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zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z3. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6 lamowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenie
eyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem. miejsca e 25 proc. drożej. Termimy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmienłane.
Konto czekowe w P. K. 0. Nr. 801787.
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Najpowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

I najwyższe oprocentowanie.

Składając swe oszczędności w Centralne] Kasie otrzy-
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W GODZINACH WIECZOROWYCH

BREDATLIEPA A)CENTRALNA KASA "= gi

aa aaa wkłady z wielką korzyścią dla interesów

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

KAAKAARARAAOA.

dla wpłat na r-ki wkładowe, bieżące i czekowe.

р SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

[ U| raju, gdyž wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
e wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

skutki kryzysu rolniczego.

1 sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wiino, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAASAAAAA,

jątni 5pó i Ša AlBank Žaigzku Spółek Zarobiowyńh S-ka Akt
Oddział Wileński — Wiinoy icza 19

Uruchomił z dniem 10 marca r.b. kasę banku

Bank przyjmuje wkłady w złotych, w złotych w złocie, w dolarach i in-
nych walutach, przy oprocentowaniu do 6'/,%/6 w wstosunku rocznym
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E Grupa wierzycieli
Ks. Eustachego SAPIEHY
zaprasza wszystkich jego wierzycieli „przybyć dn. 16 marca

o godz. 19 do Warszawy ma ul. Zielną 31 m. 7 do adw.
Ponikwickiego, ,tel. 671-65 celem omówienia sprawy realizacji

swoich należności.
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| Kto chce mile spędzić wieczór CZARNĄ KAWĘ—KONCERT

niech wybierze się na b. urozmaicony) BRIDGE
w niedzielę, dnia 11-go marca r. b. o godz. 19 (7 w.)

| ° м sall Stow. Techników, ui. Wileńska 33
Czysty dochód użyty będzie na biednych li Oddz. T-wa Pań Miłos. Św. Win-

| centego a Paulo. — Cena biletu Zł 2 — włącznie z kawą, na który zaprasza  ZARZĄD.

2—gr

Z Ściatu.
WARSZAWA (Pat). Na posie- hodowlą koni oraz projekt ustaw o*

dzeniu senatu, po złożeniu ślubowa- |filmach i ich wyświetlaniu. Do tego
nia senatorskiego przez Jana Sza- ostatniego projektu przyjęto zmianę,
franka (klub ludowy), który wszedł przywrócono brzmienie rządowe, że
na miejsce śp. senatora NRPZA lat 18 daje prawo oglą-
przyjęto bez dyskusji następujące|dania wszyslikich filmów. Uchwała
projekty ustaw: o wykonaniu kon-| sejmowa mówiła o 17 latach.
wencji z Austrją, dotyczącą rozra- Z kolei przyjęto nowelę o zmia-
chunku w zakresie dawnego au-|nach w ustawie o spółdzielniach,
strjackiego ubezpieczenia pensyjne- |projekt ustawy o ochronie przed
go funkcjonarjuszów i ubezpieczenia|pożarami i innemi klęskami oraz no-
górników od wypadku; projekt usta-| welę o zmianach w prawie przemy-
wy o zmianie niektórych przepisów|słowem, nowelę do dekretu o izbach
o majątkach rodowych w wojewódz- | przemysłowo-handlowych i tid,
twach wschodnich; o nadzorze nad|

ЗАУОаЛОЛОКОЧЕTIAKs Ga PARTTTT ITALIANA TT SE Us

KOMUNIKAT STRONNiCTWA NARODOWEGO
Dziś, w sali własnej przy ul. Orzeszkowej 11 o godzinie 12,30
Sekcja Rzemieślnicza przy Stronnictwie Narodowem

zwołuje

WIEC RZEMIESLNICZY
z udziałem posła FRANCISZKA GÓRCZAKA
i senatora WŁADYSŁAWA DOBRZYNSKIEGO

starszych cechu szewckiego

 

Sauga Al FO RAA
wieczorem o godzinie 5,30

ZGROMADZENIE PUBLICZNE «MŁODYCH»
' ma którem poseł ZBIGNIEW STYPUŁKOWSKI

wygłosi sprawozdanie poselskie |

oraz wygłoszony będzie referat zbiorowy p t.: List Pasterski. |

Wstęp wolny. Wstęp wolny,

 

7^ Kwietnla nastąpi inauguracja Zielonego
Karnawału pod hasłem «Bachus rozjemcą».

ETLNWAZEA RIAA ONIN OSI

Ustawa ubezpieczeniowa ma ulec rewizji.
TTelefonem od własnego Korespondenta.)

WARSZAWA. Sfery gospodarcze opracowały memorjał w sprawie
konieczności rewizji ustawy ubezpieczeniowej scaleniowej.

Memorjał ten znalazł poparcie silnej grupy sanacyjnej. Krążą row=
nocześnie pogłoski, że niektóre świadczenia socjalne mają być zawie-
szone na pewien czas, a w pierwszym rzędzie ubezpieczenia emerytalne
robotników.

Z życia młodzieży akademickiej stolicy.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W lokalu Bratniej Pomocy Uniwersytetu Warszaw-
skiego władze bezpieczeństwa zarządziły drugą rewizję. Tym razem nie
znaleziono żadnych kompromitujących materjałów. į

Na zebraniu Bratniej Pomocy Wyższej Szkoły GospodarstwaWiej-
ikiego w obecności 400 zebranych,
sanacji,
Sprawozdanie ma liczne białe plamy

 

złożone zostało sprawozdanie,
w tem około 10 proc. zwolenników

które przeszło ostrą cenzurę.

Łotewska demonstracja 'polityczna
przeciwko Litwie.

RYGA (Pat). Przed niedawnym nią warunków, które według twier-
czasem Litwa wypowiedziała zawar- | dzenia oficjalnych czynników łotew-
tą w 1922 r. umowę o utrzymaniu
ruchu osobowo-towarowego na linji
Ryga—Libawa przez Możejki.

Sprawa ta była ostatnio tema-
tem rokowań specjalnej litewsko-
łotewskiej  kontierencji kolejowej,
która dziś obradowała w Możejkach.

Wobec opornego stanowiska de-
legacji litewskiej i wysunięcia przez

Sensacyjne nasiępsto
„KONFRONTACJA B. PREMJERA DALADIERA z B. PREFEKTEM

POLICJI

PARYŻ. (Pat). Komisja parlamen-
|tarna dla wyświetlenia wypadków w elementy,
aniu 6 lutego przesiuchaia wczoraj

policji paryskiej Chiappe nie oskar-|
zai przed nim min. Frota ozorgani-|
zowanie oddziałów, któreby mogły
zająć miejsce w polityce, ani o spi-
sek, W ostatnich swych zeznaniach
preiekt Chiappe uczynił aluzję do
projekiowanej organizacji oddziatów,|
ziozonych z bytych komunistów, by-|
łych socjalistów i byłych t. zw. ka-|
melotow królewskich, Fakt ten zo-
stał ujawniony nie w przededniu 31
stycznia, lecz o wiele wcześniej.

Dalej Daładier zeznaje, żechcąc!
skoncentrować śledztwo w sprawie!
oszustw Siawiskiego w Paryzu, za-
żądał, by doręczono mu akta wtej
sprawie i odpowiednie raporty. Po
zaznajomieniu się z niemi  Daładier|
doszedł do przekonania, że należy
przeprowadzić pewne przesunięcia
ua stanowiskach w administracji, by
zapobiec bezczynności władz, co by-
io powodem, że Stawiski nie był a-.
resztowany już w roku 1931, a przy-|
najmniej 1933. Q swej decyzji prze-
prowadzenia zmian Daladier poin-
tormował nazajutrz swych współ-
pracowników. Min. Fret odniósł się
do tego przychylnie, wobec czego
wkrótce uzgodniono, jakie osoby na-
leży powołać na stanowiska preiekta
policji i dyrektora wydziału bezpie-
czeństwa.

Daładier zatelefonował więc do
preiekta Chiappe'a, który podszedł
do telefonu dopiero po dłuższym u-
pływie czasu i natychmiast wpadł w
tom gwałtownej irytacji Daladier
wspomniał wówczas Chiappe'owi o
możliwości objęcia przez niego sta-
nowiską generalnego rezydenta w
Marokku. Chiappe jednak odpowie-
dział, że niśdy się na to nie zgodzi.

Daladier oświadczył dalej, że
istnieje duża różnica między maniie-|
stacją w dniu 6 lutego a maniiesta-
cjąmi poprzedniemi. Przedtem mani-|
iestanci nie starali się doprowadzić|
do bójek, w dniu 6 lutego obok ele-

 

 

skich nie nadawały się do przyję-
cia, konferencja uległa rozbiciu.

W. odpowiedzi na stanowisko li-
tewskie łotewska dyrekcja kolei za-
rządziła z dniem 11 bm, całkowite
zamiknięcie ruchu kolejowego mię-
dzy graniczną stacją łotewską a naj-
bliższą stacją kolei litewskiej,

CHIAPPE.

mentów poważnych istniały także
pragnące wykorzystać

maniiestację dia celów politycznych.
|po poiudniu b. premjera Ualadiera. | Chciano wiarguąc do izby Leputo-
Iswiadek oświadczyi, że b. preiekt 'wanych i wywrzeč prėsję na prezy-

denta Republiki. Vo zanauzowaniu
przebiegu wydarzeń Daladier zazna-
cza, że maniiestantom chodziło 0
dokonanie zamachu stanu.

Następnie  skonirontowano b.
premjera  Daładiera г preiektem
Uhiappeia, który kategorycznie o-
swiadcza, że w aniu 31 stycznią po-
iniormowai Daladiera o swych oba-
wach i powiedział, że jeden z jego
przyjacioi zawiadomił go © tworze-
niu osobistej partji Frota. Na to Da-
ladier miał oswiadczyć, że copraw-
da nie posiada nieograniczonego zau-
iania do min. Frota, ale o tem, co mu
Chiappe mówi, już wie. Daladier za-
znaczył, że mowa była o tem, że
Frot przygotowuje nie jakieś oddzia-
ły celem dokonania zamachu stanu,
ale — zespół ministerjalny,

Chiappe przypomina, że w czasie
owej rozmowy przedstawił Daladie-
rowi stan liczebny organizacyj pra-
wicowych i lewicowych i zapewnił
50 о tem, że można liczyć na policję,
która w zupełności wystarczy do
opanowania sytuacji.

Zkolei wywiązuje się osobista
wymianą zdań między Chiappem a,
Daladierem. Chiappe twierdzi, że nie
mówił o tem, jakoby Frot organizo-
wał drużyny z ludzi „podręcznych*,
lecz ludzi niebezpiecznych. Z proto-
kółu zeznań, jaki w owej chwili od-
czytano, wynika, że istotnie Chiappe
tak się nie wyraził, Następnie Chiap-
pe zaprzecza, jakoby powiedział swe
$o czasu Daladierowi, że „znajdzie
mnie pan na ulicy*. Według Chiap-
pe'a siowa w tej sprawie brzmiały:
„Wstąpiłem do preiektury bogaty,
wychodzę z niej biedny* jeżeli Pan
wyrzuci mnie na ulicę”, W razie
gdyby istotnie Chiappe wypowie-
dział pierwsze słowa, nie ulega
wątpliwości, że Daladier niezwłocz-
nie zawiesiłby go w czynnościach.

Na tem przesłuchiwanie świadka
przerwano.

ATAK BOMBOWY NA IZBĘ DEPUTOWANYCH.  „4/ś4.5i
PARYŻ (Pat). Parlamentarna ko-

misja śledcza do wyjaśnień wypad-
ków lutowych przesłuchała m. in.
redaktora „Echo de Paris* Kerylli-
sa, który oskarżył b. ministra Frota,
że zapomocą ad koc sporządzonego
dokumentu usiiował go szantażować.
Keryllis stwierdził, że był wezwany
przez Frota, który podczas audjencji
pokazał mu raport policyjny w spra-

wie rozmowy, jaką mieli prowadzić
w restauracji czterej lotnicy, wśród
nich brat Keryllisa. Autor raportu
zapewnia, że lotnicy proponowali
atak bombowy na izbę deputowa-
An S mial wraženie, že
rot chciał go wciągnąć w pułapkę,

aby dać powód do wł a-
resztowania go. Po skonirontowaniu
Keryllisa z Frotem, Frot przyzmał,

KAPELUSZE I CZAPKI
E MI ESZKOWSKI

yn PRZENIESIONO

IEWICZA 1.
XENITAI T IKT CIO AOS ERA RAK)

ROKOWANIA HANDLOWE
angielsko-litewskie zostaly rozbite.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
Niepowodzenie angielsko-litewskich
rokowań handlowych wywołało w|
Kownie wielką konsternację. Anglja
była dotychczas jednym z najwięk-
szych odbiorców wywozu litewskie-
go, w szczególności bekonu, masła i
jaj. Samego bekonu sprzedano do
Anglji w roku ubiegłym za 71 mi-
Ijonėw litów. Ogólny bilans handło-
wy był wybitnie korzystny dla Li-
twy. Dziś nie ulega wątpliwośc, że
korzyści te, jeżeli nie znikną zupeł-
nie, to w każdym razie ulegną po-
ważnej redukcji.

Anglja żąda obecnie od Litwy
zniženia taryły Gelnej od 25 do 50
proc. na szereg towarów, któremi
zainteresowany jest przemysł angiel-
ski, a przedewszystkiem na towary

 

śają się, aby Litwą pokrywała wę-
glem angielskim 90 proc. ogólnego
zapotrzebowania. Pozatem wysunię-
to cały szereś innych drobniejszych |
żądań co do ulg i przywilejów dla
eksporterów angielskich. Wzamian
Anglja niczego nie obiecuje i nie
daje żadnych gwarancyj co do u-
trzymania kontyngentu litewskiego
nawet w zredukowanych rozmia-
rach.

