b-moll i drobniejsze utwory. Początek  

Ci, co podzielą się stoma tysiącami.

(S IIIIITK kRIO ITSIS UDRE SD

minęły i z ufnością spoglądamy w .przy-

szłość.
Ksiądz Jedynak nosił się stale z zamia-

rem pogłębienia swych studjów teologicz-

nych.
— Niestety — mówił nam—stan moich

finansów nie pozwalał mi na to. Teraz

wszelkie trudności zniknęły i dzięki Loterji

Państwowej będę mógł oddać się całkowicie

umiłowanej pracy.
Należy wyrazić uznanie ks, Jedynakowi

ipp. Borkom za to, że zerwali z roz-

powszechnionym niestety przesądemukry-

wania swego szczęścia w grze na: loterji. Na

zadawane pytania udzielają chętnie odpo-

wiedzi i z uśmiechem pozwalają się fotogra-

łować. Jest to dowód, że inteligencja żarno-

wiecka idzie z postępem czasu i nie ma nic

wspólnego z zaściankowością prowincjo-

nalną.
(Nadmienić należy, że los nabyty został

w miejscowym urzędzie pocztowym, który

rozporządzał tylko siedmioma losami.

Sprostowanie nrzędowa.
Wi związku z artykułem p. t

„Puszcza Rudnicka, zamieszczonym

w Dzienniku Wileńskim z dnia 28

kwietnia r.b.Dyrekcja na zasadzie

art. 21 Dekretu z dnia / lutego

1919 r. w przedmiocie: tymczaso-

wych przepisów prasowych  (Dz.| gał

Praw. Nr. 14 poz. 186) prosi Re-
dakcję o umieszczenie w najbliž-

szym numerze Dziennika Waieńskie-

go temi samemi czcionkami i na

tem samem miejscu, co wzmianko-

wany na wstępie artykuł — nastę-

pującego sprostowania:

Nieprawdą jest, że Puszcza Ru-

dnicka jest eksploatowana w daleko

zumiałem. Po krótkich tym razem 0-

bopólnycn z kontrolerem wyjaśnie-

miach i objaśnieniach zezwoiono mi'

iaskawie, bez dalszych dia mnie kon

sekwencyj, na opuszczenią autobusu.|

Drugi takt. Wsiadam przy Lwow-

skiej do Fietmanskiej. lym razem 2

zoną.  Froszę wyraznie o bilety do
Hetmańskiej. Fiacę. Otrzymuję. Ńon
trola ze strony konaukiora awójki,

do której się przesiadłem — jak wy-
żej — biety nieważne! „Na aworzec

jechać, opuścić autobus, aibo nabyć

drugie balety” zakonkludował
konduktor. Wobec tego jednak, iż
żadna z przedstawionych mi  „„pro-

pozycyj” nie trariła mi do przekona-

nia, postanowiłem pozostać przy

pierwszej swojej decyzji (a takie chy-
Da przywileje posiada woiny obywa

tei w wolnem; Wilniej, t. j. dojechać
do Hetmańskiej i tam wysiąść.  Są-

dząc z tonu i postawy konduktora,

groziło to komp:ikacjami, no i... spóź
nieniem się do urzędowania. Na
szczęście iaskawa interwencja współ
pasażera — jednego z pp. komisarzy

policji (w ubiorze cywilnym) i za-

swiaaczenie jego co do legalności
moich biletów, a widocznej pomyłki
ze sirony konduktora, wydającego

mi je, zlikwidowały sprawę. Pomi-
jam tu świadomie, gwoli oszczędze-
nia papieru, czasu 1 uwagi czytają-
cych, — okoliczności niezbyt kultu-
ralnego zachowania się konduktora i
jego nader dowcipne uwagi, sprowa-

dzające się ni mniej, ni więcej do te-
go, że uprawiam jakieś niedozwolo-
ne kombinacje z biletami autobuso-
wemi (prawdopodobnie myślał o moż
liwości zamiany biletów — zużytych
na nowe, — koiekcjonowania jednak
biletów autobusowych nie mam zwy.
czaju — i nie przypuszczam, aby kto
miał taki zwyczaj — po diugie, śpie-
szyłem do urzędu, zatem w stanie
stuprocentowej poczytalności).

Trzeci fakt, Jedzie żona. Jak
zwykle: Lwowska - Hetmańska, Przy
sprawdzaniu biletów okazało się, że
powinna była jechać na 'Stefańską,
nie na Hetmańską!... Nie miała po-
trzeby, gdyż również przy Wielkiej
pracuje i tam celowo się wybrała.
Że wyraźnie wymieniła nazwę po-
trzebnego sobie przystanku — nie
wątpię, gdyż naogół skala głosu mo-
jej żony jest dość wysoką i brzmienie
dostatecznie wyraźne, zresztą mu-
siała być pod wrażeniem moich ostat
nich uwag, że przy nabywaniu bile-
tów autobusowych należy głos o ca-
łą oktawę podnosić. Zdaje się, że w
połowie drogi zmuszona była wy-
siąść, gdyż nie znalazła argumentów

na przekonanie konduktora, a gotów
(ki zapasowej przy sobie nie posia-

а,
Czwarty fakt — clou przykładów

usłużności i grzeczności przedstawi-
cieli instytucji rżyteczności publicz-
ne.

