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Opłata pocztowa uiszezona ryczaliem.

Rok XVIII, Wilno, Niedziela 8 kwietnia 1934 r.

 

Cena numeru 20 gr.

Nr. 93
 

 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilna, Mostowa 1.

w niedziele od 12 de 13-ej.

„Dziennik Wileński”     

Telefon Redakcji,
AdministracjiiDrukarni 12-44. Redakcjaotwartaod 11 do16iod
20do Zi-eį. Administracjaczynnawdnipowszednieod9deMaj

zi. codziermie.
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zagranicą 8 zł.

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową ZI. 4 gr. GQ

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lnmowe) 88 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 238 gr. Ogłoszeniy

jsca e ZS proc drożej.
druku mogą być przez Mdministrację dowolnie zmienłane.

£ Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Terminy
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INŻYNIEROWEJ

Marii Krupkoweį
9 kwietnia b..r. o godzinia 10 rano zostenie odprawlone nabożeństwo w
kościele Najświętszego Serca Jezusowego, o częm zawiadamiają kraw-

nych ! przyjaciół
Mąż, Siostra | Dzieci

a
ž

 

    

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci naszej najukocheńszej córuchny
1 siostrzyczki

„Pr.
NIUNI KRAUZE

uez. V kl. gimnazjum S. S. Nazaretanek w Wilnie odbędzie się dn. 10
kwietnia r. b. Msza św. w kcściele św. Michala o godz S-ej reno.

Q czem powiadamiają znajomych I koleżanki pogrążeni w smutku

RODZICE I BRACISZEK.
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00666:644664:60606066066486

łajpowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

muzea SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejące od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

@ wyiwóreów—drobcych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

: I sprawie pubiicznej.

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

A4090990:85864652346235635364B
arm.

1934 r. m 1934r.

USKO - ŁATOJ
ZIEMI KIELECKIEJ

Państwowy Zakład Zdrojowy.
letnie od 1 maja do 31 paździerrika. — Kąpiele siarczano słone

] mułowe, leczenie elektrycznością I naświetlaniem, kąpieie słoneczna.
Ceny kąpieli, zabiegów leczniczych, pensjonatów i pokojów umeb!owa=

nych umiarkowane—w mies. maju, wrześniu I październiku ceny zalżone o 15'/,.

Dojazd: ostatnia stacja kolejowa KIELCE.
Komunikacja autobusowa: Kielce Busko-Zdrój stała, wygo-

dna I tania. 15 1-0
 

 

Płk. Sławek premjerem.
Talefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W kołach politycznych zaczynają się coraz częściej
m.

  
  

   

     

       

 

     
  
  
  
  

ha premjera.
i Płk. Sławek bawi jeszcze w Jugosławii, gdzie spędził w tym roku

Święta Wielkanocne. Niektórzy utrzymują, że nominacja jego na pre-
Mmjera została już zadecydowana.

Pozatem krążą pogłoski, że wyjazd płk. Sławka miał na celu przy-
gotewanie w Jugosławji kilkutygodniowego pobytu min. Piłsudskiego,
który ma tam wyjechać po wizycie francuskiego min. spraw zagra-
nlcznych p. Barthou w Warszawie..

*

 

Proces toruński przeciw
naródowcom.

> (Telefonem oc własnego korespondenta.j

TORUŃ. Przed sądem okręgowym w Toruniu toczył się proces
rzeciwko redaktorowi „Słowa Pomorskiego”, p. Madejskiemu i wy-

bitnemu działaczowi Ruchu Młodych, p. Rychlewskiemu, postawionym
Ww stan oskarżenia z art. 1 $ 2 rozporządzenia P. Prezydenta z dn. 16.
1928 r. o posiadanie tajnych dokumentów wojskowych przez niepowo-
łane osoby.

: W wyniku rozprawy obaj oskarženi skazani zostali na rok wiezienia
każdy z zaliczeniem aresztu zapobiegawczego.

Skazani zapówiedzieli apelacje, tax samo prokurator.
: Na wniosek obrony podsądnych zwolniono z aresztu, w którym
„Przebywali od dn. 25 listopada ub. r.

° ® ° ° °

Trzęsienie ziemi na Wołyniu.
RÓWNE (Pat). Stwierdzono, że jak np. w 2-piętrowym gmachu pro-

rzęsienie ziemi, jakie wydarzyło się | kuratury i przy kilku innych uli-
tatnio w: Rumunji, dotarło również | cach. Zauważono rówuież kołysanie
a Wołyń. W Równem dało się od- | żyrandoli. Miejscowa komisja tech-

lekkie falowanie ziemi, trwa-|niczna, po zbadaniu tys, nie zna-
ce kilka sekund. W. kilkopiętro- |lazła zagrożenia _niebezpieczeń-

wych domach zarysowały się sufity, 'stwem.

Nagrody Nobia.
STOKHOLM. (Pat). W roku bie-|i 2 nagrody chemii, z których jedna
cym przyzuanych będzie 5nagród|z roku ubiegłego niewydana z po

Mienia Nobla po 162608 koron|wodu braku odpowiedniego lau-
wedzkich każda, a mianowicie| reata.
agroda literatury, medycyny, fizyki

e

powtarzać notowane już przez nas pogłoski o kandydaturze płk. Sławka|
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Antypolska kampanja w Czechach.
MORAWSKA OSTRAWA (Pat).įdających oszczędnošci w polskich |

Antypolska kampanja prasy czeskiej
posunęła się w ostatnim czasie tak
daleko, że nawet dyrekcja policji w
Morawskiej Ostrawie, która wyka-
zywała dotychczas zestanawiającą
bierność w tej sprawie, czuła się
zmuszona ingerować. Wydawany w

 

instytucjach finansowych, został czę-| .. SAARBRUECKEN (Pat). Socja-
ściowo skonfiskowany. jlistyczna „Volkstimme ogłasza ar-

„Ewangelik”, organ ewangelików|tykuł Maksa Brauna, poświęcony
na Śląsku czeskim, skarży się na co- | działalności „narodowo-socjalistycz-

raz silniejszy i nieprzebierający w Tej w zagłębiu Saary. Według in-
środkach napór Czechów na kościół| formacyj autora artykułu, „komisja
ewangelicki na Śląsku czeskim, do| rządząca przedstawiła już Lidze Na-

Jabłonkowie przez Czechów wję- |którego należą prawie wyłącznie|Todów nieodparte dowody dalszego
zyku polskim „Nasz Ślązak”, który Polacy w okrągłej НегЫе 40.000 | istnienia w zagłębiu Saary oddzia-
napisał artykuł, mający na celu sia-| ludzi.
nie popłochu wśród Polaków, skła-

© е° e.

Pakt nieagresji Rosji z
MOSKWA (Pat). Dziś podpisany jest analogiczny do protokółu podpi- | stępnie o licznych dowodach,

został protokół o przedłużeniu do
końca 45 r. mocy obowiązującej so-
wiecko-finlandzkiego paktu o nie-
agresji i pokojowego regulowania
zatargu. Protokół w swojej treści

 

  

strz WIEM a

Finlandją.

łów szturmowych i sziałet ochron-
nych. Pozatem 25.000 młodych mie-
szkańców zagłębia Saary przeszło
lub przechodzi przeszkodlenie „spor-
tu wojskowegow tak zwanych obo-
zach pracy. Braun wspomina na-

że
sanego w dniu 4 bm. z Estonją, Ło-|młodzież poddawana „est nieustan-
twą i Litwą. Ze strony ZSRR proto-
kół podpisany był przez Litwinowa,
w imieniu zaś Finlandji przez mini-
stra pełnomocnego Yrjo Koskinen.

 

nemu szkoleniu wojskowemu przez
oficerów dawnej armii niemieckiej
w zagłębiu Saary, a oddziały sztur-
mowe i sztafety ochroune na pogra-

 

Nie rozbrojenie, lecz dozbrojenie.
WARUNKI FRANCJL

W związku z mającem się odbyć
w tych dniach w Genewie zebra-
niem konferencji rozbrojeniowej, na-
leży stwierdzić, że sprawa dziś
przedstawia się w ten sposób, iż
Anglja i Włochy dążą raczej do ze-
zwolenia Niemcom na równość zbro-
jeń, niż do redukcji zbrojeń państw.
Takie przynajmniej panuje przeko-
nanie w kołach genewskich.

Odpowiedź francuska na notę
werbalną Anglji ożywiła dyskusję
na temat rozbrojenia. Mówi się o
różnych zakulisowych rozmowach.
Między innemi koresp. „Kurjera
Włarsz.* z Paryża dowiaduje się, iż
Francja postawiła za warunek, że
nim określi granice swego włas-
nego rozbrojenia, zażąda uprzednio
stwierdzenia w całej rozciągłościi
w sposób nie podlegający najmniej-
szej wątpliwości — do jakich granic
sięgają tajne zbrojenia Niemiec.

Francja postawi drugi warunek,
mianowicie połączenia własnego jej
bezpieczeństwa z bezpieczeństwem
swych sojuszników, wychodząc z za-
łożenia, że zbrojenia niemieckie są
w równym stopniu groźne dla jej so-
juszników, których ewentualne osła-
bienie byłoby osłabieniem bezpie-
czeństwa francuskiego.

PARYŻ. (Pat). Dzienniki poran-
ne życzliwie omawiają odpowiedź
francuską na angielską notę werbal-
ną w sprawie rozbrojenia. „Le Ma-
tin“ pisze, że nota jest bardzo po-
ważnym świadectwem dobrej woli i
jednym z najbardziej pożądanych
dokumentów, jakie się ukazały w
przeddzień zebrania prezydjum kon-
ierencji rozbrojeniowej. Pogląd ten
podzielają wszystkie większe pisma
paryskie, podkreślając, że niemożli-
we jest w obecnym stanie zagadnie-
nia rozbrojeniowego ustalenie gwa-
rancyj wykonywania ewentualnej
konwencji rozbrojeniowej.

LONDYN. (Pat). Odpowiedź fran-
cuska spotkała, się naogół z przy-
chylnem przyjęciem prasy  angiel-
skiej. Dzienniki londyńskie podkre-
ślają, że Francja nawróciła się da
bardziej realistycznego ujmowania
zagadnienia rozbrojeniowego, uświa-
damiając sobie, że powszechne roz-
brojenie jest niemożliwe i że należy
zadowolić się ograniczeniem  zbro-
jeń w skromnym rozmiarze, jak rów-
nież, że konieczne jest przyznanie
Niemcom prawa do zbrojenia się w
pewnych granicach. Prasa angielska
z zadowoleniem stwierdza, że dy-
skusja trwa i że obecna odpowiedź
francuska dyskusję tę posuwa na-
przód.

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
dowiaduje się, że noia francuska
uznaje poważne zmiany jakie zaszły
w sytuacji wytworzonej przez me-
morandum brytyjskie i Francją go-
towa jest zastanowić się nad kon-
wencją rozbrojeniową, która uzna-
wała w pewnym stopniu dozbrojenie
Niemiec, chociaż przyjęcie tej tezy
jest traktowane jako zależne od sa-
mej konferencji rozbrojeniowej, Jak
podkreślają, rokowania doszły do
punktu, w którym dalsze zapytania
stają się konieczne, co prawdopo-  dobnie spowoduje wysłanie nowej noty, gi Narodó w. kussats jest zanotowa-

NARADA HENDERSONA
Z BARTHOU.

PARYŻ (Pat). Przewodniczący
konferencji rozbrojeniowej Hender-
son i dyrektor sekcji rozbrojeniowej
Ligi Narodów  Agnides przybyli
wczoraj wieczorem z Londynu do
Paryża i dziś o godz. 10-ej złożyli
wizytę ministrowi Barthou. Po za-
kończeniu tej narady ogłoszono na-
stępujący komunikat:  Przewodni-
czący konferencji  rozbrojeniowej
Henderson i minister spraw zagra-
nicznych Barthou odbyli dziś rano
dłuższą naradę, w kiórej omówili
ogólną sytuację, prace konferencji
rozbrojeniowej oraz sprawę rozpo-
czynającej się w Genewie sesji pre-
zydjum konferencji. Na wypadek
zgłoszenia wniosku zwołania ko-
misji głównej konferencji na środę
23. V. minister Barthou zapewnił
Hendersona, że delegacja francuska
udzieli temu wnioskowi poparcia.
Opuszczając Quai d'O:say, Hender-
son oświadczył, że jest bardzo zado-
wolony z odbytej narady, która mo-
że się okazać bardzo korzystną.