Wczoraj premjer litewski Tube-
lis odbył dłuższą konferencję z
członkami delegacji handlowej, któ-
ra powróciła z Londynu. Prasa po-
daje, że delegacja litewska będzie
obecnie badać wraz z czynnikami
rządowemi wszystkie możliwości
ustępstw i że prawdopodobnie w
końcu bieżącego miesiąca wystąpi o

włókiennicze. Dalej Anglicy doma- wznowienie przerwanych rokowań.

Rokowania C
PRAGA. Pat.— Według „Narodni

Osvobożdeni'* materjały dotyczące
rokowań o umowę handlową z Rosją
zostały już przez właściwe czynniki 
 

a w alerze Stawiskiego

 

opracowane. W najbliższych dniach

że pokazał raport, lecz twierdził, iż
rozmowa miała na celu ostrzeżenie
Keryllisa przed skutkami nierozważ-
nej akcji, kierowanej przez lotników,
w tem brata Keryllisa. Frot dziwi
się, że Keryllis w ten sposób odpia-
ca mu za jego dobroć. Wieczorem
nastąpi prawdopodobnie  koniron-
tacja Frota z b. preiektem policji
Chiappem.

WYŚWIETLANIE
SPRAWY STAWISKIEGO.
PARYŻ (Pat). Podczas przesłu-

chania przez parlamentarną komi-
sję śledczą do wyświetlenia sprawy
Stawiskiego, komisarz urzędu bez-
pieczeństwa Ducloux w krzyżowym
ogniu pytań przyznał, że pierwszą
wiadomość o pobycie Stawiskiego w
Chamonix i o jego ucieczce z Vary-
ża władze bezpieczeństwa otrzyma-
ły od Pygaglio, na którego niewy-
raźną rolę wielokrotnie wskazywaia
prasa.

PARYŻ (Pat). Dziś w urzędzie
śledczym odbyło się przesłuchanie
świadka, który z obawy przed zem-
stą maiji zastrzegł sobie katego-
rycznie, żeby nie ogłaszano jego na-
zwiska. Świadek ten oddai władzom
śledczym liczne usługi, zapoznając
ze szczegółową działalnością Sta-
wiskiego, zwłaszcza na terytorjum
belgijskiem.

Sprawa przeniesienia śledztwa z
Bayonne do Paryża wymaga zała-
twienia wielu iormalności. Decyzja
trybunału kasacyjnego będzie zako-
munikowana sądowi w Bayonne
13, IIL Oskarżeni mają prawo zgło-
sić sprzeciw w terminie 3-dniowym.
Gdyby sprzeciw nie nastąpił, to
akta sprawy mogą w najlepszym ra-
zie nadejść do Paryża 17 bm. Akta
zawierają ok. 3 tys. dokumentów.

TAJEMNICA ADWOKATA
HUBERTA.

PARYŻ. (Pat). „La Libertė“ wy-
suwa hipotezę, że przyczyną zama-
chu samobójczego adwokata Huber-
ta było posiadanie przez niego ta-
jemnicy, której nikomu nie mógł
zdradzić, czy to ze względów zawo-
dowych, czy też innych. Dziennik za-
znącza, że wydarzenie to nie jest
zwyczajnym wypadkiem. Świadczy o
tem chociażby iakt, że zamach sa-
mobójczy miał miejsce w godzinach
porannych, zaś prasie zakomuniko-
wano o tem dopiero o północy,

PARYŻ (Pat). „La Libertė“ za-
mieszcza wiadomość w sprawie mo-
tywów usiłowania samobójstwa
przez adwokata Huberta i wywodzi,
że adwokat padł ofiarą szantażu ze
strony swego klienta Romagnino, od  

stwierdziły,
na czek Stawiskiego z notatką na

zech z Rosją.
materjały te będą zakomunikowane
misji sowieckiej w Pradze.

Laburzenia antysemickie w Budaposzcie
BUDAPESZT. (Pat). W pięciu

kościołach doszło do zaburzeń anty-
żydowskich, wywołanych przez stu-
dentów. Władze policyjne przywró-
ciły po dłuższych wysiłkach spokój.

Uczestnik fałszerstw Kreugera.
STOKHOLM Pat. Sąd apelacyjny

ogłosił wyrok skazujący jednego
współuczestników fałszerstw Ivara
Kreugera, Holma, na 24 miesięcy
ciężkich robót.
W pierwszej instancji skazany

był Holm na 6 miesięcy ciężkiego
więzienia.

chwili przyjął na przechowanie część
talonów czekowych od Romagnino
i Guiboud-Ribaud. Po zastanowie-
niu się Hubert chciał zwrócić talo-
ny czekowe, lecz wtenczas Romaśgni-
no nasłał mu kilka osób podpisanych
na talonach, które za określoną
sumę  proponowały nabycie ich,
Adwokat dowiedział się krytyczne-
go dnia, że jedna z tych osób zamie- |
rza oddać sprawę prokuratorowi i
w obawie przed tem Hubert usiłował
popełnić samobójstwo.

KOMPROMITUJĄCA NOTATKA.
PARYŻ. (Pat). Wiadze śledcze

że kwotę 2.300 tys. ir.

talonie: „Wypłacono Proustowi* —
podjął b. dyrektor zakładu zastaw-
niczego w Bayonne Tissier,
domiony o tem odkryciu dep, Proust |
oświadczył, że nie zawierał nigdy
żadnej znajomości z Tisierem.

Powia-

JESZCZE JEDEN WYDANY
SĄDOM. :

PARYŻ. (Pat), Senat zawiesił
immunitet parlamentarny sen, Serre. |

PRZENIESIENIE WIĘŻNIÓW
z BAYONNE.

PARYŻ. (Pat). W związku z prze-
niesieniem sprawy Stawiskiego z
Bayonne do Paryża, zostaną również
przewiezieni z więzienia bajońskie-
$e wszyscy wspólnicy oszusta, Całą
sprawę przejmie w swe ręce sędzią
Ordonneau, który w najbliższych
dniach przesłuchia ponownie oskar--
žonych,

TAJEMNICZY TOWARZYSZ
PRINCE'A.

PARYŻ.Pat). Dzienniki donoszą,
że do sędziego w Dijon zgłosił się
wczoraj jakiś włościanin, który kry-
tycznego dnia widział w Dijon radcę
Prince'a, wychodzącegoz dworca na
miasto w towarzystwie jakiegoś
mężczyzny. Ze względu na to, że po-
dobne zeznania złożyli i inni świad- |
kowie, władze wszczęły poszukiwa- |
nia za owym tajemniczym  osobni-

którego  nieprzezornie w pewnejkiem.   

Ž
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Między Polską | Niemcami
rzeczywistość i nastroje.
W. obecnej polityce między Pol-

ską i Niemcami zaznaczają się dwa
czynniki, Pierwszy: rzeczywistość.
Drugi: nastroje. A w polityce nastro-
je często ważą tyleż co rzeczywi-
stość.

Rzeczywistość sprowadza się do
trzech umów polsko - niemieckich w
ostatnim czasie. Nie są one błahe.
Ale nie są one też przełomowe.
Treść ich nie wykracza poza wpro-
wadzenie niezbędnych podstaw po-
prawności i spokoju w stosunki pol-
sko - niemieckie. х

Pierwsza z tych umów, oświad-
czenie wspólne z 26-go stycznia
1934 r., zawiera dziesięcioletnie zo-
bowiązanie nieuciekania się do siły
i załatwianie spraw spornych bezpo-
średnio w: sposób  pojednawczy.
Stwierdzenie, że niema w tem ni-
czego nadzwyczajnego,jest tu bardzo
ułatwione. Albowiem umowa ta jest
tylko powtórzeniem już istniejących
między Polską a Niemcami zobowią-
zań. Nieuciekanie się do siły jest we
wstępie układu niemiecko-polskiego
w Locarno z r. 1925 i w zbiorowym
pakcie Kellogg'a z r. 1928, a pojed-
nawczemu postępowaniu w  spra-
wach spornych jest poświęcona wła-
śnie całość tej umowy z r. 1925 w
Locarno. W tamtych umowach nie
było ograniczenia w czasie, a w o-
becnej wymieniono dziesięciolecie,

» po któremi jednak istnieją nadal tam
te umowy, czyli nic się nie zmienia.
Trudno zatem rzeczywiście w tre-
ści oświadczenia z 26-go stycznia
1934 dopatrywać się nieoczekiwa-
nych cudów.
W oświadczeniu tem wymienio-

no jako cel: doprowadzenie do u-
grutowania dobrego sąsiedzkiego po
życia. I to także nie jest nowością.
Wszystkie umowy temu celowi słu-
żą. I właśnie zrobiono coś w tym du-
chu: dwie dalsze umowy są niajako
wykonawczemi.

Dnia 26-go lutego 1934 r. poro-

Po naradzie premjerów sanacyjnych.

Nikt się chyba nie dziwi, że do-

okoła narady premjerów  sanacyj-

nych z udziałem „czynnika decydu-

jącego” wiele się dziś w Polsce mó-

wi i pisze.
Jedni kiwają tylko głowami, ale

są jednak i tacy, którzy jeszcze się

czegoś spodziewają.

Do tych ostanich nalezy organ

sanacyjnej chadecji krakowskiej

„Głos Narodu*,

pogłoski o zmianach w „carskich te-

zach” oraz ewentualnem  rozwiąza-

niu Sejmu i nowych wyborach, przy-

chodzi do przekonania, że
Byłoby to jedynie logiczne wyjście z te-

go bałaganu, jaki wytworzył się nie tylko

obok zagadnienia konstytucyjnego, ale tak

że w innych sprawach natury państwowej.

I jeżeli w związku ze środową naradą b.

premjerów poczęto także mówić o zmianie

rządu, to każdy musi uznać, że między te-

istnieje najściślejsze junctim, To junctim

mówiąc na jego większość, której przywód-

cy zaangażowali się bardzo w forsowaniu

tez konstytucyjnych p. Cara. „Obecnie sytu-

acja ich, wobec stanowiska marsz. Piłsud-

gdy na nią patrzeć ze stanowiska elemen-

tarnej logiki, której stałe lekceważenie, jak

również ignorowanie pewnych form, obo-

wiązujących wszystkie systemy rządów,

przyczyniło się do takiego pomieszania po-

jęć, że dziś opinja z coraz większą trudno-

czy licznemi przykładami, wystarczy jed-

nak, zdaje się, gdy przypomnimy rozporzą-

dzenie o zaszeregowaniu urzędników. i o-

statnie zmiany w rządzie...

Dalej zapewnia

dło zainteresowania tkwi
lziej:

Źródło tego tkwi gdzieindziej: w prze-

„ 'newrach

który, powtarzając j

mi dwiema sprawami: konstytucją a rządem

możnaby rozszerzyć także na Sejm, a ściśle

skiego, nie może być przyjemna i powinna

mieć konsekwencje... Tak ta rzecz wygląda,

ścią orjentuje się w tem, co się dzieje w pań

stwie. Możnaby przytoczyć mnóstwo na to

dowodów i zilustrować dzisiejszy stan rze-

„Głos Narodu",

że to nie los tez p. Cara wzbudził

zainteresowanie społeczeństwa. Zró-
gdziein-

konaniu, że środowa narada przyczyni się
zumieli się z sobą kierownicy urzę-
dowych wydziałów prasowych w
Polsce i w Niemczech. Było to pierw
sze zetknięcie się w Berlinie, po
którem następne przewidziane jest

do oczyszczenia atmosfery politycznej w

Polsce. Jest ona już oddawna tego rodzaju,

że jakiś świeższy powiew staje się wprost

koniecznością. Ponieważ wprowadzenie te-

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Dwa nacjonalizmy.

| Ale a propos oświadczenia pos.

Miedzińskiego. Zajęła się niem „Ga-|

zeta Warszawska* przypominając

t zw. trumpeldorczykow

|pod Zaleszczykami.
| Autor artykułu zestawia fakt swo

bodnego rozwoju bojówek trumpel-

| dorskich z represjami, na jakie na

każdym kroku napotykają prace pol

skiego obozu narodowego:
Kozumiemy dobrze, że sanacja nie po”

trzebuje lękać się swoich sprzymierzeńców,

obawia się zaś swoich przeciwnikówpoli-

tycznych. Sądzimy jednak, że granice tych

obaw muszą być zakreślone, jeśli już nie

interesem sprawy narodowej, to przynaj-

mniej względami na zwykłą obywatelską

przyzwoitość.
A

Odpowiedzą nam na to, jak to już nie-

raz bywało, że w Polsce „racja stanu” wy-

maga bezwzględnego tępienia nacjonalizmu.

Chociaż nie uznajemy słuszności tego sta-

mowiska, to jednak możemy je zrozumieć.

Ale ruch „trumpeldorski” jest na a

jonalistyczny: Gardzi on tymi, którzy nie

wyznają nacj

swojego oblicz

„racja stanu” dopuszcza w Po!

lizm żydowski i popiera go,

miast z nacjonalizmem polskim.

I cóż dziwnego, że potem wszyst-

Isce nacjona-

walczy nato-

naszych stosunków przychodzi

przekonania, że :

sanacja nie možė oderwač

stwa, a żydowstwo od sanacji.

Ruch sjonistyczny uznaje Pale-

stynę jedynie jako symbol, ale real-

ny interes żydów widzi w pozosta-

waniu ich w

odarzy oraz w :

Ёшась `];1аішіе'і‹.эг,'сь wpływów i U-

prawnień.
Trudno przypuszczać,

wiedziała o t

wy z tego,

się żydostwa i wzros

bardziej trudno jest zrobić L

że w całym świecie

się od żydo-

szczenie,

świadomość niebezpiecze
`

go i množą się próby wyzwolenia się na-

rodów z pod żydowskich wpływów i ku-

rateli.