M'siadam przy ul. Subocz w to-
warzystwie kolegów z urzędu (data

18 maja, godzina 15,10). Jak zwykle

— do Lwowskiej. Proszę o trzy bile-

: 3 : , ty: jeden dla koleżanki do Wileń-

większym stopniu, niż na to pozwa”| skjej, dwa dla siebie i żony — do

lają zasady racjonalnej gospodarki|| wowskiej, — рггусхеш _ specjalnie
leśnej, i że na skutek tego staje się

coraz bardziej w lasy ubogą i w
szybkiem tempie wyzbywa się swych
estetycznych wartości, i że szalejący

topór polski i żarłoczna piła: handla-

rza sieją cyklon zniszczenia i po-

wodują powstawanie wydm pia-

szczystych wśród resztek Puszczy,

natomiast prawdą jest, że:

1) Puszcza Rudnicka, obejmująca

w: swym składzie cztery nadleśnic-

twa państwowe Inklaryszki

(część), Międzyrzecze, Olkieniki i

Rudniki — od 1929 r. jest zagospo”

darowana na podstawie definityw-

nych planów urządzenia gospodar-

stwa leśnego, które dzielą całość

drzewostanów na dwa gospodarstwa

iglaste o stuletniej kolei zrębowej
i świerkowo-olchowe o 80-letniej

kolei rębowej, i dozwalają na roczną

eksploatację w ilości 362 ha, co

przy ogólnej powierzchni produku-
jącej drewno 35.895 ha stanowi 1/100
część obszaru 4 na takiej po-
wierzchni użytkowanie roczne, przy

uwzględnieniu dwóch różnych kolei

rębowych, w żadnym wypadku nie
może prowadzić do zatraty Puszczy
i insynuacia o szalejącym toporze

polskim ; żarłocznej pile handlarza

jest wynikiem tylko nieznajomości

istoty rzeczy autora względnie jego

inspiratorów;

2) że plany gospodarcze, uwzglę-
dniając w 100%/0 zasady 1acjonalnej

gospodarki leśnej odnośnie użytko-

wania, t. ]. zachowanie trwałości,

ciągłości i równornierności w pobie-
raniu dochodów z lasu w ciągu
określonych kolei rębowych, kładą
szczególny nacisk na restytuowanie
przy odnowieniu sztucznem i natu-
ralnem bieżących zrębów poprzed-
niego charakteru drzewostanów i
nie dopuszczają do żadnych sztucz-
nych eksperymientalnych elektów i
bynajmniej nie stwarzają wydm
piaszczystych, gdyż wszystkie zręby

cięciw z. wymikiem: zadawalniającym;,

3) że obok odnawiania zrębów,

bieżących, zgodnie ze wskazaniami
planów gospodarczych idzie równo-

bieżące są odnawiane bądź w roku|

skanduję nazwy przystanków — tak

głośno, że zwraca to powszechną u-

wagę pasażerów.  |Wartosć biletów

uiściłem 60 groszy (tym razem bilety

na świadectwo zachowałem; noszą

NrNr. C. 221782, 221783 i 221784).

Przy Wileńskiej koleżanka opuszcza

autobus, ja z żoną przesiadamy na

dwójkę. Bilety, nawet wszystkie

trzy, posiadam. Kontrola — i rzecz,

nawet dla lokatota Tworek czy Kul-

parkowa niezwykła: bilet, przezna-

czony do ul. Wileńskiej(tylko)ważny

nadal, czyli do Lwowskiej, dwa po-
zostałe — nie! „Na ulicę Sierakow-

skiego państwo pojadą, wysiąść, lub
nabyć nowe bilety* — zawyrokował
znowu konduktor.

Jestem przeświadczony, że daro-
wanoby mi nawet grubo nieparla-
mentarne epitety, a najsurowsze są-

dy oczyściłyby mnie z zarzutu obra-

żenia bliźniego, gdybym był wobec te

go chronicznego niechlujstwa,czy ka-

rygodnego lekceważenia publiczno-

ści ze strony obsługi „„Arbonów”, pu-

ścił wodze swoim nerwom.Ceniąc jed

nak i własną i obecnych godność, po

stanowiłem przemilczeć, ogranicza-
jąc się jedynie do odpowiedniego wy
jaśnienią i podkreślenia koniecznoś-
ci usunięcia raz wreszcie podobnych
nieporządków, Gorliwego jednak
konduktora nie zadowoliły moje wy-
jašnienia į uwagi. Kategorycznie za-
żądał wykonania warunków ultima-
tum. Odmówiłem, nie, widząc naj-
mniejszej potrzeby: przy ulicy Siera-
kowskiego interesów nie miałem, a
gdybym nawet gwoli zadośćuczynie-

mia fantazjj konduktora zgodził się

był na jego propozycję, to poprostu

nie kalkulowała się ona finansowo,

drugie — wysi1dać w połowie dro-

gi — wtedy, kiedy miałem opłaconą

podróż, no i przyjemność(!) przeje-

chania się „Arbonem“ — poprostu,

których, przy ogromnym nakładzie
pracy i kapitału, zostało już zale-

cięcia, bądź najdalej w rok po wy- |sionych z wynikiem dodatnim 3780
ha na ogólną ilość 6390 ha według

| stanu na 1/X. 1928 r.
Za Dyrektora:
M. Hoppen,

Kierownik Biura legle akcja zalesiania zdziczałychi o godz. 20.
zapędraczonych przedwojennych i,
wojennych halizn i pogorzelisk, zi

Organizacji i Inspekcji.

Wilno, dn, 18 maja 1934 r.

Оргча омЕ odstngę aatodnów miejskich
nie chciałem zaś nabycie nowych bi-

ietów połączone było z koniecznoś-

cią dodatkowego wyłożenia gotówki,

której nie posiadałem, (zdarza się,

zwłaszcza przed pierwszym...), zresz

tą w głowie mi się pomieścić nie

mogło, aby konsekwencje pomyłki,

czy roztargnienia konduktora miat

ponosic bogu ducha winien pasażer...
romimo tych wszystkich — zdawa-

toby się, iogicznych — rozumowań

swoich, znalazłem się w syluacji bez
wyjścia... Rozwiązał jednak sprawę
konduktor (szczyt inteligencji), gdyż
zażądai odemnie wylegilymowania

się celem zaskarżenia za nielegalny
(dosłownie) przejazd autobusem. 1
tym razem odmowiłem, uważając, iż
jeżeli dowodem moim osobistym, ani
też legitymacją służbową dotych-
czas nie interesowała się prawowita

nasza „władza — z autorytetem
władzy kondukiorskiej, nawet „Ar-
bonu” liczyć się nie mam potrzeby.
Zagiął jednak widocznie wielki służ-

bista arbonowy parol na nieszczę-
snego pasażera, $dyż przy wysiada-
niu mojem u celu podróż zażądał in-
terwencjį poste:unkowego, oskarža-

jąc mnie i żonę wyraźnie o bezpraw-
ny przejazd autobusem. Oczywiście,
sensacja, zatrzymywanie się prze-
chodniów, zbiegowisko gawędzi u-
licznej, uwaga sąsiadów — lokato-
torów: „naczelnik z pod: 12-go w ja-
kimś ponflikcie z policją” 1 t. d., jed-
nem słowem: s«andal!

