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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 80,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłlm. przed tekstem | w tekście (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 23 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca © 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dewolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy

Czy domyślacie się co będzie 7 kwietnia?
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wieku
Wyprowadzenie zwłok z domu

10 marca b. r. o gocz 2ej pp.
Zawiadamiając o powyższy:

ostatniej posługi

JULJUSZ KIETZ
Członek Cechu Rzeźnków I Wędiiniarzy w Wilnie

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dnlu 81-34 r. w
lat 69,
żałoby przy ul. Tyzenhsuzowskiej

Nr. 15 do Kapliey Ewang -Augsbursxieį (M Pohulanka) nastąpi w dn.

ch smutnych obrzędach wzywa
wszystkich członsów do gremjielaego wzięcia udziału w eddeniu

Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Wiini=.

 

Kto chce mile spędzić wieczór
niech wybierze się na

w sali Stow. Techników, ul. Wiieńska 33
Czysty dochód użyty będzie na bie.nych il Oadz. T-wa Fiń Miłos. Sw. Win-

| w niedzielę, dnia 11-go marca r. b. o godz. 19 (7 w.)

| <entego a Paulo. — Cena biletu Zł, 2 — włącznie z kawą, na > zaprasza

z 5 е
Na posiedzeniu Sejmu w czwar-

tek długą dyskusję wywołał projekt
noweli do ustawy przemysłowej, a

następnie ustawa przeciwpożarowa,
przewidująca przymusowe powoły-
wanie ludności do straży pożarnycn.

Śród innych spraw znalazła się
interpelacja Klubu Narodowego w

sprawie głośnych zajść na wiecu

przedwyborczym 22 list, 1933 r. w
Poznaniu w sali „Belwederu“.
Narodowy, niezadowolony z odpo-
wiedzi ministra spraw wewn. na in-
terpelację, zażądał dyskusji nad nią

w Sejmie. Potrzebę dyskusji uzasa-

dniał pos. Winiarski, dowodząc, iż

odpowiedź rządu przedstawia spra-
wę niezgodnie z rzeczywistym sta-
mem rzeczy, MWiniosek o otwarcie
dyskusji odrzucony został jednak
głosami klubu B. B.

MW końcu Sejm przystąpił do
pierwszego czytania

projektu ustawy
o peinomocnictwach

dla Prezydenta Rzplitej do wydawa-
nia rozporządzeń z mocą ustawy.

W, imieniu Klubu Narodowego

Grupa wierzycieli
Ks. Eustachego SAPIEHY
zaprasza wszystkich jego wierzycieli przybyć dn. 16 merca

© godz. 19 do Warszawy na ul. Zielną 31 m. 7 do adw. Po-

nikwickiego, tel. 671-65 celem omówienia sprawy realizacji

swoich należności.

Klub |

     8 1

CZARNĄ KAWĘ—KONCERT
b. urozmaicony) BRIDGE  ZĄ0.
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sesji, dosiownie w ostatniej godzinie

wydawano dekrety z mocą ustawy,

których termin wejścia w życie byt
oznaczony na kilka miesięcy na-

(przód, nieraz jakby na urągowisko

|lw środku sesji Sejmu. Zresztą sesja

|Sejmu jest corocznie odraczana na

| miesięc, a więc byłby czas na pracę

justawodawczą. Uciekanie się „do

|pełnomocniciw: jest wyrązem świa-

domego lekceważenia pariamentu i

celowego unikania wszelkiej kontro-

li. Takie pełnomocnictwa nieograni-

czone uchwalić może tyiko taka

większość, która niema szacunku dla

urzędu, jaki sprawuje i dla siebie

samej. Stałe udzielanie rządowi nie-

ograniczonych pełnomocnictw na

2/3 roku łamie równowagę władz,

ośmiesza właściwe wiadze prawo-

dawcze, a krajowi przynosi szkodę.

Dzisiejsza wyższa biurokracja w Pol-

sce nie celuje doświadczeniem i wie-

"jdzą, to też nieskontrolowane przez

|parlament dekrety wykazują stale

| mnóstwo błędów. Przedewszystkiem|

|zaš nie mamy zaufania do całego

|systemu dzisiejszych rządów i ludzi.

|Klub narodowy oświadcza się sta-

 

|MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

PARYŻ. (Pat). Dziś odbyło się w
Paryżu posiedzenie rady międzyna-
rodowej izby handlowej. Przedmio-
tem obrad były sprawy stabilizacji
walutowej oraz przedsięwzięcie akcji
w celu usunięcia a przynajmniej
złagodzenia istniejących przeszkód
w rozwoju międzynarodowej wymia-
ny gospodarczej.
W obszernej, umotywowanej re-

zolucji uznaje konieczność  jaknaj-
rychlejszego przeprowadzenia w
skali międzynarudowej stabilizacji
walutowej jako nieodzownego wa-
runku dla poprawy ogólnej sytuacji
gospoderczej w świecie.

LONDYN. (Pat). Wczorajsze wy-
bory do rady miejskiej Londynu przy
niosły wielkie zwycięstwo Labour
Party, Według dotychczasowego
znanego wyniku, wybrano 61 labou-
rzystów, 37 konserwatystów. Libe-
rali ponieśli porażkę. Prawdopodob-

LONDYN (Pat. W wyborach
municypalnych w hrabstwie londyń-
skiem konserwatyści otrzymali 55
mandatów, labourzyści 69, a liberali

OSTATNIE CHWILE STAWI-
SKIEGO.

ZEZNANIA KOMISARZA
THOMEGO.

PARYŻ. (Pat). Śledcza komisja
parlamentarna, badająca sprawę
oszustw Stawiskiego, przesłuchała
wczoraj b. dyrektora bezpieczeń-
stwa Thomego, który oświadczył, że
po raz pierwszy spotkał się z na-
zwiskiem Stawiskiego w notatce pra
sowej we wrześniu ub. r. i natych-
iniast zwrócił się do preiektury poli-
cji o zarządzenie dyskretnego śle-
dztwa, gdyż w sprawę oprócz Sta-
wiskiego zamieszany był dep. Gar-
rat. Dalej świadek opowiada o szcze-
gółach aresztowania oszusta w willi
Chamonix, Thome zaznacza, że u-
rząd bezpieczeństwa * polecił swym 

WALUTOWO-GOSPODARCZA W PARYŻU.|
Sprawa usunięcia przeszkód w

międzynarodowym obrocie towaro-
wym odesłana została do specjalnej

 

Churchill przeciwke z

LONDYN. (Pat). W toku wczoraj-

 

W Anglji zaczynają rozumieć
niebezpieczeństwo.

brojeniom niemieckim.

rządców niemieckich znajdą się
komisji, celem uzgodnienia wale: |szej debaty w Izbie Gmin nad budże- |środki, które mogą zagrozić Londy-
sków w myśl deklaracji poszczegól tem lotnictwa Churchill wystąpił z nowi, Zdaniem mówcy, dzień ten nie
nych komitetów narodowych.

Polski punkt widzenia przedsta- rzady niemieckiego, zarzucając mu |
wil prezes komitetu narodowego
polsk. międzynarodowej izby han-
dlowej Bogusław Herse.

Ze strony polskiej w posiedzeniu
brałi również udział dyr. Rasiński i
Henryk Stebelski, dyr. polsk. mię-
dzynarodowej  lzby handlowej w
Paryżu.

 

Porażka konserwarystów angielskich
pwzy wyborach municypalnych w Londynie.

nie w nowej radzie miejskiej labou-
rzyści posiadać będą do 75 manda-
tów, rozporządzać więc będą abso-
lutną większością. Dotychczasowa
rada miejska składała się z 83 rad-
'nych konserwatystów, 35 labourzy-
'stów i 6 liberałów.

OSTATECZNY WYNIK.

nie otrzymali ani jedneśo mandatu.
Konserwatyści w porównaniu z po-
przedniemi wyborami stracili 29,
„liberali 6 a labourzyšci 1 mandat.

nie pod adresem władz. „Swiadek
twierdzi dalej, że Gerrat nigdy nie
interwenjował u niego w tej sprawie.

Następnie świadek zaznacza, że
nie otrzymał żadnego raportu. w
sprawie aiery szpiegowskiej, w jaką
miał być wmieszany Stawiski. Urzę-
dowi bezpieczeństwa polecono po-
szukiwanie Stawiskiego w dniu 25
grudnia ub. r. W, tym czasie nie zda-
(wano sobie jeszcze sprawy z roz-
miarów aiery Stawiskiego.

Thome nie był bliżej poinformo-
wany o tem, że Stawiski subwencjo-
nował dzienniki, Na zapytanie, czy
'Thome wiedział o tem, że sekreta-
rzem redakcji dziennika „„Volonte'*
jest były kryminalista, ktorego syn
pracuje w urzędzie bezpieczeństwa,
świadek oświadczył, że nic o tem |jfunkcjonarjuszom, mającym  prze-

| działać przezornie, Według zeznań!
jświadka, kierujący aresztowaniem!
| komisarz Charpantier przed wej-

prowadzić aresztowanie Stawiskiego |
nie wiedział. й
SKRYTKA I KLEJNOTY STA-

WISKIEGO.
PARYŻ (Pat). W. miejscowości

Saint Tropez wykryto w iilji tamtej-

|śwałtownem oskarżeniem obecnego

przygotowywania do ойу  po-
| wietrznej. Churchill twierdzi, że mi-
sja Edena nie powiodła się i że wo-

‚ Бес tego rząd powinien myśleć obec-
jnie o bezpieczeństwie Wielkiej Bry-
įtanji, Churchill wypowiedział się za
|rozbudową traktatowych gwarancyj
bezpieczeństwa oraz za wzmocnie-
niem lotnictwa angielskiego, ostrze-
śając rząd, by nie polegał na pomocy
francuskiego lotnictwa przy obronie
jbrzegów Wielkiej Brytanji. Mówca
joświadczył, że z przerażeniem ocze-
|kuje dnia kiedy w rękach obecnych

Wrzenie rewoluc
PARYŻ, (Pat). Z Madrytu dono-

szą: Ruch rewolucyjny w Hiszp:nji
wzmaga się.
W okolicy Madrytu wybuchły

dwie bomby o dużej sile wybuchu,

RARELRLA

PARYŻ (Pat). Na dzisiejszem
plenarnem posiedzeniu izby deputo- 
 

W oparach afery Stawiskiego.
Prace parlamentarnej komisji śledczej.

REWIZJE w BANKACH —
MILJONOWE CZEKI.

PARYŻ. (Pat). Wczoraj dokonano
rewizji w kilku bankach francuskich,
gdzie znaleziono 400 kiliia czeków
„Stawiskiego na sumę około i0 miljo-
nów iranków, Wiczoraj po południu
w Bayonne po przesłuchaniu zamie-
szanego w aierę oszukańczą -Stawi-
skiego Desbrosses'a aresztowano go
i osadzono w więzieniu bajońskiem.

OBROŃCA WSPÓLNIKÓW STA-
WISKIEGO RZUCIŁ SIĘ DO SE-

KWANY.
PARYŻ (Pat). Usiłowanie popeł-

nienia samobójstwa przeż jednego z
najstynniejszych adwokatów parys-
kich Raymonda Huberta wywolaio
ogromne wrażenie zarówno wśród
cztonków. palestry jak i'wsród sze-
rokich kół społeczeństwa,

Hubert był obrońcą wspólników
Stawiskiego — Romagnino i Gui-
baud-Ribaud,

| jestdaleki.
WĄ zakończeniu przemówienia

|AZ wezwał Baldwina do podję-
|cia skutecznego programu obrony
| Wielkiej Brytanji.

Odpowiadając na ło weżwanie,
wicepremier Baldwin na wstępie za-
znaczył, jakoby misja Edena nie po-
wiodła się. Dalej zaznaczył, że acz-
kolwiek trudno zrozumieć pobudki,
dla których rząd niemiecki wysuwa
tak wygórowane żądanie zbrojeń po-
wietrznych, to jednak mówca nie
wątpi, że obawa przed atakiem lot-
niczym jest i w Berlinie również
szczera.

e ® ее

yjne w Hiszpanji.
które zburzyły trasformator elek-
tryczny. W Walencji ruch strajko-
wy ogarnia coraz szersze koła ro-
botników. 
 

Nowy skandal we Francji.
wanych ożywioną debatę wywołało
poruszenie przez dziennik socjali- |
styczny „Populaire* sprawy fundu-
szów reklamowych paryskiego t-wa
kolei podziemnych, zwanego metro.
Fundusze te miały być użyie na agi-
tację wyborczą dla grupy byłego
premjera Tardieu.

W. dyskusji dep. socjalistyczny
Jardel twierdził, że dyrektor metra
miał się ubiegać w ministerstwie o
odroczenie wyznaczonych  podat-
ków i mówca socjalistyczny zapytu-
je, czy dyrektor metra dobił targu,
czy też zapłacił podatki?

Po przemówieniu kilku mówców
minister Marchandau oświadczył, że
© ile zostanie wszczęte dochodzenie
w tej sprawie, będzie zawsze do dys-
pozycji izby.

Minister spraw wewn. Sarraut
zapowiedział, że każe przeprowadzić
dochodzenie w tej sprawie a mini-
ster sprawiedliwości polecił wyto-
czyć prokuratorowi śledztwo wspra-
wie sygnalizowanych nadużyć, Izba
przyjęła to oklaskami,

Kłopoty Francji
z cudzoziemcami.

nansową Izby Deputowanych prze-
mawiał wczoraj minister pracy

 
PARYŻ. (Pat). Przed' komisją ti- |||

pó, Smar złożyć śdet. kia bios przeciwko udzieleniu rządo-|
Marquet, motywując projekt ustawy

Trzeci raz zkolei rząd wnosi
przedłożenie ustawowe o całkowi-
tem peinomocnictwie
czem dla siebie na czas między zwy-

czajnemi sesjami Sejmu, Jest to za-

powiedź rządzenia dekretami, Całe

życie społeczne, kulturalne, gospo-

darcze wraz ze sprawami waluto-

wemi ma być regulowane przez sze-

ustawodaw- |

|wi tych pełnomocnictw.