Tylko u nas, pod koniec 6śmego roku

Av. kraju najbardziej przez

wiadomość prasy żydowskiej o ma=|

wskroś nac

onalizmu i wcale nie ukrywa

a. Wynika stąd, że sanacyjna

kiem, każdy bezstronny A
o

łonie społeczeństw—$0”

zdobyciu w ich pań

aby sanacja nie

em i nie zdawała sobie spra-

czem grozi Polsce vtrwalenie

t jego wpływów” Te | ski“ daje tytuł „Dwie miarki”:
takie przypu*

budzi się

ństwa żydowskie-

Rozpętana przez rząd Smetony i

rTubilisą zoologiczna nienawiść do!

wszystkiego co polskie zbiera owo-|

Ice. Oto garść faktów.
„Dzień Kowieński' donosi:
W, tych dniach na zewnętrznej

ścianie polskiej szkoły początko-|

wej w Bobtach znaleziono przyle-

piony „plakat” nast. treści:
PRZESTROGA!

My, miejscowe społeczeństwo litew-

skie, przestrzegamy was spadkobiercy peo-

wiaków; osłoniętych tarczą „Pochodni“, i

žądamy zaprzestania prowadzenia zgubnych

dla naszego Narodu i Państwa prec.Dosyć!

Czas już zadławić się wam krwią i łzami

naszych braci wilnian!

Precz z Litwy z polskiemi gniazdami,

w których wylęgają się zarazki śmiertelnie

niebezpieczne dla naszego narodu h

Przestrzegamy was, żebyście w najbliż-

szym czasie zlikwidowali to polskie gniaz-

do, ponieważ w przeciwnym razie, wy d-  
dla jego likwidacji.

A ty, nauczycielu,

swą szwołę (skala) i zgiń z

Bobt, gdyż w przeciwnym razie nie odpo-

wiadamy za skutki!
Potomkowie przodków.

Ładni „potomkowie przodkow“

prędzej  likwiduj

w_dnokręgu

litewskiej!
WI tymże samym numerze znaj-

dujemy inną wiadomość:

Zamach na szyld polski w Olicie.
W nocy z 2 na 3 b. m. nieznani spraw-

cy usiłowali zasmarować szyld Nadniemeń-

skiego Polskiego T-wa Drobnego Kredytu w

Olicie, lecz spłosżeni przez jednego z człon-

ków zarządu T-wa zbiegli, nie zdążywszy

wykonać swego zamiaru.

Ukoronowaniem

patologicznego jest zamieszczenie w wiadomości, którym „Dień Kowień-

Nie używajmy zagranicznych wód mi-

neralnych i soli przeczyszczających, mając

lepsze w Polsce! WODA GORZKA MOR-

SZYŃSKA i NATURALNA SÓL MOR-

SZYŃSKA są niezastąpionym lekiem w

schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad

miernej otyłości. Do nabycia w aptekach

i drogerjach. 5464/1

nie jąć się bardziej stanowczych środków

w Warszawie, jak zaznaczono w
krótkiem doniesieniu wspólnem o tej
rozmowie. Celem zapewnienia przy-
jaznego odnoszenia się wzajemnego,
jak mówi to doniesienie, objęto po-
rozumieniem dziedziny  dziennikar-
stwa, radjo, kina i teatru. _ Jeśli,
wbrew innym doniesieniom  jedno-
czesnem np. o jakiemś wspólnem biu
rze dziennikarskiem niemiecko-pol-
skiem dla innych krajów, porozumie-
nie sprowadza się do unikania za-
drażnień i napastliwości we wspom-
nianych dziedzinach, można to przy-
jąć z pełnem zadowoleniem. Na obu-
stronnej poprawności, zamiast za-
czepności, napewno więcej zyska-
my, niż stracimy.

Protokół gospodarczy, podpisany
1-go marca 1934, uchyla t. zw. zarzą-
dzenia bojowe we wzajemnych о-
brotach handlowych. Nowy stan rze-
czy oprze się na t. zw. autonomicz-
nej zniżce celnej, z ustaleniem kon-
tynżentu dla naszego hutnictwa, oraz
na nowych ustaleniach w zakresie
żeglugi i przewozu hodowlanego na-
szego przez Niemcy. Okaże się nie-
bąwem, czy, wobec nieuchronnych w
każdem porozumieniu gospodarczem
korzyści i strat po obu stronach, za-
chowano w należyty sposób równo-
wagą. Ale;zamiana zarządzeń bojo-
„wych na prawidłowe jest oczywiście

- pożądana.
Niema zatem w samymzakresie

i samej treści tych umów polsko-nie-
mieckich niczego niepokojącego. Na
to, by się niepokoić, trzebaby snuć
domysły. Czy poza oświadczeniem z
26.1.34 o nieuciekaniu się do siły, o
pojednawczem załatwianiu sporów
bezpośrednio, o ugruntowaniu do-
brego pożycia sąsiedzkiego, nie kry-
ją się jakieś wspólne zamysły poli-

 tyczne? Czy w porozumieniu praso-
"wo - kulturalno - propagandowem z

26.11.24 nie zrobiono i nie przyrze-
czono sobie czegoś więcej, niż po-
dano do wiadomości urzędownie?
Czy nieznana w szczegółach umowa
gospodarcza z 7.IIl.34 nie dotknie
nadmiernie np. żeglugi naszej lub

' przemysłu? Lecz to byłyby tylko do-
mysly i wręcz podejrzenia. Tak, jak
sprawy wyglądają, umowy te ogra-
niczają się do konieczności, jeśli sto-
sunki niemiecko - polskie mają być

* złagodzone.
Ale są i nastroje. I to wcale nie

przypadkowe tylko i niezawinione.
Nastroje rosną zwykle także z po-
siewu.
A mianowicie:

1. Rokowania polsko - niemieckie
otoczono rozmyślną i nadmierną ta-
jemniczością. A tu właśnie nic nie

było do ukrywania. Uparta tajemni-
czość wobec przedstawicielstw dy-
plomatycznych i wóbec  społe-
czeństw, musiała oczywiście rodzić
podejrzenia i domysły.

2. Przesadnie oceniano, we wła-
snych wynurzeniach kół urzędo-
wych, znaczenie tego złagodzenia
stosunków polsko - niemieckich.
Polsce mówiono 0 nowej polityce

między Niemcami i Polską. W Niem-

czech uderżano w struny przygry-

wek o nowej Mitteleuropie. Nie za-

dowolono się trzeźwem przypisywa-
niem porozumieniu jego rzeczywi-

go ożywczego prądu nie leży teraz w mocy

za losy państwa.

z tej strony spodziewa.

Ostatnie instancje.

jącym przywodzi

&

sanatorėw nie przejmowač się,

i ta sama linia.

jer Lwowski“
ktadem:

katolicyzmu w świetle listu

fakty:

cje: „Związek Pracy ObywatelskiejKobiet"

że stopniowo ich zasady i działalność zo-

staną lepiej zrozumiane.

przyznania się do błędów i

zmiany na przyszłość.

serwatywne sanacji, jak
„Czas”, „Słowo Wileūskie“

„Legjonu Młodych”.

kiem, że

swe osobiste zapatrywania, a nie porozu-

miał się z klubem.

skończona.

słynnem oświadczeniem posła Mie-

kwestji żydowskiej, no i wreszcie hi-

wedle recepty p. Cara.

stej tylko wartości.

skwapliwiej w Niemczech, t. zw. u-
samodzielnienie polityki polskiej.
Rzeczowej treści niema w tem zgo-
ła żadnej, bo samodzielność była co-

W |najmniej taka sama wczoraj, jak dzi-
siajj Ale ostrze tych zapewnień
skierowane było przeciw dotychcza-
sowym przyjaźniom Polski z najczę-
ściej wprost wymienianym sojuszem z Francją na czele.
W ten sposób wytworzył się na

ery sanacyjnej,

społeczeństwa, oczekuje ono, że uczynią to

ci, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność

W! każdym razie na ten „ożywczy

prąd” dziennik krakowski długo bę-

dzie musiał zaczekać, skoro 80 się

Wzmianka o „czynniku decydu-
jednocześnie na

myśl te ustawiczne tarcia, jakie ob-

serwujemy w łonie obozu pomajowe-
0.

„Kurjer Lwowski* zaleca jednak-

że zbytnio owemi kłótniami wśród
bo

jednakże w końcu zawsze w „ostat-

niej instancji” przeważy w nim jedna

Twierdzenie swoje ilustruje „Kur-
następującym  przy-

A więc stosunek obozu sanacyjnego do

pasterskiego

Episkopatu. Czy nie są tu znamienne takie

Najpierw zainteresowane organiza-

i „Legjon Młodych” tłumaczą, że zarzuty;

postawione im w liście pasterskim polega-

ją na nieporozumieniu i wyrażają nadzieję,

Jednak nie ma
zapowiedzi

W tym samym czasie organy kon-

Z kolei następuje znów reakcja
kół konserwatywnych z takim skut-

sen. Ehrenkreutz oświadcza, że mówiąc ©

liście pasterskim z trybuny Senatu wyrażał

Potem przychodzi moment ostateczny:

Zbiera się rada ideowa Związku Legjoni-

sw» POW i postanawia „na každem polu | go zakłopotania, że te rzeczy ją rie obcho-
popierać i w walce ze złem wspomagać

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet i Leg-

jon Młodych”. Dyskusja zamknięta, sprawa|czynić — to wystarczy. Doskonale, powie-

Coś podobnego miało miejsce ze

dzińskiego w sprawie programu w

storja Zz „uchwaleniem“ konstytucji

niebezpieczeństwo żydowskie zagrożonym:

upatrzonym na zbiornik. biologicznych sił

dzi się polity-
narodu żydowskiego, prowad

i

kę popierania jego dążeń i jego interesów.

Czem to się wszystko skończyć

musi, łatwo się domyślić.

MEEMSTYTECZA PR
OSZONYLi

  

W toku sprawy pos. Zwierzyńskiego

przeciw pos. Mackiewiczowi przed sądem

marszałkowskim w Sejmie ogłosił „Kurjer

Poranny” rzekome sprawozdanie z posie-

dzenia, które sąd osobną uchwałą napiętno-

wał jako niezgodne z prawdą. Po ogłosze-

niu jednomyślnego wyroku sądu, wskładzie

pos. ks. Szydelski, poseł książę Czetwer-

tyński, wicem. Polakiewicz, który uznał

zarzuty, stawiane pos. Zwierzyńskiemu, za

nieuzasadnione, ogłosił tenże „Kurjer Po-

ranny” artykuł, napadający i na sąd mar-

szałkowski i na pos. Zwierzyńskiego. Po-

stępek ten osądza się sam przez się, a je-

żeli coś jeszcze mogło dopełnić miary bez-

wstydu, to podpis pod tem wystąpieniem,

mianowicie p. W. Stpiczyńskiego, osławio-

nego w kraju wyrokami sądowemi za

oszczerstwa.

 
 

„parciem o keia rządowe, nie pomi

2 uprawia-

jąc ią sposobami okrężnemi,

P. J. E. Skiwski. znany z podob-

|Literackich“, w ražąco tendencyinej
jpseudo-recenzji książki kard. Ga-

sparri'ego, dającej katechizm kato-

licki, wypowiada od początku do

końca poglądy, zwalczające wiarę

katolicką, jak np. („Pion“ nr. 9 z

3-go b. m.):

„ — Znamienna rzecz, że kicdy zwie-

rzyłem moje wątpliwości osobie o dużej

kulturze, umysłowej i doskonale w spra-

wach katolicyzmu poinformowanej, osobie

wierzącej — odpowiedziała mi bez żadne-

dzą. Bo cóż kto może wiedzieć o zamysłach

i planach Bożych? Trzeba wierzyć i dobrze

działem, a jednak te sprawy są dyskutowa-

ne, a opinje, które Kościół wypowiada, po-

winy być uważane za nieomylne. Ha, usły-

szałem w odpowiedzi — skoro są ludzie,

którzy chcą koniecznie wiedzieć to, czego

wiedzieć nie można, to co ma Kościół po-

cząć, jeśli nie podawać im taką wiedzę, 
iS i aa WYROK ACE IAILAT DACIA

| gruncie międzynarodowym, w. zwią-

3. Sławiono w Polsce, a jeszcze zku z t. zw. odprężeniem polsko-nie-

| mieckiem, stan pojęć mętny i bała-
mutny. Nigdy to nie jest pożyteczne.
Niektórzy tem się lubują, Ale na-

pewno niesłusznie i niezdrowo. Po-

stawienie wszystkiego w  jasnem

świetle  oklreśleń rzeczywistych,

trzeźwych i prostych, przeczyści po-

wietrze z korzyścią dla wszystkich,
z wyjątkiem mąciwodów.

Stanisław Stroński,

 
+ Zalecane półurzędowo przez rząd.

3 ik Jędrzejewicza pismo „Pion”, któ-;

i „Bunt; ję też wydawane jest z wyraźnem,
Młodych* wyrażają swą solidarność z oce-

ną działalności „Legjonu Młodych”, wyra- |;4 walki z katolicyzmem,

żoną w liście Episkopatu. Jednak równo- 1

cześnie sen. Ehrenkreutz z BB wsród okla-

sków swych kolegów z trybuny Senatu Dał . :

ostro występuje przeciwko listowi paste. |VB WYSPA. „Wiadomościach

skiemu i wzywa ministerstwo o pomoc dla

 

GDWODT TROWCDOTO DADZA

« *Pitlerowskie obozy W Polste.
Tajna robota niemieckich

ziemian.