Podkreślić tu z wielką przyjem-
nością muszę nadzyczajny takt i for-

mę indagacji policjanta (co jest zresz
tą opinją powszechnie ustaloną) w
stosunku do mnie, który — ku moje-
mu niezmiernemu zadowoleniu — i
tym razem oszczędził mi przykrości
iegitymowania się, a ograniczył się
jedynie zanotowaniem lokalu, w któ
rym mieszkam.

Oto obrazki stanu organizacji ru-
chu „Arbonów!”.

Z przytoczonego wyżej wynika,
że do obsługi autobusów powołani
zostali albo ludzie fizycznie upośle-
dzeni, czyli poprostu głusi (widzia-
łem i zanotowałem osobiście kilka-
krotnie i inne również defekty natu-
ry fizycznej u osób obsługujących
autobusy, mianowicie: zanik pamięci
przy wydawania reszty gotówki, da-
lej — brak zmysłu rozpoznawania,
wyrażający się w twierdzeniu, że zło
tówka w pewnych okolicznościach
może być uważana za  pięćdziesię-
ciogroszówkę, a także przytępioną
zdolność zmysłu orjentacji, czyli —
z wileńska mówiąc — „rozsianie' —i
t. p., defekty — w każdym wypadku
zmierzające ku utrapieniu nieszczę-
snego pasażera, albo analfabeci i o$-
raniczeni, nie umiejący odcyfrować
ma bilecie odpowiednich dat i szcze-
gółów, albo bez elementarnego wy-
chowania i przygotowania do służby
publicznej, z najwyższem lekceważe-
niem odnoszący się do potrzeb i wy*
magań pasażerów i pojmujący swoje
obowiązki oraz interesy swoich chle-
bodawców naopak: „nos dla taba-

Kkiery”, albo poprostu są to sztuczki,
których intencje dają wiele do my-
ślenia.

(Bez obrażania stuprocentowych
konduktorów, be i takich -— w imię
sprawiedliwości podkreślić muszę —
zdarzyło mi się spotkač....).

Czyż trzeba wymieniać skutki
podobnegu niecnlujstwa? Przykroś-
ci, stratę czasu obrażanie godnoś:1
ludzkiej i t. p. I to obecnie, w dobie
powszechnego ladu i porządku w
kraju... Porządku, który nawet cu-
dzoziemcom z zachodu zaimponow.:.
(Inna, co prawda, byłaby opmja, gdy
by był Barthou nie do Warszawy, a
do Wiina przyjechał i zapragnął prze
jażdzki „Arbonem”). 7

Należy w to przecież wniknąć,
zrewidować, ulepszyć į usprawnić...
I nie wątpię, że czynniki miarodajne

zainteresują się stanem rzeczy i w

obronie interesów współobywateli
obmyślą jakieś środki zaradcze...

Powyższe podaję do publicznej
wiadomości dlatego, że kiikakrotne
uwagi moje i innych osób, w podob-
mych kwestjach. a także interwencja
moja w administracji „Arbonów' za
pośrednictwem kontrolera, który
przyrzekł powiadomić mnie o wyda-
niu zarządzeń w kierunku uspraw-
nienia obsługi autobusów nie odnio-
sły skutku, czego jaskrawym dowo-
dem jest fakt, jaki się zdarzył w dniu
onegdajszym.

Pozatem, pod adresem dyrekcji
autobusów zapowiadam, że z postę-
powania obsługi autobusów, czyli
konkretnie, — postawienia mi pu-
blicznie przez funkcjonarjusza przed 
siębiorstwa zarzutów natury etycz- .
nej, świadomego czynieuią szykan,

| tudzież postawienia pod znakiem za-
|pytania wobec opinji publiczne mojej
| godności osobistej i powagi, jako jed-
nego z poważniejszych stanowiskiem
urzędników państwowych — wycią-
gnę dalsze konsekwencje

Stanistaw Polankiewicz.
Wilno, Lwowska 12 m. 10.

ORZESZE OEI)
KRONIKA POLICYJNA.

— Ostrzeżenie przed oszustami.
Na terenie miasta wostatnich dniach
pojawili się podejrzani agenci róż-
nych obligacyj i dolarówek, którzy
pobierają zaliczki na poczet war-
tościowych papierów i wręczają fał-
szywe obligacje. 2

 
   



Z KRAJU.
Wybory do Rady Miejskiej w Grodnie.