Po. przemówieniach jeszcze kilku

posłów z opozycji lewicowejprojekt

ustawy przesłano do komisji prawni-

czej.

Na wczorajszem posiedzeniu Sej-

mu załatwiono w trzeciem czytaniu

nowelę -do prawa przemysłowego,

| ściem do pokoju, $dzie znajdował się szej Credit Lyonais skrytkę Stawis-
Stawiski, zapukał do drzwi, poczem | kiego, która będzie otwarta w dniu
usłyszał słowa: „Proszę wejść”. Ko-, dzisiejszym.
misarz powiedział wówczas do towa: Specjalna komisja z komisarzem
|rzyszących mu inspektorów: „O-|Bony na czele zasekwestrowała dziś
twórzcie”. W. tejże chwili rozległ się|w Orleanie klejnoty należące do
strzał, Samobójstwo  Stawiskiego, Stawiskiego a zastawione przez
wywołało w urzędzie bezpieczeń- Hayotte'a «w tamtejszym /zakładzie
stwa wielkie przygnębienie, gdyż zastawhiczymnakwotę 200.000 irs.

 
reg miesięcy za pomocą dekretów.

Uzasadnienie powołuje się jedynie
na ogólną niepomyślną sytuację w
państwie, wymagającą możności

szybkiego i skutecznego działania
drogą aktów ustawowych. Doświad-

czenie lat poprzednich uczy nas, że
główną przyczyną szybkiego działa-
mia > na podstawie Poz:
mictw była zbliżająca się sesja Sej- "i

mu.BioBoka świadkami, dzić zapomocą bonów jałmu

że tuż przed. otwarciem zwyczajnej źniczych „Caritasu

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę dnia 11 b. m. w sali własnej przy ul. Orzeszkowej 11 o go-

dzinie 12,30

Sekcja Rzemieślnicza przy Stronnictwie Narodowem
zwołuje

'WIEC RZEMIESLNICZY
z udziałem posła FRANCISZKA GÓRCZAKA
i senażora WŁADYSŁAWA DOBRZYNSKIEGO

starszych cechu szewckiego

projekt ustawy o izbach lekarskich,

wreszcie dłuższą dyskusją wywołał

projekt ustawy o ordynacji podat-

kowej.

PTT Lia

Nałskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa- 

 

wieczorem o godzinie 5,30

ZGROMADZENIE PUBLICZNE «MŁODYCH»
na którem poseł ZBIGNIEW STYPUŁKOWSKI

przypuszczano,

Charakterystycznem jest, że pra-|
sa sanacyjna naogół ograniczyła się

do krótkich komunikatów w sprawie

sławetnej narady premjerów rządów

pomajowych, o której pisaliśmy
onegdaj.
Wyjątek stanowi jedynie „„lustro-

wany. Kurjer Codzienny”, który wi-
docznie na własną odpowiedzialność
uchyla rąbka zasłony, zapewniając,

że jednak chodziło o sprawę konsty-

tucji, „uchwalonej* przez. BBWR. na
„| „historycznem* „posiedzeniu. sejmo-

wem. z dn. 26 stycznia.
Według naszych informacyj, sprawa.

Konstytucji była istotnie głównym przed-

miotem narady. P. marsz. Piłsudski zako-

munikował, mianowicie, zebranym swój po”

gląd na poszczególne zagadnienia konstytu-

cyjne nie w formie jakichś punktów spre-

cyzowanych, ale w postaci jak sam miał to

określić, „rzutów myślowych': Szereg tych

„rzutów' odbiega podobno znacznie od

słynnych „tez” p. «Cara, „przeprowadzo- łosi sprawozdanie poselskie

orazwygłoszonybadrie referat zbiorowy p t.: List Pasterski.

Wstęp wolny.
  nych” w dniu 26 stycznia z tak błyskawicz-

Wstęp wolny.1a- prostotą,

że nastąpi oskarże- Klejnoty mają wartość irs. 1.200.000.

UT TRS iSAO LN RI aEROA RI IAALITTERALBA

Po naradzie w Belwederze.
Odpowiednia przeróbka projektu B.B.

WR. ma być dokonana w Senacie raczej
na sesji jesiennej, niż na sesji nadzwyczaj-

nej.

Jeżeli wiadomości powyższe są
dokładne, to wynikałoby z tego, jak
pisze „Robotnik“, že

kierownicy klubu BBWR. puścili się w

dn. 26 stycznia na wody głębokie ra własne

— że tak powiemy — ryzyko. „Spontanicz-
ne' manifestacje ludności, „spontaniczne”
wywieszenie chorągwi, entuzjastyczne wy-

buchy „Kurjera Porannego", „Slowa“ wileń-
skiego („Gazeta Polska”, jak przystało na
organ uroczysty, była stateczna i stosunko-

wo powściągliwa) wszystko to okazało się

przedwczesne a nawet zgoła nie na miejscu.

Próba „samodzielnego pływania” powiodła
się... mie bardzo.

P. Bartel na Zamku.
Jak się dowiadujemy, b. pre-

mjer "Bartel przyjęty był 8 bm.
przez p. "Prezydenta na Zamku.
Rozmowa trwała czas dłuższy.

W, dniu wczorajszym został za-
wezwany przez sędziego sledczego
na  przesiuchanie. Przesłuchanie
trwało kilka godzin. Przypuszczal-
nie chodziio o ukryte dokumenty
oskarżonych. Sędzia twierdził, że
dokumenty mają się znajdować w
|rękach obrońcy.

Po przesłuchaniu Hubert wyszedi
mocno zdenerwowany, a w dniu
dzisiejszym, idąc w towarzystwie
swego sekretarza przez most na Se-
kwanie, rzucił się w nurty rzeki.
Uratowanego przez połicję rzeczną
odwieziono do kliniki, zachodzi bo-
wiem obawa, iż nabawił się on za-
palenia płuc.

Dzienniki szeroko komentują tea
wypadek i gubią się w domysiach,
co. było jego powodem.

MASONERJĘ i POLICJĘ OSKAR-
ŻAJĄ O ZAMORDOWANIE RAD-

CY PRINCE'A.
PARYŻ (Pat). Prasa zdradza du-

że zdenerwowanie z powodu niewy-
krycia dotychczas. morderców radcy
Prince'a. M, in. Daudet poświęca
tej sprawie artykuł w „Action Fran-
caise'”, pełen inwektyw pod adresem
policji i urzędników oraz twierdzi,
że zamordowanie Prince'a jest nie-
wątpliwie zbrodnią dokonaną przez
masonerję i policję.

OFIARY ROZRUCHÓW w DNIU
6 LUTEGO.

„PARYŻ. (Pat). Przewodniczący
parlamentarnej komisji śledczej dla
wyjaśnienia wypadków - lutowych, 

o zatrudnieniu cudzoziemców.. Mini-
ster zaznaczył, że zamierza opraco-
wać ogólną ustawę, obejmującą: za-
gadnienie pracy cudzoziemców.

Proces zabójców
b. premjera Duca 15b. m.
BUKARESZT. (Pat). Śledztwo w

sprawie zamordowania b. premiera
Duca dobiega końca i proces zabój- |
ców przed trybunałem ma rozpocząć
się 15 marca,

Loty 7 zasypanych w kopalni.
BERLIN. (Pat), Z Bytomia do-

neszą, że w piątek rano nie udało
się jeszcze załodze ratunkowej  do-
trzeć do zasypanych 7 robotników.
Trzech z nich jest w ciągłej łącz-
ności z drużyną ratowniczą i otrzy-
muje zapomocą rurociągów żyw:
ność. Poważne obawy istnieją co
do pozostałychj4 górników. Liczą się
z możliwością dotarcia w ciągu dnia
dzisiejszego do ofiar, odciętych od
świata już przeszło 70 godzin.

„sy, WE DS RAA|

podał do wiadomości członków ko-
misji, że dotychczasowe dane 0 0-
fiarach rozruchów w-dniu 6 lutego,
wykazują, że liczba zabitych wynosi
17 osób cywilnych, wojskowych —1.
Rannych cywilnych było 627, po-
nadto 969 policjantów i 695 żołnie-
rzy. Wśród ciężko rannych,którzy
musieli leczyćsię w szpitalach, znaj- .
dowało się 208 osób cywilnych i92
agentów policyjnych.  
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©łochy. Austeja i Oedry.
(W połowie marca Dolltuss i

Goemboes będą konferowali w Rzy-
mie z Mussolinim.  Konsuitacje po-
między Rzymem, Wiedniem i Buda-
pesztem mają przygotować między
trzema krajami najściślejsze porozu-
mienie gospodarcze. Ten związek,
który odpowiada starej koncepcji
hr. Bethlena, a którą następnie po-
chwycił Mussolini, jest przedmiotem
żywej wymiany myśli między trzema
stolicami. Jakkolwiek stery oficjal-
ne Budapesztu nie sprecyzowały wy
ników ostatnich pertraktacji
austrjacko-węgierskich wiadomo, że
te gawędy miały na celu głównie
zbadanie kwestji „Wirtschalts-Bund
nisu' między dwoma krajami pod
egidą, albo przy udziale Włoch. Są
jednak trudności. Ścisły związek e-
konomiczny między trzema krajami,
a zapewne pragną go też zdublować
porozumieniem politycznem, byłby
przyjęty w Budapeszcie z pewnym
zapałem z wyjątkiem kilku środo-
wisk opozycyjnych, które uważają,
że Więgry już są dostatecznie zwią-
zane z Włochami, których wpływ na
politykę kraju niema praktycznego
znaczenia. W! każdym razie rząd,
stery rolnicze i przemysłowe są dla
projektu przychylnie  usposobione.
Politycznie to trojporozumienie
wzmocniłoby stanowisko Węgier wo
bec Małej Ententy, skonsolidowało-
by niepodległość Austrji i dałoby no-
we punkty oparcia wpływom Włoch
w Europie Centralnej. Ekonomicz-
nie Węgry pierwsze by na tem zy-
skały przez rozszerzenie swego eks-

rtu zboża i bydła do Austrji i
Włoch. Dla Włoch korzyści ekono-

się zbłiżyć do którego z sąsiadów.
Ale te uczucia są w sumie tej samej
natury, co i cierpienie inspirowane
przez utratę Burgenlandu. Węgry,
wnioskuje pismo, są usposobione
przychylnie do porozumienia z
Austrją, ale jeżeli ona na to nie
idzie, to muszą szukać innej drogi,
która przechodzi przez Paryż. (Wi-
dzimy więc, że sprawę porozumie-
nia Rzymu z Budapesztem zasłania
jeszcze duża mgła. Więcej nawet:
nie ukrywają w Rzymie, ani w Bu-
dapeszcie, że porozumienie to po-
winno być wymierzone przeciwko
ekonomicznemu porozumieniu
państw Małej Ententy i ma „ustalić
w Europie Środkowej rownowagę
sił'. A jednak rządy Pragi, Belgradu
t Bukaresztu wyraźnie oświadczyły,
że ich ugrupowanie jest otwarte dla
wszystkich innych krajów naddunaj-
skich bez zastrzeżeń co do warun-
ków politycznych na zasadach zu-
pełnej równości, ale Węgry mają je-
szcze zbyt mało zaufania do siebie i
zbyt wiele urojonych uprzedzeń do
Małej Ententy. Z drugiej strony jest
coraz widoczniejsze, że inicjatywa i
powodzenie dyplomatyczne Małej
Ententy wywołują coraz więcej nie-
pokoju u Mussoliniego pomimo, że
jeszcze żadne poczynania je; nie go-
dziły w interesy Włoch. Nawet prze-
ciwnie, obrót rzeczy w Austrji być
może wkrótce zmusi Włochy i Małą
Ententę połączyć swe sił przeciwko
nieprzyjaciółom pokoju i równowagi
w Europie Środkowej. Niewątpliwie
jest jeszcze zawcześnie, by zająć sta-
nowisko względem projektu Bet-
hlen - Mussolini, którego kontury
nie zostały ustalone. Ale unja celnamiczne byłyby więcej wątpliwe. One

same pokrywają prawie całkowicie
własne potrzeby rolnicze. Prawda,

Austrji z Węgrami jest prawie nie-
możliwą nietylko dlatego, że Austrja
się jej przeciwstawia ze względówże ltalja mogłaby rozwinąć eksport

wyrobów włókienniczych do Węgier
i Austrji oraz próbować za ich po-
średnictwem ożywić porty Triest i
Fiume.

Dle Austrji wreszcie bezpośred-
ni związek z Rzymem i Budapesztem
daje plusy mało istotne, a znaczne
niewygody: do pewnego stopnia po-
większyłby się wywóz drzewa do
Włoch, alę z drugiej strony byłaby
groźba utraty znacznej części klijen-
teli z Czechstowacji i Jugoslawgi. Ta
delikatna pozycja Austrji tłumaczy,
dlaczego projekt Bethlen - Mussolini
napotyka opór ze strony rządu wie-
deńskiego.  Zaznaczymy tutaj, że
przy ostatniej wizycie Dollfussa w
Budapeszcie została mu uczyniona
propozycja ze strony Węgier unij
celnej austro - węgierskiej, Organ li-
berałów „Esti Kurir' w Budapeszcie
pisze: jeżeli Austrja waha się w wy-
borze środków do skonsolidowania
swej niepodległości, to Więgrom nie
pozostaje nic innego, jak wyszukać
takiego współpracownika, który za-
pewni korzyści ekonomiczne. Węgry
mają sytuację polityczną zbyt wy-
godną, by się miały obawiać izolacji.
Coprawda należałoby opanować
pewne sentymenty, gdyby pragnęli

Przed węgiersko -

ekonomicznych i polityki wewnętrz-
nej, ale jeszcze dlatego, że takie roz-
wiązanie trudno pogodzić z temi zo-
bowiązaniami, któremi Austrja jest
związana przez protokół 1922 roku.
Węgry zaś zawsze kierowały się w
polityce zagranicznej zasadą, że ich
interes narodowy nakazuje przyjmo-
wać wszelką przyjażń, ale każe im
unikać wszelkich aljansów politycz-
nych. Objekcją też byłaby obecność
w ugrupowaniu trzech państw jed-
nego mocarstwa, bo jak to słusznie
powiedział prez. Massaryk, że Euro-
pa Środkowa to obszar małych na-
rodów, Wprowadzenie wieikiego na-
rodu do ugrupowania naddunajskie-
go wytrąci je z równowagi, stworzy
walkę wpływów, rywalizację imper-
jalizmu, -czyli zbałkanizuje Europę
Środkową, pozwalając wielkim kra-
jom posługiwać się małymi, dla ce-
lów, nie mających nic wspólnego z
interesami narodów naddunajskich.
Blok włoski, który byłby związkiem
imperjalistycznym,  przeciwstawiłby
się Małej Entencie. Nie byłoby to
praca nad ustaleniem pokoju nad
Dunajem.