Właściciel wielkiego majątku na

Kujawach — Lachmirowic, Niemiec

Oscar  Hinsch, zwolnił z pracy

wszystkich Polaków, którzy ukoń-

czyli dwudziesty pierwszy rok życia,

a na ich miejsce sprowadzii z Byd-

goszczy dwudziestu kilku Niemców,

których umieścił w swej leśniczów-

ce.
Fakt ten wywołał zainteresowanie

władz i po zbadaniu okazało się, że

Hinsch zorganizował hitlerowski o-

bóz pracy. Robotnicy byli skoszaro-

wani pod dowództwem Fiihrera i w;

rygorze wojskowym. Każdego ranka

odbywały się ćwiczenia 1 śpiewy

niemieckich pieśni patrjotycznych,

wieczorami zaś imprezy kulturalno-

oświatowe.
Jak się okazało, takie same obo-

zy zorganizowało również paru in-

nych niemieckiech wielkich właści-

cieli w powiatach wągrowieckim i

szubińskim, jak np. niejaki Milbradt
w Łęgnowie.

WST II TTT TI INAS

Walka z katolicyzmem
w piśmie urzędowo-literackiem.

która jest na poziomie ich rozum.enia.

Zdaje się, istnieją dwie teologje, jedna,

która najzawilsze i najdelikatniejsze kon-

fiikty wiary i st. .enia rozstrzyga jednem

„tak“ lub „nie“ — i druga, która wstrzy-

muje się od jakieg <kolwiek wyrokowania.

Katechizm _ liardynała _ Gasparri'ego

przeznaczony jest dla dorosłych. Oczeki-

waćby więc niożna, że obejmie szerszy krąg

zainteresowań i potrzeb religijnych czło-

wieka myślącego. Wśród pytań, które się

nasuwają, jedno go nieraz trapi: jak wy-

równane będą cierpienia świata pozaludz-

kiego, co dla tych cierpień przygotowała

sprawiedliwość Boża? Bo z katechizmu do-

wiadujemy się, że Chrystus umarł na krzy-

żu za zbwienie lu :kości. Tylko ludzkości.

Zatem straszliwa : _hłań cierpien przyrody

jest bezdenna. N. ., nawet Bóś (możnaby

wnosić z katechiz..:) nie położy jej kresu,

nie okaże miłosierd-ia. To trudno, ale kon-

cepcja takiego Boga jest. obca ludziom, któ-

rzy przedarli się już za opłotki najbrutal-

niejszego egoizmu. Te pytania i wątpliwo-

ści pozostają bez odpowiedzi”.

Tego rodzaju niewybredna żon-

glerka pojęciowa składa się na ca-

łość tych rozważań. Pismo i autor

może się łudzą, przypuszczając, że

nie widać tego podstępnego zwal-

czania katolicyzmu pod pozorami

jakby rozważań ogólnych. Złudzenia

te są naiwne, bo jest to jeden z naj-

bardziej zyżytych sposobów walki z

katolicyzmem, kltóry już n'kogo w

błąd nie wprowadzi, a tylko ośmie-

sza zbyt sprytnych zwolenników wal

ki na sposób podjadków.
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„|| ogłosili strajk, który objął |

Ladny kwiatek zdziczenia „kultury“ | Dotaikėw: Do strajku przyłączylisię |poczną działalność trybunały wojen-

|
i

|
I
{
{

|

moralnej litwinów i jakiegoś obłędu|qzeniach władz.

jednym i tymsamym numerze dwóch wania lekarzy

—

prześladowanie ludności polskiej w Litole nie ustaje.
Zakazano śpiewów litewskich

Wprowadzono litewskie
w kościele.nabożeństwa. \

Kaja я 1 Litwini pruscy nie mają obecnie žad-

POR pod powyższym ych praw kulturalnych ani narodowych.

Chociaż "ko ь | W ostatnich dniach Niemcy zabronili chó-

DCMkościele d 2 Na"|rowi litewskiego t-wa śpiewaczego w Tyl-

POZSACEWA odbywały OZ Pe as śpiewać po litewsku nawet w kościele,

sein lwia pajace kg es od niepamiętnych czasów Litwini

z polskie, па 5 i 2 . й !

špiewających po polsku. Na prošbę Para" | ;-iennej. Bora we SSE S

fjan władze duchowne od dn. 16 lutego | Litewskie t-wo śpiewacze w Tylży zo-

Nurokųasikik,Est lire jazz beim sce
BR g ZAL i 38 lat przewodzi mu dr. Widune ę

parašais IT ważn adecydowėli r na | kazuje,o ta czysto kulturalna orga-

otrząśnięcić się z polskości. | nizacja litewska wydała się Niemcom

Tuż obok to samo pismo zamiesz | „staatsgefihrlich”.Tak się obchodzą Niemcy

cza n tikę o stosowanym przez |że swem: mniejszościami:

Nieme kicie kulturalnym  Litwi-| Niezdawanie sobie sprawy z war-

nów w Prusach Wschodnich, pisząc |tości moralnej podania obok siebie

między irb co nast.: |tych dwóch wiadomości jest zdumie-

wające!

| pruscy chwalili

 

Akcja strajkowa w Hiszpanii.
PARYŻ. (Pat), Z Madrytu dono- stytucyjnych, o ile go nie zmuszą do

szą: Strajk robotników budowlanych tego okoliczności. Na pytanie, czy

trwa w dalszym ciągu. Również ro- jest przewidziane wznowienie kary

botnicy fabryk metalurgicznych, na- śmierci, Lerrowx odpowiedział, że

leżący do unji ogólnej pracowników,gdy zajdzie potrzeba, będzie ogło-

12 tys. ro- |szony stan wojenny, a wówczas Toz-

metalowcy, należący do generalnej |ne.

konferencji pracy. i

Interpelowany przez dziennika- zniesiona w Hiszpanji w prawodaw-

rzy premjer Lerroux oświadczył, że stwie cywilnem, utrzymana została

rząd nie zamierza wprowadzić żad- w kodeksie wojennym.

nych specjalnych ograniczeń kon-

Pierwsze antyżydowskie zarządzenia
w Austrii.

Żyd. Ag. Tel. donosi z Wiednia o karzy automatycznie

Kara śmierci — jak wiadomo —

 

prolongowane

jednakślepoty pierwszych antyżydowskich zarzą- były na rok następny. Pozatem u-

| |mieszczono przeszło 20 lekarzy ży-

| Mianowicie, przystąpiono dousu- |dowskich, zatrudnionych w instytu-

żydowskich z majųLedai miejskich, na listach redukcyj-

dów miejskich wWiiedniu. 3 lekarze|nych. Zagrożone są też stanowiska

żydzi szpitala miejskiego otrzymali |około 60 lekarzy-żydów, zatrudnio-

zawiadomienie, że roczne kontrakty, |nych w wiedeńskim urzędzie zdro-

które w tych dniach wygasły nie bę- |wia, w szkolnych klinikach denty-

dą odnowione. stycznych i innych zakładach miej-

Do tej pory roczne kontrakty le-

Przed zmianami

skich.

 

Samezwańczy zjazd

w dypiomacji.
W związku z ostatnierni zmiana-

mi w polskiej polityce zagranicznej i

podpisaniem szeregu paktów mię-

dzynarodowych zapowiadane są w

ciągu wiosny rb. przesunięcia na

placówkach dyplomatycznych.

Ra polskiego w Londynie i u-,

stąpienie z tego stanowiska p. Skir-

munta,

Projekty nowych
kolei |

Ministerstwo Komunikacji planu-

je budowę nowej linji kolejowej dla

skrócenia podróży z Warszawy do

najbardziej uczęszczanego uzdrowi-

ska Krynicy. Wybudowana ma być

linja Kielce — Mędrzychów — Tar-

nów, skracająca podróż z Warszawy

do Krynicy o 4 godziny.

Poco konkursy?
Dyrektorzy w ubezpieczalniach.

Mimo rozpisania konkursów w

instytucjach ubezpieczeń społecz-

nych przewiduje się, iż najprawdo-

podobniej na stanowiskach dyrektor

skich zostaną osoby, którym poru-

czono czasowe pełnienie obowiąz-

ków. W ten sposób naczelnym dy-

rektorem lzby Ubezpieczeń Społecz-

nych zostanie p. Makowiecki, na-

stępnie dyrektorem Zakładu Ubez-

pieczeń na wypadek choroby dyr.

Klemensiewicz i dyr. Zakładu Ubez-

pieczeń Pracowników Umysłowych

p. Bieniecki.

450.600 urzędników.
Główny Urząd Statystyczny 0-

trzymał polecenie przystosowania

danych spisu urzędników państwo-

wych, sporządzonego przed rokiem,

do nowego zaszeregowania urzędni-

ków. Wszystkie dane spisu będą od-

powiednio rozklasyfikowane, wsku-

tek czego publikacja spisu opóźni się

o kilka miesięcy. Ogółem jak już

obliczono spis objął przeszto 450.000

urzędników  instytucyj administra-

cyjnych, jak i przedsiębiorstw pań-

stwowych.

Demonstracje
na Uniwersytecie.

W. piątek doszło do nowych ma-

nifestacyj studentów uniwersytetu

warszawskiego przeciwko skreśleniu

ze statutu „Bratniej Pomocy” t. zw.

„paragrafu aryjskiego". Młodzież de-

monstrowała przed wykładami na

pierwszym roku medycyny. Wzno-

szono okrzyki przeciwko żydom,

Demonstracja miała przebieg spo-

kojny. 
 

la popełniony mezaljans.

STOKHOLM. (Pat). Na posiedze-
niu rady ministrów następca tronu

oświadczył, że syn jego Sigvard

przez małżeństwo, zawarte w Lon-

  

dynie z Ericą Patzek, utracił wszyst
kie prawa do tronu, oraz przywileje

księcia krwi. Sigvard będzie miał 

najbliższym czasie mą gę stać aktu-

alną zapowi już lat,

sprawa zmiany na sta isku amba-

aplikantów.
Ostatnio podano do publicznej

wiadomości, że w Krakowie odbę-
dzie się zjazd aplikantów adwokac-
kich. Jak nas informują z rady na-
czelnej Związku zrzeszeń aplikan-

W tów zawodów prawniczych Kzeczy-
pospolitej Polskiej (Królewska 10)
zjazd ten niema nic wspólnego ze.
stałą reprezentacją młodzieży praw-
niczej, zorganizowanej w związku
aplikantów i jest organizowany
przez nieznane na terenie prawni-
czym jednostki.

Ustawa o straży
pożarnej.

Sejm uchwalił rządowy projekt
ustawy o ochronie przed pożarami i
innemi klęskami, która przewiduje
m. in. przymusowe tworzenie straży
pożarnych tam, gdzie ochotnicza po-
wstać nie może lub śdzie działalność
jej jest niedostateczna. W. obronie
straży ochotniczych i przeciw cięża-
rom, nakładanym z tytułu ochrony
przed pożarami ną samorządy wystę-
powali pesłowie Choromański (Klub
Narodowy), Bogusławski (Kl. Lud.)
oraz Wełykanowicz (Kl. Ukr.).

Ustawę przyjęto z poprawkami
komisji, które nieco zmniejszyły o-
bowiązki gmin, skreślając m. in. przy
musowe ubezpieczenie strażaków.

zzawzwее
Najwięcej uporczywe

* zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.35,

Do nabycia we wszystk. aptekach;  
 

24791/10/P.Z.A./1/34/25.

RYSACY NĄ MORZU
KASPIJSKIEM URĄTOWANI.
MOSKWA. (Pat). Według ostat-

nich informacyj, zdołano uratować
wszystkich rybaków, znajdujących
się na krze na morzu Kaspijskiem.

Upaty w Australįl.
LONDYN. (Pat). W, Australji pa-

nują wielkie upały, wskutek których
lasy płoną na wielkiej przestrzeni.
W okolicy Adelaidy ogień przerzucił
się nawet na ogrody i sady owoco-
we. W, lasach sosnowych płomienie
wznoszą się do 150 stóp wgórę, W
południowo - wschodniej części Au-
stralji "wskutek upałów spaliło się
tysiące akrów trawy. Dzień wczoraj-
szy był najgorętszym dniem marco-
wym w historji Australji. Tempera-
52 w Adelaidzie przekroczyla 110

st. E. `

Nieograniczony wwóz
alkoholu do Stanów Zjedn.
'MASZYNGTON. (Pat). Prezydent

Roosevelt oznajmił, że znosi obowią-
zujący dotychczas system kontyn-
gentów na napoje alkoholowe, do- zwalając w oklresie 30 do 60 dni na

prawo używać nazwiską Bernadotte.nieograniczony wwóz tych napojów.
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Wiedług ostatnich obliczeń na te-
renie Wilna na 199.768 mieszkańców

| odsetek żydów wynosi 37.5 proc.,
| tymczasem w roku 1870 Wilno

liczyło żydów zaledwie 19 proc., zaś
w roku 1907 już 26.7 proc. W roku
1914 ilość żydów procentowo wzro-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscami chmurnym i mgli-

stym ranku w ciągu dnia dość po-
godnie, później począwszy od za-
chodu kraju stopniowy wzrost za-
chmurzenia aż do opadów. Nocą
przymrozki, dniem większy wzrost
temperatury. Słabe wiatry z kie-
runków południowych.

DYŻURY APTEK,
w nocy dyżurują następujące

 

Dziś
apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
(tel. 10-98); Maikowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh2u-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -—
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śn-
piszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— J.E. ks. biskup Michalkie-

wicz odprawi w poniedziałek
nabożeństwo na intencję Arcy-
pasterza. W poniedziałek o godz. 8
zrana w kaplicy  Ostro-Bramskiej

"J. E. ks. biskup-sufragan Kazimierz
Michalkiewicz będzie celebrowač
nabożeństwo na iniencję szybkiego
powrotu do zdrowia naszego Arcy-
pasterza.