PARYŻ (Pat). W, kołach poli-|
tycznych Paryża bardzo żywo ko-
mentowana jest dzisiejsza konferen-
cja Hendersona z ministrem Barthou.
Wielkie znaczenie przywiązywane
jest do tego, że przedmiotem rozmo-
wy była data zwołania komisji ogól-
nej konferencji rozbrojeniowej. Zu-
pełnie poważnie wysunięto datę
23 maja. W kołach politycznych
przywiązuje się wielkie znaczenie do
rozmów, jakie w najbliższej przy-  

| rozbrojeniowej.

szłości ' odbędą mężowie stanu
państw zainteresowanych w sprawie
rozbrojenia. Podczas swojej wizyty
w Warszawie i Pradze minister Bar-
thou odbędzie również konierencje
z ministrem spraw zagranicznych
Polski Józefem Beckiem oraz mini-
stem spraw zagr. Czechosłowacji
Beneszem. Od wyniku tych rozmów
w znacznym stopniu będzie zależał
los konferencji rozbrojeniowej. Wo-
bec tego, że min. Barthou nie mo-
że obecnie wyjechaś z Paryża,
Francję na zebraniu prezydjum kon-
ferencji rozbrojeniowej będzie re-
prezentował inny przedstawiciel.

ZAPROSZENIE MIN. BARTHEOU
DO BERLINA?

PARYŻ (Pat). Dzienniki wieczor-
ne podały pogłoskę, jasoby kanclerz
Hitler nosił się z zamiarem zapro-
szenia ministra spraw zagranicznych
Francji Barthou do Berlina. Kanc-
lerz Hitler pragnąłby odbyć z mini-
strem Barthou rozmowę w sprawie
projektowanej nowe; konferencji

Na Quai d'Orsay
nie zaprzeczają ani. nie potwier-
dzają tej pogłoski. Dzienniki twier-'
dzą jednak, że koła kompetentne nie
wykluczają w obecnym czasie zwró-
cenia się rządu niemieckiego z po-
dobną propozycją do przedstawi-
ciela Francji.

LITWINOW NIE JEDZIE
DO GENEWY,

MOSKWA (Pat). Komisarz Li-
twinow z polecenia lekarzy odłożył
wyjazd do Genewy.

 

dzienniki.

pozostawić

niewątpliwie doprowadzi do wyświe-

jak i morderstwa radcy Prince'a.

że nazwiska domniemanych zebój*
ców radcy Prince'a, barona Lussatsa

» ° .
Zmiana stanowiska przez Gandhiego

LONDYN (Pat). Jak donoszą z dyńskiej konferencji „okrągłego sto-
Indyj, decyzja Gandhiego, 'odwołu- łu' i aresztowania go przez władze
jąca cywilne nieposłuszeństwo wo- | angielskie w Indjach. Obecnie więc
bec administracji brytyjskiej i zale- nic nie stoi na przeszkodzie, aby
cająca czynny udział w instytucjach | zwolennicy Gandhiego wzięli udział
politycznych, wywołała bardzo wiel-| w wyborach do izby ustawodawczej
kie wrażenie. Gandhi w istocieji współpracowali nad projektem au-
rzeczy obalił całą swoją politykę,| tonomji Indyj, ustalonej w białej
jaką uprawiał w ciągu ubiegłych|księdze brytyjskiej.
dwóch lat, od czasu powrotu z lon-| _

 

Dookoła afery Stawiskiego.
Dalsze śledztwo.

PARYŻ (Pat). Od kilku dni dzien-; kilku świadków w spiawie listu b.
miki paryskie poświęcają aferze Sta-|ministra Dalimiera. Była również
wiskiego znacznie mnicj miejsca, niż|przesłuchana Sławiska. Niezależnie
dotychczas. Przyczyna tego tkwi nie|od tego na żądanie władz francus-
w zmniejszeniu się zainteresowania |kich prowadzone są dochodzenia w
aferą, lecz w pewnych dyskretnych| Genewie w sprawie działalności
zarządzeniach władz sądowych, któ-| bankiera węgierskiego Beli Hoff-
rych czynność była niejednokrotnie|manna, który z polecenia Stawiskie-
utrudniana przez żądne  sensacji| go usiłował lokować bony bajońskie

Minister sprawiedliwości |na rynku szwajcarskim
Cheron oświadczył dziś przedstawi- sprawie morderstwa radcy
cielowi „L'Intrasingeant“, że należy| Prince'a władze śledcze prowadzą

sędziemu śledczemu|w dalszym ciągu dochodzenie, ma-
możność niezależnej pracy, która|jące ustalić, czy podane przez do-

mniemanych zabójców alibi jest
tlenia zarówno afery Stawiskiego prawdziwe. Stawił się nowy świa-

|dek, który twierdzi kategorycznie,
Dziś sędzia Ordoneau przesłuchał że widział Spirito w D'jon 21. IL.

Notowani w aktach Ligi Narodów.

PARYŻ. Pat. Donoszą z Genewy,|ny jako człowiek zajmujący się
sprzedażą kokainy, a Cerbone figu-
ruje w rejestrze osób wydelonych
z Egiptu w 1924 r. za handel ży-
wym towarem,

Carbone'a figurują w aktach Li-

Przygałowania niemieckie w Zagłębii $addy.
niczu niemieckiem trzymane są w
pogotowiu, by móc wejść w każdej
chwili na terytorjum zagłębia. Autor
twierdzi dalej, że na ierenie zagłę-
bia istnieje tajny legion Saary, zor-
ganizowany na wzór. austrjackiego
legjonu narodowo - socjalistycznego.
Braun ogłasza równocześnie okólnik
kierownictwa narodowych socjali-
stów w zagłębiu Saary do dowód-
ców t. zw. komórek partyjnych, po-
lecający im sporządzenie spisu
wszystkich pomieszczeń w hotelach,
gmachach szkolnych itd., znajdują-
cych się w ich obwodzie, rzekomo
celem rozlokowania 1em Niemców,
przybyłych z Rzeszy na głosowanie
plebiscytowe, Autor konkluduje, że
cała działalność ta ma na celu stwo-
rzenie siły zbrojnej, jako ostatniego
atutu w walce narodowych socjali-
stów o przyłączenie zagłębia Saary
do Rzeszy.

Obchód 1 mala
w Niemczech.

BERLIN. Pat. Tegoroczny obchód
pierwszego maja będzie miał w
Niemczech charakter nowego świę-
ta "narodowej pracy"*. We wszyst-
kich miastach odbędą się manife-
stacje z udziałem przedstawicieli
władz. Z okazji święta pierwszoma-
jowego wydany został oficjalnie
medzl pamiątkowy z popiersiem
Goethego orsz godłem swastyki,
obok której widnieją młot i sierp.

Jmilenszpułowzna 4 lale.
LONDYN -(Pat.) W najbliższy

wtorek brytyjska izba gmin obcho-
dzić będzie jubileusz nieprzerwane-
ho posłowania w ciągu 44 lat z je.
dnego i tego samego okręgu. Wo-
bec znakomitego zdrowia +i tęžyzny
Lloyd Georga może on 50 lat po-
slowač i pobić dotychczasowy re-
kord parlamentu brytyjskiego, który
wynosi 48 lat.

Budowa świątyni kataliko)
w. Moskwie.

„Reichspost* donosi z Moskwy,
że w związku z warunkami uznania
Sowietów przez Stany Zjednoczone
Am. Półn. zapewniającemi wolność
wyznania obywatelom  amerykań-
skim, przybył do Moskwy ks, Le-
opold Brown, jako duszpasterz dość
licznej kolonji katolików  amery-
kańskich. Ks. Brown zamierza przy*
stąpić niebawem do budowy kościo-
ła, pierwszego, jaki od czasu prze-
wrotu powstanie na terenie ZSSR.
Rząd Sowietów już przeznaczył od-
powiedni teren, a ponieważ ks.
Brown zdołał już uzyskać potrzebne
fundusze,, budowa kościoła rozpocz-
nie się zapewne już wiosną rb.

 

Ratowanie rozbitków
„Czeluskina“.

MOSKWA. (Pat). Akcja ratowni-
czą rozbitków  Czeluskina, prowa-
dzona przez władze z wielkim na-
kładem energji, doprowadziła do
nowego zwycięstwa techniki nad
żywiołem. Lotnicy Komanin i Mo-
łokow zdołali wylądować na krze
lodowej, gdzie znejduje się dbóz
rozbitków. Lotnicy zabrali 5 osób z
pośród załogi Czeluskina, odsta-
wiejąc ich do Wankarem. Samolo-
tom sowieckim udało się po raz
drugi dotrzeć do obozu profesora
Szmidta. Po raz pierwszy samoloty
zebrały z obozu 10 kobiet i dzieci.

Przejęcie Insulla
od władz tureckich.

WASZYNGTON. Pat. Rząd Sta:
nów Zjednoczonych zawiadomił te-
legraficznie władze tureckie, że u-
poważnił wicekonsula amerykańskie-
go w Stambule do przejęcia aresz-
towanego Insulla od władz turec-
kich. Upoważnienie to podpisane
jest przez prezydenta Roosevelta.
W kołach waszyngtońskich przy-
puszczeją, że |lnsuli wyjedzie ze
Stambułu do Chicago w przyszłym
tygodniu.  



    

mowi Ren I Wish.
Dnia 10-go b. m. zbiera się pre-

zydjum Konferencji Rozbrojeniowej
w Genewie, prawdopodobnie, aby
znowu odroczyć dalszy bieg spraw,
które utknęły już od dziesięciu mie-
sięcy, bo od czerwca 1933. Ostatnie
półrocze, od wyjścia Niemiec z Ge-
newy 14-50 pazdziernika 1933, po-
święcono t. zw. bezpośredim roko-
waniom między państwami, celem
ruszenia z miejsca. I nie próżnowano,
bo między 24-ym listopada 1933 a
13-m marca 1934 przewinęły się

między Berlinem i Paryżem trzy no-
ty niemieckie i dwie francuskie, nad
to zaś pojawił się memorjał włoski z
3-go stycznia 1934 i następnie me-
morjał angielski z 29-go stycznia
1934 o sposobie załatwienia sprawy
rozbrojeniowej. Mimo to sprawa nie
posunęła się naprzód i prezydjum
Konferencji Rozbrojeniowej w Gene-
wie 10-go b.m. nie znajdzie przed
sobą otwartej drogi.

Co więcej, właśnie obecnie spra-
wy przybrały taki obrót, że wszyst-
ko wraca do podstaw, a mianowicie
do zasady art. 8-$o paktu Ligi Na-
rodów, który wcale nie mówi o roz-
brojeniu wogóle, ale o rozbrojeniu...
w miarę bezpieczeństwa,

Na te tory weszła mianowicie
sprawa obecnie między Londynem i
Paryżem... a jak się stało, opowiem.

, Rząd brytyjski w swem nowem
ujęciu zamierzonej umowy rozbroje-
niowej, przedstawionem w memorja-
le z 29-go stycznia rb., starał się po-
godzić różne żądania i dążności.
Niemcom skłonny by: powiększyć
Reichswehrę ze 100 tys. choćby do
300 tys., oraz dać im w pewnej ilości
rodzaje broni, dopuszczone gdziein-
dziej, a za to chciał wyjaśnić jakoś
sprawę 2: miljona dodatkowego woj
ska w postaci oddziafów szturmo-
wych, ustanowić ścisłą kontrolę
przestrzegania zobowiązań  rozbro-
jeniowych po umowie, oraz dać pe-
wne rękojmie bezpieczeństwa prze-
ciw napadowi. I tak oto, londyńskim
targiem, stanęłaby umowa rozbroje-
niowa, w. której Niemcy dostałyby
wojsko i broń, a inni trochę pociech
na papierze.