L. P: 
włosko-austrjacką

konferencją.
WIEDEŃ (Pat). Kancle:z Doll-,

fuss zamierza wyjechać do Rzymu
we wtorek w towarzystwie kierow-
nika oddziału politycznego minister-
stwa spraw zagr. Hornbostela oraz
szefa protokułu Blaasa. W, Rzymie
przebywa już od pewnego czasu po-

Mała Ealenla przeciw
PARYŻ (Pat). „Petit Parisien“

zamieszcza wywiad z czeskosłowac-
kim ministrem spraw zagr. Bene-

seł Schiller, kierownik oddziału go-
spodarczo-politycznego  austrjackie-
go ministerstwa spraw zagranicz-
nych, celem przygotowania terenu
dą mających nastąpić w najbliższych
dniach konferencji węgiersko-
włosko-austrjackiej.

ragielacji Nabshi gów.
tyzma i rewizjonizmu. Groziłoby to

komplikacjami również Jugosławii,

Kroacji i dosięgłoby także włos-

„DZIEN

Kto prowokuje. !
Ostatniemi czasy prasa wszyst-

kich odcieni coraz częściej notuje
"wypadki zajść antyżydowskich.

Niestety P.A.T-iczna inłormuje
nas o przebiegu tych zajść zarówno
bardzo skąpo, jak przedewszystkiem
tendencyjnie.

Gdybyśmy w 100 procentach mo-,
śli wierzyć P.A.T-icznej, tobysmy
mogli nabrać przekonania, że oto;
spokojnych i Bogu ducha winnych
żydków biją jacyś rozwydrzeni|
chłopcy, który policja musi poskra-|
miać jak zwykłych bandytów.

W takich warunkach korzysta-
my z informacyj P.A.T-icznej bardzo'
niechętnie i wolimy poczekać na na-|
dejście prasy lokalnej, która bar-;
dziej wszechstronnie poinformuje na-/
szych czytelników o istotnym stanie
rzeczy. W ostateczności wolimy ra-
czej uciekać się do prasy żydowskiej,
z której łatwiej niż z komunikatów
P.A.T-icznej można coś istotnego!
wyłowić. |

„ Piszemy na ten temat tak obszer-|
nie w związku z wypadkami w pow.
Częstochowskim.

Z komunikatu P.A.T-icznej, któ-
ry w swoim czasie zamieściliśmy,
wyślądało tak, że członkowie orga-
nizacji narodowej ni stąd ni zowąd
napadli na żydów w Kłobucku i Tru-
skolasachi z niewiadomych przy-
czyn bili ich i rozbijali mieszkania.

Sprawa jednakże nie była tak
prosta. Widać to z korespondencji,
jaką zamieściła „Gazeta Warszaw-
ska“,

Okazuje
že 3

W środe 28 lutego, podczas targu w
Kłobucku, wynikł zatarg między młodzie-
żą polską a żydami na tle nawoływania do
kupowaria u Polaków.

A więc przyczyna była, bo cho-
dziło o akcję odżydzania handlu.

To się naturalnie nie mogło po-
dobać żydom i doszło do bójki.

To samo działo się w czwartek i pią-
tek, kiedy o godz. 22.30 w nocy żydowski
Związek przysposobienia wojskowego, czy-
li t. zw. bronzowe koszule „Brith Trum-
peldor* — po swem zebraniu sprowokowały
zajście z Polakami.

A więc okazuje się, że nietylko
młodzież polska kogoś tam bez przy-
czyny rzekomo biła, bo „Gazeta
Warszawska* pisze wyraźnie o spro-
wokowaniu zajść.

Dalszy przebieg wypadków opi-
suje „Gazeta Warszawska” w spo-
sób następujący: у

W wyniku „pacyfikacji“ przewieziono
do Częstochowy 32 młodych na:odowców,|
z pośród których sędzia już 5-ciu csadził w
więzieniu na Zawodziu. \

Uwięziono pp.: Jana Stefańskiego, mu-
rarza, lat 38, żonatego (troje dzieci) ucze-
stnika walk o Wilno i Lwów, p. Korkusa—
pomocnika szofera, lat 21, braci Grzybow-
skich, lat 20 i L 24, robotnika i kupca, i p.
Kluskę, robotnika, 1. 21.

Zakutych w kajdany, przeprowadzono
pieszo przez miasto do więzienia na Zawo-
dziu.

Część aresztowanych sędzia śledczy Mil

ler — znany ze sprawy Zawodzia — już

zwolnił.

Czynnie zajmuje się dochodzeniem ko-

mendant P.P., Grabowski — znany szeroko

ze sprawy Zawodzia.

Ostatecznie, jak było, tak było.
Ale w każdym razie wszystkiego z
komunikatów P.A.T-icznej nie spo-
sób się dowiedzieć.

Z sanacynej łączki nadużyć.
Skorośmy raz poruszyli sprawy

prowincjonalne, nie od rzeczy bę-
dzie zajrzeć do socjalistycznego „Ro-

się przedewszystkiem,

botnika*, w którym nieraz można
natrafić na pikantne kawałki pro-|
wincjonalne. .

2 prasy.

,Sząc się przemożną opieką pana wójta, jako

NIK WILEŃSKI

{

Właśnie przed kilku dniami
zapadł wyrok skazujący radnego gm. Fale-*

nica, Ignacego Stabholca na sześć miesię-

cy więzienia za popełnione nadużycia przy

budowie elektrowni. W dniu 2411. b. m. zo-
stał aresztowany znany na terenie gm.

Rembertów działacz „sanacyjny” St. Pinkus

za sprzeniewierzenie około 5 tys. zł.

Na „sanacyjnej“ łączce nadużyć wyróski

jeszcze jeden wonny kwiatek. Oto w gminie

Falenica, Komisja Rewizyjna sprawdzając w

końcu stycznia b. r. książki, nairafiła na

ślad nadużyć wynoszących około 3000 zł.,

a popełnionych przez urzędnika tejże gmi-
ny, p. Różyckiego, znanego działacza B. B.
Podobno wójt gminy Falenica fakt ten usi-
łował zatuszować, proponując Rożyckiemu

spłatę sum sprzeniewierzonych w ratach

miesięcznych, potrącanych z pensji.

Przypominamy, że w ten sam sposób
zatuszowano nadużycie dawniej popełnio-
ne przez sekwestratora gm. Faienica H.

Leszkę, który mimo nadużycia d. dziś je-
szcze pracuje w urzędzie $minnym, cie-  
wierny towarzysz w częstych polowaniach.

Rzecz oczywista, że częste rozkradanie
pieniędzy publicznych w urzędzie gm. Fa-
lenica jest następstwem nadmiaru zaufania
do „swoich“ ludzi i karygodnym brakiem
kontroli ze strony wójta, oraz zarządu $gmi-
ny nad działalnością podległych im pracow-
ników.

Nic dziwnego, że artykulik swój
zatytułował „Robotnik“: „Z sana-
cyjnej łączki nadużyć”.

Przemiła, rumieniejąca kwieciem
łączka.

}

Państwowi wychowawcy.
Dobrze jest także czasem zajrzeć

do prasy ludowej. Można w niej zna-'
leźć coś niecoś o stosunkach na wsi.

Właśnie ostatnio „Zielony Sztan-'

PRZEMYSŁOWCY ANGIELSCY W POLSCE.
WARSZAWA (Pat). Dziś w go- senatu.

dzinach popołudniowych przewodni- Stosownie do zapowiedzi odbyły
czący bawiącej w Polsce delegacjijsię dziś w Katowicach i Łodzi kon-
ster przemysłowców angielskich ijferencje z delegatami przemysłow-
przewodniczący komisji przemysło-,ców brytyjskich w odpowiednich
wej w izbie gmin sir E. Ramsden sekcjach branżowych.
złożył wizyty marszałkom sejmu i

Łotewska delegacja handlowa
w Warszawie,

WARSZAWA, (Pat). Dnia 9 bm.
zastępca dyrektora departamentu w
ministerstwie przemysłu i handlu
Witold Wańkowicz przyjmował obia-
dem w resursie kupieckiej delegację
łotewską do rokowań handlowych
z Polską. Po przemówieniu dyr.
Wańkowicza, które podkreślił zna-
czenie, jakie Polska przywiązuje do
rokowań z Łotwą, jakoteż do zbli-

Etatyzacja muzyki.
Kult Chopina pod kontrcią ministerstwa W. R. I O. P.

WARSZAWA. (Pat), W Warsza- znawstwa, zorganizowanie we wła-
wie powstało stowarzyszenie pod snej siedzibie muzeum, archiwum i
nazwą „lnstytut Fryderyka  Chopi- bibljoteki, kompletne wydanie nau-
na”, Stowarzyszenie będzie działać kowo-artystyczne dzieł Chopina, u-
pod opieką i kontrolą ministrawy- |rządzanie specjalnych koncertów i
znań religijnych i oświecenia publicz|odćzytów, przez wydawanie stałego
nego. organu,  Chopinowi poświęconego,

Celem stowarzyszenia jest krze- przez współdziałanie z innemi cho-
wienie kultu dla Fryderyka Chopina' pinowskiemi organizacjami : stowa-
przez stworzenie centralnej placów- | rzyszeniami w kraju, jak i zagranicą.
ki naukowej w dziedzinie chopino-|

Proces zamachowca na życie oficera policji.
LWOW. Pat. Dziś rozpoczął się podając motyw, iż przysięgłym nie

przed sądem przysięgłym we Lwo-|postawiono pytania, czy oskarżony
wie ponownie proces przeciwko |w chwili popełnienia czynu znajdo-
Nyczowi, studentowi politechniki |wał się w stanie silnego wzruszenia.
gdańskiej. skazanemu w jesieni ub. Na dzisiejszej rozprawie Nycz

żenia gospodarczego obydwu naro-
dów, zabrał głos przewodniczący
delegacji łotewskiej, dziękując ze
życzliwość i gościnność, okazaną ze
strony polskiej.

Rokowania handlowe polsko-ło-
tewskie potrwają prawdopodobnie
niedługo. Dotyczyć one będą ukła-
du taryfowego i kontyngetowego.

dar* zajął się nauczycielstwem szkół "+ przez sąd przysięgłych na 8 lat
powszechnych, które w swymusa- Więzienia za przynależność do O.
nowanym odłamie jest bodaj jedyną U. N. i za usiłowanie zamachu тог-

podporą obozu pomajowego,
O niezbyt chlubnej roli tego od-

łamu nauczycielstwa tak pisze „Zie-
lony Sztandar'*

„Możnaby przytoczyć mnóstwo przy-,
kładów, jak to nauczyciele sposrbami nie- ;

omal policyjnemi odciągali młodzież od jej'

niezależnych stowarzyszeń; jak podczas

„brzeskich' wyborów do Sejmu i Senatu,

nauczyciele byli autorami wielu „cudów w

urnach i nad urnami; jak stawali na czele;

wiecowych bojówek, jak szpiclowali i do-|

nosili władzom o chłopach - dialkcśąch |

opozycyjnych. Do tego wszystkiego, pod-|

czas ostatnich wyborów  samoiządowych,
dorzucono całą masę nowych faktów poni- |

żających i poniewierających w oczach lud-|

ności godność nauczycielskiego stanu.

chłopów!” 4

I ludzie o tak giętkich karkach i
elastycznych kręgosłupach mają być!
wychowawcami przyszłych pokoleń
i wyrabiać w naszej młodzieży cha-
raktery?
W tym stanie rzeczy stosunki po-;

między chłopami a nauczycielstwem|
nie mogą być szczere i przyjazne,
a — jak pisze dalej „Zielony Sztan-
dar“;

„między chłopami a nauczycielstwem

rośnie mur nieufności, niechęci * nienawi-|

ści. Niedawno jeden z warszawskich dzienć |

 

 

ników pisał, że w czasie zajść chłcpskich w,

Małopolsce, nauczyciele w niektórych wio- |

skach pouciekali, a także zdarzył się wypa-|
dek, iż jeden z kierowników szkoły wyje-į

cha! ze wsi pod opieką policji, która ca-,

lą drogę od wioski do stacji obstawila, aby
uciekającemu nauczycielowi nie stała się

krzywda ze strony chłopów.

Nauczyciel pod opieką pol.cjiprzed |
chłopami — jakże wymowne Świadectwo'

moralnego stanowiska nauczyciela wśród

chłopów”. t

Istotnie znąmienne i charaktery-
styczne.

Lekka przesada. Ostatnio „Robotnik“ radzi swym|
czytelnikom uważniej studjować kro,
nikę sądową, z której nieraz można|

„Nasz Przegląd' w polemice z
mową sen. Ko: ckiego pisze:

„Ale p. Kozic''emu chodzi nietylko o

derstwa na aspiranta policji Ciesiel-
czuka.

ibronił się jak poprzednio, przyzna-
jąc że zamierzał zabić Ciesielczuka,
bo ten obraził go, proponując wstą-
pienie do służby kofidencyjnej. Ju-
tro zapadnie wyrok.