Probóstwo  parafji  Ostrobram-
skiej zaprasza wiernych o jaknaj-
liczniejsze wzięcie udziału w tem
nabożeństwie.j

Z MIASTA.
— Poziom wody na Wiiji pod.

niósł się o 3 cm. Wobec ogól-
nego ocieplenia się i topnienia śnie-
gów zaobserwowano podniesienie się
poziomu wody w Wilji. W dniu 10
marca poziom wody na Wiiji w Wil-
nie wynosił 262 m. t.j. 26 cm.
ponad poziom normalny. W ciągu
doby poziom wody podniósł się
o 3 cm. Według dotychczasowych
obserwacyj Wilja nie grozi w tym
roku niebezpieczeństwem powodzi.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Najbliższe pienarne posie-

dzenie Rady Miejskiej ma być
zwołane w dniu 22 b. m. Na posie-
dzeniu tem ma być rozpatrzony
i zatwierdzony prejekt nowego pre-
liminarza budżetowego na rok
1934-35.

SPRAWY SANITARNE.
— Polski Czerwony Krzyż wy-

słał w dniu 9 b. m. do powiatu Moło-
 deckiego kolumnę  dezyniekcyjno-
kąpielową dla współpracy w zwal-
czaniu panującego tam tyłusu pla-
mistego,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Amatorski Teatr Robotni-

czy. Dziś, w niedzielę staraniem
Sekcji Teatralnej Chrześcijańskiego
Uniwersytetu Robotniczego, odbę-
dzie się przedstawienie amatorskie,
na którem odegrane zostaną: „Ku-
kusia podlotkiem”—komedja w jed-
nej odsłonie Pobratymca „Anonim”,
komedja Adolfa Starkmana i „Krew
nie woda” humoreska Przybylskiego.
Powyższe przedstawienie odbędzie
się w sali teatralnej Ch. (U. R. przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1. Początek

 punktualuje o godz. 7 wiecz.
— Szopka Bezrobotnych u

Czerwonego Sztaila. Dziś o go-
dzinie 15 m. 30 odegraną zostanie
poraz ostatni w Wilnie w sali Czer-
wonego Sztralla I Szopka Bezrobot-
nych. Ceny biletów 1,09 zł. i 54 gr.

ODCZYTY.
— T-wo Eugeniczne miesiąc ma-

rzec poświęciło na propagandę walki
% z chorobami wenerycznemi.

15 b. m. w Ośrodku Zdrowia (ul.
Wielka 46) dr. W. Mórawskiwygłosi
odczyt na temat „Eugenika a choro-
by weneryczne”. Początek o g. 6 w.
Wstęp wolny.

 
„Tylko szetódziesią! lal

W jednej z programowych mów swoich
któryś z ministrów Roosevelta powiedział

te słowa:
— Żyjemy przeciętnie tylko sześćdzie-

%iąt lat — nie obrzydzajmy więc sobie nie-
potrzebnie życia.

Bardzo to mądrze powiedział ten mi-
Nister (Bóg wie, jak się on nazywał — bo

te Amerykany najdziwniejsze nazwiska
/mają) i bardzo powiedzonko takie mnie
się podobało.

Tak, słusznie i zarazem niestety,

Przeciętnie sześćdziesiąt lat — w cza-

Sie których z dziwną satystakcją robimy je-

dni drugim naprzekór, robimy wszystko,
ażeby znienawidzieć się wzajemnie, znie-
awidzieć otoczenie, dom, środowisko, nie-

„ ziemię i słońce. W przemyślności nad

rzydzaniem żywota ludzie doszli do per-
jej doskonałości.
Wszędzie na świecie — a i w Wilnie

e.

W kawiarni spotykam znajomego,
chodzi skwašnialy i gorzki — chociaž
pięknie z za witryn okna spogląda słoń-

 
    

  

   

  

  

KRONIKA.
Wzrest ilości żydów w Wilnie.

sła do 29 proc., natomiast w okresie
lat 1927—1933 poczęła nagie wzra-|
stać, dochodząc obecnie do 40 proc.|
ogólnej ilości mieszkańców, mimo
oslatniej emigracji do Palestyny i
Rosji sowieckiej (Birbidżan).

jprzy 73 osobach powstrzymujących
w |się od głosu.— „Choroby zakaźne a szkoła”.

Odczyt pod powyższym tytułemdla|
rodziców dzieci w wieku szkolnym
„wygłosi dziś o godz. 16.30 w szkole
powszechnej „Świt (Nr. 32) dr. Pia- |
skowski. Odczyte ten został zorga-;
'nizowany staraniem Komitetu Ro-,
'dzicielskiego przy szkole „Świt'.

Dwa popularne odczyty.
Dziś w lokalu Kursów Wieczoro-
wych im. „Komisji Edukacji Nsro-
dowej" przy ul. Mickiewicza 23 od-
będą się dwa popularne odczyty:
1) Elementarne pojęcia o wszech:
świecie—prof. Wł. Zonn. 2) Historja
kultury—prof. J. Zaleski. Początek
o godz. 12. Wstęp wolny.

SPRAWYAKADEMICKIE.;
| — Dyżury Komisji Wyborczej,
„w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wiel-
ka 24) w czasie których należy skła-|
|dać wszelkie reklamacje trwać bę-
idą: w poniedziałek, wtorek i środę
„od godz. 7 do 9 wiecz., w czwartek,
od godz. 6 do 7 wiecz.

— Akademicki Związek Mor-
Ski R. P. w Wilnie podaje do wia-
damošci, že w dniu 15 bm. o go-
dzinie 19 mia. 30 iw pierwszym ter-
minie, a o godz. 20-ej w drugim
terminie odbędzie się nadzwyczajne
walne zebranie statutowe w lokalu
Związku przy ul. Zygmuntowskiej
16 (Związek Osadników).
— Z Koła Polonistów. Dzisiaj,

w niedzielę, dla uczczenia 100 lecia
„Pana Tadeusza”, staraniem Kola
Polonistów odbędzie się w Fiuli Ko-
lumnowej (SB. odczyt prof. dr.
Konrada Górskiego pt. „Pan Ta-
deusz w perspektywie jednego stu-
lecia”. Początek о godz. 20-ej.
Szczegėly w afiszach.
— Koło grodnian w sali Ogni-

Ska Fkademickiego (Wielka 24) o
godz. 14 odbędzie się walne nad-
zwyczajne zbranie Akadem. Koła
ziemi Grodzieńskiej, na które aka-
demicy Grodnianie są proszeni o
przybycie.
— Zarząd Akademickiej Kasy

Chorych (ISB. zawiadamia, iż w
niedzielę dnia 11.II1 br. o godzinie
7 pop. w Sall Wileńskiego Towa-
rzystwa Lekar o Zamkowa
24 w związku z %Kursem o choro-
bach społecznych” odbędzie się
Zebranie Dyskusyjne. Wstęp bez-
płatny i wolny dla wszystkich.

; Nowodworski otrzymał 276 głosów

| działalności
| zabierali
| Wierzbołowicz, Stachelski, Sidorkie-

|wać momentami demagogicznemi na

DZIENNIK WILEŃSKI

WALNE ZEBRANIE
BRATNIEJ POMOCY.

W| sobotę, niedługo po godz. 8
| prezes ustępującego zarządu bratniej
! Pomocy P.M.A. U.S.B. p. Janicki za-
|gaił walne zebranie, °

W glosowaniu nad kandydatami
na przewodniczących zebrania, p.

(sanacja, komuniści i lewica), p. We-
ner głosów 256 (narodowcy),

W dyskusji nad sprawozdaniem z
ustępującego zarządu

dotąd głos pp. Wolski,

wicz, Braun, Grabowski oraz człon-
kowie komisji rewizyjnej i zarządu.

Zarzuty, stawiane przez p. Wol-
skiego, zostały odparty „z nakładką”
przez p. Janickiego, który operował
przedewszystkiem cyframi, faktami
i nazwiskami — czego niestety nie
można powiedzieć o p. Wolskim,
który natomiast starał się oddziały-

tłumną salę, zresztą bez większego
powodzenia.

Inni mówcy opozycyjni poruszali

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś te-

atr na Pohulance czynny będzie dwuki >+-
nie: O godz. 4 popołudniówkagłośnej sztu-
ki Feketego p. t. „Pieniądz to nie wszysi-
ko”. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 „U mety'.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś po

raz 4-ty melodyjna operetka-ferja węgier-
ska J. Koli „Niebieski motyl“ („Pilango“),
która cieszy się wielkiem powodzeniem.
Całość ujęta w 8 barwnych obrazów, uroz-
maiconych licznemi baletami. Zniżki ważne
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*,

Dziś o godz. 4 pp. ukaże się po cenach
zniżonych śliczna operetka Stolza „Dzidzi“
w obsadzie premjerowej.

— Poranek w „Lutni”, Dziś o godz.
12.30 świetna komedjo-bajka „Staś- Lotn'-
kiem”, Znakomita gra zespołu z Wyrwicz-
Wichrowskim na czele, piękny balet R.
Goreckiej z utalentowaną Ksenią Rubom,
śliczne kostjumy żywych lalek, składają się
na barwne i pełne humoru widowisko. W
akcie I-szym wzbijający się w przestworza
aeroplan.
— Przedstawienie propagandowe „Ni-

touche". W poniedziałek na przedstawie-
niu propagandowem ujrzymy po raz ostatni
melodyjną i pełną wdzięku operetkę Herve
„Nitouche“.
— Teatr Objazdowy — gra w dalszym

ciągu doskonałą komedję angielską p. *.
„Kobieta i Szmaragd” — dziś w Kraśnej
n/Uszą, jutro w Wołożynie.
 

— Koncert oratoryjny.
dzielę, dn. 11 b. m., o godz. 18 od-
będzie się w sali Śniadeckich kon-
cert oratoryjny. Chor „Echo“ pod
dyrekcją p. prof. Kalinowskiego wy-
kona „Cztery pory roku* Haydna,
Bilety do nabycia przy wejściu od
50 gr. do 2 zł.

POLSKIE RADJO WiLNO,
Niedziela, dnia 11 marca. SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Zebranie szewców  obstalun-'
kowych (chałupników) Chrz. Zw.

godz. 14.30 w lokalu przy ul. Metro-|

zmierzającą do zawarcia umowy zbio
rowej, obecność jest konieczna.

SPRAWY ROBOTNICZE.
—6427 bezrobotnych. Podług

ostatnich danych na terenie Wilna
znajduje się obecnie 6427 bezre-
botnych.
W porównaniu z tygodniem po-

przednim bezrobocie wzrosło o 24
osoby.

RÓŻNE.
— Ofiary na Challenge 1934 r.

Na skutek odezwy Zarządu Okręgu
Wojewódzkiego Wileńskiego LOPP.
powzięli uchwały o dobrowolnem
samoopodatkowaniu się na rzecz
Challenge'u na przeciąg 6-ciu mie-
sięcy: Urzędnicy Urzędu Wojewódz-
kiego w sumie 64 zł. 15 gr. miesięcz-
nie. Oficerowie, urzędnicy i szere-
gowi Pol. Państw. Woj. Wileńskiego
w wysokości — oficerowie po 20 gr.,
urzędnicy i szeregowi po 10 gr. mie-
sięcznie, Oficerowie i podoficerowie
Baonu KOP. Łużki jednorazowo zło-
żyl kwotę 47 zł, 85 gr.

na kwitnących plantacjach Arabja.

Jest wesolo, bo na świetlany uśmiech
słońca i serce ludzkie dygotać zaczyna ze
śmiechu,

A ten ma minę tak zgorzkniałą, jak

proszek chininy, jak nakaz płatniczy, jak

iluksja,

— Co ci jest?

— Mnie nic — boleję nad społeczeń-
stwem.

— Hm! od tego zaczyna się każda de-

mencja. Ale co się stało?

—EtL. Spełniałem obywatelski obo-
wiązek,

— Powinieneś być dumny, jak Jan Za-
moyski, a pogodny jak panna młoda, |
— Jestem przygnębiony.
— Dlaczego?
— Więc słuchaj.. Jak wiesz, mam w

domu służącą, czyli jak teraz się mówi —
obywatela płci żeńskiej, zobowiązanego za

opłatą pieniężną do pełnienia pomocni-

czych funkcyj domowych. Biedactwo jakieś,
wdowa czy sierota, z jakiejś wsi na Wi-

leńszczyźnie, gdzie drogą powietrzną jecha-
łoby się pół godziny, a kołową komuni-
kacją trzydzieści sześć godzin. — Aż tu
wychodzi nowa ustawa ubezpieczeniowa.

Czytam, kalkuluję, Ale nic jakoś z tego

 
zaw. szewców zwołuje na dziś o 14.00: Audycja dla wszystkich. 15.00: „Przy-

R 5 + » 15.20: Muzyka lekka. 16.00: Stuchowisks
politalnej 1 bezbranie szewców ob-_ dla starszych dzieci. 16.30: „Kawalerowie
stalunkowych. Ze względu na akcję,  parafji i szancu* — wizyta mikrofonu w

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.

siewu”gotowanie nasion do — odczyt.

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.

Najstarsza w Kraju |
Wytwórnia

1, ЗЕМОН
w Wilnie

GWARANTUJE JAKOšČ swych sus40-
nych jarzyn wyłącznie w opakowaniu

firmowem (50 grm. i 100 grm.)
Wystrzegać się naśladownictwa włosz-

czyzny suszonej luzem!

 

Jednocześnie podaje się do wiadomośc', B
że od dnia 8 marca b. r. detaliczna cena *
naszej KAPUSTY kiszonej (sałatowej) ©

ustalona została na 35 gr. za 1 kig.   
gicznie — ale... ani rusz.

Pójdę, myślę sobie, do urzędu, niech

mnie objaśnią, co to jest za artykuł 72,!
litera a, ustęp drugi.

Idę, czekam w ogonku i pytam.
Urzędnik pyta dokładnie:

— Który artykuł?
— 72
— I litera „a“?

— Tak.
— A ustęp drugi?

— Tak, tak...
— To już wiem., Widzi pan, tego ar-

tykułu jeszcze nam nie przysłano z cen-

trali,

— To co mam róbić?
— Ja nie mam obowiązku panu nic do-

radzać. Obowiązkiem moim jest jednak

przestrzedz pana, że, o ile pan pomocnicy
domowej nie ubezpieczy w terminie, ponie-
sie pan karę, jak w uwagach napisano.