Lecz los zdarzył, że w dziesięć
dni po tem pięknem wypracowaniu
angielskiem we Franc'i zjawił się u
steru rząd p. Doumerguea z mar-
szałkiem Petain'em, jak ministrem
wojny, p. Barthou, jako ministrem
spraw zagranicznych, oraz z prze-
wódcami grup prawicy, pp. Marin'em
Tardieu, Flandin'em i innymi jeszcze
sz politykami w swym skła-

ie.
Nowy ten rząd francuski, zam-

knąwszy 14-go lutego r. b. rozmowę
rozbrojeniową z Berlinem, który
próbował ją podtrzymać jeszcze no-
wą notą z 13-$go marca r.b., przeszedł
do udzielenia odpowiedzi na memor-
jał angielski i uczynił to w nocie z
17-go marca r.b. Co w niej powie-
dziai? Zaznaczył, że powiększenie
czyichkolwiek zbrojeń, w szczegól-

„ności Niemiec, niezbyt się godzi z
zamierzeniami rozbrojeniowemi, wy-
raził wątpliwość, czy można ufać w
dotrzymanie zobowiązań nowej u-
mowy, sko1o Niemcy nie dotrzymy-
wały dotychczasowych, a wreszcie
stwierdził, że najważniejszą rzeczą
są rękojmie bezpieczeństwa przeciw
możliwemu napadowi.

Rząd angieiski w  memorjale z
29-go stycznia r. b. podtrzymywał
swoje ujęcie bezpieczeństwa:
— W razie napadu państwa mają

się zebrać na naradę i... rozważyć

co należy robić.
Rząd francuski w odpowiedzi z

17-go marca r. b. odparł:
— T[o mało. Trzeba zgory posta-

nowić, że w razie napadu występuje

się wspólnie przeciw napastnikowi.
Wprawdzie my, Francja, mamy w

pakcie reńskim z r. 1925 w Locar-
no takie zobowiązanie Anglji, ale mu

simy liczyć się także ze słusznem dą”

żeniem innych państw do rękojmi
bezpieczeństwa.

Sir John Simon, przyjmując notę

francuską 19-go ub. m., poprosił am-
basadora Corbin'a o objaśnienie, ja-
kie rękojmie bezpieczeństwa Francja

uważaiaby za wystarczające, a na-
stępnie gabinet brytyjski 29-go ub.
m, poruczył ambasadorowi lordowi
Tytrell'owi w Paryżu uzyskanie do-
kładnych w tym względzie danych.

Jednocześnie zaś w Londynie
zabrzmiało:
— Wielka Brytanja może pójść

bardzo daleko w poręczeniu bezpie-
czeństwa po Ren (t. j. na przedpolu
własnych wybrzeży), ale nie może
wikłać się w zatargi w Europie środ-
kowej i wschodniej.

Powróciło się w ten sposób do
ciągłej rozbieżności między bezpie-
czeństwem niektórych a bezpieczeń-
stwem powszechnem. Stan rzeczy o-
becnie jest zaś szczególnie poważny.
Najprzód dlatego, że Anglja, aby
dójść do umowy rezbrojeniowej, go-
towa jest bodaj nawet do poręczenia
takiego jak w sojuszach odpornych,
oczywiście tylko na zachodzie Eu-
ropy. Następnie zaś dlatego, że po-
rozumienie Polski z Niemcami w o-
świadczeniu z 26-go stycznia 1934
stwarza pozory, jakoby wschód Eu-
ropy był już zapezpieczony. W rze-
czywistości zaś nadal cała rzecz w
tem, jak to dobrze widzi Francja, by
przy zabezpieczeniu Renu nie za-

Stabilizacja nędzy.
Rozmaite wykazy statystyczne,

biuletyny konjunkturalne, komuni-
katy urzędowe i  półurzędowe,
wreszcie inspirowane artykuły o0-
głaszają raz poraz, że kryzys gospo-
darczy w Polsce słabnie i stwier-
dzają nieznaczną wprawdzie,, ale
jednak poprawę.

Niestety, przeciętny obywatel, a
przedewszystkiem płatnicy podat-
ków ani rusz tej poprawy dopatrzeć
się nie mogą.
Co dziwniejsze, same nawet cytry

urzędowej statystyki nieraz są ze
sobą w: mocnej niezgodzie.

Powstają stąd sprzeczności, nie-
raz niełatwe do wyjaśnienia,

Skąd to pochodzi?
Usiłuje to wyjaśnić katowicka

„Polonia“.
„Wiadomo powszechnie, jak dalece od-

biegła od prawdy życiowej statystyka bez-

robocia, która wykazywaia poprawę, gdy

w rzeczywistości sytuacja niezmiernie silnie

się pogorszyła. Ten przykład mógłby za-

chwiać wiarę w prawdziwość danych sta-

tystycznych także w innych dziedzinach

życia, co jednak nie byłoby słuszne. Nie

można tylko żadnej z nich traktować w

oderwaniu od innych i bez odpowiednich

wyjaśnień.

Ten zasadniczy błąd popełniają prze-

dewszystkiem czynniki oficjalne, chwytają-

ce skwapliwie wszystko, co im pozwala u-
sprawiedliwić własny optymizm — a w re-

zultacie polityka rządowa popada w jedno-

stronność i brnie w błędy.”

Jako klasyczny przykład bez-
droży, na które ta metoda prowadzi,
może posłużyć sytuacją. skarbowa.
W listopadzie minister skarbu, p.

Zawadzki, zapewniał, że kryzys zo-
stał przełamany, bo dochody skarbu
zaczynają się zwiększać, a jedno-
cześnie deficyt podniósł się z 60 do
105 milj.

Dlaczego?
„Polonia“ wyjašnia to w ten spo-

sób, że
„opierając się na zbyt optymistycznych

rachubach, cofnięto się na wielu odcinkach

z poprzedniej polityki oszczędnošciowej,
wychodząc z założenia, że sukces pożyczki

narodowej i „już przełamany” kryzys po-

zwalają na to.” *

Z innych odcinkėw cytuje
lonia' statystykę wekslową:

„Protesty wekslowe w czasie od gru-
dnia do lutego wynosiły w tym roku nie-

całych 79 miljonów zł, gdy rok temu prze-

kraczały 136 milj., a stosunek weksli prote-

stowanych do płatnych wynosił tylko 7,5

proc., wobec 10,6 proc, przed rokiem, czyli,
że poprawiła się i wypłatłność. Pójdziemy

jednak rok dalej i spróbujmy dowiedzieć
się, ile wynosi nasz obieg wekslowy, to

przekonamy się, że w latach 1929—1930

suma wystawianych w ciągu kwartału

weksli wynosiła około 3 miljardów, w roku

1931 — 2 i pół miljarda, rok temu miljard

i ćwierć, obecnie zaś tylko jeden miljard.

Rok ostatni przyniósł pogorszenie blisko

20-procentowe. Statystyka bąnkowa mówi

wprawdzie co innego, wykazując, że dy-

skonto wekslowe w bankach między

kiem 1929 a 1933 zmniejszyło się tylko o

niecałe 30 proc., ale wysnuwanie z tego

faktu jakichkolwiek optymistycznych wnio-
sków byłoby zupełnie błędne, skoro rów-
nocześnie obieg wekslowy spadł blisko o

10 proc.“ х

I tak ra każdym kroku.

„Ро-

то-

kryzysu znajdujemy się w tej chwili i jak.

wy, sygnalizowane z różnych dziedzin ży-

„I dlatego, zapytując, w jakim punkcie'

się naprawdę przedstawiają objawy popra- |

Z prasy.
ale w zdecydowanem do nich przeciwień-

stwie pozostaje sytuacja szerokich mas,

która się ciągle pogarsza. Państwo naci-

ska coraz mocniej na podatników i zagar-

nia na własne cele coraz większy teren;

naszego kredytu, wielki przemysł racjona-

lizuje i redukuje, średnie warstwy w dal-

szym ciągu ubożeją, bezrobotny proletarjat

powiększa się, dochody rolnika jeszcze się

dalej kurczą. Wszelkie zadatki poprawy

zabiera na swoją wyłączną rzecz państwo

oraz wielki kapitał, jeśli zaś o ogół Polski

chodzi, to się w nim utrwala tylko coraz

bardziej stabilizacja nędzy.

Usunąć przerosty.
Niedawno pisaliśmy o niebywa-

łym przeroście ciężarów  publicz-
nych, wywołanym nadinierną rozbu-
dową t. zw. ubezpieczeń społecz-
nych.

Znajdujemy świeżo potwierdzenie
naszego poglądu w artykule „Gūze-
ty handlowej”, gdzie czytamy m. in,

„Do poziomu kryzysowego starano się

przystosować niemal wszystkie elementy

gospodarki narodowej, z wyjątkiem obcią-

żeń socjalnych. Tak więc realizowany kon-

sekwentnie program prowadził do obniże-

nia cen artykułów przemysłowych, do po-

tanienia kosztów kredytu, do zmniejszenia

poszczególnych elementów kosztów  pro-
dukcji itd., słowem do wyrównania frontu

gospodarczego na rzuconym przez degresję

gospodarczą poziomie. Jedną dziedziną,

która pozostała nietknięta, były tylko ob-

ciążenia socjalne."

„Gazeta Handlowa* cytuje sze-
reg ciekawych przykładów nie-
współmierności obciążeń socjalnych,
które pomimo spadku produkcji po-
zostawały niezmienione.

„Jako przykład szczególnie jaskrawy
można wziąć chociażby przemysł hutniczy.

Poczynając od r. 1930, w którym kryzys po-
czął przybierać poważne rozmiary, sumy

wpłacone z tytułu podatków spadły gwal-
townie, gdy sumy wpłacone z tytułu świad-

czeń socjalnych nie ulegały zmianom, lub
też ulegały zmianom bez porównania mniej-
szym. Tak więc przemysł hutniczy płaci: z

tytułu podatków państwowych i komunal-
nych: r. 1930 — 27,6 milj. zł. r. 1931 — 14,8

milj. zł, r. 1932 — 7 milj. zł, z tytułu

świadczeń socjalnych: w r. 1930 — 26,6 milj.

zł, w 1931 r. — 24 milj. zł, w 1932 r. —

16,5 milj. zł.”

Że dysproporcja ta oddziaływała
na stan przemysłu hutniczego ujem-
nie, nie mamy potrzeby udawadniać.
Dowiodło tego życie.

Niestety hutnictwo nie stanowi
wyjątku.

Wprawdzie ustawa scaleniową u-
siłuje uporządkować w pewnym
stopniu sprawy świadczeń socjal-
nych,

„nie wprowadza ona jednak ulg, choć-

by w najmniejszym stopniu odpowiadają-
cych potrzebom życia gospodarczego.

Przerost świadczeń socjalnych musiał
powodować zjawisko, które występuje za-

wsze, gdy płatnik nie ma możności wpła-

cania żądanych sum, a mianowicie — po-
wstawanie zaległości."

Sprawę tych zaległości także
próbowano załatwić przez rozkłada-
nie zaległości na 3—10 lat. Ale

„podatki zmniejszyły się w miarę po-

głębiania się kryzysu, gdy poziom obciążeń

socjalnych był wciąż znacznie wyższy.

Zresztą życie samo narzucało inne normy,

ujawniające się choćby w zawieranych in-

dywidualnych układach, które przewidywa-

ły znacznie lepsze warunki spłat zaległości,
niż przewidziane w ustawie,”

Nie ulega wątpliwości, że sprawę cia, trzeba odpowiedzieć:

że położenie już się dalej pogarszać nie

«Duże niespodzianki

„Hajnt“ donosi o wywiadzie, któ-
ry w Londynie miał wysiannik Ko-
osevelta, Child. Lem ostatni odwie-,
dził szereg miast — Rzym, berlin,
Faryż, Genewę, Warszawę, Pragę,
budapeszt i Haagę:

„ — Będę prowadził rozmowy z mę-
żami stanu i zapoznam się z nastrojami,
panującemi w Luropie, Jestem podróżują-
cym reporterem prez. Roosevelta, Giównie
poruszę sprawy gospodarcze i handlowe.
iXównież zagadnienie waluty mnie intere-
suje. Mogę już oświadczyć, że niektóre za-

 

-Urzędowy styl.
„ABC ogłasza następujący cie-

kawy dokument:
„Min. Spraw Wewn, nr. dr. 156/22. Mo-

nit kompetencyjny nr. 17. Urzędnik-recyp-|
jent obliguje się dokumenty urgowane, re-
sortu, przy którym funguje. zawsze inskry-
bować chronologicznie i wtaz z aneksami i
adnotacjami prezentować adjutorowi szefa
dla wyekspedjowania tegoż widymaty,

Relatywy koncypowane do aktu a pry-
ma nota należy integralizować we wspólnej
obwolucie, lub koszulce wraz z notą kar-
toteki.