Sąd najwyższy uchylił wyrok,
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*ajście chłopów na dwór.
Lwowski korespondent „АВС“ się znowu z ekonomem Kornweitzem

donosi, że we wsi Uwsie koło Pod- który, jak Mazurek zeznał, bez żad-
hajec miały miejsce krwawe zabu- nego powodu strzelił do niego trzy-
|rzenia, których początek sięga je- |krotnie z rewolweru i zranił go cię-
szcze ubiegłego miesiąca. |żko. Po strzałach Kornweitz zbiegł.
Dnia 28 lutego gospodarz miejsco- |Ranny Mazurek dowlókł się do do-

wy, Jan Mazurek, przejeżdżał przez |mu, a brat odwiózł go do szpitala.
pola dworskie, wioząc nawóz na Gdy chłopi z tej wsi dowiedzieli
swoje pole. Dzierżawcy gruntów |się o zajściu, uderzyli w dzwony cer-
dworskich, przy pomocy ekonoma |kiewne i, uzbrojeni w drągi, ruszyli
Kornweitza, usiłowali zająć Mazur-|na zabudowania dworskie. Korn-
kowi konia. weitza pobito i poraniono dotkliwie,

Mazurek stawił"Sp6r; dzierżawcy |a dwór został zdemolowany. Śledz-
dali do niego dwa strzały, z których |two prowadzone przez władze poli-
jeden zranił Mazurka w plecy. W kil cyjne rzuci  miewątpliwie więcej
ka dni potem Mazurek, wioząc na-| światła na tę sprawę.
wóz przez pola włościańskie, zekkoakć

Napady na pociągi z węglem
Jeden z napastników ranny śmiertelnie.

Na odcinku Łaznów — Rokiciny, wieziono do szpitala. Za zbiegłymi
grupa złodzieji kolejowych, rekru- sprawcami wszczęto poszukiwania.
tujących się z pośród okolicznych Podobnego napadu na pociąg z
wieśniaków, zakradła się na pociąg węglem nr. 474 dokonano na odcin-
węglowy. Posterunkowy eskorty ko-|ku Rokiciny — Koluszki, gdzie kil-
lejowej strzelił do rabusiów kilka ra-|kunastu rabusiów zakradło się na
zy, przyczem śmiertelnie ranił jedne| wagony. Straż kolejowa dała kilka-
go, którym: okazał się Leon Wójcik, |naście strzałów, które jednak chybi-
mieszkaniec wsi Pogorzałe Łuki po- |ły. Złodzieje zbiegli i obecnie prowa-
wiatu Brzezińskiego. Rannego prze-|dzone są za nimi poszukiwania.

Starzy czy młodzi na bruk?
Ciekawe zagadnienie jest obec- zatrudnianie sił młodszych umożliwi

nie przedmiotem sporów: w organi- obniżenie kosztów produkcj;,

zacjach przemysłowych. Chodzi mia-| Projekt ten ma i złe strony, a

nowicie o to, czy należy w pierw- | mianowicie: wyzbycie się robotni-

szym rzędzie zatrudniać starszych ków wykwaliłikowanych  spowodo-

 

'pracowników, czy też mioaych, do-,wałoby duże komplikacje i straty w

piero wchodzących w życie. Zdania przemyśle; ze względów społecz-

są podzielone. W! licznej rzeszy nych bardziej niebezpiecznem jest

przeszio 400 tys. robotników mamyzwolnienie pracowników starszych,

zarówno tych młodych, którzydo- |utrzymujących rodziny, aniżeli za-

piero zaczęli pracę, mamy 1 starych, | cie wypłata emerytur zwolnionym
szem, który m. in. oświadczył, że w kiego Tyrolu. Dalej katolicy w nie-

razie przewrotu monarchistycznego których krajach poparliby ideę po-

w Austrji i restauracji Habsburgów wrotu Habsburgów, co nabrałoby

nazajutrz zostanie odwołany poseł wtenczas charakteru politycznego.

czeskosłowacki. Przypuszczać па-| Co się tyczy ostatnich konferen-

leży, że to samo uczyniłaby Rumunja.cyj w Budapeszcie i Wiedniu oraz

i Jugosławia. |przyszłych rozmów w_ Rzymie,

Mała Ententa zdecydowanajest stwierdzić należy, że Czechosło-

wszelkiemi siłami przeciwstawić się wacja odnosi się do nich przyjaźnie

restauracji Habsburgów. Po restau-i pragnie, by nastąpiło nowe po-

racji Habsburgów rozpoczęłaby się lepszenie stosunków handlowychpo-

era nieskończonych intryg, pertrak- między zainteresowanemi

tacyj, targów, budzenie się irryden- mi. i

NIEMCY O PAKCIE.

 

dowiedzieć się o wyczynach prze- żydów „niemieckic'i', ale i o polskich, naj-

państwa-|

„niem paktu.

 

MW. Nr. 99 „Berliner Tažeblatt u'
ukazała się korespondencja z War-|

Autor tłómaczy, że nie należy

się łudzić milczeniem Rosji, milcze-|

szawy, rzucająca bardzo interesują- |nie to bowiem należy obecnie do tra-

ce światło na skutki paktu polsko- |dycyjnych form polityki sowieckiej,

niemieckiego z 26 stycznia, oraz na która zabiera głos dopiero wówczas,

niemieckie plany,
paktem.

Autor zastanawia się nad znacze-
Uważa go za punkt

zwrotny w dziejach politycznych, za

wypadek, dotyczący wszystkich

państw, odgrywających w Europie

pewną rolę i stawia pytanie, kto i

dlaczego jest temu paklowi prze-

ciwny?
Przedewszystkiem jest przeciwna mu

Francja. Wynika to z treści i lenu prasy

francuskiej i nietylko opozycyjnej. Zdaniem

tej prasy, Polska zawierając pakt, przeciw-

stawiła się Francji. Największe wszakże za-

niepokojenie pakt wywołał w Czechach,

które mają wrażenie, iż usunęła 5:6 jedna z

dwóch podstaw, na których mogły się one  poruszać.

związane z tym|kiedy jest pewna skutków swego

odezwania się:
„WJ każdym razie nie ulega wątpliwości,

że ani podniesienie przedstawicielstw do

rangi ambasad, ani projektowane przedłu-

żenie terminu polsko-rosyjskiego paktu o

nieagresji, ani przyjęcia organizowane dla

Becka w Moskwie i dla Antonowa-Owsie-

jenki w Warszawie, nie mogą być uważane

jako dostateczne zrównoważeni» tego, co

się stało. Wiele oznak przemawia za tem,

że jesteśmy obecnie na Wschodzie Europy,

a zwłaszcza nad Bałtykiem, w przededniu

głęboko sięgających zmian i że Mcskwa nie

cofnie się ani przed usiłowaniami, ani przed

obawą niepowodzenia”.

Nie mniej, zdaniem autora, za-

niepokojona jest Litwa, która widzi
w porozumieniu polsko-niemieckiem

 

cykėw prowincjanalnych,

„Moment“ wskazuje, že w zwią-
zku z oczekiwanem porozumieniem
gospodarczem polsko - niemieckiem,
Niemcy przygotowują się do maso-
wego udziału w Targach poznań-
skich, poczem pisze:

„ — Jest bardzo ważne, aby polski
„przemysł był nalezycie reprezeniowany na

| tych Targach, w przeciwnym bowiem razie

|może ustalić się opinja, że jesteśmy bez-
względnie skazani na wwóz wyrobów nie-

mieckich”.

Targi poznańskie
„ — winny stanowić taką encyklopedję

handlową, w której każdy kupiec polski

winien ściśle wiedzieć, co on może otrzy

mać w kraju, a co musi sprowaczać z 2a-

 najróżnorodniejszych sanacyjnych ka

 granicy”.

 

bezpośrednią groźbę dla siebie:
„Wzrok Litwy kieruje się na Wschód i

spotyka się ze wzrokiem  porozumiewaw-|

czym Sowieckiej Rosji”.

Europie w ciągu czterech
od chwili podpisania paktu, autor|
powiada: |

„Te cztery tygodnie nadały polityczne-
mu wyglądowi Európy dużo nowych cech.

Inne cechy już dziś zaczynają się zarysówy-

wać. Jeśli wypadki zachowają to samo

tempo, to wkrótce od wczorajszej Europy
pozostanie zaledwie niejasny zarys”, 

|święcone obecnej sytuacjipolitycz-
„nej. Wielu senatorów wyraża zanie- |stworzeniu

"starszych autochto: 5w ziem polskich”.

Czy nie lekka przesada?

 

Żydzi na Targi w Poznaniu,
Oznacza to, że
„ — winniśmy bronić naszego

mysłu, ńie sprowadzając towaru z zagra-

nicy, o ile mamy raożność otrzymać go w

kraju”,

Można łatwo iomyśleć się. że jest
to pouczenie p'ż adresem przemy-
słowców i kupcć v żydów, aby wzię-
li masowy udział w Targach poznań-
skich, iżby w ten sposób wyzyskali
tę sposobność do usadowien:o się na
rynku poznańskim i pomorskim.

prze-

 
RZECETWARZAWEKCK DATA au||| wczorajsza ciepła fala po-

obejmuje stałego corocznego przy-
rostu najmłodszej generacji pracy,
dla której dostęp do warsztatów jest
zamknięty.

Jeden _ projektów wysuniętych
zmierza do tego, aby dla zwalcza-
nia bezrobocia wprowadzić wcześ-
niejsze granice wieku inwalidzkiego
np. 45 lat. Po przekroczeniu tej gra-

nicy wieku należałoby robotnika
zwolnić z pracy, a na jego miejsce
przyjąć robotnika młodszego, przy-
czem zwolniony otrzymywaiby eme-

wykwalifikowanych. Liczba ta nie |trudnienie młodych jednostek; wresz
robotnikom stanowiłaby wielkie ob-
ciążenie dla przemysłu i państwa.

Miodych więc, czy starych za-
trudniać należy? — Zgody na ten
itemat nie osiągnięto.

 

$port
Zawody narciarskie dla dzieci

| odwoiane.
Organizatorzy wczoraj wieczo-

ryturę w wys, 75 zł. mies. Zwolenni- 'rem odwołali świetnie zapowiadają-

cy tego projektu zaznaczają, że pra-'cę sję zawody narciarskie dla dzieci.
cownik w wieku lat 20—45 jest w, Zawody te miały się odbyć w nie-
pracy najwydatniejszy, a nadto, že dzieję na Rowach Sapieżyńskich, ale

j wietrza zniszczyła już prewie do

LEWICA FRANCUSKA POD PRĘGIERZEM. „rešziy skape zapasy śniegu.
Zaniepokojenie wśród lewicy. demokratycznel.

PARYŻ. (Pat). Grupa lewicy de-
mokratycznej odbyła zebrarie, po-

 

pokojenie z powodu ataków, prowa-
dzonych przez niektóre dzienniki

Oceniając zmiany, jakie zaszły W przeciwko rozejmowi politycznemu.
tygodni, postanowiono wybrać komisję, któ-

ra pod przewodnictwem sen. Marti-
na ma poinformować prernjera Dou-

 

йо jai dówignią Vau

Ci wszyscy zawodnicy, którzy zo-
|stali zgłoszeni do zawodów i opłacili

: у PDA „ |wpi ‚ chcą łaskawie zgłosićmergue'a o zaniepokojeniu republi-| yP'Sowe, zecnć ; :
kańskiej większošci senato:4w. Wie-| 2Ee S, y e.
lu z senatorów myślało rownież o >. agiellońska 7 — 7), =

i R zwrócą wpłacone wpisowe.
specjalnego komitetu,| 7 asmi RZABA AK RES

złożonego z wybitnych osób,należą- | ZOO
cych do partyj republikańskich i £a- zupełnie, a może zima 1935 roku bę-

dykalnych Senatu, w celu czuwania | dzie,bardziej, oc. ika g S
| i i 4! 5 wdETA ZA aoi a SC
Rua w okresiewakacyj. p zjś zebranie organizacyjne II Tar-

Z j gów Sportowych.
| Dziś w lokalu Magistratu odbę-
|dzie się konferencja organizacyjno-
informacyjna II Targów Sportowych.

Targi mają się odbyć na wiosnę
r. b. w Wilnie,
 

 
 

 



KRONIKA.
Komunikat Stronnictwa Narodowege w Wilnie.

Niniejszem podajemy do wiadomości członków i sympatyków Stron:
nictwa Narodowego, że przy Kole Stronnictwa Narodowego м \М!.
nie, przy ulicy ©rzeszkowej 11 uruchomione zostało biure potad praw-|
nych, pisanie podań, przepisywanie na maszynie, sprawy administracyjne,|

|
|

4
Biuro czynne jest od godz. 8

niedziel i dni świątecznych.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
w d. C. pogoda o zachmurczeniu

zmiennem. Miejscami możliwe prze-
lotne opady. Temperatura bez więk-
szych zmian. Słabe, na wybrzeżu
umiarkowane, wiatry z kierunków
zachodnich.

DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następujące

|

Dziś
_ apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to J1i-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1u-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śr-
piszek.

Z MIASTA.,
— Przybór wody na Wiiji.

Wskutek stałej już niemal odwilży i
od czasu do czasu padających desz-
czów poziom wody w rzekach Wilji
i Wilence znowu wzrósł o kilka cen
tymetrów.