Patrzę — zdębiałem. Kara duża —

niema rady, idę do znajomego adwokata,

Wita mnie, ja powiadam:

— Wracam z ubezpieczalni...
— A to świetnie — powiada mece-

nas — bo właśnie głowiłem się, jak swoją
dependetnkę ubezpieczyć. Ty stamtąd wra-

W nie- by

taksamo momenty nieistotnie i to
zresztą nieudolnie, to też ustępujący
zarząd mą wdzięczną rolę odparo-
wywania zarzutów.

W: chwili, kiedy jeden z naro-
dowców, zabierając głos, zaczął po-
równywać apolityczny sposób za-
łatwiania interesantów przez Bratnią
Pomoc ze sposobem załatwiania
stron przez Starostwo grodzkie —
kurator dzisiejszego zebrania p.
prol. Czeżowski, który zastępuje p.
proi. Pelczara — za pośrednictwem
przewodniczącego odebrał mu głos.
Gdy zkolei decyzja ta spotkała się
z żywiołową reakcją sali — p. prof.
Czeżowski przerwał zebranie na 15
minut,
Dochodzi godzina druga w nocy,

a.wobec tego szczegółowe sprawo-
zdanie podamy w poniedziałek.

Akademik.

eina ikIaRa CC RE iTAF a W TEAA

Teatr «Lutnia»
„MOTYL*

operetka Józeia Kolli'ego.
Nievezpieczne są spółki, powia-

dają jaskótki.
Libretto do tej operetki pisało

aż trzech autorów a zapewne nie-
jedno dorzucił i niefortunny  tło-
macz, używający nieco naiewkow-
skiej polszczyzny.

Każdy z autorów miał natural-
nie wiele ambicji twórczej, więc о-
peretka niepomiernie i niepotrzeb-
nie wydłużyła się aż do 8-iu odsłon.

Na szczęście djalog toczy się ży-
wo, to też publiczność nie nudzi się
wcale.
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Ostrzega się emigrantów
polskich, zamieszkałych we Francji
lub zamierzających wyjechać do
tego kraju, przed zgłaszaniem się
do Biura Podróży „Voyages France-
Pologne" (adresy: 4 i 6 rue de Seze, 

 

I

U dorastającej młodzieży, stosuje się|
rano szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józefa* i przy użyciu takowej,|
jej czyszczące działanie na krew i naprawa|
funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i,
chłopców, daje zbawienny skutek. Zalecana
przez lekarzy. !

w bony jałmużnicze „„Caritasu“?

 

Paris oraz 9 rue Caumartin, Paris)
kierownik biura—A. Mańko. Biuro
to poza sprawami, normalnie wcho-
dzącemi w zakres działania tego
rodzaju przedsiębiorstwa proponuje
pośredniczenie w przekazywaniu
pieniędzy do kraju, nie wywiązując
się ze swych zobowiązań lub wy-
wiązując się z nich źle, to jest ze
stratą dla zainteresowanych. Nie-
które z tych skarg są przedmiotem
toczących się obecnie dochodzeń
sądowych.

 

Epilog procesu 11-tu wywrotowców
9.ciu oskarżonych sąd skazał nawięzienie. 2 

Г
i

Zgodnie z zapowiedzią, wczoraj
sąd okręgowy ogłosił wyrok w to-|
czącej się przez dwa dni sprawie
11-tu wywrotowców.

Sąd uznając, iż 9-ciu oskarżonym

czem temu ostatniemu, ze względu
na jego podeszły wiek (61 lat), sąd
zawiesił wykonanie kary przez 5 lat.

Nadto sąd postanowił wszystkich
skazanych pozbawić praw publicz-

Że najwyraźniej wynikło jakieś, wina została udowodniona, skazał | nych i honorowych praw obywatel-
nieporozumienie między autorami,na osadzenie w, więzieniu: Fejgę | skich przez 5 lat po odbyciu kar.

dzięki czemu widz do końca nie mo- | Cegielnicką, false Mirę Wajsman į
že polapač się w zawiklanych sto-|Przez 7 lat, Basię Perelmuter, Esterę
sunkach rodzinnych, a ekspozycją |Kapuszczaūską, Gotdę Poniemonūską |areszt zapobiegawczy.
zupełnie nie odpowiada rozwiązaniu|!
intrygi dramatycznej to ostatecznie
drobiazg. Operetka jest przeciętnie
wyzyskaną dotąd należycie kopalnią
życiowego nonsensu. lleż komizmu
możnaby wydobyć z perypetyj ope-
retkowych, gdyby autorzy uświado-
mili to sobie należycie.

Melodje Koli'ego mają dużo
szczerego sentymentu, to też no-
wość tę należałoby zaliczyć do war-
tościowszych operetek ostatniej do-

Szkoda tylko, że względy oszczęd-
mościowe zmusiły dyrekcję majwi-
doczniej do poczynienia zmian w in-
instrumentacji, co spowodowało, że
operetka straciła wiele na nowocze-
snej pikantności dźwiękowej.

Operetka jak zawsze przygoto-
wana bardzo starannie.

Gdybyż tylko na naszej scenie
uzdolnienia aktorskie szły zawsze w
parze z uzdolnieniami śpiewaczemi!
Niestety, przeważnie bywa tak, że
kto gra ten nie śpiewa i naodwrót.

Trudno uwierzyć naprzykład w
sukcesy estradowe wileńskiego Mo-
tyla, natomiast był on bardzo miły
w pożyciu domowem, w roli uroczej
Mamuśki.

W. zupełności podzielamy zachwy-
ty D-ra Rago nad roskosznym pod-
lotkiem,  Klarcią,  wcieloną w
wdzięczną p. Romanowską.

Gorący aplauz publiczności uzy-
skiwał także p. Szczawiński, wspa-
niale wyglądający w: roli starszego
pana, no i p. Tatrzański, jak zawsze
doskonale ucharakteryzowany, gra-
jący z werwą i humorem,

Miłe wstawki baletowe urozmai-
cały przedstawienie.

Staranność teatru w wystawieniu
sztuki, w wykosztowaniu się na no-
we dekoracje jest oczywiście chwa-
lebna, Dekoracje te, niepozbawione
nawet pewnej inwencji, nie zdaję so-
bie sprawę, czy naśladowanej czy
też własnej, grzeszyły jednak nieste-
ty brakiem kultury malarskiej.

Wilno jest miastem, w  którem
wyjątkowo żywy ruch plastyczny wi
nien był wyrobić tę kulturę, a przy-
najmniej zaostrzyć wymagania.

Nie można w mieście, gdzie jest

„Kto nie zasłosuje się do wskazań ar-
| tykułów zapodanych w wypełnieniu kwe-
stjonarjuszy, kierując się złą wolą, nie-
świadomością, bądź chęcią wprowadzenia
w błąd Ubezpieczalni, ten zostanie ukara-

ny grzywną...”
Grzywna przewidziana jest straszna.
Ale trudno, wołam służącą i staram się

wypełnić kwestjonarjusze.
Urodziła się? — tak...

Imiona rodziców?— matki to pamięta,

a „bat'ko to już dawno był umariszy*,

W jakiej gminie? — za ruskich to
inna była, a teraz. tó nie pamięta...

Wykształcenie? — powiedzmy domowe.
Kwąliiikacje specjalne? — wybitnie

uczciwa.

Zaniosłem kwestjonarjusz — zwrócili,
bo nie było wypełnione właśnie pytanie
ad art. 72.

Dwa tygodnie mnie „taskali* — a sum-
ma summarum grzywnę wyznaczyli, Sługę,
choć płakała i prosiła, by ją zostawić,
zmuszony byłem zwolnić, Dziś wracam z
kwitem zapłacenia kary, — bo nie znałem
artykułu 72.

Dwa tygodnie życia zjedli mi, zakłócili
spokój domowy i utrącili kilkanaście zło-
tych.

„, załamuje się w powierzchni kawy kkwaś- |
jącej w filiżance i śmieje się, śmiejedo nie wychodzi. Nie rozumiem ani w ząb.

tozpuku z tego, że ziaren, z których tain- | Język polski zdaje się znam świetnie —

   

casz, to pewno wiesz.

Opadłem na krzesło,

Wracam do domu, studjuję dalej:

Tego możnaby uniknąć bardzo łatwo,
Cóż winien biedny obywatel pracodawca
i co winna biedna babulka ze wsi, która  

gredjencja jest zrobiona, nie widziała nigdy: bzika nie dostałem — więc kalkuluję lo-

 

Sarę Altman — przez 5 lat każdą,,
haję Holcberg i Chaima Tajca

przez 3 lata oraz Sarę Gortinkiel i
Jankiela Żyrmana przez 2 lata, przy-

Wszystkim skazanym zaliczono
na poczet kary odbyty przez nich

Oskarżonych Altę-Bejlę Liwską
i Arona Kapłana sąd fety

OS,

Komornik przed sądem
za nadużycia pieniężne

Wczoraj sąd okręgowy pod prze-
wodnictwem p. sędziego Limzaoweł
skiego rozpatrywał. sprawę b. ko-
mornika w Wilnie, Zygmunta Nie- |
węgłowskiego, oskarżonego o na-|
dużycia pieniężne. į

WI czasie rewizji, przeprowadzo-|
nej przez bezpośredniego zwierzch-|
nika, naczelnika sądu grodzkiego, p.
M. Krukowskiego, w kanclerji kom.|
N. ujawniono przywłaszczanie sum,
należnych wierzycielom egzekwują-|

Władze administracyjne
wobec strajku szewców.
Jak się dowiadujemy w związku z

wypadkiem teroru zastosowanego
przez strajkujących szewców wileń-
skich w stosunku do pracujących
p. Starosta Grodzki wezwał do sie-
bie przedstawicieli Związku szewców,
którym wyjaśnił, że dopuszczalne są
strajki na tle ekonomicznem, nato-
miast stosowanie aktów gwałtu, lub
sabotażu podczas strajku jest nie-
dopuszczalne i jako takie będą
przez władze ścigane.

Starosta Kowalski wezwał przed-
stawicieli Związku, aby wpłynęli na
strajkujących w tym duchu, tem-
bardziej, że sprawa strajku szew-
ców jest w rękach Inspektora Pra-
cy, który czyni wysiłki aby zatarg
zlikwidować i doprowadzić do pod=
pisania nowej umowy zbiorowej.

Przedstawiciele Związku — рггу-
rzekli wpłynąć na strajkujących,
oświadczając zarazem, że wypadek
gwałtu, jaki miał miejsce zaszedł
bez wiedzy Związku.

tylu wybitnych malarzy i tyle pla-
stycznych uczelni, dawać rzeczy
zbyt rażących, nieudolnych i dyle-
tanckich. K

SW,  
nie pamięta imienia ojca, „co dawno był.
już zmarlszy.“ |

Nie jest to nowiną, że papierowy|
bakcyl biurokratyzmu zżera zdrowy orga-
nizm nietylko pojedyńczych obywateli, ale
i całych społeczeństw.
W Wilnie naszem, tem spokojnem

Wilnie, które zawsze ma czas, w którem

nawet entuzjazmy urzędowe posiadają za-

wiesistość zupy grochowej, rozpanoszyły
się złe demony niszczenia pogody ducha
człowieczego, któremu minister amerykań-

ski w grzesznem ciele dał przeciętnie lo-

cum tylko na sześćdziesiąt lat,
Do elektrowni, o ile ma się terminowy

interes, trzeba płynąć wpław rzeką (śdy
się nie ma tyle czasu, by nałożyć 2 kilo-
metry przez most, lub 20 gr. na przewožni-

ka łodzią). Aby w epoce roztopów odwie-
dzić ciotkę na przedmieściu, trzeba mieć
Skaiander (by nie utonąć)) i rewolwer (by
nie dostać żelazną sztachetą po głowie).
Aby załatwić coś w zarządziemiasta, trze-

ba przyjąć bromu (na uspokojenie) i zwol-
nić się na dzień cały (bo godzina to sta-

nowczo za mało), Aby czekać na autobus,

trzeba nie być żonatym (żony nie uznają
mężów spóźniających się na obiad). Aby
chodzić ulicami wieczorem, należy mięśi
kompas (by nie zabłądzić) i nocną lunetę!

Vrigtha, używaną przez myśliwych wAiry-|

ce na nocne łowy (by poznawać znajo- |

 

cym należność od dłużników oraz
opłat na rzecz skarbu w ogolnej su-
mie kilku tysięcy złotych.

Oskarżony Niewęgłowski, prze-
bywający ostatnio w Warszawie, za-
wiadomił sąd, iż z braku funduszy
nie może stawić się na rozprawę.
Sąd zarządził sprowadzenie go przez
policję na koszt skarbu, Polecenie
to wykonano i wczoraj Niewęgłow-
skiego policja warszawska przywio-
zła i oddała go do dyspozycji sądu.
W wyniku rozprawy sąd uznał

osk. Niewęgłowskiego za winnego
dokonania  inkryminowanych mu
przestępstw i skazał go na zam-
knięcie w więzieniu przez 2 lata.

Kos.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wykrycie sprawy kradzieży w skie-

pie futer. W! związku z kradzieżą szczeciny,
skórek lisich i tchórzych, wartości 10.009
zł, ze składu Izraela Maldensztama pizzy
ul. Sadowej 13, w dniu 7 bm., ustalono, że
kradzieży tej dokonał zawodowy złodziej
Abram Kwartowski (Lwowska 57). Kwar-
towskiego zatrzymano.
— Kary na „radjopajęczarzy” W ty-

godniu ubiegłym w trybie karno-administra-
cyjnym ukaranych zostało przez Starostwo
Grodzkie Wileńskie 5 osób za niezareje-
strowanie odbiorników radjowych („radjo-
pajęczarstwo”), Grzywny wynoszą od 20
zł. do 50 zł. Niezależnie od tego od uka-
ranych Starostwo zasądziło na rzecz Poczt
i Telegrafów odszkodowanie za bezprawne
korzystanie z audycyj radjowych za okres
6 miesięcy.