Nadszef sekcji
М. Р„— podpis”

Że swej strony redakcja zwraca
się do Pana Nadszefa:

„Panie Nadszefie sekcji! Czy nie mógł-
bym poznać Pana osobiście? Czy nie mógłby
Pan ińskrybować mi, bodaj nowet niechro-
nologicznie więcej takich integralizowanych
widymatów? Jeśli tak, to proszę je prezen-
tować bez obwoluty i bez noty kartoteki
pod adresem redakcji”,

bo, czy tu czy tam się zacznie,
wstrząs ogarnie całą Europę, Wobec
tego tło polityczne bliskich odwie-
dzin p. Bartkhou w Warszawie i w

Pewne oznaki, |

będzie, są wprawdzie tu i ówdziewidoczne,|

naprawić może tylko gruntowna re-

forma samego systemu.

dia handlu między

 

Europą i Amerykąp.
gadnienia, które pragniemy rozwiązać, w
silnym stopniu przerażą Europę (podkr. w
oryg» przyp.)'. : >

Osobiście p. Child 1ozmów pro-
wadzić nie będzie:

„ — Sam nie będę prowadził narad.
Lecz moje spostrzeżenia posłużą za ma-
terjał, Pragniemy przedewszystkiem uregu-
lować wymianę towarową między Ameryką
i Europą. W tym celu musimy szukać środ-
ka, jak zakończyć z niepewnością waluty
w Europie". у 1

Na czem mają polegać te duże
„niespodzianki“, które nie staną się
bez wiedzy Chaima Morgenstaua,
min, skarbu w St. Zjedn. A. P., or-
gan žargonowy nie podaje.

Czekajmy. Przypuszczalnie, nie-
długo dowiemy się. Pobyt p. Childa
w Europie, jak wynika z tegoż wy-
wiadu, ma trwać 3 tygodnie,
ei kiA r e TIR,

Spadek przyrostu
ludności.

Według danych, ogłoszonych
przez Główny Urząd Statystyczny,
żywych urodzeń zarejestrowano w r.
1933 — 868,675, dy w 1932 roku —
932,116. A więc liczba noworodków
w 1033 r. spadła o 73,441.

Zmniejszyła się jednak także
śmiertelność, dzięki czemu spadek
przyrostu ludności był mniejszy niż
spadek liczby urodzeń,

Przyrost naturalny w. Polsce w
1933 r. wyniósł 402,465, gdy w r.
1932 dał 444,991. A więc przyrost
naturalny w Polsce zmniejszył się w
1933 r. o 42,526 osób.

Na podstawie powyższych cyfr,
po uwzględnieniu emigracji, ludność
Polski na 1 stycznia 1934 r. obliczo-
no na 33 miljony 24 tysięcy osób.

Liczba urodzeń 'spadła w dalszym Pradze jest nabrzmiałe powagą. niedbać bezpieczestwo nad Wisłą, _ Stanisław Stroński.
ciągu i nawet w tempie przyśpieszo-
nym.

DZIENNIKWILEŃSKI. 

W związku z wczorajszym arty-
kułem o zadłużeniu rolnictwa prze-
chodzę do samego zagadnienia—wy-
sokości owego zadłużenia.

Na jednem z ostatnich posiedzeń
komisji ekonomicznej wileńskiej Izby
Rolniczej p. Czesław Krupski zrete-
rował stan zadłużenia rolnictwa w
okręgu Izby, t. j. na obszarze woj.
Wileńskiego i Nowogródzkiego —
rzucając cyfry, które wywarły nie
miejsze wrażenie, niż ongiś referat
ministra Janta . Połczyńskiego na
tenże sam temat dla całej Polski,

(Globalną sumę zadłużenia ustalił
na około 280 miljonów, na które
składają się następujące pozycje.
1 Skarbowość i instytucje socjalne.

1. Zaległość podatków, składek
pożyrowych, ubezpieczenia socjal-
nego —. ; . około 48 mili.
П. Kredyt hipoteczny:

2. Wileński B-k Ziemski
ok. 33 milj,

IIL Kredyt Zorganizowany:
3. B-k Gosp. Kraj. i Państwowy

B-k Rolny : ok, 107 milį,
4. B-k Polski ok. 1 mil.
5. B-ki Prywatne

(akc REDS OE zak "Tal
6. Drobny Kredyt Zorg. (Kasy

Kom. Oszcz. Kasy Sp-cze i Banki
Ludowe) o ok. 20 milj,
IV. Kredyt Prydatny.

1. Prywatne długi
kredyt got. . .

towarowe i

ok. 64 mili.

280 milj. zł.
Cyfry te są raczej orjentacyjne,

zwłaszcza 'w odniesieniu do gru-
py IV, przytem oparte na danych od
powiednich instytucji, W każdym ra-
zie jako takie nadają się do dyskusji.

Wynika z tego, że 1 ha obszaru
Izby jest obciążony długiem 60 zł.-—
zaś 1 ha użytków sumą 100 zł.

Jeśli się zważy, że t. zw. „prze-
ciążenie' długami dotyczy з — 1/
obszaru — oto otrzymamy obciąże-
nie 1 ha użytków kwotą 300—400 zł.
W tej masie drobna własność stano-
wi 20-30'/» ogółu drobnej własności
(głównie osadnicy wojskowi i cywil-
ni, komasanci i t. p.), większą zaś
własność 80% i więcej jest obdłużo-
ną z powodu odbudowy  zrujnowa-
nych w czasie wojny warsztatów —
stosowania nawozów sztucznych,
meljoracji i t. d.

Obdłużony 1 ha użytku kwotą
300 - 400 zł, wymaga przeznaczenia
na samą tylko obsługę (procenty) mi-
nimum 8 - 10% rocznie, tj. 28 - 30 zł.,
t.j. 2 - 2'/ centnara zboża, uzyski-
wanego przy przeciętnej wydajności
z 1 ha 7 - 1': g. Gdy doliczy się do
tego bieżące wydatki, a więc podat-
ki, wysiew i choćby skromne utrzy-
nie, wówczas liczyć się z tem nale-
ży, że rolnik nie jest w stanie dotrzy-
mać swoich zobowiązań w kapitale
nawet według maksymalnych ulg
Banku Akceptacyjnego
W świetle tych cyir zadłużenia

jakżeż wyglądają rezultaty t. zw. u-
stawodawstwa ulgowego?

1-0 Ograniczenia egzekucyjne
wstrzymywały coprawda ruinę wielu
gospodarstw, zapewniając przytem
skarbowi zwiększenie wpływu z po-
datków i uzyskanie owoło 80%» na-
leżności bieżących, ale nie rozwiąza-
ły zagadnienia spłaty długów, co
więcej zamknęły pozostałej zdrowej
części warsztatów rolnych wogóle
dostęp do kredytu..

2-о Sądy rozjemcze, wyposażone
wprawdzie w uprawnienia reduko-
wania stopy procentów i rozszerza-
nia do 7-miu It spłaty — mimo istnie-
nia do 7-miu a spłary—mimo istnie-
mały do załatwienia nie więcej jak
7 - 10%/6 zadłużenia t. zw. prywatne-

dziś zjazdem delegatów Wileńskiego
Towarzystwa Organizacyj i Kółek
Rolniczych, wczoraj wieczorem od-
było się w lokalu Izby Rolniczej
przy ul. Jagiellońskiej posiedzenie
Rady wspomnianego towarzystwa
przy udziale 20 członków.

Posiedzenie to zwełano w celu
przygotowania materjału do obrad
dzisiejszegozja. du.

Posiedzenie :dbylo się pod prze-
wodnictwem p. Aleksandra Sołtana.

W. czasie kiikugodzinnych narad
ustalono główne wytyczne

PARYŻ. (Pat). Z Tokio donoszą,
że samobójstwo tenisisty japońskie-

go Sato wywołało tam olbrzymie
wrażenie, Sato odbywał podróże do
Europy, aby wziąć udział w  roz-
grywkach o puhar Davisa. Po przy-

byciu okrętu do Singapore Sato wy-
raził życzenie zatrzymania się w

tym porcie, aby na innym okręcie

powrócić do Tokio, gdyž nie czuł
się ną siłach odbyć daleką podróż
do Europy. W) Singapore Sato za-
sięgnął porady lekarskiej i postano-
wił wreszcie kontynuować podróż
do Europy wraz z całą drużyną ja- 

* Zadłużenie rolnictwa
w woj. Wileńkiem Nowogródzkiem.

go, gdyż ogół, nie mając pewności:
dotrzymania terminów przez te sądy
ustalonych, — lęka się rygorów.

3-o Akcja konwersyjna na Bank
Akceptacyjny może objąć po u-
wzślędnieniu ostatnich złagodzeń w
najlepszym wypadku oxóło 60/0 dłu-
gu w drobnym kredycie, t. j. 12 milj.
i tyleż t. j. 12 milj. średniej i większej
własności w: bankach państwowych
i prywatnych.

Wten sposób przy pomocy zwyk
łego odliczenia ustalany, że z ogól-
nego zadłużenią około 280 milj. zł.
odchodzi kredyt hipot. długotermi-
nowy około 100 milj, zł.
możliwy do objęcia konwersją na
Bank Akc. 24 milj. zł.
objęty również przez Sądy rozjem-
cze ais 7 mil. zł.
Pozostaje do uregulowania

149 milj. zł.
t. j. jeszcze przeszło 50'/ ogólnego
zadłużenia rolnictwa.

Z poszczególnych grup wierzycie.
li rolnictwa wybijają się na plan
pierwszy „prywatni”, W odniesieniu
do tych czy raczej w obronie przed
nimi wysuwa się koncepcję „przy
musowej rejestracji wierzytelności” i
ustawowego unormowania stopy pro
centów oraz opłat ich w ratach, a
pozatem obniżenia kosztów postępo-
wania w urzędach rozjsmczych.

W, odniesieniu zaś do Skarbu
państwą i instytucji socjalnych zgło-
szono dezyderaty:

a) lojalnego i z urzędu wykony-
wania przez I II instancje zarzą-
dzeń umorzeniowych bez wy-
czekiwania wniosków od strony
zainteresowanej, która bardzo
często nie wie, co ma robić.

b) rozterminowania zaległości na
10 lat bez obowiązku zabezpie-

czenia hipotecznego,
c) przesunięcia terminu ustalają-

cego okres zaległości z 1.X.1931
na 1.1.1933 r.

d) zaprzestania nękania płatnika
plagą nakazów — (i tu zacyto-
wano, że np. Okręś Izby Skar-
[bowej w Nowogródku miał ro-
zesłać w okresie 1.VIII.1932-31.
XII - 1933 r. t. j. przez 16 m-cy
998.058 szt. żółtych upomnień
po 1,50 zł.).
W odniesieniu do zorganizowane-

$o kredytu wskazano na potrzebę
dalszego złagodzenia procedury kon
wersyjnej w przedmiocie hipotek
pm. dodatkowych $warancyj
itd

Jako generalną zasadę przyjęto:
1-0 potrzebę b. wydatnego obniženia
stopy konwertowanycn długów rol-
nych,
2-0 potrzebę utrzymania urzędów roz
jemczych z rówoczesnem ustaleniem
terminu rejestracji wierzytelności

prywatnej,
3-о zrewidowania wiary odzyskania
pełnych 100% wierzytelności,
4-0 znacznego zwiększenia wysiłku
dla podniesienia wydajności produk-
cji rolnej, dzięki czemu jedynie roz-
rosnąć się może wypłacalność rol-
nictwa, ' A
5-0 potrzebę zapewnienia terenowi
dopływu choćby stkromnych fundu-
szów dla zasilenia zdrowych warszta
tów rolnych kapitałem obrotowym.