GRODNO (Pat). Główna Ko-|(Ch. D.), 3) Żydowskiego Bloku Na-

misja Wyborcza do Rady Miejskiej rodowego, 4) Rady  Klasowych

m. Grodna uznała za ważne listy| Związków Zawodowych (PPS i

kandydatów na radnych następują-|Bund), 5) Żydowskiego Socjalistycz-

cych ugrupowań: 1) Bioku Społecz-|nego Komitetu Wyborczego Poalej-

no-Gospodarczego (BB), 2) Chrześci-|Sjon, 6) LudnościRosyjskiej.

jańskiego Komitetu Wyborczego

28 wypadków dura plamistego

W. czasie od 13 do 19 maja r. b. odry, 3 — róży. 18 — krztušca (1

na terenie Wileńszczyzny zanoto- zakończony zgonem), 4 — zakaże-

wano następujące wypadki zachoro-,nia pologowego (1 śmiertelny), 31 —

wań: 1 wypadek — duru brzuszne-, gruźlicy (4 zakończ. zgonem), 57 —

go, 28 — duru plamistego (w tem 4|jaglicy, 4 — ospy wietrznej, 2

śmiertelne) 11 — płonicy, 8 — bło-|śrypy.

nicy (w tem 1 śmiertelny), 33 e)

Podpalacz sam sobie wymierzył karę.
(Mieszkaniec wsi Turczynowo, gm.| się grupa kobiet i mężczyzn celem

jaźwińskiej, Bol. Kulak, chcąc uzys-, wymierzenia doraźnej kary podpala-

'kać  asekurację, podpalił własny|czowi. Kulak, w obawie samosądu,

dom. Płomienie objęły nietyiko dom|powiesił się na jednem z drzew.

Kulaka, lecz :ównież jego matki,|  Spaliło się 6 domów mieszkal-

siostry i sąsiadów. Na wieść o pod-|nych i 4 zabudowania gospodarskie

paleniu domu przez Kulaka, który, na szkodę 10 wlošcian,

ukrył się w pobliskim lesie, udała

 

Szosa Wilno — NaroczUroczystość K. $. P. !
na ukończeniu.

DZIENMIEMILEBAE!

SPE O RT
Otwarcie sezonu nawigacyjnego Ligi

Morsk. i Kol. w Trokach.

Zarząd oddziału Ligi Morskiej i

Kolonjalnej podaje do wiadomości,

iż w niedzielę o godz. 12-ej odbędzie

się w Trokach otwarcie sezonu na-
wigacyjnego placówki Ligi.

Odjazd do Trok z Wiina, prócz

autobusów komunikacji zwykłej w
razie ich niedostatecznej ilości, od-

będzie się również dodatkowemi au-

tam; ciężarowemi, które odejdą do

Trok o godz, 10-ej i 1030 z Placu

Katedralnego (róg ul. Mostowej).

WOJKOWI WALCZĄ Z KOLEJARZAMI

W najbliższą niedzielę odbędzie się

mecz piłkasski między W. K. 5., a Ogui-

skiem. Dotychczas w tabelce rozgrywek 0-

bie te drużyny posiadają równą ilość pun-

któw, a W. K. S. jedynie tyko przeważa

iepszym stosunkiem bramek, Mecz zapowia-

da się jako sensacja sportowa Wilna.

Spotkanie odbędzie się na boisku 6 p. p.

leg. na Antokolu.

Obie drużyny wystąpią w swoich naj-

lepszych składach, Szkoda tylko, że chory

jest Chowaniec, który nie wyzdrowieje chy-

ba jeszcze do niedzieli, Po tym meczu jeżeli

wygra W.K.S, to jasnem już będzie, że

mistrzostwo stanie się znów zdobyczą woj-

skowych, ale jeżeli wynik będzie remisowy

względnie na niekorzyść W. K. S., to na

ostateczny rezultat rozgrywek o mistrzo-

stwo trzeba będzie czekać aż do jesieni.

р Onegdai w Olkowiczach wpo-| W. czerwcu zostaną ukończone V Lobis AE kyu Wileśeia Draikaoo

wiecie wilejskim odbyla się uroczy- roboty przyOszosyIiii Makibi walczyć Godz Ak praninciii plerwe

stość poświęcenia nowego sztandaru  Kobfluik. Wydział wójewódzki, |... w Lidzie, a druga w Baranowiczach.

tamtejszego Katolickiego Stow. Po- | który ma opiekę nad budową szosy,

poświęcenia dokonał postanowił zakończyć roboty w naj-

temnie,
lek. Aktu
przybyły z Wilna ks. dyr. Franciszek|szybszem
Kafarski w obecności licznego zie-
miaństwa, przedstawicieh K. O. P-u,|Narocza drogę oddać do użytku pu-

delegatów miejscowych  organizacyjj blicznego.
społecznych i licznie zebranej lud- Na przestrzeni około 20 klm.

ności miejscowej. ułożono obecnie doskonałą  na-|
Po poświęceniu ks. dyr. Kafarski

wygłosił dłuższe przemowienie, w
którem nawoływał kobiety katolicz-
ki do mtensywnej pracy nad krze-
wieniem wzniostych ideałów.

Ludność miejscowa i okoliczna
tłumnie przybyła na tę uroczystość.
Ogółem w poświęceniu brało udział
ponad 3.000 osób.

Na zakończenie należy podkre-
šliė, że Katolickie Stow. Polek w
Olkowiczach, znajdując się tuż w
pobliżu granicy bolszewickiej, ma
niewdzięczny tesen do pracy. Mimo
to, zarówno sama organizacja, jak i
jej członkinie, których zrzesza po-
nad 500, pracują wytrwale i inten-
sywnie. \

jakości nie ustępuje najlepszym dro-

gom w Krakowskiem i na Śląsku.

Remont linji telefonicznej
przyczyną pożaru.

szkodę Koniuszewskiego Adama i

Szałkowej Anastazji. Straty wyno-

szą około 4.000 zł. Pożar powstał

od piecyka, umieszczonego na slu-

pie telefonicznym przez 20 Baon

KOP, który remontował linję telefo-

niczną.

Szaleny czyn obłąkanej.
GŁĘBOKIE (Pat). Anna Kwar-

czonek, mieszkanka wsi Horanie, 
 

aby w okresie
| rozpoczynających się wycieczek do

wierzchnię kamienną, która w swej

ŚWIĘCIANY. W m-ku Dukszty

spaliły się 2 domy mieszkalne na

Mecze le nie budzą większego zaciekawie-

|nia sportowego.