Udaremnienie podpalenia. Rubin
Żak (Kalwaryjska 84) doniósł policji, że w
dniu 9 bm. o godz. 8 nieznany sprawca usi-
łował wywołać pożar przez oblanie naftą i
podpalenie drewnianej ściany w klatce
schodowej, prowadzącej do mieszkania ojca
Żaka. Ogień jednak spostrzeżono i uga-
szono. Rubin Żak nadmienił, że poprzednie-
go dnia prawdopodobnie ten sam sprawca
podpalił słomę w lodowni domu przy ul.
Kalwaryjskiej 84, Zawezwana straż pożar
na ogień ugasiła,

 

mych).
To są wszystko drobnostki — praw-

da — drobnostki posiadające nawet nie-

kiedy urok romantyzmu (naprz. dostanie

pałą po głowie na pierwszym zakręcie

przedmieścia), ale człowiekowi normalnemu

zatruwają życie.

Milejby było z radością człowieka do
obowiązku się poczuwającego składać po

polsku i wyraźnie redagowany prosty for-

mularzy, w tym czy innym urzędzie, na
uśmiech uprzejmy urzędnika (miast opry-

skliwego półsłówka) odpowiedzieć wiązan-

ką słów radosnych, miast żonglerki na

podmokłych lodowcach ulic pozacentral-

nych wybrać się na spacer do ciotki, która

czeka nas w otwartych drzwiach i nie sie-

dzi zabarykadowana z lęku przed napadem,

a, idąc jasnemi ulicami miasta, podziwiać

dostojnych współobywateli (wszyscy oby-

watele Wilna są niesłychanie dostojni)

i ich piękne maiżonki (wszystkie żony są

piękne, gdy o mich mówią cudzy mężo-
wie — u cudzych żon nasze żony zawsze

jakiś ieler mają). Mrzonki, mrzonki z epo-

ki wczesnego romantyzmu,

A gdyby tak było — jak rozkoszne by-
łyby te „przeciętne sześćdziesiąt lat!

iliks.   



ZKRAJU.
Pożary w pow. Brasławskim.|

BRASŁAW. We wsiStarodwo-, BRASŁAW. W. Brasławiu w do-
rzyszcze, gm. bohińskiej, spalił się mu Anny Sielickiej, ul. Nawiato: 6,
dom mieszkalny i stodoła z zapasami|wybuchł pożar, wskutek którego
słomy, siana i zboża, oraz sprzęt go-| spalił się dom mieszkalny z przybu-
spodarczy, domowy i pościel Anto-|dówką oraz 2 krowy. Poszkodowa-
niego Mikszto, straty wymoszą około |nymi są synowie właścicielki domu
9.000 zł. Ogień przerzucił się na za-| Władysław i Konstanty Sieliccy.
budowania Elżbiety Sienkiewiczo-|Następnie ogień przerzucił się na

 

wej, której spaliła się stodoła i chle- |dom trzeciego syna Sielickiej, Anto-!
wy, oraz słoma i siano. Oblicza ona 'niego, którego dom również spłonął.
swe straty na 7.000 zł. Zachodzi po- Straty obliczane są na łączną sumę
dejrzenie, że ogień zaprószyli sami 3.000 zł. Przyczyną pożaru była
poszkodowani. | wadliwa budowa pieca.

Smierć.po obudzeniu się ze snu ietargicznego
GŁĘBOKIE (Pat). W. Szarkow- Spal on 4 dni. Na skutek zarządzeń

szczyźnie, tut. powiatu, zdarzył się miejscowego lekarza przewieziono
rzadki wypadek snu letargicznego,|go do Wilna, gdzie zmarł.
któremu uległ Szulkin Józef, lat 28.|

Tajemnica śmierci furmana z Głębokiego
wykryto.

GŁĘBOKIE (Pat). Duże zaniepo- obecności rodziny zmarłego i władz
kojenie wśród okolicznych miesz-| policyjnych lekarz powiatowy dr.

kańców Szarkowszczyzny wywołał|Polikowski. Dokonana sekcja zwłck

falkt śmierci furmana Fajwusza Ru-|wykazala, że Rukawin zamarzł w

kawina, który w końcu ub. miesiąca, |drodze z Głębokiego do Szarkow-
jadąc samotnie z Głębokiego, zmarł|szczyzny. W ten sposób została wy-
w drodze. Koń przywiózł gonieży- |;asniona tajemnica śmierci Ruka-
wego do Szarkowszczyzny. Ponie-|wina.
waż zwłoki zmarłego nie nosiły śla-
dów żadnych obrażeń, został on za
zezwoleniem sędziego śledczego i!
lekarza miejscowego dr. Giersza po-| Najskuteczniej walkę
grzebany. Mimo to krążyły wersje o'
napadzie i rabunku. Z tego powodu |4 Ja WY można prowa-
władze prokuratorskie zarządziły | zić zapomocą bonów jałmu-
ekshumację zwłok, której dokonał w žniczych „Caritasu“

SURIPAIPSLITAR"RNRELTA

DZIŚ POCZĄTEK O GODZ. 2-ej.

 

 

 

Reżys. R. Bolesławski. W
rol. gł. posągowo-piękna KAY FRANCIS

Gigantyczne sceny masowe. Nad program: Atrakcj

 

Już w tych dniach
Jedynym tematem Wilnian

będzie 55
 

Aby dać wszystkim możność ogląda-
nia tego o czem mówi całe Wilnogz|liliti

==
«-
 

 

Czołowy prod.
film „SOWKINO“ 1934 r.

_ OSTATNI z.
W roli głównej Mistrz maski je

Teatru Artystyczn.

Roxy
UNII

Zarząd
Spółki Akcyjnej „Papier”

w Wilnie
Zawiadamia p. p. Akcjonarjuszów, że w dait

24 marca 1934 r. o godz. 6-ej popołudniu, w loka'u
S-ki, przy ulicy Zawalnej 13 w Wilnie, odbędzie
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarju-

szów S-ki z następującym porządkiem dziennyma;

 

 

DZIŚ! Najznako-
mitsza gwiazda

ekranu 2
w jej najnowszej, najwspa-

nialszej kreacji p. t.

 

„WIELKA KSI

  

polecaM. DEUL

      P.P. Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział AA
w Walnem Zgromadzeniu, winni na 7 dni przed

3 terminem złożyć Zarządowi (Zawalna 13) swoje
akcje względnie świadectwa $ 17 statutu.

Rządcy-administratora
posady poszukuję od zaraz lub 1 Kwietala r.b.
na skromnych warunkach, ©dpowiednie wy-
kształcenie 1 długoletnia praktyka w kulturai-
nych uprzemysłowionych majątkach. Chlubne

świadectwa i referencje.
Łaskawe zgłoszenia: do Adm!nistraeji „Dzien-
nika_Wileńskiego” dla S. S. 462—4

  

   

  

    

BIS CZAI LAB  

 

 

TUNEL”
Miś w.oedilępczatekodgni. 12-4jwłada

„Niewidzialny Człowiek”
Publiczność Jest”wniebowzięta. "*""

arcydzieło najgłębszego
znawcy duszy ludzkiej

 

 

 

wegiel
JAGIELLOŃSKA 3,

PROSZEK

z.KOGUTKIEM ;1. Wybór przewodniczącego;
2. Zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za ((MIGRENO-NERVOSINĄ

RWE 1933; > у

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
4. Podział zysków; USUWA NAJUPORCZYWSZ!

5. Zatwierdzenie budżetu i planu działań na L. яSA BOL GLOWY6. Sprawozdanie z budowy domu; Л
7. Wybór jednego członka Zarządu i dwóch a

zastępców; MIGRENĘ NEWRALGJĘ
8. Wybór dwóch członków Rady Nadzorczej;
9. Upoważnienie Zarządu do kredytowania się
w instytucjach finansowych, jak również 7

i u osób prywatnych, oraz do a Ain
ewikcji hi i aciągni zobo-
saa a ACZ GRYPE PRZEZŁIĘBIEWIA

10. Wolne wnioski $ 15 statutu. -

KOSTNE

TABLETEK.

AA LAL

2 KOGUTKIEM

DZIENNIK WILEŃSKI .|

Mieście.

|urządzano wspaniałe festyny, o kto-
'rych długo pamięć nie ginęia.

| Tak było i wtedy, gdy pani Tysz-
| kiewiczowa, siostra ks. Józeła chcia
ła uczcić rocznicę urodzin księcia i
obmyśliła dlań niespodziankę—kier-
masz w dniu 6 maja 1807 roku.

Kilkaset zaproszonych osób ze-
brało się „Pod Blachą' i tuż w sali,
gdzie ongiś mieściła się bibljoteka
królewska, ujrzano ogród angielski,
poprzerzynany klombami cyprysów

li cisów, wśród parterów obóz ofice-
rów angielskich i polskich. Jedni go-
towali przy ognisku dzienną strawę,
,drudzy na ławach grali w kości.
(Ładna wiwandjarka z  glnianego
dzbana nalewała żołnierzom do bla-
szanych kubków piwo lub wino. Na
przedzie ustawiona była broń w
kozły, w głębi widać było namioty.
Szyldwach, stojący na wascie, spo-
strzegłszy wchodzącego księcia za-
jwoław: „do broni!* Oddział w
mgnieniu oka stanął w szyku bojo-
wym, poczem odśpiewał pieśni.

Dalej w gaju laurowym drabinka,
na niej amorki ze skrzydłami złote-
mi. Teresa Cichocka podaje księciu
łuk złoty: ze strzałą i uprzedza, że
strzała zaostrzona. 

BURZA o BRZASKUę
"w NILS ASTHER

e Seanse: o 4, 6,8 I 10,15.

®

 

CY OLŚNI
DLA MŁ

 

Satyra. Krwawy śmiech. Romans. Dramat świętoszka | rozpustnika, —  Nieśmiertelne

M. SAŁTYKOWA — SZCZEDRYNA

GOŁOWLEWYCH
W. Gardin. W tych dniach w kinie „EAELIOS'B

 

ILJANA HARVEY
«MOJE MARZENIE TO TY»

najnowszy „FOX”.

Dziś początek o g.2-ej. DZIS CLOU SEZONU. Po raz pierwszy w Wilnie. Pierwszy Wielki Film I SukcesProdukcji Astrjackiej I

ĘŻNA ALEKSANDRA"
w roll głównej słynna śpiewaczka opery wiedeńskiej MARJA JERITZA. Najwspanialszy przebój doby obecnej.
cydzieło filmowe. Muzyka słynnego Lehara, oparta na ulobionych motywach ZdSPISKIEŃ: kontakt ryakira, jra

wystawa.

Czasem w pałacu „Pod Blachą',

| cze sploty i patrzą oczy czarne, roz-
żarzone. fo pani Aleksandrowa Po-
tocka, późniejsza Wąsowiczowa.

Przy obozie cygańskim hiszpań-
|ski namiot pod drzewem pomarań-
| czowem. Jest w nim księżna Wir-
| temberska, autorka „Malwiny”, pan
ina Dzierżanowska, autorka pamięt-
|ników i panna Cycylja Beydal, ulu-
biona towarzyszka Zamojskich. Wi-!'
tają księcia śpiewem, dźwiękami gi-
tary.

Dalej namiot turecki z kobierca-
mi, złotogłowiem nargilami sorbeta-
mi. Basza siedzi na dywanie z Ana-
tołu, a kupiec z Alepu przedstawia
władcy trzy odaliski na sprzedaż,
Baszą jest hrabia Witt, kupcem—Ta-
deusz Tyszkiewicz, odaliskami —
Emilja z Parysów Morond, z Gra-
bowskich, Sobolewska i z Lubomir-
skich "Walewska.

Obok. namiotu. tureckiego trzy
nimfy, otoczone  różnobarwnemi
kwiatami, tańczyły podług układu
słynnego tancmistrza Volanga. Były
to pannie: Joanna Grudzińska, Ma-
rjanna Górska i Tekla Górska, póź-
niejsza pani Nesselrode i matka słyn
nej pani Calćrgis, w której się ko-
chał Chopin, 'Napoleon III, Heine,
Boecklin i Nietzsche.

Wi głębi świątynia z ołtarzem po-

 

= Zabaoų ks. Józefa © pałacu „Pod blachy”.

Pepi hulał i szalał, odbywai konne Hotoccy. Ciekawa cyganka wczer- rowym na kruczych włosach Ale-. Nowy
harce po Warszawie i przeskakiwał wonym płaszczu i czerwonym. turba-|ksandra Stanisławowa Potocka. Jej,|kabel 5,31*/—5,34'/+—5,29. Paryż 34,94*/:-—

przez stragany przekupek na Starem nie. 4 pod zawoju wysuwają się kru- |jako kapłance mąż dedykował swe
pisma, ona stała na straży domowe-
$o ogniska jak tu, strzegła ognia da-
rowanego bogom, Przy niej Aniela
Radziwiłłówna w białym zawoju mu-
ślinowym, cudne dziewczę z Arkadji
i Nieborowa, córka Heleny z Przeź-
dzieckich. Jeszcze Ludwikowa Tysz
kiewiczowa, siostrzenica Stanisława
Augusta, cnoltliwa adeptka Woltera
i Rousseau'a. Wreszcie jeszcze dwie
westalki z pośród grona trzydziestu
sześciu kapłanek.