Z powyższych widzimy, że o ile
instytucje drobnego kredytu mogą
się poszczycić rezultatami swych wy
siłków — o tyle wysiłki te stanowią
ledwie skromny odcinek ogólnej
akcji państwowej dopiero rozpoczę-
tej, a zmierzającej do ratowania
rolnictwa w dobie szerzącego się 

Przed zjazdem delegatów
Wil. Tow.

Posiedzenie Rady Towarzystwa.
.

W. wiązku z zapowiedzianym na| zjazdu.

obrad nictwa.

ati SAN SIT TDO MAKADI DSTISDN TAI TSGSE

Samobójstwo tenisisty japońskiego.

(skiej na rozgrywki o puhar Davisa

pońską, — W okolicy Malakka za-,
uważono brak Sato na okręcie. Nie-
wątpliwie rzucił się on do morza | a wywołując przypływ, który zalał
Mimo przedsięwziętych poszukiwań 700 metrów lądu, niszcząc wszystko
zwłok Sato nie odnaleziono. Japoń- na swej drodze,

kryzysu.
: WŁ L. Mazurkiewicz.

2000 policjantów
otrzymało awanse.

Agencja PID donosi, że Główna
Komenda Policji rozesłała dekrety
nominacyjne funkcjonarjuszon: P. P.,
którzy otrzymali awanse na pod-
stawie ostatniego zarządzenia mini-
stra Spraw Wewnętrznych. Awan-
sowanych zostało przeszło 2000 po-
licjantów.

Okazało się, że urzędnikom kon-
traktowym wypłacono zbyt wielki
dodatek wyrównawczy Nie potrą-
cono im mianowicie należności na
podatek dochodowy, fundusz pracy
oraz na potrącenie składek ubezpie-
czeniowych.

Od 1 kwietnia wydano nowe roz-
porządzenie, które wprowadziło w
dodatku dla urzędników prowincjo-
nalnych odpowiednie zmiany.

Ulgi dia urzędników
w uzdrowiskach.

W, związku ze zbliżającym się no-
wym sezonem w: uzdrowiskach, o-
prcowuje Państwowa Służba Zdro-
wia przepisy o ulgach dla urzędni-
kówpaństwowych w uzdrowiskach,
celem dostosowania iych ulg do
norm wydanego ostatnio rozporzą-
dzenia Rady Ministrów o pomocy
lekarskiej &а — funkcjonarjuszów
państwowych. Urzędnicy, skierowa-
ni do uzdrowisk przez lekarzy, ko-
rzystać będą 50-procentowej zniżki
w opłatach za taksę kuracyjną, ką-
piele itp.

 

Nie używajmy zagranicznych wód mi-
neralnych i soli przeczyszczających, mając
2% w Polsce! WODA GORZKA MOR-
YNSKA i NATURALNA SÓL MOR-

SZYŃSKA są niezastąpionym lekiem w
schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad-
miernej otyłości. Do nabycia w aptekach
i w składach aptecznych 5464/1

Lawieszenie działalności
Centralnego Tow. Rzemieślniczego.

Centralne Towarzystwo Rzemieśl-
nicze w Wiarszawie otrzymało ze
starostwa grodzkiego  Warszawa-
Polsce. Jednocześnie komisarzem do
ność Towarzystwa, które było naj-
większą centralą rzemieślniczą w
Polsce. Jednocześnie kimisarzem do
prowadzenia spraw bieżących To-
warzystwa mianowany został jako
kurator p. Marjan Jerzy Jezierski.

 

zdecydowanie przeciwko wprowa-
dzeniu przymusowych związków go-
spodarczych do rzemiosła,
głównie ze względu na niechęć do
połączenia się w jeden związek
przymusowy z żydami, _co.. byłoby
zdaniem Towarzystwa szkodliwe dla
polskiego rzemiosła.  Sprzeciwialo
się również nziesieniu cechów.

Nowe Gzienniki
w Warszawie.

Obiegają pogłoski, że w Warsza-
wie mają wychodzić dwa nowe dzien
niki, jeden, o którym jeszcze daw-
niej mówiono, reprezentujący intere-
sy ciężkiego przemysłu, ma propa-
$ować porozumienie gospodarcze
polsko-niemieckie, a drugi ma słu-
żyć zbliżeniu gospodarczemu i kul-
turalnemu polsko-angiclskiemu. W
odróżnienia od pierwszego dziennika
ostatni mą się krytycznie ustosun-
kowač do prądów antysemickich.
Oba pisma mają zająć stanowisko
negatywne wobec tenciencji etaty-
stycznych i przerostu ustaw socjal-
nych. '

Adwokaci odczawają kryzys. |
„Kryzys gos; rczy coraz bar-

dziej daje się odczuwać w zawodach
wyzwolonych. Ciągłemu pogorsze-
niu ulega sytuacja adwokatów. W. 

Org. I Kółek Roln.

Między  innemi postanowiono
zgłosić na jutrzejszym zjeździe wnio-
sek o połączenie W, T. O. i K. R.
« МОО К i

Rada swój wniosek motywuje
tem, że obie organizacje mają ten;
sam charakter, prowadzą taką samą|
działalność i wreszcie tereny zasię-|
gu obu wspomnianych organizacyj |
leżą blisko siebie, Połączenie с
zdaniem Rady — przyczyni się do
rozwijania bardziej intensywnej i
pożytecznej pracy dła dobra rol-

ski związek tenisowy, dowiedziaw-
szy się o samobójstwie Sato, posta-
nowił wydelegować swego prezesa
do Singapore dla przeprowadzenia
dochodzeń. Na czele drużyny japoń-

stanął Ryuki Miki,

 

Kuięde stały da oma.
OSLO (Pat) Ubieglej nocy w

jednym z fjordów zachodniej Nor:
wegji wydarzyła się katastrofa, która
prawdopodobnie pociągnęła za so
bą śmierć 40 osób. Mianowicie, w
Tafjord runęła do mor'a wielka ska-

warszawskiej Izbie Adwokackiej
dał się ostatnio zaobserwować duży
napływ podań adwokatów zabiega-
jących o udzielenie zanomóg. Blisko
30 adwokatów zabiega o pożyczki,
gdyż są zagrożeni eksmisjami.

Stan ten wpływa na wzrost za-
łegłości adwokatów w składkach na
rzecz Rady; zaległości składki prze-
ktoczyły ostatnio cyfrę 700.000 zł.

HEMORODYe
HEMORIN-£/awe.

Z. F. K, Rz, 16/2—34, Nr. z.

Przygotowania w Wiedniu
do przyjęcia eks-cesarzowej Zyty.

„Neues Wiener Abendblatt“ do-
nosi z Brukseli, iż cesarzowa Zyta
oraz arcyksiąże Otto noszą się z za-
miarem opuszczenia siedziby na
zamku Steenockerzeel jeszcze przed
lipcem b.r. Dziennik nie podaje jed-
nakże, dokąd rodzina cesarzowej za-
mierza się udać.

  

W związku z wiadomościami o.
projektowanem przez rodzinę cesa-
rzowej Zyty opuszczenia dotychcza- |
sowej rezydencji, „Budapester Kor”
respondenz' donosi, iż dotychczas
niewiadomo, gdzie Zytą wraz z ro*'
dziną osiedli się na stałe.

Istnieją przypuszczenia, iż rodzi”
na cesarzowej zamieszka na terytor“
jum austrjackiem. Według dziennika
w Wiedniu przygotowują już dla ce”
sarzowej Zyty i jej rodziny wspaniałe
apartamenty,

Dotychczas brak jest urzędowego potwierdzenia tej wiadomości,

 

Towarzystwo wypowiedziało się
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Wczoraj o godz. 6 wiecz, J. Е.
ks. Arcybiskup-Metropolita celebro-
wał w asyście licznego duchowień-
stwa przed Cudownym Obrazem w
Kaplicy Ostrobramskiej litanję do
Matki Boskiej Ostrobramskiej.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Dość pogodnie przy słabych

wiatrach lokalnych, rankiem miej-
scami mgła. Temperatura bez wię
kszych zmian.

DYŻURY APTEK. .
Dziś w nocy dyżurują następljące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego

Sokołowskiego — ul. Tyzenh2u-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela ---
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śn-
piszek.

ska;

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Msza św. na intencję Kat. Zw.

Polek. Zarząd Katolickiego Związku
Polek przypomina swoim członkom,
że święto Zwiastowania jest świę-
tem Patronki Organizacji Związku
i że w dniu tym specjalnie polecać
mają prace związku opiece i kie-
rownictwu Matki Najświętszej.

W. kaplicy związkowej
Eucharystycznego (Mickiewicza 19
m. 2) odbędzie się Msza na intencję
Związku o godz. 10-ej.

OSOBISTE.
— Zaślubiny. Wczoraj w kapii-

cy na Wawelu ks. dziekan Nikle-
wicz pobłogosławił związek małżeń
ski, między p. Haliną Fibpczyń-
ską a prof. (W. S$. В Wacla-
wem Komarnickim, posłem na Sejm.
— Stan zdrowia Arcypasterza.

Wczoraj w godzinach rannych mię-
dzy 9а 11 J.E. ks. Arcybiskup=
Metropolita jeździł do kliniki na An-
tokolu, gdzie poddał się prześwie-
tlaniu.

Zdjęcie z tego prześwietlania
przesłane zostanie do prof. Rutkow-
skiego do Krakowa, gdzie obecnie
bawi również prof. Michejda. Obaj
lekarze na podstawie tego zdjęcia
ustalą, czy Arcypasterz będzie się 

    
  

 

  

  

    

  

    

   

  

   

    

  

  
  

  

    

  

musiał poddać operacji, czy też nie.
Mówią, że stan zdrowia Arcypa-

sterza jest tak dalece dobry, że
prawdopodobnie nie zajdzie koniecz
ność dokonania operacji.

Z MIASTA.

gości estońskich odoędzie się we
wtorek, dnia 10 b. m, w: lokalu
Szkoły M.uk Politycznych (Arsenal
ska 8j „€zarna kawa' z tańcami, na
którą zarząd Bratniej Pomocy SNP

' zaprasza słuchaczów i absolwentów
szkoły. Początek o godz. 20 ej.

—Przedstawicielstwo sowiec-
kiej misji nandiowej. Znowu staje
się aktualna -sprawa uruchomienia
w Wilnie przedstawicielstwa sowiec-
kiej misji handlowej. W sprawie tej
niebawem przybędzie do Wilna de-
legat warszawskiej misji handlowej
sowiecziej, próry przeprowadzi na-
rady z czynnikami wileńskimi.

Konferencja prasowa z
przedstawicielami „Inturista“. W
dniu dzisiejszym odbędzie się kon
ferencja prasowa przy udziele przed-
stawicieli „laturista'* sowieckiego.
Na konferencji umówione będą
sprawy wycieczek do Rosji sowie-
ckiej,j wyjazdów indywidualnych
dziennikarzy, sprawa ulgowych bi-
letów turystycznych i t. p.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Komunikat Stowarzyszenia

Właścicieli Nieruchomości m. Wilna.
Urzędy skarbowe rozsyłają nakazy
płatnicze na podatek od nierucho-
mości za rok 1934. Podatek został
wymierzony według podstawowego
komornego z czerwca 1914, chociaż
laktyczne komorne w większości do-
mów jest już znacznie niższe od pod-
stawowego  komornego. W
sprawie zapadł wyrok Najwyższego|
Trybunału Administracyjnego z dn.
29 stycznia 1934 r. 1. rej. 9868/32,
ustalający zasadę prawną, że obniż-
ka komornego poniżej komornego
podstawowego z czerwca 1914 r.
winna być uwzględniona przy usta-
laniu podstaw wymiaru podatku od
nieruchomości. Zarząd Stowarzy-|
szenia wzywa zainteresowanych|
właścicieli domów do niezwłocznego

| składania odwołań do Izby Skarbo-
Wej. Odwołania redaguje bezpłatnie
iuro stowarzyszenia we wtorki,

środy, czwartki i piątki w godz.!
7 — 19,
— Świętone młodzieży S.M.P.