MOTOCYKLIŚCI JADĄ DO
BIAŁEGOSTOKU

Jesteśmy w okresie przygotowań tech-

| nicznych przed raidem motocyklowym Wil-

|no — Białystok — Wilno. Raid ten odbę-

| dzie się 2 i 3 czerwca. Trasa wynosi ogó-

podpalenia» domu, w którym sama
mieszka, Korzystając z chwilowej

nieobecności osób razem z nią

mieszkających, zamknęła drzwi i

okna i podpalił» znajdującą się w
łóżku słomę.  Spostrzeżony przez
siostrę sprawczyni ogień zaalarmo-

wał sąsiadów, k:órzy wyłamali okna,
zerwali słomianą strzechę i ogień

ugasili. Kwarczonek Anna dokonała
swego czynu w przystępie obłędu;
jak dochodzenie wykazało, od roku
jest ona umysłowo chora. Zaznaczyć
należy, że ugaszony pożar zagrażał
spaleniu sie całej wsi ze względu na
bliskość innych zabudowań, 

 

łem 526 kilometrów. Raid organizuje Wil

Tow. Cyk. i Mot. wspólnie

W. F.
Raid odbywać się będzie na regular-

ność maszyn podzielonych na "ategorje.

Zapisy do raidu przyjmuje p. T. Kleber

przy ul. Mickiewicza 9 do dnia 28maja.

Zawodnikom, którzy zajmą pierwsze miej-

sca, wręczone zostaną pamiątsowe nagrody

sportowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają

pamiątkowe plakiety motocyklowe.

4

WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU

NARCIARSKIEGO

W lokalu Komendy Policji odbyło się

walne doroczne zebranie wileńskiego Okr.

Zw. Narciarskiego. Na zebranie przybyli

prawie wszyscy delegaci poszczególnych

klubów, z wyjątkiem S. N. WiL T. W. i

Bain K. O. P. w Niemenczynie.

Delegatów powitał prezes dyr. Szwy-

kowski, a po sprawozdaniach wstępującego

zarządu i po dyskusji przystąpiono do wy-

boru nowego zarządu. Na wniusek delegata

S. N. Ogniska K. P. W. przesziś lista nastę-

pująca: prezes dyr. L. Szwykewski, wice-

prezes insp. L. Izydorczyk, kapitan sporto-

wy mjr. St. Kurcz, sekretarz red. J. Nie-

ciecki, skarbnik por. J. Patyra, ref. tury-

styki inz. J. Grabawiecki, gospodarz kpt.

Niepokulczyski; członkowie zarządu: Ki-

siek A., Frank M., Paciulewicz i Rejches.

|Pierwsze zebranie zarządu odhędzie się we

wtorek 29 b. m. o godz. 20 w lokalu Banku

Gospodarstwa Krajowego ul. Sniadeckich 8.

Zarząd zamierza natychmiast przystą-

pić do budowy skoczni narciarskiej z ce-

mentu na Antokolu. Zapewne z okazji

otwarcia skoczni mieć będziemy w sezonie

zimowym jakieś większe, uroczyście zorga-

nizowane zawody warciarskie.

 

L. WOJTKIEWICZ TRENEREM

ZAWODNIKÓW WILENSKICH.

Polski Związek Lekkoatletyczny, biorąc

pod uwagę, że L. Wojtkiewicz kończy w

tym roku C. I. W. F. postanowił zaprosić go

na trenera. Wojtkiewicz został przydzielony

do Wilna na okres dwuch miesięcy (lipiec i

sierpień).

Władze lekkoatletyki wileńskiej za-

mierzają, w porozumieniu oczywiście z

Wojtkiewiczem, czynić starania, by mógł

pozostać w Wilnie na stałe

siła sportowa.

Mecz bokserski Polaków
z Amerykanami.

CHICAGO, (Pat). Wczoraj na
boisku sportowem w Chicago odbył
się mecz bokserski drużyn polskiej i
amerykańskiej. Zwyciężyli Amery-
ikanie w wysokim stosunku 14:2. Za- 
|ków. w Chicago.

Ośrodkiem ,

jalko fachowa :

Z POGRANICZA.
i

Na rzece Džwinie straž graniczna
(łotewska zatopiłą łódź przemytni-
czą, naładowaną towarami pocho-
|dzenia polskiego. Trzech przemyt-

Ruch wydawniczy
Niemiecki olbrzym powietrzny w budowie.

Mimo kryzysu, Niemcy budują w Fried-

richshaten olbrzymi Zeppelin, który ma ob-

sługiwać linię powietrzną Europa — Ame-

ryka. Olbrzym ten mieć będzie 248 m. dłu-

gości, a pod względem urządzeń w niczem

nie będzie ustąpował najnowszym, luksuso-

wym parowcom oceanowym. Nie braknie na

nim nawet salonu dla palaczy. Będzie to

pierwszy wypadek; w którym palenie tyto-

niu będzie dopuszczalne dla podróżnych w

powietrzu. Ciekawą o tem, ilustrowaną ory-

ginalnemi zdjęciami korespondencję przy-

nosi ostatni (21) numer „Ilustracji Polskiej”

W tym samym numerze znajdą Czytelnicy

sporo ciekawych  feljetonów i artykułów,

mnóstwo zdjęć aktualnych z kraju i zagra-

nicy, odcinek powieściowy, nowelę, mody,

humor, stronę młodzieży, rozrywki umysło-

we it. d.
„Iustrację Polską“

wszystkich  kolporterow

„Dziennika Wileńskiego",

stowa 1.

nabywać można u

i w administracji

Wilno, ul. Mo-

 

Wyniki poszczególnych spotkań
są następujące: Rotholca zwyciężył
Urso, Rogalski u!egł Belliniemu, Kai-

Sipińskiego zwyciężył _ Kenneally,
Misiewicza zwyciężył Ferrar, Maj.
chrzycki uległ Caserio, Karpińskiego
zwyciężył Soldati a Piłata pokonał
Thomas. Decyzj+ sędziów, przyzna-
jąca zwycięstwo drużynie amerykań.
skiej, spotkała się ze sprzeciwem
obecnych na 'rybunach Polaków,
uważających ją za krzywdzącą w
stosunku do Misiewicza i Majchrzy-
ckiego. Polacy walczyli do ostatniej
chwili z odwagą i uporem, co wywo-
łało dobre wrażenie wśród widzów.
Prasa amerykańska z uznaniem wy-
raża się o polskich bokserach.