SPRAWY SANITARNE.
— Ulepszenie warunków Sa-

nitarnych młynów wileńskich i
piekarń. W związku z ogłoszonem
ostatnio rozporządzeniem o nadzo-
rze nad obiegiem artykułów piekar-
skich, w Starostwie Grodzkiem Wi-
leńskiem odbyła się konferencja
zwołana przez Starostę Kowalskiego
właścicieli młynów oraz przedstawi

 cieli cechów piekarskich polskiego
i żydowskiego w sprawie ulepszenia
stanu sanitarnego młynów wilen-
skich i piekarń Ustalono m. in.,
Że worki z mąką zaopatrywane bę
dą w plomby oraz właściwe etykie-
ty. Uporządkowanie stanu sanitar
nego młynów i piekarń stosownie
do wymogów nowego rozporządze-
nia przeprowadzone zostanie do 1
kwietnia rb.
— Walka z tajnym ubojem

bydła. W ostatnim tygodniu w
Starostwie Grodzkem Wileńskiem od-
było się około 20 rozpraw karno-
administracyjnych przeciwko han
 dlarzom, u których policja wykryła
posiadane gdla celów sprzedaży nie-
ostemplowanego mięsa, pochodzące,
2 tajnego uboju. Wszyscy oskarżeni
ukarani zostali wysokiemi grzywna
mi z zamiana na areszt

POCZTA i TELEGRAF.
— Zwinięcie agencji Kuropole.|

Dvrekcja Poczt i Telegrafów w Wil
nie zawiadamia, że z dniem 31 mar
ta br. zostanie zwinięta agencja
pocztowo - telegraficzna  Kuropole,
Pow. Postawy, woj. Wileńskie. Okręg
Pocztowy zwiniętej agencji zostanie
włączony do zamiejscowego okrę-
gu pocztowo-telegraficznego w Po-
stawach.

SPRAWY PODATKOWE.
— Umarzanie zaległości po-

datkowych. Wiadze ska bowe pro-
Wadzą obecnie pracę w urzędach
Skarbowych w kierunku umarzania
Zaległości podatkowych z lat ubieg-
dych. Podania złożone przez zain-
teresowanych petentów są rozpatry-
Wane gruntownie, a następnie z od-

sądowe, podatkowe, inwalidzkie, emerytalne i t. p.

łożone trudy w powiększeniu fundu-
szów na przyszły Challenge.

podzielony
Koła, Kobiece L.O.P.P., został w ca-

ej do 3ej i od 5ej do 7-ej prócz

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— zmiany w stowarzyszeniach

muszą być mełdowane. Starostwo
Grodzkie Wileńskie przypomina, że
w myśl art. 23 Prawa o Stowarzy-
szeniach z dn. 27.X 1932 stowarzy-
szenia obowiązane są do pisemnego
powiadamiania Starostwa o wszel-
kich zmianach, jakie zachodzą w
składach zarządów, adresach człon-
ków zarządu i adresach siedzib sto-
warzyszeń w terminie dwutygodnio-
wym od dokonania zmiany. Nieza-
stosowanie się do tego obowiązku
podlega karze grzywny do 500 zł.
—Zebranie WiL Tow. opieki nad

zwierzętami odbędzie
Wielkiej Sali Wojewódzkiej (Magda: |
leny 2) o godz. 17-ej. 'W razie nie-,
przybycia odpowiedniej liczby człon
ków zebranie odbędzie się tegoż
dnia o godz. 18-ej i będzie prawo-
mocne przy wszelkiej liczbie obec-
nych,

ODCZYTY.
Rada Wileńskich Zrzeszeń

Artystycznych (Ostrobramska 9 m. 4
Studjum Muzyczne). Dzisia jo godz.
18 odbędzie się odczyt p. t. „Rosyj-
scy nowatorzy“. Prelegent omówi
epokę muzyki rosyjskiej, opartą o
muzykę ludową, podjętą jako hasło
naczelne odrodzenią muzyki naro-
dowej. Jako ilustrację usłyszymy
R. Korsakowa Szecherezadę, Boro-
dina część symłonji Nr. 2, Mussorg-
skiego Trepaka.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd S, M. A-czek w Wilnie

zawiadamia wszystkie sodaliski, że
11 b. m. odbędzie się o godz. 9-tej
Msza św. w kościele św. Jana, po-
czem odbędzie się w „Ognisku (U-
niwersytecka 9—9) zebranie ogólne.
— Zarząd Sedalicji Marjańskiej

Akademików ogłasza, że w nie-
dzielę po Mszy św. © godz. 9 reko=
lekcyjnej odbędzie się zebranie
ogólne w lokalu własnym (Wielka
64) z refsratem p. prof. J. Jawor-
skiego. Goście akademicy — mile
widziani.

RÓŻNE.

— Sprawozdanie ze zbiórki na
zakup samolotu imienia Ś. p. kpt.
Žwirki i inż. Wigury, Zrzeszone or-
ganizacje Kół Kobiecych L.O.P.P.
przy Komitecie Wiojew. i Kelejowym
w Wiilnie przeprowadziły dnia 3.111.
1934 r. zbiórkę uliczną i w lokalach
zamkniętych na zakup samolotu i-
mienia ś. p. kpt. Żwirki i'inż. Wigury.

Do zbiórki zostały zaproszone
wszystkie organizacje kobiece na
terenie m. Wilna i na st. st. Landwa-
rów i Nowowilejka.

Wszystkim organizacjom tą dro-
gą składa się podziękowanie za po-

 
się dziś w

Ogólny wynik zbiórki, kióry wy-
raził się sumą 570,88 zł. aczkolwiek

równo pomiędzy oba

łości przekazany Komitetowi Fun-
dacji ku czci ś. p. kpt. Żwirki i inż,
Wigury w Warszawie za pośredni-
ctwem miejscowych podkomitetów.

hośnemi wnioskami decyzję wynosi
| lzba Skarbowa. W ciągu miesiąca
stycznia i lutego rb. umorzono
Drzeszło 400 osobom różne zaleg'
łości podatkowe na sumę około
$750 złotych Dalsze prace w kie-

 

łunku umarzania zaległości trwają.
— (Coraz mniej wpływa po-

datków. Wpływy należności po-
datkowych za różne podatki wply-
Wają do kas skarbowych zbyt wol
No. W ciągu lutego za należne ро-
„datki łącznie z lokalowym wpłaco-
no około 65 proc. wszystkich nale-
žytošci. Osoby nie wpłacające w
|terminie podątków — są obciążane
odsetkami za zwłoke.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Drewno wileńskie na ryn-

ku francuskim. W najbliższym cza-
Sie do Wiina ma przybyć komisja
tksportu drzewnego z Francji ce-
m poczynienia zakupów drewna i
apierówki, na terenie Wileńszczy-
ny. Rynek drzewny francuski żywo
teresuje się wileńskim produktem
rzewnym, który na terenie Francji
yskał markę dobrego i taniego
waru. Na ostatniej wystawie prze

Mysiu drzewnego w Paryżu, dział
rzewny z Wileńszczyzny budził

 
  
   

 

    

   

  

  

   

   

    

 

    

   

%czelnie zainteresowanie _ sfer
Przemysłowych Francjii uzyskał na-
drodę.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— 0  dotrzymanie umowy

tbiorowej w piekarnictwie Dzię-
ki interwencji Inspektora Pracy,
który — jak już donosiliśmy, zajął
lę zatargiem w piekarnictwie —
Ść zakładów piekarskich, których
łaściciele nie stosują się do obec-
e obowiązującej umowy zbiorowej,

tmniejszyła się z 50 do 19-tu.
W poniedziałek odbędzie się w

hspektoracie Pracy przy ul. Ostro-
ramskiej 19 konferencja przedsta
icieli organizacyj robotniczych z
łaścicielami wspomnianych 19 za-
adów piekarskich.
Pracodawcy złożą wyjaśnienie

laczego dotychczas nie zastosowali
do warunków umowy zbiorowej.  

sztuka węgierska Feketego p. t

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

$odz. 8,wiecz. jedno z ostatnich przedsta-
wień doskonałej komedji K. H. Restworow-
skiego p. t. „U mety”.

— Jutrzejsza popołudniówka, W. nie-
dzielę o godz. 4 popoł. dana będzie świetna

„Pieniądz
to nie wszystko”. Ceny propagandowe.

Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś po
raz trzeci wspaniale wystawiona operetka-
ferja „Niebieski Motyl“ (Pilango) węgier-
skiego kompozytora Józefa Koli.
— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni*,

Niedzielne popołudniowe przedstawienie po
cenach zniżonych wypełni melodyjna ope-
retka Stolza „Dzidzi* w obsadzie premjero-
wej. Początek o godz. 4 popoł.

— „Staš-Lotnikiem“ w „Lutni“. Wobec
wielkiego powodzenia, jutro o godz. 1230
jeszcze raz šwietna komedjo-bajka „Staš-
Lotnikiem“. Ciekawa, pełna humoru treść,
doskonała gra agtystów z Wyrwicz-Wi-
chrowskim na czele, śliczny balet z uroczą
Ksenią Rubom, piękne kostjumy — składają
się na barwną i efektowną całość. Ceay
miejsc od 25 groszy.

— Przedstawienie propagandowe „Ni-
touche”. W poniedziałek nadchodzący uj-
rzymy raz jeszcze świetną opereikę Herve
„Nitouche“ po cenach propagandowych od
25 groszy.
— Teatr Objazdowy — gra dziś w Mo-

łodecznie, jutro w Kraśnej n/Uszą współ-
czesną komedję angielską „Kobieta i szma-
ragd' —- z H. Skrzydłowską i W. Ściborem
w rolach głównych.

 

— Występ laureatów na Poranku Sym-
fonicznym. W. niedzielę o godz. 12 w poł.
w sali Konserwatorjum odbędzie się 6-ty
Poranek Symfoniczny o niezwykle urozmai-
conym programie, Wystąpi na nim Wil.
Orkiestra Symfoniczna pod dyr. Mieczysła-
wa Kochanowskiego (symfonja Nr. 1 Beet-
hovena), oraz laureaci konkursu warszaw-
skiego dla młodocianych talentów (forte-
pian): Pola Składkinówna, Basia Jezierska i

| 

DZIENNIK WILEŃSKI -"

Przed wyborami do Bratniej Pomocy
(papierowe obliczenia).

Największem niebezpieczeństwem '
dla Bratniaka w chwili obecnej jest
fakt, że nowy jego Zarząd który zo-
stanie wyłoniony przez sobotnie wy-
bory, nie będzie zarządem jednoli-
tym.

W, skład jego wejdą przedstawi-
ciele
nieuchronne walki wewnętrzne, co
napewno pracy samopomocowej na
|dobre nie wyjdzie.

To też chodzi o to, aby zwycięska
lista, której kandydat zgodnie ze sta-
tutem zostanie prezesem Stowarzy-

szenia, otrzymała znacznie większą
ilość głosów od list innych i aby w
ten sposób miała zapewnioną bez-
względną większość w Zarządzie.

Trudno jest dzisiaj przesądzać
wynik wyborów, które odbędą się
dopiero za tydzień. Jednakże z całą
pewnością można twierdzić, że naj-
większa ilość głosów padnie na listę
narodową, że narodowiec zostanie
prezesem.

Chodzi teraz o to tylko, czy zdo-
łamy osiągnąć absolutną większość
głosów, umożliwiającą nam prowa-
dzenie racjonalnej gospodarki w
Bratniaku.

Otóż do pewnego stopnia ułatwić
mam może wyjaśnienie sytuacji przy-
pomnienie sobie zeszłorocznych wy-
ników.
W. roku ubiegłym stawały do wal-

ki trzy listy, przyczem wyniki były
następujące: lista narodowa otrzy-

mała głosów 584, lista sanacyjna —
194, lista komunistyczna 132 głosy.

Zastosujmy teraz do tych wyni-
ków proporcjonalny podział manda-
tów, czyli t. zw. system d'Hondta,
ponieważ będzie on stosowany pod-
czas tegorocznych wyborów.

Najpierw obliczymy, jaki byłby
w roku ubiegłym układ sił w pre-
zydjum przy stosowaniu tego syste-
mu.
Dzielimy więc liczby 584, 194 i 132

przez 1, 2, 3 it. d. Cóż otrzymamy?

POLSKIE RADJO WiLNO.
Sobota, dnia 10 marca 1934 r.

1.00: Czas, 11.40: Przegl. prasy. 11.50:
Utwór Rossiniego (płyty). 11.57: Czas. Kon-
cert. Kom. meteor. Koncert. Dzien. połudn.
15.10: Kwadrans akademicki. 15.25: Wiad.
o eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15,40: Mu-
zyka z płyt. 15.50: „Co nas boli?“—prze-
chadzki Mika po mieście. 16.00: Audycja
dla chorych. 16.40: „Wileński kącik języko-
wy” 16.40: Koncert popularny. 17.50: Przegl.
prasy roln. kraj i zagran. 18.00: Reportaż.
18.20: Muzyka lekka. 19.15: Codz. odc. pow.
19.25: Kwadrans poetycki. Wiad. spor. Wil.
kom. sport. Dzien. wiecz. Myśli wybrane.
20.02: Muzyka lekka. Skrzynka techniczna.
21.20: Koncert chopinowski. 22.00: Wyci-
nanki krakowskie, Kom. meteor. 23.05: Mu-
zyka taneczna.

Niedziela, dnia 11 marca.
9,00: Czas.' 10.00: Muzyka religijna.