Wczoraj wieczorem w lokalu przy
Ul. Metropolitalnej 1 odbyło się tra-
dycyjne święcone dla młodzieży
S M. P., zorganizowane przez Zwią-
k wileński Młodzieży Polskiej.
W obszernej sali, p'ęknie ude-
rowanej kwiatami i zielenią, ze-
ali się członkowie poszczególnych
owarzyszeń Młodzieży Polskiej z
ilna, oraz przedstawiciele patro-
tów, zarząd związku i delegaci
rchidiecezjalnego Instytutu Akcji
tohckiej. '
Po kilku przemėwieniach oko-

Cznośćiowych odbyło się tradycyj-
składanie życzeń.

 

  

      

    

 

  

   
   

  

 

  

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-;

— Z okazji pobytu w Wilnie)70 zł. przez właścicieli kinematografów

„| wystąpi tylko raz jeden w swym bogatym

KRONIKA.
Pierwsze publiczne nabożeństwo po chorobie „V“az> pkazaniemsiearty.,

J. E. ks. Arcybiskupa Jatbržykowsklego.
W czasie litanji tłumy wiernych

zalegały ul. Ostrobramską.
Trzeba podkreślić, że jest to

pierwszą w r. bież. litanja, transmi-
towana przez radjostację wileńską
na całą Polskę,

— Zebranie delegatów L. O.
P. P. W dniu 10 b. m. o g. 18 m.
30 w lokalu sterostwa grodzkiego
przy ul. Żeligowskiego 4 odbędzie
się walne zebranie delegatów obwo-
du miejskiego L. O. P. P. Na po-
rządku dziennym sprawozdania Za-
rządu i Komisji Rewizyjnej za rok
1933, uchwalenie programu prac i
budżetu na rok 1934 oraz wybory
Komisji Rewizyjnej i delegatów na
jwalne zgromadzenie Okręgu Woje-
,wódzkiego L. O. P. P.

Zjazd Związku Harcerstwa
| Polskiego. W niedzielę 22 bm. od-
|będzie się w Wilnie zjazd oddziału
Wileńskiego Związku Harcerstwa
Polskiego. Porządek Zjazdu: godz.
9-ta Msza św. w kościele św. Micha-
ła, godz. 10-ta otwarcie zjazdu w
I-ym terminie w sali Śniadeckich
Uniwersytetu Stefana Batorego (ul.
św. Jańska), godz. 10 i pół otwarcie
„zjazdu w Il-im terminie bez względu
na ilość obecnych, godz. 15.30 prace

 

Serca komisyj, godz 17 zakończenie zjazdu.|
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Strajku dozorców w Wilnie
nie będzie. W ostatnich czasach
organizacje zawodowe  dozorców
domowych opracowały projekt umo-
wy zbiorowej z pracodawcami. Je
dnocześnie związki i stowarzyszenia
właścicieli realności miejskich rów-
nież sporządziły projekty takiej u-
mowy.

Wszystkie projekty na wspólnych
konferencjach w Inspektoracie pra-
cy zostały rozpatrzone i uzgodnio-
ne. Możliwość strajku jest wyklu-
czona.

RÓŻNE.
— Na Bazylikę Wilenską. Otrzymane

przez J. E. Biskupa Michalkiewicza od

J. W. P. P. Aurelji i Ceestyny Honesti

20 zł. za odprawioną przez Niego Mszę św.,

|za zdrowie J. E. Arcybiskupa Jalbrzy-

kowskiego, zostaly zložone w К.К.О. па

| -oahieżak Komitetu Ratowania Bazyliki Wi-
leńskiej.

 
Ofiary, Do dyspozycji starosty

grodzkiego p. Kowalskiego złożone zostały

ofiary: 80 klg. pszennej mąki przez chrze-

ścijański cech piekarzy m Wilna, oraz

„Pan“ i „Roxy“, uzyskanych ze sprzedaży

fotografij E. Bodo. — Ofiary te p. starosta

przekazał: pieniądze na rzecz Komitetu po-

mocy głodującym na Wileńszczyźnie, mąkę

zaś na dożywianie biednych uczn:'ów pań-

stwowej szkoły rzemieślniczo-przemysłowej

przy ul. Kopanica 5.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 4 przedstawienie popołudniowe wy-
pełni doskonała komedja angielska H. Jen-

kins'a p. t. „Kobieta i Szmaragd'. Ceny

propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 po 1az drugi sa-

tyryczna komedja Antoniego Słonimskiego

p. L „Rodzina“. Reżyserja — W. Czenge-
rego. Dekoracje — W. Makojnika. A

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. „Rajski

Ogród”. Dziś o godz. 8.15 wiecz. w dal-

szym ciągu oryginalna kos.edja muzyczna

z muzyką kompozytora wileńskiego J. Świę-
tochowskiego. Udział biesze cały zespoł

artystyczny. Nowość ta zyskała ogólne
uznanie prasy i publiczności Zniżki ważne.

Akademicy korzystają z ulg biletowych.

 

wieczór Adclfa Dymszy zapowiada się nie-

zwykle intersująco. Świetny ten, najpopu-

larniejszy obecnie artysta ekranu i rewji —-

repertuarze. Pozatem udział biorą: Ela An-

toszówna, wybitna tancerka, oraz  Zofja

Terne, znana pieśniarka. Przy fortepianie

Z. Białostocki. Bilety w kasie „Lutni” co-
dziennie 11—9 wiecz.

— Występy Olgi Szumskiej w „Lutni”.
Jutro przybywa do Wilna znakomita śpie-
waczka operowa Olga Szumska, która po-

| zyskana została na szereg występów w do-|

skonałej operetce Kalmana „Manewry je-

| sienne”, Premjera tej ogólnie lubianej ope-

retki ukaże się w sobotę 14 bm. w reży-

serji M. Tatrzańskiego.

—Teatr Objazdowy — gra dziś w Po-
j stawach i jutro w Głębokiem — doskonałą
komedję w 3-ch aktach Tadeusza Łopalew-

skiego p. t. „Aurelciu nie rób tego”.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— 7 zamków wewnętrznych od drzwi,

wart. 50 zł., skradziono Eugenji Abramowi-
czowej (Kalwaryjska 8).

skradziono Juljanowi Jacewiczowi ze skła-
du w podwórku domu Nr. 15 przy ul. Je-
leniej. Jankla Bastockiego, który dokonał
tej kradzieży, zatrzymano ze skradzionemi
narzędziami.

WYPADKI
— Zatrucie spirytusem skażonym. Ro-

botnik Antoni Konopienis (Kijowska 59),
wskutek nadmiernego użycia spirytusu ska-
żonego, uległ zatruciu. Konopienisa prze-
wieziono do szpitala żydowskiego.
i* zewemo иЬЕБ   

 

Uroczystość zakończył urozmai-
ny dział wokalno-muzyczny.

ty w bony jałmożnice „Caritas“
już zaopatrzyłeś się?

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 0| sji wybrane”. 20.02: Koncert muzyki ło-
godz. 4 popoł. ukaże się po raz ostatni tewskiej. 21.00: „Z dziejów myśli hindu-
barwna i melodyjna operetka w 8 obrazach skiej" — feljeton. 21.15: Muzyka lekka.
„Niebieski Motyl” („Pilango”). Ceny pro-|22,00: „Dzisiejszy stan telewizji" — poga-
pagandowe od 25 gr. danka. 22.20: Kom. meteor, 23.05: Muzyka
— A. Dymsza w „Lutni”*, Jutrzejszy taneczna. `

Narzędzia stolarskie, wart. 30 zł,|

DZIENNIK WILEŃSKI |

Jeszcze w sprawie elektryfikacji
mieszkań.

„Dzien. Wil" p. t. „Zaniechanie bu-
dowy pionów”, w którym autor po-
"ruszył jedną z najważniejszych bo-
,lączek naszego miasta, nie mogę się
powstrzymać od niezabrania głosu w
jtej tak bardzo obchodzącej wielu
mieszkańców sprawie.

Nie chce się poprostu wierzyć, że
w dobie ogólnego kryzysu i zastra-
szającego wzrostu bezrobocia pro-
wadzi się politykę wstrzymywania
wszelkiego rodzaju robót, których
wykonanie z jednej strony daje moż-
ność korzystania szerokim masom z
dobrodziejstw zdobyczy  kultural-
nych, z drugiej zaś przynosi poważne
zyski.
A jednak tak jest. Dowodzą tego

EBTTMIIIIIAINASONY,

Podatki platne
w kwietniu.

W kwietniu płatne są nasiępujące po-
datki bezpośrednie:

Do 15 kwietnia — zaliczkamiesięczna
na podatek przemysłowy, w wysokości po-
datku, przypadającego od obrotu osiągnię-
tego w miesiącu marcu b. r. przez przed-
siębiorstwa handlowe I i II kategorji i
przemysłowe I—V kategori.

} Do 15 kwietnia — państwowy poda-
;tek przemysłowy od obrotu za rok 1933,

Do 15 kwientia — I rata zryczałtowa-
nego podatku przemysłowego od obrotu za
r. 1934 dla drobnych przedsiębiorstw.

Do końca kwietnia — I rata państwo-

wego podatku gruntowego za rok 1934.
Do 1 maja — państwowy podatek do-

chodowy w wysokości połowy tej kwoty,
która przypada do wykazanego w zeznaniu
dochodu, osiągniętego w roku 1933, lub
połowy podatku wymierzonego za poprze-

dni rok podatkowy, o ile zeznanie o do-
chodzie nie zostało złożone w terminie,

Do 15 kwietnia — zaliczka miesięczna

na poczet nadzwyczajnego podatku od

dochodu, osiągniętego przez notarjuszów

(rejentów), pisarzy hipotecznych i komor-
ników w miesiącu marcu b. r.

Do 30 kwietnia — zaliczka na nad-
zwyczajną daninę majątkową w 1grupie
kontyngentowej.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 8 kwietnia.

8.00: Czas. 9.00: Cicha msza. 10.00:
Transm. nabożeństwa grecko-katolickiego
z Cerkwi Wołoskiej. 11.57: Czas. 12.10:
Kom. meteor, 12.15: Poranek muzyczny.
13.00: Pogadanka muzyczna, 14.00: Audy-
cja dla wszystkich. 15.00: „Wiosenne prace
w pasiece”. 15.20: Koncert jazzowy. 16.00;
Audycja dla dzieci. 16,30: Płyty gramofo-
nowe. 16.45: Transm. z Krakowa. 17,00:
„Ogród w oknie i na balkonie”. 17.15:
Pieśni wielkanocne. 18.00: Słuchowisko
18.40: Piosenki w wyk. M Modzelewskiej.
19.00: „Ciotka Albinowa mówil* — mono-
log humorystyczny. 19.30: Radjotygodnik
dla młodzieży. 19.50: Myśli wybrane. 19.52:
odzina życzeń (płyty). 20.50: Dzien. wiecz.
21.00: „W afrykańskim Paryżu” — poga-
danka. 21.15: Wesoła fala morżka. 22.15:
Wiad. sport. 22.25: Muzyka taneczna. 23.00:
Kom. meteor.  23.05—23.30: Muzyka ta-
neczna.

Poniedziałek, dnia 9 kwietnia 1934,
1.00: Czas 11.40: Przegląd prasy. 11.50:

Utwory Moszkowskiego (płyty). 11.57: Czas.

12.05: Muzyka baletowa (płyty). 12.30:
Kom. meteor. 12.33: Wyjątki z oper
Pucciniego (płyty). 12.55: Dzien. poł. 15.10:
Program dzienny. 15.15: „Letnictwo a dzień
dzisiejszy” pogadanka. 15.25: Wiad.

eksport. i giełda roln. 15.40: Koncert dla
młodzieży (płyty) 16.10: Koncert solistów,

16.40: Francuski. 16.55: Koncert muz. lek-
kiej. 18.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 290",

18.20: Arje i pieśni w wyk. Leona Kocho-

wicza (tenor). 19.00: Ze spraw litewskich.

19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Wil. kom.

sportowy. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: „My-

Z ZA KOTAR STUDJO.
Opera transmitowana z La Scali.