Zwycięstwo Jędrzejowskiej
w Paryżu.

PARYŻ (Pat), We czwartek w
międzynarodowym turnieju teniso-
wym. Francji Jędrzejowska odniosła
pierwsze zwycięstwo, bijąc Włoszkę
Luzatti 6:4 i 6:3.

 
Fantastyczny wynik.

CHICAGO (Pat). Amerykanin
wodom przyglądało się około 25 tys.| iekkoatleta Torrence uzyskał w tych
iwidzów, w tem bardzo wielu Pola-| dniach w pchnięciu kulą fantastycz-

ny wynik, a mianowicie 17 m, 19 cm.

nar został pokonany przez Bettlowa,,

 

Łetysze zatopili łódź przemytniczą.
ników, w tem jednego obywatela
polskiego, niejakiego Bozysewicza,
strażnicy wydobyli z rzeki i zatrzy-
mali,

 

Kto wygrał na loterii?
W -zternastym dniu ciągnienia 4-ej kla-

sy 29-ej polskiej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery następujące:

Zł. 15.00. — 36578.
ZłŁ 10.000 — 52419 54433.

ZŁ. 5.000 — 43479.
ZŁ 2.000 — 9187 10209 25280 25702

26328 27076 34911 45048 64120 79144 Sožii
92306 96966 111513 114069 127473 150857

162062.
Zł. 1.000 — 2410 3308 4462 10671 1010

11541 15938 24645 24704 24864 26067 29:48
34431 39340 40883 50052 51330 54640 55472

56460 59416 70006 72754 73439 73798 40591
90943 98490 99172 108937 111518. 1i4.05

125435 127615 132602 139118 146013 14941:

160701 167536.

Ciąśnienie popołudniowe.
Zł. 10.000 42854 57743 107213.
ZŁ. 5.000 — 73475 96391.
ZŁ 2.000 — 3164 56352 -67804

101577 100873 110450 111394 147902.
ZŁ 1.000 — 16116 16984 18048 24256

32845 36614 42541 47026 55368 56145 51272
57776 71696 73863 81121 89091 99809

106370 110501 115283 115390 115681
144290 152246 159684 161167 167773.

WARSZAWA. (Pat). Dziś w ostatn'm
dniu ciągnienia IV klasy 29-ej Polskiej i.:-
terji Państwowej główna wygrana w kwv:ie
1 miljona złotych padła na Nr. 30290. los
był sprzedany w jednej z kolektur w Ł: dzi.

ZŁ. 10.000 — 2.103, 161.754.

77326

 

    

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Gieida. Wa:uty:

Belgja 123,80—124,11—123,49. Bealin 208,25

—208,77—207,73. Gdańsk 172,70 —173,13—

172,27. _ Holandja 359,10 —360,00—358,20.

Kopenhaga 120,25— 120,85—119,65 Londyn

26,91—27,04—26,78 Nowy Jork kabel 5,2925

—5,3225—5,2625. Paryż 34,9550—35,04—

34,87, Praga 22,05—22,10—22,00. Stokholm

138,85—139,55—138.15. Szwajcarja 172,27—

172,70—171,84. Włochy 45,05—45,17—44,93,

Tendencja niejednolita.

Dołar w obr. pryw. 5,2625

Rubel: za 5-ki 4,60; za 10-ki 4,62.

Akcje: Bank Polski 86—84,50. Lilpop
11,50. Starachowice 10,50—10,60—10,55. —

Tendencja niejednolita.

Pap.ery procentowe: Budcwiana 44,75.

5 proc. konwersyjna 66. 5 prac. kolejowa

58,50—58,75. Dolarowa 76,50—76,/5. Pre-

mjowa 53. Stabilizacyjna 66,50—66,38;
drobne 66,63—66,50. 4 i pėt proc. L. Z.

ziemskie 49. Tendcneja dla pożyczek i dla |

listów mocniejsza.

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 75. Dillonowska 86. Stabilizac.
110,25. Warszawska 65,50. Śląska 67.

s
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KINO-REWJA

„COLOSSEUM“

„SiłvwviaSidney
O©dmeęt Ulicy»
gram: Badatki dżwiękowai najnowszy „Fox" (AWAGA: Tylko

Bzi$ najnowszy I największy film
z życia m
z tego pi

Poezatem Wspaniały Mi
tmi przebój Warszawy. Polski Mazur w wykon. baletu I artystów testrów Warszawskich

w nowym

wiełkim
tryamfia

Film, który wzbudził powszechne zalateresowazia.
Wyświetla się ebecals z rakordowam dzeniem

mach Tfew-Yorku, Faryża I Londy! e-
maszym ekranie ce tydzień najświeższy tyqodnik

z nejnewszemi wydarzeniamei za tydzień bleżąsy).

KOLGSALNY TRIUMF. Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze dziś.

Bziś. Wielka uezta dla melomanów. Słynny na cały Świat fenomenainy śplawak na miarę Carusa i Klapury

Józef SZMIDT mstzj es" wiapekske SWIAT NALEZY de CIEBIE
Głąboka truść, wzruszająca melodylna muzyka, cucawae krajebrazy. Film mówiony I śpiewany po niemiecku

Mad program Atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 I 1015.