To były panie: Elżbieta Grabow-
ska i Marja Anastazowa Walewska.
Gwiazda pani Grabowskiej już za-
czynała przygasać a gwiazda złoto-
włosej Marysi na Walewicach je-
szcze mie wzeszła. Jeszcze nie słysza
ła szumu orłów cesarskich, jeszcze
nie widziała Napoleona — boga woj-.

| Giełda
WARSZAWA (Pat). Do:

  

 

  

 

  
   

j Przedgiełda.
й : { ZAJ : : ; › |lary 5,28—5,29. Dolary ziote 4,02. Ruble

W. pałacu „Pod blachą bawił się Na obszernej przestrzeni poza wejścia służki w muślinowych zawo-|4/4—476. Czerwońce i,02—1,05. Pożyczka

wesoło książe Józet Poniatowski, gęstemi krzewami w prostym sza- jach, przy ołtarzu trzydzieści sześć ai żę arki żzpityccyć ez
a + у + + о. + р * L a * а ас па 1,42. now-

Pod berłem pani de Vauban ciągnął tasie — cały obóz cyganski, Zasiedli kapianek Vesty w ubiorach rzym=| ską 31,75. Sląska Ga: ala wika 64:

się nieprzerwany szereg bałów, ban- koło wielkiego kotła i strawę warzą. skich białych ze złotem. Pośród ka- WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

kietów, baletów, widowiskteatral-, Jest cygan — Marceli Potocki, cy- płanek Franciszkowa Sapieżyna, Mi-|Gdańsk oodw Sy maż Holandja
х 2 2 ё i. 1а — Rózia myś i 2 2 2 ń au-| F 8,15—356,35. Kopenhaga 120,55--

nych, redut, szlichtad, iluminacyj. ganiątka , Frzemyś i Gucio kołajowa Sapieżyna. Z wieńcem lau 121115 1126,95. Londyn 20,98 21,11 —26,85.

Jork 5,31/2—5,31—5,29. Nowy J»'k

135,03 — 34,86. Praga 22,03—22,08—21 98.
(Stokholm 171,45—171,88 — 171,02. Włochy
| 45,50—45,62—45,38. Berlin w obrotach nie-

> 210,55. — Tendencja niejedno
ita.

Į Papiery procentowe: Pożyczka budo-
|wlana 42—42,20. Inwestycyjna 113,50. Kon-
j|jwersyjna 59,75. 6 proc, dolarowa 70—70,13.
| Dolarówka 53—52,75. Stabilizacyjna 57,6%—
157,75, drobne: 58,25. 8 proc. L. Z. warsz.
153,25—54—53. — Tend. dla poż. niejedno-
(lita, dla listów słabsza.

Akcje: Bank Polski 78—79—78,75. Li!-
ipop 11,65—11,75. Starachowice 10,85.

Dolar w obr. pryw. 5,28.
Rubel: 4,72—4,76,
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

|larowa 70,50. Stabilizacyjna 97/s. War-
| szawska 63,75. Śląska 64.
į

|| Sala do wynajęcia
: na odczyty i zebrania

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

  

ny. ! i а ' A

 

Z POGRANICZA.
Zamkniecie granicy totewskiej

z powodu epidemii tyfusu.
IW związku z epidemją tyfusu

plamistego w pow. dziśnieńskim i
brasławskim władze łotewskie po-
częły stosować znaczne utrudnienia
przy przekraczaniu granicy na pod-

„nich dni wogóle zamknęły granicę i
nie chciały nikogo przepuszczać,

| Pozatem komendanci pogranicznych
rejonów łotewskich żądają odbycia
jkwarantany oraz przedkładania
| świadectw lekarskich.

 

Cudna muryka węgierska.
« Tęskne romanse cygańskie.

 

słynnego B. KELLERMANA. Jest
to epekowe arcydzieło, koronują-
ce całą produkcję filmową dotych-

czas oglądane.

DZIEŻY DOZWOLONE.

Nad prcgram: Przepiękny dodatek —oryginalna
parodja rysunkowa fllmu „KING - KONG" oraz

  

 
*

=

 

 

  

       

Górmośląsk, Kont.
„Progress“,

„FORTtel. 8-11.

  
 

Chrześcijański Zakład Folograficzny

ul. Zamkowa kr. 12

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,
przyjmuje roboty amatorskie.

UNA“ !

 

cie: trykoty,

vo_tym terminie

Lawiaomienie.
„ŹRÓDŁO PRACY" T-wa Pań Mi-
łosierdzia Sw. Wincentego a Paulo
niniejszem zawiadamia, iż wszystkie nieopłacone
obstalunki wykonane w trykotarni „Zródła Pra
cy“ х latLalis A r. a mienowi-

swetry, pończochy | t. p. można
wykupić do dnia 1-IV-34 r. w przeciwnym razie

będą sprzedane.

 

MASA:   KUPON ZNIŻKOWY
za okazaniem kiórego dostaje się

*araezejsńskieł _Datowni pończach
„POŠPIECH“ Y'ELKa
10 proc, zniżki przy zakupnie każdego artykułu

Kupon [niniejszy ważny dni 30.

 

święconym miłości braterskiej,

Dramat kobiety, która poznała d w a rodzaje miłościI
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stawie przepustek granicznych,
Władze łotewskie w ciągu ostat-

2

ROGER:
3wI

   
 

 

  

 

   

LLET
PARIS

GAL
ELKOŚCI,3 CENY,

ALE GATUNEK TYLKO
UEDEN: NAJWYŻSZY

RADZIMY PANI
SPRÓBOWAĆ
NOWEGO PUDRU

VERAVIOLETTA
ROGERz GALLET

O ŚWIATOWEJ STAWIE

 

bezKRUPNI gotowania i filiggwania
sporządzisz przy „Aa.

wy ziołowo-korzennej.
Flakon 1zł. wystarcza na 1 — 3 litry wódki.

Peleca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY |
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na

zapachów.
wagę 78 przecudnych

'
 

ZYC"TTE Iao“

fi AKUSZERKI.

 

 

AKUSZERKA

Sinai aiowska
przeprowadzila się

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz
my, usuwa zmarszczki,
brodawki, kurzajki i wą-
śry.  W.Z.P. 48, 8323

AKUSZERKA
M. BRZEZINA

przyjmuje.
Przeprowadziła się Zwie
rzyniec, Tomasza Zana
na lewo Gedyminowską,
ul. Grodzka 24. W.Z.3090

|| DZIERŽAWY |
KRRAdISIKSYILAiDUAL AMOI
Wydzieržawia się od 23
kwietnia majątek w pow
Lidzkim, 7 klm. od st.
Bastuny. Dowiedzieć się
ul. Dąbrowskiego 10
m. 5-a od 15 do 17. 562

|
2sklepy

do wynajęcia dužy i ma-
ty. Zamkowa 18. 556

— 5к!ер
spożywczo-wódczany

do sprzedania w pełnym
biegu egzystujący od ro-
ku 1900. ul, Mickiewicza
SZCZ

SKLEP
z dwoma lustrzanemi wy-
stawowemi oknami i 2
pokojami do wynajęcia.
Wileńska 7.

 

  

| LOKALE

 

 

° Кирпо
Sprzedaż ;

too

DOM NOWY

o 2-ch mieszk. 3 pokojo-
wych do sprzedania.
Dow. się: ul. Stara 43,
u właściciela. 434

 

Dom w Trokach sprze-
daje się za 1.000 zł. nad
jeziorem, przy Kościele.
Dowiedzieć się: Wilno,

541  Jasna 29 m, 1.

Ak

DOM NIEDUŻY
do sprzedania niedrogo,
w centrum miasta. Wa
runki dogodne, fakto:-
stwo wykluczone. W
Pohulanka 9 m. 11. Biu-
ro Podan. 9—11, 3—5.

522—2

 

Okazyjnie do sprzeda-
nia obrusy ręcznie haito-
wane, stołowe nakryv:a
i rozmaite naczynia, 0-
braz olejno malowany na

ZGUBY
STTNETTO

Zgubiono legitymację u-
rzędową, wydaną przez
Inspektorat Szkolny w
Oszmianie na nazwisŁo
Anny Turowej un. się.

ZGUBIONE:
książkę wojskową, wyd.
przez P. K. U. bBuczacz
(Małop.), stwierdzenie
tożsamości, wyd. przez
IV Kom. Pol. Państw.
oba dokumenty na imię
Antoniego  Sinkiewicza,
zam, ul. Piaskowa 3—4,
oraz metrykę ślubną wy*
daną na imię Wasilisy z
Derkaczów Sinkiewicz—
unieważniają się. 560—0

4BÓJCEPAT:akara.Bun

Mieszkania

 

płótnie. Ostrobramska
ar || 1 pokoje

Kupię w6zek| Mieszkanie
i łóżeczko dziec. w b.
dobrym stanie. Zosta-
wić adres w  apteże,
Mickiewicza Nr. 10.

559—1

Pianino
nowe sprzedam bardzo
tanio, UL Krakowska
34—1.

żonaty ze świadectwami
za kilka lat samodzieluej
pracy w majątkach wzo-
rowych i rekomendacją
poszukuje pracy. Zgłosz.

 

 

| PRACA

 

Rządca rolny

proszę adresować: Mo
sty 1, skr. Nr. 3.

Kwalifikowany  nauczy-
ciel - emeryt lat 48 (sa-
motny) poszukuje pracy|
nauczycielskiej lub kan-
celaryjnej. (Pracoważ u
Komornika Sądowego)
Adres: Tatarska 13 m. 3
Sklep. 543

Poszukuję pracy do
wszystkiego,  piśmienna
bardzo dobrze gotuje,
mam dobre referencje.
zauł. Ś-to Jerski 4 m. 27

563 -2
 

Krawcowa poszukuje
pracy szyje podług żur-
nali, 1,50 dziennie. u!.
Ostrobramska 16 — 28.
Lecznica. 565

 

| Zdrojowiska. į

+—: ZALESZCZYKI +—:
Grand Hotel —

Pension „Helenówka

 

 Kwiecień, Maj — ceny
rewelacyjnie niskie.

6400—3

z 5 pokoi nowoczesne,
suche i ciepłe na Ill pię-
trze przy ul. Kasztauo-
wej 5 do wynajęcia od
15 marca. Oglądać mo-
па ой zaraz. Zapytać u
dozorcy. 523 —3

Mieszkanie w suterenie
z 2 pokoi, kuchni z wo-
dą i dużego przedpokoju
ze spiżarką do odnajęc:a
od zaraz. W śródmieściu
przy ul. Kasztanowaj 5.
Zapytać dozorcy, 553-3

Mieszkanie
do wynajęcia 3 pokoje z
kuchnią i  wszelkiemi
wygodami. Zamkowa 18.
Dozorca wskaże. 557

  
  

 

1 lub 2 ładne pokoje
z łazienką i užywalno-

ścią kuchni do wynaje-
cia, ul. Mickiewicza 22
m. 5. (Wajście frontowe
jak do kina). 2

MIESZKANIE 5 pokojo-
we nowoodremontowane.
suche, ciepłe, z wygoda-
mi do wynajęcia. — Аг-
chanielska 5 około W.
Pohulanki.

 

grey poran

| RÓŻNE | |

Pralnia Kryzysowa
Bieliznę brudną *-prze-
mienię w nową, Bez
szkodzących środków
odbywa się mycie,
Prasuje się też przy
zwolcie, kołnierzom
połysk nadaje lustrza-
ny, co mówią panie,
panowie | panny, niech
że wiedzą Wilnianki
iż plerzemy na ra-
mach cudownie firanki
że czasy są ciężkie i
srogie ceny też są

niedrogie
Zaułek Literacki 5.

PRZYBŁĄKAŁ
się pies rasy „mieszaay
Buldog”, maści ciemno-
szarej, na przedzie biała

łata. Po trzech dniąch
uważam za własność.
Bazyljańska 4—23,

561—0

POTRZEBNA inteligeni-
na Pani, umiejętna, w
średnim wieku, do cho-
rej. Urząd Wojewódzkć,
pok. 66. 558—1

Baszukaję rządcy
z kaucją gotówkową, do
większego majątku. Ho-
tel Wenecja Nr. 9, go”
dzina 10—11. 564-—0

a POTRZEBNY | ;
solidny spėlnik do przed-

 

 

siębiorstwa opałowego.
Zygmuntowska -18 m, 4.
od 2—4, 548—0

Piękny  podarek  świą-
teczny to pisanka arty-
styczna w stylu hucu!-
skim, szt. 80 gr. Nabyć
je można jedynie u nas.
Sklep kolonjalno - spu-
żywczy Wł. Czerwinski,
Wileńska 42  (vis-d-vi»
PL. Orzeszkowej).

ZATRUDNIĘ
mierniczego za wypoży-
czenie 500 zł. Zgłosze-
nia do Admin. „Dzien.
Wil dla  „Mierniczego
Przysięgłego”. 567—0

"DoMHANDLOWY |

K. RYKKIEWICZ
Wilno, Mickiewicza 9,

poleca
w wielkim wyborze ce-
raty na stoły oraz me-
blowe, chodniki, dywa
ny cerata pościelowa.

Ceny niskie.

 

Szukam posady

 

 
,w mej. ekonoma, maga-
| zyniera lub łącznie, o-
„bjazdowego | t. p. obo-
| wiązku.. Dokładnie znam
„się ze wszelkiego rodza-
| ju maszynami rolnicze-
mi włącznie do traktora
i młocarni parowej. któ-
re mogę sam prowadzić
i robić drobny remont.
W mieście dozorcy do-
mu iub woźnego. Mam
zaświadczenia | mogę
dostarczyć licznych re-
komendacyj. Adresować:
Witebska 3 m, 1 dla P.R.

PCO)

Troska o męża.

— No, dziś na polowa-
niu zastrzeliliśmy rogė-
cza.
—(ooo? Mój mąż za-

bity?!

6668680
DRUKI
PILNE:

BILETY ||
WIZYTOWA
ZAPROSZEKIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

i. TWIERTYŚSNIEGA
Mostowa ul. Mr.1.

Talafon 72-44.

СЕнуовкия
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