Pietre Mascagni zawdzięcza swą wiel-

ką sławę znanej powszechuie operze „Ca-
valleria rusticana". Zachęcony powodze-

innych oper, m. in. „Isabeau”, wystawioną
poraz pierwszy w 1911 r. Muzyka pełna
subtelności i wyrazu oraz piękno melody-

ki przyczyniły się do spopularyzowania tej

opery, szczególnie na terenie Italji. A

to osnute zostało na tle poetycznej legen-

|dy z zamierzchłych czasów. Ta piękna

|opera Mascagniego będzie premjerą w Pol-

[sce dzięki transmisji radjowej z Medjolanu,

j która odbędzie się we wtorek dnia 10 bm,

|o godz. 20,57,

| Piosenki Modzelewskiej, в

i Znana artystka teatrėw warszawskich i

|utalentowana piešniarka, znana  radjosłu-
L leokons z płyt, wystąpi w niedzielę oso-
biście przed mikrofonem. Tym razem Marja

Modzelewska przygotowała kilka nowych
piosenek, które z pewnością podobają się

wszystkim miłośnikom muzyki lekkiej, Po-
czątek o godz. 18,40.

į Muzyka łotewska.

| W, poniedziałek o godz. 20 wieczorny
koncert radjowy poświęcony będzie współ-

|czesnej muzyce łotewskiej. Jako  kapel-
|mistrz wystąpi jeden z czołowych kompo-
'zytorów łotewskich Jan Medins. Orkiestra
symfoniczna odegra pod jego batutą poemat

, symfoniczny „Granatowa góra”. Pozatem
w programie szkic symfoniczny Adolfa Abe-
la, należącego do „grupy młodszych kompo-
zytorów, wreszcie „Ballada“  Kalninsa,
twórcy pierwszej narodowej opery .łotew-

 niem tej sztuki skomponował cały szereg|

;nie tylko słowa zawarte w artykule
p. inż. S, Kubilusa, lecz także budżet
Zarządu miasta Wilna na rok 1934-
1935, przy którego przeglądaniu nie
znalazłem pozycji, dotyczącej budo-

| wy pionów celem przyłączenia nowo
zgłaszających się abonentów do sieci

j elektrowni miejskiej.
A przecież na tem miasto ponie-

sie poważne straty.
Wi zasadzie każdy rozumie, że w

wypadku zmniejszenia się napływu
nowych abonentów spożycie energji
elektrycznej będzie mniejsza, co w
ujemnym stopniu odbije się na współ
czynniku wyzyskania istniejących u-
rządzeń maszynowych, podnosząc za
razem większe zużycie materjałów
opałowych na jedną wyprodukowaną
kilowat-godzinę przy nieulegającej
zmianie kosztów robocizny.

Przecież nie można prowadzić
gospodarki tak olbrzymiego zakładu,
jakim jest elektrownia miejska, na
bliską metę.

Obecnie ną zachodzie, pomimo
przeżywanego kryzysu, widzimy
wszędzie olbrzymi postęp w elektry-
fikacji, u nas widzi się zamiast po-
stępu uwstecznienie stosunków, co-

fanie się w rozwoju tej dziedziny ży-
cia nawet w oświetleniu elektrycz-
nem mieszkań. Jest to nietylko
krzywda dla jednostek, dla poszcze-
gólnych odbiorców, lecz jest to za-
razem jakby marnotrawienie dobra
społecznego

Przy dzisiejszym stanie pow-
szechneśo zubożenia trudno sobie
wyobrazić, by poszczególny miesz-
kaniec, prócz poniesionych kosztów
na urządzenie instalacji elektrycznej
w mieszkaniu, przeprowadzał wła-
snym kosztem inwestycje miejskie w
postaci budowy urządzeń doprowa-
dzających prąd do licznika, które to
urządzenia zwykle są własnością
miejską, ponieważ stanowią składo-
wą część sieci elektrycznej miasta,

Zdając sobie sprawę z tego stanu
rzeczy, w przeciwieństwie do zarzą-
dzeń władz samorządowych, Dyrek-
|cja Poczt i Telegrafów dla udostęp-
nienia szerszemu ogółowi korzysta-
nia z urządzeń telefonicznych,
przeprowadzonej ścisłej kalkulacji
doszła do wniosku, że bardziej racjo
nalne jest przeprowadzanie wszel-
kich połączeń linjowych do apara-
tów telefonicznych kosztem wła-
snym, ponieważ suma ta zostanie w
krótkim czasie zamortyzowana dzię-
ki przybyciu większej ilości nowych
abonentów.

Jeżeli techniczny urząd państwo-
wy doszedł do tego przekonania, to
dziwnem staje się dlaczego Zarząd
miasta przy układaniu budżetu na
rok 1934-35 nie uwzględnił potrzeb-
nych sum dla przeprowadzenia tak
rentownej dla ogólnej gospodarki e-
lektrowni — budowy urządzeń pio-
nowych.

Dopóki więc nie jest jeszcze za-
późno i budżet nie został zatwierdzo|

łoby poczynić odpowiednie popraw-
ki, gdyż sprawą tą bezwątpienia za-
interesuje się urząd wojewódzki, a to
ze względu na to, że dotyczy ona u-
stawy o elektryfikacji miast, następ-
nie ze względu na memorjały złożo-
ne w tej sprawie przez związki ele-
ktromonterskie, broniące swych
członków od bezrobocia, w których
obronie prawdopodobnie stanie Ko-
mitet Wojewódzki do walki z bezro-
bociem.

Jak już słychać, wstrzymanie ro-
bót pionowych dało wyniki tego ro-
dzaju, że prócz zahamowania obro-
tów firm elektrotechnicznych, po-
zbawiono pracy blizko 20 pracowni-
ków, co wraz z rodzinami stanowi ©-
koło 50-ciu osób pozbawionych środ-
ków utrzymania, nie licząc elektro-
monterów, wykonywujących instala-
cje mieszkaniowe,

Inż. A. Cejchowski.

NAZOEZ оаа
Najwięcej uporczywe”

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

jemne w użyciu.
Pudełko zawierające 30 pigułek —

po|skwie, Chinach, później

Шнайое p.p. Myślinychi
Znana firma

„R. Łodziński”
nagrodzona na wszystkich wy-

  

   
  

  

stawach za wypychane ptaki
i zwierzęta, uprasza Sz. Klien-
tów we wł. interesie zwracać
się bezpośrednio do pracowni

Garbarska 1—14,
Ceny znacznie zniżone,

 

Przy słabem trawieniu, reguluje natu-
ralna woda gorzka „Franciszka Józefa” tak
ważną obecnie działalność kiszek. 8363

 

Stosując znakomiły krem Preciosa,
Pani cera, skłonna do piegów,
nie będzie narażona na zdradliwe
działanie mocnych promieni słonecz-
nych. Krem Preciosa usuwa pla-
my, piegi I udelikatni Pani cerę.

KREM
PRECIO/4
PERFECYJDN=NO
ZZ REC

  

          » 

 

Jak donosi „Dziennik Zarządzeń,
Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów|
w Wilnie", w marcu bieżącego roku
zdarzyły się w: okręgu Wileńskiej
Dyrekcji dwa wypadki zrabowania|
korespondencji zagranicznej przez
konduktora ambulansowego oraz

Przez cały dzień piątkowy do
północy IIl-ci wydział karny sądu
okręgowego rozpoznawał wyjątkowo
ciekawą sprawę o prowadzenie akcji
wywrotowej.

Na ławie mpodsądnych zasiadly
dwie żydówki, podające się za bez-
wyznaniowe, a więc: Feljicja Hejman
false Oksenberg, false Regina Szulc,
oraz dziewczyna podająca się za Gi-
tę-Sorę Mołczacką. Obie pasługiwa-
ły się fałszywemi dowodami osobi-
stemi,

Szczególniej Hejman, żonie cywil
nej odsiadującego obecnie 4-letnie
ciężkie więzienie za działalność wy-
wrotową Graessera, vel Gurowskie-
go, vel Gadomskiego, akt oskarże-
nia zarzucał wybitnie intensywną
działalność komunistyczną w War-
szawie, Zoppotach, Berlinie, Mo-

znów w
Warszawie, a wreszcie w Wilnie,
gdzie zorganizowla M.O.P.R. i obję-
ła stanowisko sekretarki.

Mołczacka, pochodząca z Białe-
gostuku, też przechodząc ciekawe
koleje, za fałszywym dowodem przy-
była do Wilna, gdzie pracowała ręka
w ręką z Hejman.

Po dłuższej obserwacji w lutem
1932 r. policja przystąpiła do uniesz-
kodliwienia niebezpiecznych komu-
nistek. Przeprowadzone rewizje w
mieszkaniach, w których bywały lub
zamieszkiwały, ujawniły całą masę
kompromitujących materjałów.

 

 

Zrabowanie korespondencji zagranicznej
przez urzędnika pocztowegy.

przez doręczyciela przesyłek. W.
obu wypadkach winni zwolnieni zo-
stali ze służby i pociągnięci do od-
powiedzialności sądowo-karnej, na-
skutek czego osadzono ich w wię-

| zieniu.

Proces o działalność wywrotową.
sztowano też Sztejn, Wagerównę i
Stejnberg, które jednak — zwolnio-
ne z aresztu za kaucjami — zbiegły.

Oskarżone przyznaty się, że ko-
rzystały z fałszywych dowodów oso-
bistych, lecz negowały swój udział w
K.P.Z.B.

Osk. Hejman nadto zeznał, że
pracowała w M.O.P.R, a to ze
względów humanitarnych do więź-
niów politycznych, jednak twierdzi-
ła, że organizacja ta nic niema wspól
nego # К.Р.7.В.

Sąd pod przewodnictwem wice
prezesa p. W. Brzozow: kiego, zba-
dał szereg świadków i biegłych, a
następnie otworzył rozprawę stron.

Oskarżenie wnosił wice prokura-
tor p. D. Piotrowski, domagając się
surowego ukarania oskarżonych, a
w szczególności Hejman.

(W obronie wystąpi: adw. Beren-
son z Warszawy (w imieniu Hejman),
oraz mec. Jasiński i api. adw, Gorzu-
chowski, jako rzecznicy osk. Moł-
czackiej.

Po dłuższej naradzie sąd skazał
obie oskarżone na 2 lata każdą za
posiłkowanie się fałszywymi dowo-
dami, a nadto osk. Hejman za akcję
komunistyczną na 6 iat więzienia,
uznając ten ostatni wymiar za łącz-
ny.

Na poczet wymierzonych kar
sąd zaliczył oskarżonym odbyty dwu
letni areszt zapobiegawczy. Z tych
względów. Mołczacka odzyskała Prócz dwu wymienionych zaare-

W.K.S.rozgromiłŻ.A,K.S. 13:0
(Wczoraj odbył się pierwszy mecz

piłkarski o mistrzostwo Wilna, ro-
zegrany na stadjonie przy ul. Wer-;
kowskiej. |

Na boisku ujrzeliśmy pierwszy
raz mistrzą Wilna, drużynę W, K. S,,
która rozgromiła Ż. A. K, S. 13:0.
(Wynik mówi sam za siebie. Aka-

demicy żydowscy w ciągu pierw-
szych 15 minut grali nieźle, lecz w
ciągu dalszej gry nie istnieli na bo-
isku. Były długie okresy, że piłka
SE schodziła z pod bramki Z, A.

Świetnie grali wojskowi, którzy
wystąpili w zeszłorocznym składzie
z tą różnicą, że Naczulski grał w
bramce, a na skrzydło poszedł gracz
drugiej drużyny Mroczek.

Zespół W. K. S. prezentował się
bardzo dobrze. Mistrz jest w dobrej
kondycji fizycznej. Widać, że pil-  karze trenowali przez zimę, zł. 2.50

Do nabycia we wszystk. aptekach.

Maszyna która
W Stanach Zjednoczonych budzą wiel-

kie zainteresowanie eksperymenty fizjolo-
ga i fizyka, prof, H, Gernsbacka, który u-
rządził w Nowym Jorku laboratorjum dla
prac fizjologicznych nad badaniem istoty

sennych i w tym celu skonstruo-
wał szereg oryginalnych aparatów, Jeden
z tych aparatów potrafi rejestrować prze-
bieg marzeń sennych.