       

MOTTO: Czy kobleis może zapemnieć zwój pierwszy pocałunek?

miksas“ (Rendez-Vous w Wiedniu
W roll areyksięcia Rudolfa v. Mabsburg JOHM BARRYMORE | niczapomn. bohaterka „Kawalkady" DIANA

WYNYARD. Czarewne walce Wiedeńskie | romanso eygafskie. Przepych wystawy.

- Mad progr. Atrakcje. Seause 0 4, 6, 8 ! 10,15.

€adzoziemskiejэн Legion śmierci»
Film e fenomenalnej obsadzia gwiazd. Niezwykłe przygody. Porywająca tempo.

rogram: Chėr Bana wa własnym repert. po pewrocia z wyaleczki de Resji Sowieakiej. Gsta-
‚ „Latojąea erklestra” oraz osta-

WKRÓTCE.
SENSACJA BNIAI! Wielki
remaatyazny fllta o miłości

  

  

tnie nowości świata Seanse 4, 6, 8 i 10,15.

Dziś„ss. Martwy Dom
areydziałe eparte ua pamiętnikach głośnego pisarza W. Dosiojawskiego ilustrujące działalność

Jaka

| iai į

Powóz (Faaten)
na wiejskie dreg! da
sprzedania zł. 609 Kal-
waryjska Nr. 9 m 14.
Biszawski. 617

Kupię bryczką
jadnokenną. resorową
lub lisijkę. Zgłoszenia:
Słowackiago 16 m. 2

 

 

Młeda
osoba poszukuje pracy
do wszystkiego lab do
dzieęl. UI. Dominikańska
16—11. 627

PRACY wožnego, goń-
ca, dozorcy szukam za
skromnem  wynagrodze-
niem i dozgonną wdzię-
czność, Jestem dobrze
piśmienny, zdolny, ucz-
ciwy i posłuszny. Refe-
rencje i świadectwa po-
siadam.  Zauł. Listopa-
dowy b Nr 8 m.
A. Bożyczek.

 

FTYYYYTYYRYTTYYYYTTYTEYFTJ

do pzejenta.—To oznaka
starości.
— leż panie dokto=

rze. Przecie moja pras
wa ręka ma tyleż lat, co
1! lewa, a nie cierpnie.

Młody człowiek,
znajdujący się w bardzo
krytycznych warunkach
materjalnych, poszukuje
prawy w mieście lub na
wsi, zsznajomiony z pra-
eą biurową, pisze na ma-
szynie, z chęcią przyj-
mie każda oflerowane
zajęcie. Oferty proszę
kierować do ręd. t. gaz.
pod „R.* albo Krzywe
Koło 27--3. —2 gr

MŁODY CZŁOWIEK
poszukuje pracy gońca,
woźnego, portjera i t. p.

  

įMieszkaniaį
|| pokoje
Mieszkanie dia melej
redziny, mogące zastą:
pić letnisko, wolne od
podatku lekalewege: 3
pok. z kuehnią b. ełepie,
suche, słoneczne. Eie-
ktryszność,  piwniga, I
pralaia z wamną Soke
la Ż0 (Zwierzyniec—-za
ke ścielem). 624—1
—
1 lub 2 pokeje z uży-
walnością knehni do wy-
najęcia. Suche, słonecz-
ne, jasne. Najchętniej
śln samotnych lub eraa-
rytów. Wiademość, Wi-
leńska 10 (w sklepie
spożywczym).

z balkonem, wygedy,
bez mebli do wynajecia

 

|  — Ciecia ealowala ke-
lita i.

— | co?
— | kot zdeehi.

LL i ZagLziż SĘ

Peszuku'ę posady go
spodyni. Zaam się na go-
spedarstwia domowem,
kushai, padwórzowem,
hedowli drobiu | bydła,
najchętniej na płebanję
Poezta Suderwa, pow.
WII. - Trecki  Mishalina
Bi .ńska. 2

 

Peszukują  wychewo-
wezyni (pożądana fre-
blowska metodo) Swla-
dectwa konieczna. Zgła-
szać się: Mickiewicza
35—7 (ed 8—11 i 4—6p>

 

— ©О czem (mówił pe-
seł?
— O kryzysie.
— A eo mówił?
— Ža jest bardzo

przeciwny.

Wykwaliłikowana — wy-
chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met.,
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer, umie szyć, wyma-
gania skromne. Ul Ta-
tarska 12 m. 13, od 2
do 5. gr.—2

 

Osoba w średnim wieku
(pe 40-ce) samotna, ła-
godnego  uspesobienia,
bezwzględsie  uexciwz,
poszmvuje posady go-
spodyni, kucharki. Wy:
magania skromn Po-   
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PERKUSY

GEORGES HOFFMANN.

/Fabrykanci złota.
) Przekład autoryzowany z francuskiego i

— Akumu'atory wyczerpane—odezwal się jeden głos. Drugi od-

powiedział mu przekleństwem Drzwiczki otworzyły się, któryś wysko-

czył i Bruno zorjentował się, że próbował zakręcić korbę.

— A przecież wcale nie jest taki zimny... — podjął glos z wnętrza

wozu.
Słuchać było otwieranie nakrywy. х

— Tu jest wszystko w porządku — mruknął głos Scholza — ale

nie daje iskry...
Znowa dał się słyszeć zgrzyt korby, a potem przekleństwo.

Bruno zatrząsł się ze śmiechu. Oczywiście bez szczegółowego zba-

dania zapłonu nie przyjdzie nigdy mechanikowi do głowy, że ktoś mógł

mu ściąguąć węgielek z maśneta...

Po dziesięciominutowych wysiłkach Scholz zrezygnował:

— Nis da się nic zrobić... Wóz jest popsuty, a ric tu nie widać...

—_ Trzeba zawiadomić szefa — odezwał się człowiek siedzący

bez ruchu w wozie...
— A to się naklnie — stęknął Niemiec.