10.30: Nabożeństwo. 11,57: Czas. Kom. me-
teorologiczny. 12.15: Poranek muzyczny z
Filharm. Warsz.  Pogadanka muzyczna.
14,00: Audycja dla wszystkich. 15.00: „Przy-
gotowanie nasion do siewu* — odczyt.
15.20: Muzyka lekka. 16.00: Słuchowisko
dla starszych dzieci. 16.30: „Kawalerowie
parafji i szancu” — wizyta mikrofonu w
Klubie Uliczników wileńskich. Reportaż.
16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Dziecko a alko-
hol”. 17.15: Koncert muzyki polskiej. 16 00:
Słuchowisko. 19.00: „Ciotka Albinowa mó-
wi!' 19.15: Codz. odc. pow. Rozmait. Ra-
djotygodnik dla młodzieży. 19.50: Myśli
wybrane. Godzina życzeń (płyty). Dz en.
wiecz. 21.00: „Feljeton prawie podróżniczy”.
21.15: Wesoła fala lwowska. Wiad. sport.
Kom. meteor.  23.05—23.30: Muzyka ta-
neczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Kwadrans literacki,

W sobotę o godz. 19,25 odczytany zu-
stanie fragment z najnowszej książki laure-
ata Akademji Literatury Michała
mańskiego. Fragment wyjęty będzie ze
zbioru nowel p. t. ,,Opowiadania dwu-
znaczne .

Wędrówki mikrofonu,
W niedzielę o godz. 16,30 mikrofon wi-

leński odwiedzi „kawalerów paralji i szan-
cu“, innemi słowy klub ulicznikow wileń-
skich, skąd nadany zostanię reportaż z żv-
cia tej placówiki społecznej, opiekującej się
bezdomnem dzieckiem.

Koncerty w niedzielę.
O godz. 12,15 transmitowany będzie ż

Filharmonji Warszawskiej poranek symfo-
niczny, na którego program, jak zwykłe,
złoży się muzyka popularna. Następnie w
różnych porach dnia usłyszą radjosłuchacze
szereg koncertów bądź z plyt gramofono-
wych, bądź też w wykonaniu solistów ze
studja warszawskiego.

iBAE TERE TETRA ORIECEZZSSR TRZA OR ARKO CZOP ROCROZA LEWE okazało się

wszystkich ugrupowań, stąd

Choro- )

584 194 132
242 97 66
195 65 44
146 48 33

Tymczasem przerywamy liczenie
i w całej tej tabeli wyszukujemy pię-
ciu najwyższych liczb. Są to liczby:
584, 242, 195, 194 i 146.

Cóż się okazało? Oto cztery z
tych cyfr leżą w kolumnie pierwszej,
reprezentują więc głosy narodowe,
jedna tylko w kolumnie drugiej — to
głos sanacyjny, w kolumnie trzeciej
niema nic.
według naszych obliczeń przedsta-
wiałby się następująco:

prezes — narodowiec,
wiceprezes I-szy — narodowiec,
wiceprezes II-gi — narodowiec,
sekretarz — sanator,
skarbnik — narodowiec.
A więc na pięć miejsc w Prezy-

djum jedno tylko miejsce otrzymałby
sanator, komuniści nie mieliby tu
żadnego swego przedstawiciela, na-
tomiast cztery stanowiska obsadzi-
liby narodowcy.

Jeżelibyśmy dalej prowadzili te
obliczenia, dzieląc podstawowe licz-
by przez 5, 6, 7, 8i t. d., to, przyjmu-
jąc, że Zarząd Bratniaka składa się
z 24 członków otrzymalibyśmy, że
byłoby w nim:

narodowców 16,
sanatorów Э,
komunistów | З

Wszystko przemawia za tem, že
tegoroczne wyniki wyborów, jeżeli
nie będą takie same, to będą lepsze
dla nas narodowców.

Sanacja podzieliła się na dwie
$rupy, bo prócz wybitnie prorządo-
wej listy Kół Naukowych, część sa-
natorów będzie głosowała za listą
Paks'u.

Natomiast wpływy młodzieży na-
rodowej potężnieją z każdym ro-
kiem, co jest charakterystycznym 

|
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objawem obecnych czasów.

KRONIKA POLICYJNA.
— Sekwestrator 1 Urzędu

Skarbowego koi się strzałów
ślepego. Na skutek zameldowania
sekwestratora III Urzędu skarbowego
policja odebrała rewolwer systemu
Steyer ociemniałemu Czesławowi
Juszkiewiczowi, właścicielowi domu
przy ul. Konarskiego 13. Juszkie-
wicz rewolwer posiadał bez pozwo-
lenia i według oświadczenia sekwe-
stratora miał nim mu grozić pod-
czas wykonywania przez sekwestra-
tora obowiązków służbowych.
— Młodociani złodzie — wła-

mywaczami. Policja aresztowała
trzech młodocianych chłopców, któ-
rzy włamali się do mieszkania przy
ul. św. Filipa 1.

Młodociani złodzieje przeprowa-
dzili kradzież, a mianowicie jeden
ze złodziei stał na czatach, drugi
udał się za służącą idącą po zaku-
py, zaś trzeci okradł mieszkanie.

Wszyscy trzej powędrowali do
domu poprawczego w  Wielucia-
nach.
— Wpadł do sklepu, porwał

paczkę tytoniu I zbiegł. Wczoraj
do sklepu przy ul. Mostowej wpadł
młody chłopak i porwawszy z lady
paczkę tytoniu rzucił się do uciecz-
ki. Zarządzony pościg nie dał re-
zultatu. Zauważyć należy, iż ostat-
"nio w mieście podobne wypadki
zdarzają się coraz częściej i należy
przypuszczać, iż młodych chłopców
wysyłają na podobne kradzieże
starsi.
— Wytrychem otworzyli drzwi, Nie-

znani sprawcy zapomocą dobranego klucza
lub wytrycha dostali się do mieszkania Kon-'!
stancji Babiakowej (Ułańska 3) i skradli.
bieliznę męską, damską oraz pościelową,|
ogólnej wartości 915 zł.
— Wykradzenie ze składu towarów.

Akiwa Mencer (Nowogródzka 14) zameldo-
wał o systematycznej kradzieży artykułów
spożywczych ze składu jego przy ulicy Po-
narskiej 30 w ogólnej wartości 300 zł., do-
konywanej przez Aleksandra Jackiewicza
(Ponarska 30) i Jana Łatyszejcia (Stefańska
204), u których część skradzionych artyku-
łów spożywczych w czasie rewizji znale-
ziono.

Poiskie Tow. Opieki nad Kresami.
Działalność Zarządu Głównego

Polsk. Tow. Opieki nad Kresami o-'stwu udało się wreszcie przełamać
statnio znacznie się ożywiła. Utwo-|obojętność
rzono Sekcję Współpracy z Folskiem odnaleźć liczne, a ofiarne jednostki,
Radjo. Sekcja ta zajmuje się pomocą |rozumiejące całą wagę dowodów za-
dla biednej dziatwy szkolnej na Kre-|jęcia się czynnego naszemi Kresami.
sach. Akcja ta spotkała się z uzna-
niem szerokich warstw sprłeczeń-
stwa. Dzięki temu poparciu, Zarząd
móg. rozesłać upominki gwiazdkowe
dziecom 83 szkół na terenie woje-
wództw  Poleskiego, Wołyńskiego,

A więc skład prezydjum|

z KR
GŁĘBOKIE (Pat). W Dziśnie wy-

buchła epidemja tyiusu, która obję-'
„ła już 16 domów. Starosta powiato-
|wy wydał zarządzenia, ograniczające|
odbywanie jarmarków i targów, oraz

Naogół życie mało-miasteczkowe
upływa w Podbrodziu z dnia na
dzień bez większych wrążeń. Daje
się zauważyć ciągłe oczekiwanie cze

$oś nadzwyczajnego. Jeden czeka
wygranej loterji państwowej, inny
rewolucji światowej, itrzeci katastro-
fy na przejaździe kolejowym. Naraz
jak grom z jasnego nieba widnieje
metrowy afisz na tablicy do ogłoszeń

| „Koncert Chóru Kubańskich Koza-
|ków*” — koncertował w Warszawie,
Wilnie, Lwowie ect. ect. „Chór” i td.
Publiczność „wali”. Pełna sala. Brak
biletów. — Koncert skończony „Pro
szę pani, jakże się pani podobał kon-
cert?" — „No Jakoś bez określone-
go wrażenia'.

Innym razem czytamy, że jakiś

GŁĘBOKIE (Pat). Odbył się tu

AJU.
Enidemia tyfusu w Dz'śnie.

zamykające wszystkie szkoły. Na
miejscu pracuje kolumna epidemicz-
na pod bezpośredniem kierownic-
twem lekarza powiatowego.

Z życia kulturalno - oświatowego
w Podbrodziu.

jtam znowu teatr zawitał do Podbro-
Jdzia. Sala pełna. Tu znowu: „Teatr
| Amatorski przy szkole powszechnej
odegra takie a takie sztuki.. Czysty
zysk przeznacza się na dożywianie
biednej dziatwy”. Oczywista rzecz—
na sali pustki, bo w tym właśnie
|czasie w „Domu ludowym' jest od-
jczył, zebranie rzemieślników zebra-
nie „Zw. Strzeleckiego, bo przecie
każda komórka organizacyjna musi
wykazać największą dozę konkuren-
|cyjnej swej wartości.

Młodzież nasza rwie się do dzie-
ła i pracy, lecz skrzydła je nieraz są
podcinane w locie pracy przez star-
sze społeczeństwo i przez niezdrową
konkurencję danych organizacyj, 

Organizowanie straży pożarnych
w pow. Dziśnieńskim

wygłoszonem przez wicestarostę Ko-
zjazd oficerów i podoficerów straży walewskiego, rozpoczęły się egzami-
pożarnych pow. dziśnieńskiego, któ- ny, które przeprowadził przybyły z
rzy przybyli do Głębokiego celem|Wilna inspektor wojewódzki Straży
poddania się przepisowym egzami-|Pożarnych p. Pianko. Do egzaminów
nom. przystąpiło 31 oficerów i podolice-

Po przemówieniu  powitalnem, 'rów strażackich.

Okropna Śmierć młodej dziewczyny.
WILNO-TROKI Walerja Grysz- dła do wodyw pobliżu tamy. Wsku-

kiewiczówna, mieszkanka zaśc. Mi- tek silnego prądu Gryszkiewiczówna
sjonarka, gminy trockiej (lat 16), utonęła. Zwłok narazie nie odnale-
czerpiąc wodę wiadrem z dopływu ziono. Dochodzenie nie stwierdziło
rzeki Waka na terenie fabryki jakiejkolwiek winy osób trzecich.
Grzegorzewo, pośliznęła się i wpa-

Zbrodnia defraudanta leśnego w lesie.
WILEJKA. Włodzimierz Ilkie-|wych, podczas wykonywania przez

wicz, mieszkaniec wsi Czętkiewicze, | niego obowiązków służbowych. Za-
$miny kołowickiej, zabił Ludwika!bójcę aresztowano. Dochodzenie
Wencla, gajowego lasów paristwo-!jest prowadzone w dalszym ciągu.

Napad rabunkowy w Krewie.
OSZMIANA. Tekla Szczucka, rubli w złocie i 300 zł, poczem

mieszkanka Krewa, lat 70, zameldo- zbiegli. Szczucka poznała w na-
wała policji, że w nocy z 8 na 9 bm. |paatalkach Olimpiego Trymało i Sta-

nisława Krzeszło, mieszkańców Kre-około godz. 1-ej w nocy nieznani
osobnicy „w. liczbie 4 do-6-ciu oder-|wa, których zatrzymano. Areszto-

wani do winy nie przyznają się.
 

wali okno i wtargnęli do jej miesz-
kania, gdzie związali ją i pobili, a|Na ciele poszkodowanej i na jej
następnie zrabowali 60 dolarów, 10 twarzy widnieją ślady pobicia.

Proces jedenastu wywrotowców zakończony.
Wyrok zapadnie dziś.

MW ciągu nocy piątkowej sąd | oskarżeni
okręgowy zakończył wreszcie roz-
prawę w procesie jedenastki komu-
nistycznej na czele z Cegielnicką vel
MWeisman.

Po replice prokuratora p. D. Pio-
trowskiego oraz duplikach obrońców
Warszawskiego i Szyszkowskiego,

Była komisarzowa Kasy Chorych
oskarżona o Sprzedaż cudzege pianina.

 

wypowiedzieli się w
ostatniem słowie.

Zamykając rozprawę, przewodni-
czący oznajmił, iż wyrok ogłoszony
zostanie dn. 10 b. m., t. j, dziś, w so-
botę o godz. 10-ej rano.

Kos.

Wczoraj ma wokandzie
wydziału karnego sądu okręgowego

ciekawa, charakteryzująca stosunki.
pomajowe. 
Wilno  uszczęśliwiono

IlI-$o oddano pod sąd, który w rezultacie
ocenił jego postępki i wymierzył za

m. in. znalazła się sprawa specjalnie nie odpowiednią karę.
Nie koniec jednak na tem. Żona

„p. komisarza — Aniela Hertlowa,
Jak wiadomo, przed kilku laty też na własną rękę robiła co mogła,

komisarzem by najwygodniej się urządzić.

Kasy Chorych w osobie płk. Hertla,| | Zaraz po zainstalowaniu się w
którego zadaniem miało być usano- Wilnie, uzupełniła umeblowanie

j wanie tej instytucji.

Płk. Hertel przystąpił do pracy
'z całą energją, przeprowadzając da-
jleko idące zmiany personalne i go-
spodarcze Kasy Chorych.

" Mimo wykazanej tak ożywionej
„dzialalnošci p. komisarz niedługo
utrzymał się na tem niemal dykta-
torskiem stanowisku. Niebawem

„že plk. Н. nie zaniedbu-
„je swej osobistej kieszeni z krzywdą
jinstytucji. P. pułkownika-komisarza

„mieszkania luksusowym sprzętem w
postaci pianina znanej marki
'„Schroeder'”, które wynajęła z firmy
'iortepianowej T. Koreckiego, zobo-
jwiązując się płacić za jego używal-
iność 40 zł. miesięcznie,

Przez pierwsze kilka miesięcy
p. H. regularnie opłacała dzierżawę,
ilecz od stycznia 1932 r. przestała
„płacić, operując wekslami, których
też nie wykupywała.

Wreszcie okazało się, iż w: czer-

Г
i

|
iwcu 1932 r. powierzone jej pianino,
{ śm; й

Fakty te świadczą, że Towarzy- ———,Wartošci 3.520 zi, sprzedala jako
| Po 25 Groszy foto” | swą własność niejakiemu Mironowi

dla sprawy kresowej i grafja Behakowi za 1200 zł., sporządzając
w różnych pozach w ciągu 16 minut ||PTZYtem akt kupna - sprzedaży na
w AUTOMACIE FOTOGR. „KINAFOT'| |sumę 700 zł.

| Wileńska 5 | Wielka 27. Kiedy fakt ten został ujawniony, 
 

 

Oszustwo

Ostatnio w prasie polskiej uka-Nowogródzkiego, Wileńskiego i pół- 3 zmowa żyć
nocnej części woj. Białosicckiego.|zały się drobne ogłoszenia jakiejś
Rozesłtano 3.454 książek—czytanek i „wielkiej fabryki obuwia we Fran-
podręczników szkolnych, 81o ubrań, |cji' o angażowaniu robotników nie-
146 par obuwia, 311 szt. bielizny, wykwalifikowanych na wyjazd do
132 szt. zabawek i przyrządów spor- Francji, przyczem podano wysokość
towych; razem koło 5.000 sztuk. Na zarobków i zapewnienia kontrak-
dary te złożyła się ofiarność 193 po- tów 2 i 3-letnich, co może zachęcić
jedyńczych osób, oraz dzieciurzęd- ; robotników do wyjazdu.

ników Kasy Chorych w Warszawie, Syndykat Emigracyjny ostrzega
które z zebranych składek zakupiły! osoby, któreby zamierzały z tych

Czesław Ziembicki (nagroda 1-sza i 3-cia) |na sumę przeszło 2.000 odzież i bie-
Niskie ceny biletów. umożliwiają wszystkim|
miłośnikom muzyki .usłyszenie tego wyjąt-
kowo ciekawego koncertu. '

Bilety zawczasu nabywać można w ma-.
gazynie muzycznym „Filharmonja“ (ul.
„Wielka 8), oraz w dzień koncertu od godz.
s w kasie Konserwatorjum (ul.Koś:|

ska 1).

liznę dla dzieci kresowych.
W, uznaniu podjętej przez Za- jakimkolwiek pozorem.

Rada Szkolna m. st. się, że o nadsyłanych zapotrzebowa-rząd pracy,

ogłoszeń skorzystać, przed wyjaz-
dem iprzesyłaniem pieniędzy pod

Zaznacza

Warszawy ofiarowała T-wu nadal- niach do pracy we Francji wiedzą
szą akcję przeszło 3,000podręczni- polskie władze emigracyjne,
ków szkolnych,

misja
trancuskiego ministerstwa pracy w

«wielkiej fabryki obuwia»
. we Francji.

„Warszawie (Marszałkowska 17) oraz
„francuskie towarzystwo imigracyjne.
,o wspomnianem zaś zapotrzebowa-
niu żadna z tych władz nic nie wie,
jwobec czego ogłoszenia te zostały
podane przez ludzi nieuczciwych,
pragnących wyłudzić pieniądze pod
pretekstem angażowania do pracy.

Ostrzeżenie to jest tem koniecz-
niejsze, że, jak dowiadujemy się,
Oddział Wileński Syndykatu Emi-
śracyjnego już otrzymał od szeregu
mieszkańców powiatu dziśnieńskiego
zawiadomienie, że dali się oni wziąć
na lep tego ogłoszenia i wysłali po
20 zł. kaucji na ręce reklamującej

nie otrzymują. |
się fabryki, zaś żadnych kontraktów|wisk

poszkodowany p. Korecki udał się
pod opiekę urzędu prokuratorskiego.
W wyniku śledztwa p. Hertlową

postawiono w stan oskarżenia z art.
262 $ 2 k. k., t. j. o przywłaszczenie.

Wczoraj ta sprawa miała być ,
rozpatrywana przez sąd, jednak wo-
bec niestawienia się oskarżonej, zo-
stała odroczona.

Osk. Hertlowa, przebywająca o-
becnie w Zakopanem, nadesiała do
sądu świadectwo lekarskie o swej
chorobie, Po bliższem zbadaniu oka- |
zało się, iż świadectwo to wydane
zostało dn. 5 lutego z ważnością na.
dni 10.

Wobec tego na wniosek prokue-

mego p. Koreckiego — mec, Ко-
dziewicza, sąd nakazał zbadać stan
zdrowia oskarżonej i zarezerwował
sobie zajęcie w tej kwestji stano-

iska, Kos, 
 ›

ratora i pełnomocnika poszkodowa--.

 



Z POGRANICZA.
Przygotowania do otwarcia komunikacji

lotniczej Moskwa — Warszawa.

Z Mińska donoszą, iż czynione |kacja lotnicza na
są tam intensywne. przygotowania|Mińsk—Warszawa.
do uruchomienia lotniska dla komu-; «W sprawie definitywnego ustale-
nikacji lotniczej. Lotnisko wykoń- | nio terminu otwarcia linji powietrz-| Ze Stołpców donoszą,iż na. stacji
czone zostało niemal całkowicie w, nej odbędą się narady  polsko- | w Niegorełoje, na wzór stacyj pol-
roku ubiegłym, obecnie rozpoczęto sowieckie w Warszawie w drugiej |skich, wprowadzono handel napoja-
budowę hangaru, stacji obsługi, po- połowie maja, oraz w czerwcu w|mi alkoholowemi, zakąskami, papie-
czekalni, restauracji, kawiarni i bu-|Moskwie i Mińsku. Na konferen-|rosami i L. p.
dynku kontroli biletów. cjach tych ustalona będzie ilość sa-|dzono wyłącznie dla cudzoziemców,

Roboty te zakończone mają być molotów komunikacyjnych polskich
do czerwca r. b., śdyż z początkiemi sowieckich, obsługa pilotażu, kon-
lipca ma być uruchomiona komuni- | trola i £. p.

Ze Stołpców donoszą, iż w poło-
wie kwietnia r. b. odbędzie się w

lejnictwa polskiego i sowieckiego w
W. sprawie ustalenia: nowego rozkładu

linji Moskwa—

 
  

MMÓĆ| MIASTO WIDM**
Ostrobramska 5

SCENIE „PECH: „w 1 akcie
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Gem| DZIŚ POCZĄTEK O GODZ. 2-ej. Dramat kobiety, która poznała d w a rodzaje miłości|

(o

Bad Reżys. R. Boleslawski. i —zie udna muzyka"ediarską:a |", KAY,FRANCIS, |;NILS ASTMER, G iaga
| SNiewidziM W rLID WC pajak od guz. 12-] W płn,

| Publiczność jest wniebowzięta. "*""""y,a' WŁóBIiEżY oozwoLoNi.

| Stim" „SOWKINO* „git, — МЕЫЛПРО МšarkaTSZCZEDRYNA
OSTATNI z GOŁÓWLEWYCH

W. Gardin. w tych dniach w kinie gy FiELIOS''.:

Qziś początek o g.2-ej DZIS CLOU SEZONU. Po raz pierwszy wWilnie. Pierwszy Wielki Film I Sukces Produkcji Austrjackiej

ĘŻNA ALEKSANDRA"

W roli głównej Mistrz maski
Teatru Artystyczn.

(MIND
 

„WIELKA KSI
w roli głównej słyn=a śpiewaczka opery wiedeńskiej MARJA JERITZA. Najwspanialszy przebój doby

Inowację tę wprowa-|

gdyž. miejscowa ludność, z powodu|
wysokich cen i żądania waluty za-|
śranicznej, nie jest w stanie nabyć

@& arcewesola komedja

 

 

  

DZIENNIE MILERSKI

Konferencja kolejowa: polsko-sowiecka.

w zwi w z

wie maja r. b.

aBurżujski» bufet na stacji Niegorełoje. |
artykułów
jów.

  

nowym
Mińsku narada przedstawicieli ko- iazdy, jaki. wejdzie w życie w poło-|

mO

| Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

| Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 
obecnej. Najnowsze ar-

<€ydzieło fllmowe. Muzyka słynaego Lehara, opa:ta na ulubionych motywach rosyjskich. Koncert; gry aktorskiej. Olśniewająca
wystawa. Początek- seansów od g. 4-ej.

LILJANA HAR
«MOJE MARZENIE TO TY»

aajnowszy „FOX“.

  

DZIŚ! Najznako-
mitsza gwiazda

ekranu
w jej najnowszej, najwspa= М е

nialszej kreacji p. t.
ad progrem:RORY |---===

OGŁOSZENIE.
' ! „Ubezpieczalnia Społeczna wWilnie przypomina PP. Pracodawcom, że termin wpłącania. składek: za

; wszystkie rodzaje ubezpieczeń, a mianowicie: chorobowe, wypadkowe, emerytalnei na wypadek braku pra-
cy pracowników umysłowych, emerytalne Z oraz opłat na Fundusz Pracy za miesiąc luty upływa dnia
10-go marca r. b.

Wobec tego Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie wzywa PP. Pracodawców do miezwłocznego wpłaca-
nia należnych skłądek nadmieniając, że obowiązek ich obliczania spoczywa na prącodawcach.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że składki za służbę domową i za dozorców domowych opła-
| cać należy od dnia 1-go stycznia r. b. według norm wskazanych w poniższej tabeli.

 

 

ry TABELA. S

do-obliczania skladek za służbę domową i dozorców domowych za ubezpieczenia: chorobowe, emerytalne ro-

 

 

 

 

   

   

 

botnicze i wypadkowe, łącznie z opłatami na Fundusz Pracy.
ANSITNS ITICITS AOC DZYETA ——————————————

w pozostałych po-
w m. Wilnie— | w m. N.-Wilejce.— „wistach Wojewódz-

"KATEGORJA twa Wileńskiego

- służby dómowej|dozorców wysokość składki przypadające|:

„domowych.— sa ubez| na pra- łośę |pa ubez” na pra- RTS TRUE

pieczon| eodawce|] 539 pleczon.: codawer| SIOŚĆ| pięczen| codawcc| 2195

1,-Posługaczki przychodnie, zatrudnie- | |
;nę.przez jednego pracodawcę ao 5
» ,gogzin dziennie 0.25 3.47 3.72 0.25 3.47 2
2 Juzące, zatrudnione powyżej 5 go- 3.7 0.25 2.94 3.19

dzin, oraz służące state i kucharki 0.35 5.72 6.07 0.35 5.72 6.07 0.25 401 4.26

3. Lozorcy domowi:
e

a) zarabiający do 25 zł. wiącznie mie- '

„sięcznie (dotyczy i przychodzących) 0.25 |.3.00 3.25 2 15 5 4 22 A

| b) zarabiający od 25 zł. do W zł.

; k wiącznie miesięcznie ze świadcze-
Iie 035 | 453 || 488 Ša = A z =

| ©) zarabiający ponad 50 zł. do 80 zł.
. „włącznie miesięcznie ze świadcze-

Rianii 4.37 3.97 8.34 -- “2 - — — —

' d) zarabiający ponad 80 zł, do 120 zł.
„włącznie miesięcznie ze świadcze-
RR 6.55 593 | 1248 e a 2 $ x >

e)zarabiający ponad 120 zł. włącznie г в

muesięcznie ze świadczeniami 9.66 #( 876& 18.42 & — | ma Ah u ш i       
UWĄGA: a) za służbę domowąidozorców domowych, którzy przekroczyli 65 rok życiai nie podle-

йа)& „emerytalnemu ubezpieczeniu robotniczemu, składki są odpowiednio niższe.

„b). Opłata składek w/g powyższej tabeli przewidziana jest jak opłata miesięczna.
„Wpłaty należy uskuteczniać na konto P. K. O. Nr. 81.050 łub do kasy Ubezpieczalni Społecznej w

Milnie, m Zawalna 6. Wpłaty przyjmowane są również we wszystkich ośrodkach Ubezpieczalni Spotecznej

e ną terenie Województwa Wiieńskiego.
2 Przy wpłatach należy bezwzględnie podać numer konta pracodawcy wyznaczonego przez Ubezpie-

czalnię 2wyszczegėlnieniem za jaki okres zostala dokonana dana wplata—do dnia 31 grudnia 1933 r. czy od

Ė ; dnia:1-g0 stycznia 1934 r.

żeń „W razie niewpłacenia przez pracodawców należnych składek w oznaczonym wyżej terminie, zostanie

wszczęte . postępowanie egzekucyjne przeciwko zalegającym w opłacie składek.
Stosownie do art. 272 Ustawy o ubezpieczęniu społecznem (Dz. U. R. P..Nr, 51 poz.396) oraz art. 58

o wykroczeniach za niewpłacenie składek w obowiązujących terminach, niezależnie. od obowiązku uiszczania

należnych kwot wraz z odsetkami zwłoki, przewidziana jest również. odpowiedzialność. karna pracodawców.

    
 (Wilno, dnia 8 marca 1934 r.

„J. Gradowski K. Kątkowski
„DYREKTOR. KOMISARZ.

А К1690 w zaxresię kursu

 

WEY
Przepiękny dodatek. —oryginalna

parodja rysunkowa filmu„KING = 1°KOKG“ oraz

  

Z

Ip Ttanio
osoba w średaim sg!
w -niezmiernie trudnych
warunkach wia
ze sparaližowanemi no-
gam), może udzielać ko-
repetycyj jęz. franeus-

-Tęwwvv*vv

"KUPON ZNIŻKOWY
+ zą okazaniem kiórego dostaje się

Gimnazjum, a wszyst-
kich przedmiotów w za-
kresie 3-ch pierwszych
kias. Królewska 5—3. Po-| |
rozumieć się od 4 do 7
po poł. gr

Dialog małżeński.

— Byłam doprawdy

zwarjowana, gdy zą cie-
bie wyszłam!

—— Racja, ja zaś byłem ||

jeszcze o. tyle  niedo-

świadczony, . żem.. tego

nie spostrzegł.