I Bruno zobaczył obydwu pary nóg wracających na ganek. Teraz

zauważył, że jeden mężczyzn — nie Scholz, tylko ten drugi — lekko

kulał, Zamknęli za sobą drzwi. M

Wtedy dziennikarz uznał swą pozycję na niezbyt bezpieczną, wy-

sunął się więc z ukrycia, cicho przeszedł przez dziedziniec i znikł w

ciemnościach koło ganku.

40)

* .

 

Wydawca: ALENSANDER ZWIERZYŃSKI—

konspiracyjną w dawnej €arskiej rosji. Wytwórnia Sowkino Moskwa. Wykonawcy najwybitalejsi
artyści scen moskiewskich

Na sęenie: BODATKI REWJOWE p. t: „DO GÓRY NOGAMI" oraz aktówka „BDjabał nie żona”.
CENY 05 25 GROSZY.

 

Drakarmia A, Źwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. I.

 Bjagnoza,

! — Wise psnu cierpnie
| lewa ręka?—mówi lekarz

 
unieważnia się.

> W chwili, kiedy w salonie pałacu w Vanchy zgasła elektryczność
i rozległy .ę strzały, pan Lebon wyciągnął rewolwer, nie mając jednak
zamiaru strzelać pociemku. Ale momentalnie otrzymał potężne ude-
rzenie gurzowej pałki w tył głowy i osunął się na podłogę, obezwład-
niony straszliwym bólem.

Kiedy się ocnął, siedział w tymże salonie na fotelu. Ręce miał za-
kute w przepisowe kajdanki, połączone stalowym łańcuszkiem z meta-
lowem kóżniein, obejmującem kostkę prawej ręki.
W drusm końcu salonu Jacques w takim samym stanie niemocy rzu-

cał wściekie spojrzenia na prawo i na lewo. Prawy rękaw marynarki

miał wyrwany i fałszywa Asirid z ostrożnością zawodowej pielęgniarki

i afektowaną troskliwością kończyła nakładać mu opatrunek koło ra-

mienia,
—Kula nie naruszyła kości, a ponieważ rana jest dobrze zdezynie-

kowana, iadnych komplikacyj nie trzeba się obawiać, W każdym razie

przez dłuższy czas należy unikać zbyt gwałtownych ruchów, prawda?

Jacques nie odpowiedział, ale oczy jego ciskały na dziewczynę

pioruny bezsilnej wściekłości.
(W tej chwili otworzono drzwi od westybulu i ktoś wszed4 szybko.

Był to Biumenthal. Zbliżył sie pośpiesznie do pana Lebon.
— Jesiem szczęśliwy, kochany baronie — powiedział swym jowjal-

nym głosem — że pana omdlenie było krótkotrwate... Rozumiem, że w
pańskim w'eku nie ma się już odporności człowiek: dwudziestoletniego,
ale też był pan szalenie niero*ważny...

Wobec milczenia pana i.ebon ciągnął dalej:
— Po tym małym incydencie miałem krótką konferencję ze swymi

wspólnikami. Użyłem całego mego wpływu, aby powstrzymać ich groźne

zapędy — chcieli bowiem pana odrazu schować w lochach tego pałacu...

Cóż! Żyw: chłopcy, trochę,dzicy. a przyjaciel pański — tu pokazał Jac-

ques'a — zanim uległ, dwóch tak strasznie potłukł, że o mało nie wy:
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Waulawa Wągrowskiego
 

Zgodzi się na b. malewynagr. Posiada świa-| SIerskowskiego R pał.) 625 — =re Je,
dectwa poważnej insty- Z a
tucji Sawicz 13 m. 17. Kucharz samotny poszu-| Faliksowa._622—1; :
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— Był pan na wiecu?
— Byłam.

„Dz.  j któreś dziecko.
— No?

| zionęli ducza. Pozwoli pan, że, po tem co zaszło wyrażę pewne wątpli-
| wości co uo pana tożsamości 1 zanim podejmiemy 1ozmowę w miejscu,
w którem „rzerwała nam pańska zbyt porywcza śwardja, pragnąłbym
się upewn <, kim panvjest...

— Pioszę — odpowiedział spokojnie pan Lebon, — Mój paszport
dyplomatyczny musi być w lewej kieszeni zakietu.

Blumenthal uśmiechnął się:
— Nie, w kieszeni niema żadnego papieru, pozwalającego na stwier-

dzenie pana teżsamości. Zresztą żakiet pana nosi etykietę krawca pa-
ryskiego ' wydaje mi się zdumiewające, że dyplomata niemiecki...

— Ubiere się w Paryżu?
— Nie, ale że ubiera się u małego krawca paryskiego. Gdyby ba-

ron von Hoerting poświęcił swe uczucia narodowe na rzecz dobrego gu-
stu, kazałby robić sobie garnitury w wielkim zakładzie krawieckim na
Champs - Elysćes.. albo Ffaubouurg Saint-Honcrė. W każdym razie mu-
szę sprawdzić w delegacji niemieckiej, kim pan jest, a pan, kochany ba-
ronie, jest zbyt rozsądny na to, aby miała pana zdziwić ta eiementarna
ostrożność, po tem co zaszło.

— Bardzo proszę — rzekł
chciał zyskać na czasie,

— Niestety rozmównica telefoniczna w Vanchy jest nieczynna od
siódmej wieczorem, a Ponthieu six odmawia nam posłuszeństwa, z pos.
/wodów zapewne niezupełnie nieznanych panu i jego przyjaciołom. Trze-
ba więc zaczekać do jutra i będę musiał ofiarować panu i temu potęž-

pan Lebon, który przedewszystkiem

ną gościnę...
— Bezpieczną dla pana...
Blumentkal ukłonił się grzecznie.
— Niech i tak będzie... Może więc panowie ze :hcą się za mną udać.

(D. c a.)

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ.‚

nemu dżentelmenowi trochę prozaiczną, ale w każdym razie bezpiecz=-
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