Starszy pan rozwodzi

się w licznem  towarzy-  stwie nad upadkiem o-;

byczajów. |

„„Wiezoraj* widzia-!

łem. M grające |

w piłkę nożną; nadan- |

cingach panie - płacą
mężczyznom- za. taniec;

w szkołach dzieci straj-

kują, gdy nie- podobają

im się poglądy politycz-

ne nauczyciela. 'Wszyst-
ko. to objawy upadku

moralnego.

— To nic;- mój -paniel

Wczoraj - -mój - wujek
chciał. mnie nabrać na

pożyczkę!

Młody. człowiek poszu-
kuje pracy, pertjera lub
t. p. za mieszkanieima:
łe wynagrodzenie. Łas-
kawe zgłoszenia do Adm.
„Dz. Wil." pod „Praca“.

3—gr

 

 

WARSZAWA”. (Pat).
jjazdy pociągów międzynarodowych| Belgia123,65 — 123,96 —+ 123,34.-Holandja|22,01— 22,06— 21,96.
h rozkładem| ?57.30—358,20—356,40. Kopenhaga 120,50-

1121,10—119,90. Londyn 26,98—27,11—26,85|
į Nowy Jork — nie notowany. Nowy
kabel 5,31*/+—5,34—5,29. Oslo 135,60—136,25

„lili rotes komukistyczny.
mm miesiącu rozpocznie

jsię w Sądzie Okręgowym w Równem
żywnościowych i napo- |na Wołyniw drugi wielki proces prze

leńwko komunistycznej partji zachod-
| 0-ukrnikolkiej,
nych zasiądą 63 osoby z przywódca- |

mi Springem, Sezingiem i Ruchlą | Lilpop 11,75. Starachowice 11,10—11,00. —
AA Rozprawa, do której we-|

| zwanych będzie 200 świadkow i kil-|
leni" biegłych, ma potrwać 6 ty-|

  

W.przys

mai

 

Giełda
Giełda.

Na ławie uskarżo-

Dewizy: '-—134,95, Paryż

139,80—139,40.
171,05. Włochy

or!

 
|seryjna 113,75.

ziemskie 53,25,

czek
| jednolita.

Akcje:

Rubel: 4,71.

| lonowska 82/8,

WALNE ZGROMADZENIE
członków podpisanej Spółdzielni odbędzie się dnia 25 marca 1934 r. o godzinie
13-ej w pierwszym terminie, a w razie braku: przewidzianej $ 34 statutu ilości
członków, o godzinie 14-ej w drugim terminie, w domu własnym Towarzystwa
w. Wileńskiej Kolonii Kolejowej z następującym porządkiem dziennym:

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego.

Odczytanie- protokułu z
Społdzielni Polskich.

poapisaiy deklaracji członkowskich.
Sprawozdanie rachunkowe, budżetowe i
i Rady Nadzorczej za 1933 r.

zorczej.

jowego na pożyczkę długoterminową.

12/77,

Preliminarz na rok 1934.
Zatwierdzenie regulaminu dla Komitetu Budowy Kościoła.
Uznanie za zalegających płatników posiadaczy działek Nr. Nr. 4,

13, 37/55, 35, 72/73, 101/113, 111, 122, 123, 124, 125, 133, 134,

Odczytanie protokułu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
rewizji T-wa, dokonanej przez Związek

Sprawa wykluczenia z liczby „członków osób, które dotychczas. nie

z działalności Zarządu

Wybory nowego Zarządu orąz uzupełniające wybory do Rady Nad-

Sprawa konwersji pożyczki budowlanej z Banku Gospodarstwa Kra-

30 1 140 oraz rczpatrzenie sprawy zadłużenia ciążącego na działce
Nr. 103.

18, 23, 57, 83, 99, 124, 135 i 172.

dawnienia.

21-a, 36,89, 94, 136, 155, 188/189 i 192.
15.

16.
przez jędnego z

17. Wolne wnioski.
Dnia 7 marca '1934

członków.

w

Zatwierdzenie szacunku przejętych na własność T-wa działek. Nr. Nr.

Ustalenie składu Komisji Rzeczoznawców dla szacowania działek.

Sprawa umorzenia wierzytelności b. członków T-wa z powodu prze-

„ Zatwierdzenie przekazania praw do działek ziemi Nr. Nr, 11, 16, 19,

Sprawa zorganizowania ochotniczej straży pożarnej w Kolonii.

Sprawa bezprawnego korzystania z należącej do T-wa dz. Nr. 153

TOWARZYSTWO: SPÓŁDZIELCZE
„WILEŃSKA KOLONJA KOLEJOWA”,

Eon;

poczta Kolonja. Wileńska.

 

2AONOMIRAT DOMU  KAKDLOWEGO

St. Bieliński
Mickiewicza

Już nadszedł
wypróbowanych doskonałej
jakości

Krymskich
Bordo czerw. stoł 3.75
Czatyr Dag stoł.

półs. 3.75
A) Danil des

stod. 3.75
Złoty i, 4,—
Musket Liwadja
Perla Krymu 425

również poleca: sery
litewski, masło wyborowe,

Codziennie świeża palona kawa od 5 zł. kilo

| wszystkie towary kolenjalne pierwszorzędnej
Jakości.

26, tel. 1898

drugi transport

i Kankaskithj

ZARZĄD.

Kompletne urządzenie
sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
sprzedania. Krakowska
67 m. 2. g'3

Sklep
spożywczo -wódczany
do sprzedania w pełaym
biegu egzystyjący od 1900
r. Mickiewicza 37—7.

Podejrzane roztar-
„gnienie.

— Czy mąż twój :za-

 

„wsze, jeszcze. cię tak go-
Riesling Abrau

wytr. 3.75
Ginandali pół wytr.4.—
Kaberne Abrsu

czer. stoł. 4,—

Napareuli czerw.
stol. 4.—

szwaje, pol, szwaje,,

Ceny niskie.

 YYYYPYTYYYYYY YYYYYYYYTYTYYEYTYVYTY

 

w ie
chrześcijańskiej

„POŚPIEC
H WIELKA

18 proc. zniżki przy zakupniekażdego „RA

Kupon ininiejszy weżny dni 30.

 

aa długotrwały

 
Kupno

1. Sprzedaż|
DOM NOWY

0 2-ch mieszk. 3 pokojo-
wych do sprzedania,
Dow. się: ul. Stara 43,
u właściciela. 4324

MAAAMAALsAAAAAAAAALBAA

- Roztargniony.

Profesor ..wicz słynie

ze. swego rozlargnienia,

Zamężna jego córka. po-

wiła zdrowego . chłopca,
a  uszczęśliwiony zięć

wysyła do. teścia  tele-
śram. O radosnej nowi-

nie dowiadują się kole-

dzy pana profesora.

Winszujemy, win-

szujemy kochanemu _ko-

| Jedze! No i co — chło-
piec, czy. dziewczynka?

— Doprawdy, moi ko-
„chani, zgubiłem' gdzieś.

telegram, - zapomniałem
„zupełnie i... «wiecie, moi

panowie, „doprawdy je-
stem w: kłopocie, czy: zo-
„stąłem . dziadkiem,

| babką...
czy

Miłość i powodzenie pozyskasz używając mody.

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia !

„LOKSOTIS“

POLECA

WŁADYSŁAw 1RUBIŁŁO,
skład apteczny Ladwisarska 12, róg Tatarskiej.
-Tamże mydło i. wszystkie dodatki de prania

bielizny. z

zapach. Deka 40 gn  
===|Dom nowowybudowany

ze wsżelkiemi wygodami
na dogodnych warunkach
„(sp'ata ratami) da sprze:

сс
"Zazdrosny

Dawnojuż. jesteś
żonaty?

— Od. sześciu lat.
— A czy bywasz cza-

sem, zazdrosny?
— „Nietylko  czasem,

lecz stale.
— Jakto?
-— Stale. zazdroszczę...

kawalerom.

„dania. $osnowa 9-a m. 2. ;
536

 
LSSAK ias

Sprzedajesię
okazyjnie-<mały  -forte-
pian f-my*Petersburg-

skiej. ul: Targowa 9 m. R
*'521—4

 

Okazyjnie do sprzeda-
nia obrusy ręcznie hzfto-
wane, stołowe nakrycia,
Irozmaltenaczynia,obraz
olejno małowany na plėt-
nieORM

«uczący

„szlachetnej rodziny,-

stemże.

rąco kocha?
— Żawsze. Nawet przez
sen tylko o mnie mówi,
ale jest taki 1ęztargniony
że nazywa mnie zwykle
innem imieniem,

СО

Mieszkania
L I„pokoje:

pośkakijąy mlószkania z
| 4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia
do. Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego" «pod
„Centrum. śr.

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko-

Kalwaryjska 5
gr.

wana.
m. 33.

To nic.

— W Warszawie sly-
szałem kiedyś pianistę,
który miał tylko. jedną
rękę.
— To nic! U nas wy-

stąpił niedawno- śpie-
wak, który. wcale nia
miał głosu.

i | RÓŻNE |

Potrzebna
do majątku ochmistrzy-
ni, konieczna dokiadna
znajomość mieczarstwa.
Tamże potrzebny stan-
gret Zgłoszenia osobl-
ste: od 1—3-ej p. p. HE
la 9 m. 2.

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
1 żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą : & d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa: dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B.

 

  

Młodzieniec
«się w wyżstej
«pochodzący — &

mi
lego charakteru. Wv-
znania rz. - katoliokiego

«szkole,

spragnąłby być usyno-
wiony. w *inteligentnej
rodzinie, lub u. samot-
nych osób. 'Oferty pod
„M. M.“ do Administra*
cji „Dz. "Wil". Adres

| ©.  ОЛАЛАЛАААКАЛЛАЛАА ЛАЛМаa—|
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53,25—53,50-—53,38. -Tendencja dla
rzeważnie mocniejsza, dla listów nie-

Bank Polski

552| pracy. Posiada świadec

- #—2)! :
11 WIZYTOWE 

K —————

34,94-—35,03—34,85.
Sztokholm

Pragz
139,10—

Szwajcarja 171,48—171,91—
Berlin,45,55—45,67—45,43.

210,45.. Tendencja. niejędnolita.
Papiery procentowe!

włana 42—42,10—42.
| 6 proc. dol. 70,15—70.25.

Pożyczka budo-
Inwest. 109. Inwest.

Dolarówka 52.99
Konwersyjna 5980—59,75

—52,85. . Stabilizacyjna .57,75—57.80, drobne:
58,50—58,00—58,25. 4 i pół' proc. L. Z.

drobne: 53. Warszawskie

poży-

78-—71,25—71,50.

Dolar w obr. pryw. 5,28!/1

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-
Stabilizacyjna 98/s, War-

szawska 66. Śląska 63,25.

AAADADAKGADKAA KKA

'Poszukuję posady g0-
spodyni na wleš do ma-
jątku lub na plebanię.
Posiadam b. dobre refe-
reneja Znam się dosko-
nale na mieczarstwie|
hodowii drobiu 3 Maja 9
m. 10 Józefa Masłowska.

gr2

Wychowanie.

— W osłatnich czasach
kilkakrotnie przyłapałem
cię na kłamstwie, mój
synu. Czy możesz mi
przyrzec, że io się wię-
<ej nia powtórzy?
— Przyrzekam cl, oj*

cze.
— No to dobrze. Idź

teraz do telefonu, bo
ktoś dzwoni, I powiedz,
Że niema mnie w domu.

РИУРУ лРР

Szukam posady
w maj. ekonoma, maga-
zyniera lub łącznie, o-
bjazdowego i t. p obo-
w ązku ; Dokładnie znam
się ze wszelkiego rodza-
ju maszynami rolnicze-
mi włącznie do traktora
i młocarni parowej. któ-
re mogę sam prowadzić

1 robić drobny remont.
W. mieście dozorcy do-
mu lub woźnego. Mam
zaświadczenia | mogę
dostaręzyć lięznych re-
Argas E Adresowač:
Witebska3 m, 1 dla P.R.

Przyczyny nudów.

Państwo  Sapusińscy
spędzają wieczór w do=
mu. Pacl Sapusińska zle-
wa.=Męża to dražni!
— Czego ziewasz?
— Bo się nudzę!
— Ja też siedzę w

domu, a. nie.nudzę się.
-Bo ty jesteś ze

mną, a ja jestem z to-
bą...

uakasakanikAkikACiaknówie

Inteligentna wdowa sta-
"uszka bez środków do
życia, znajdująca się w
skrajnej nędzy prosi iu-
dzi dobrej woli o pomoe
Łaskawe oliary prosimy
składać do Administra-
cji „Dz. Wil.” dla „sta-
ruszkį“. gr4
 

Wdowa. po  urzędniku
magistrackim, znejdują-
<a się w okropnej nę-
dzy wraz z 3-giem dzie-
«l prosi o jakąkolwiek
pracę, lub pomoc ma:
terjalaą.  Antokol 134
m. 2. Oflary składać w
Adm. „Dz. Wil” pod „A.*

 

Polecamy gorąco mło-
dą panienkę z ukończo-
ną szkołą handlową. Zna
dobrze | trykotarsiwo |
szycie. Zgodzi się do
dzieci. . Referencje po-
ważne. Sadowa 2i, m.32.

—gr.
—-- —

Czas przesadzać
rośliny pokojowe. Zgło”
szenie pisemne pod „Ro-
boty sezonowe” przyjmu-
ję w Adm. „Dzien. Wil:* 2

 

Owoce z naszych drzew
owocowych, jabłka —
gruszki i t, p, będą tak
piękne | dorodne, jak o-
glądane na wystawach
okiea handll owocami po
umiejętaem  zastosowa-
niu odpowiednich zabie-
gów | w odpowiednim
Czasie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33. gr4

 

Służąca, lat 22, zna: się
na kuchni, poszukuje

twa i rekomendacje ul.
Lwowska 52—2. grz
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