Przypuszczano już dawniej, iż wpływ
żołądka na powstawania snów ma swoje
źródło w odziaływaniu procesów trawien-
nych na serce. — Im większy ucisk wy-
wierają procesy te na funkcje serca, tem
wyraźniejsze a zarazem cięższe stają się
marzenia senne. Gdy serce zaczyna dzia-
łać zbyt silnie, gdy ruchy jego stają się
mocne, śniący budzi się nagle, co wskazu-
je na to, iż sen zdrowy odbywa się bez...
snów, Otóż owa wzmożona działalność
serca i przyśpieszanie jego rytmu, napro-
wadziła prof. Gernsbacka na pomysł skon-
struowania aparatu, któryby mógł stwier-
dzić, czy śpiący śni, czy senne jego marze-
nia mają charakter ponury. я

Aparat proi. Gernsbacka rejestruje w skiej. t ób, jak to czynią
sokoala i T

24797/10/P.Z.A./1/34/25, I klabiń

aa TNO ZD a A

Zespół Ž. A, K. S. grat b. słabo.
Dziwnem się zdaje, że Rogow, bę-

į dąc reprezentacyjnym bramkarzem
puścił aż 13 goali do bramki swego

! 1 ke diana)

rejestruje sny.
- =nych. PTY ол

nje ialiste wskazują rytm bicia serca oraz

jHiwość i wysokość krzywych pozwala
wnioskować o tem, czy śpiący śni i jakiej
natury jest jego senne marzenie, ak

|stwierdził proi, Gernsback, na intensyw-
ność snów wpływa nie tylko czynność
serca, lecz i różne rodzaje szmerów i dźwię-
ków, rozlegających się w ciszy nocnej

Właściwym jednak celem eksperymcn-
tów uczonego amerykańskiego jest nie sa-
ma tylko rejestracja snu, lecz jego zobra-
zowanie — siotogratowanie obrazów sen-

 
 

czynności organów oddechowych.  Często-|

ZAMKOWA 20.

wolność, Kos.

 

TRUSKAGIEC JUŻ OTOART!!!Iny przez władze nadzorcze, należa-|
Z. F. O. 82/34,

3P OR.T.
Przed przerwą wynik był 4:0.

Bramkami podzielili się napastnicy
W. К. 5. razem ze Skowronskim,

Najlepszym na boisku byt Pa-
włowski. Dobrze zaś grali Łbroja i
Hajdui, który strzelił kiika bardzo
pięknych bramek,

Publiczności sporo,

Dzisiejsze imprezy sportowe.
Mamy dzisiaj w Wilnie caty sze-

reg pierwszorzędnych imprez  spor-
towych.

Kano 0 godz. 9 odbędzie się
pierwszy bieg naprzełaj w Zakrecie,
który powinien zgromadzić wszyst-
kich najlepszy:h zawoaników.

O godz. 1i min, 30 odbędzie się
w sali kina Rozmaitości mecz
bokseiski Wartą Foznań — Ognisko
K. P. W, Mecz ten zapowiada się
nadzwyczaj inieiesująco, gdyż  pię-
ściarze Warty reprezentują wysoki
poziom sportowy, odznaczając się
piękną techniką.

O godz. 14 min. 30 na Antokolu
odbędzie się mecz piłki nożnej mię-
dzy K. P. W, a zespołem P, K, $,
Lida.

MW Warszawie zaś największą
imprezą jest mecz Ligo międz
Warszawianką, aWisłą, 7 +

W. Łodzi mecz Ligowy między
Strzelcem, a Ł. K, S. i otwarcie se-
zonu lekkoatletycznego.
W Poznaniu Warta gra z Po-

lonją, oraz odbędą się wielkie zawo-
dy lekkoatletyczne z udziałem mi-
strza Piluga i mistrza Niemiec w
10-boju Sieverta.
W Krakowie o mistrzostwo Ligi

gra Ruch z Cracovią.
We Lwowie Pogoń walczy z Pod-

górzem. ю

ZANIM KUPISZ PRZEKONAJ SIĘ, ŻE
Akumulatory, bat. anodowe, głośniki I

radjosprzęt najtaniej w firmie

MICHAŁ GIRDA
TEL. 16-28.

najnowszy

 



Z KR RAJU.
Likwidacja oszukańczego

«Towarzystwa Bankowego».

GRODNO. (Pat). Wielka afera

Towarzystwa Bankowego w Grodnie,

wynikła na tle oszukańczych ma-

chinacyj przy sprzedaży dolarowek

na raty, już po pierwiastkowem

śledztwie skłoniła władze nadzorcze

do wydania zarządzenia całkowitej

likwidacji tego przedsiębiorstwa ban-

kowego. Na likwidatorów sędzia re-

jestrowy wyznaczył pp. Bołesława

Hubrycha z Warszawy i Andrzeja

Derszena, dyrektora Hipotecznego

Banku Spółdzielczego w Grodnie,

którzy dnia 9 b. m. rozpoczną pra-

ce likwidacyjne.

Wykrycie sprawcy Kradzieży w „Rolniku“.

GŁĘBOKIE. (Pat). W związku z

kradzieżą, dokonaną w nocy z dnia

24 na 25 marca r. b. w spółdzielni

„Rolnik* w  Głębokiem* został

aresztowany Dominik Janowski, któ-

ry w jednym ze sklepów sprzeda-

wał towar pochodzący z kradzieży.

W wyniku rewizji, przeprowadzonej

w mieszkaniu Janowskiego, znale-

ziono większą część towarów, skra-

dzionych w „Rolaiku”. Janowski

już 5-krotnie karany był za kradzież.

Fabryka fałszywych monet w kuźni.

Warsztacik fałszywych monet

50-groszowych ujawniono w kuźni

Wacława Masłowa, mieszkańca wsi

Uzoryszki gm. jaźwińskiej. Podczas

 SCZEWSY IIIS
TI

Ciekawych spostrzeżeń dokonał

angielski lotnik wojskowy Gull, pod-

czas przelotu nad morzem Šrėdziem-|

nem. W, okolicach Abskir (Egipt) do | wysłał na miejsce
Ra nurków, Zanurzywszy się w

morskich głębinach, nurkowie stwier

dzili, że ten podmorski port posiada

jeszcze szereg dobrze zachowanych|Dopiero pod koniec XIII

strzegł on w giębiach inorskich, roz-

jaśnionych światłem  słonecznem

wielką niejako podkowę, utworzoną

z ruin domów i zabudowań  porto-

Lotnik okrążył kilkakrotnie za-

rewizji Zznaleziono 70
monet i odlewnię ołowiu.

aresztowano.

dnie morza
kaicow Aleksandrji. х

to wybitny archeolog egipski książ

Omar Tussum,

słupów marmurowych.

Wydobyta przez nurków marmu- |

fałszywych
Masłowa

który niezwłocznie|
odkrycia ekspe-|siadał wspaniałą letnią rezydencję cesarz

Z POGR

widziano sowiecki
cyjny z Połocka.

Balon zerwał się z uwięzi z lot-

Na pograniczu poisko sowieckiem

w pobliżu Niewiarowicz odbyła się
polsko-sowiecka konferencja gra-

niczna poświęcona sprawie wydania

kilku dezerterów, 14 koni, 3 konio-

Z pogranicza donoszą, iż na gra-

nicy litewskopruskiej w rejonie

Wierzbołowa między  staražnikami

itewskimi i pruskimi doszło do

strzelaniny, w czasie której jeden

ze strażnikówlitewskich oniósł ranę

postrzałową.

Strzelanina wskutekpowstała

Piękne, w ożywczej zieleni tonące góry

Albańskie we Wioszech, których urok о-

| piewał już Owidjusz, zdawiendawna były u-
|lubionem _ miejscem pobytu - Rzymian.

 
—Potwierdził | Posiadali tu swe wille obok dostojnych se-

е matorów i wybitnych poetów cesarze

| rzemscy. Tu również, na stromych wyży-

nach zachodniego brzegu jeziora Albano, po

„Tytus Flawjusz Domitianus.
| Najazd barbarzyńców z Północy spu-

stoszył Kampanję rzymską. W gruzachle-

giy na długie lata piękne wille i pałace.
w. na miejscu,

| gdzie wznosiły się pyszne budowle pałacu

Domicjana, osiadła z Północy przybyła ro-
Jej to miejscowość tadzina Gandoliów.

Castel

ANICZA.
Bałon obserwacyjny sowiecki wpadł

do Dźwiny.
W dniu wczorajszym nad Drują j niska połockiego i wpadł

balon obserwa-|ny. Stražnikom sowieckim  udzielo-
do Dźwi-

no zezwolenie na zabrannie powło-

ki balonu. Ofiar w ludziach nie było.

Konferencja graniczna polsko-sowiecka.

i defraudanta. Osiągnięto
mocy którego
pomyślnie za-

kradów
porozumienie, na
wszystkie kwestje
łatwiono.

Zajście pomiędzy strażnikami litewskimi i pruskimi.

nietaktownego zachowania się stra-

ży litewskiej wobec obywatela pru-

skiego, którego strażnicy litewscy

pobili, a gdy zwrócił się z inter-

wencją strażnik pruski został znie-

ważony słownie przez pijanego

Litwina.

Rezydencja papieska w Castelgandoifo.
kroć latem zamieszkiwali odtąd papieże.

| papież Pius IX.
| Przebudowy dawnego zamku Gandolio najbliższych „okolicach Kopenhagi, znanych |

dokonał, jak wspominaliśmy Urban VIII, ko- z uroku krajobrazowego i

Carlo Maderno, twórcy tektury.

Piotra w Rzymie, Dal-

szą przebudową, za czasów Aleksandra VIL.

rzystając z usług
fasady bazyliki św.

WIEDEŃ (Pat). „Neue Freie Pres-
se' donosi z Nowego Jorku, że w
tych dniach ukończony został od-
lew zwierciadła największego w
świecie teleskopu, przeznaczonego
do obserwatorjum na Mount Wilson
w Kalifornii. Odlewanie zwierciadła
trwało 10 godzin i użyto do tego
20 tonn roztopionego szkła. Zwier-
ciadło teleskopu posiada średnicę
200 cali, Ogniskowa iiczy 55 stóp.
Nowy teleskop będzie mógł prze-

zwyciężyć odległość 4 razy większą,
niż teleskopy dotychczasowe i bę-

Ruch wydawniczy.
BOLESŁAW LEITGEBER — „Kopen-

haga — klucz Baltyku“. Toruń 1934 r.
Skład Główny: Kasa im. Mianowskiego w
Warszawie. (Str. 87).

„Bibljoteczka Bałtycka” wydawana
przez Instytut Bałtycki zdobywa sobie co-
raz większą popularność. Świeżo ukazał 

Odiew zwierciadła największeego teleskopu.
dzie mógł fotografować 10 razy
szybciej. Astronomowie będą w
stanie fotografować fawice poza-
galaptyczne, odległe o 12 miljardów
lat świetlnych.  Montowanie tele-
skopu potrwa około 2 lat.

Niewiadomo jeszcze, czy odlew
się udał i czy jest bez skazy. Okaże
się to po 10 tygodniach.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,80—124,11—123,49. Berlin 210,40
—210,92—209,88. Gdańsk 172,70—173,13—
172,27. Holandja 357,45—359,35—357,55. Ko-
penhaga 122,30 — 122,95—121,65. Londyn
21,31—21,50—21,24. Nowy Jork 5,29'/4—
5,32— 5,26/:. Nowy Jork kabel 5,29*/—
5,321/: — 5,27. Paryż 34,93 — 35,02 — 34,84.
Stokholm 141,20—141,90—140,50. Szwajcarja
171,45—171,42—171,86—171,00. Włochy 45,62
—45,74—45,50. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-

 

 
| się nowy tomik tego wydawnictwa, pt. „Ko-

| penhaga — klucz Bałtyku”. Nowa publi-

„kacja, jest zarazem pierwszym w naszej li-
j teraturze opisem portu stołecznego Danji,
| dającym zwięzły, przytem starannie opra-

cowany przegląd funkcyj Kopenhagi jako
| ważnego w Europie ośrodka żeglugi mor-
| i
skiej.

Książeczka o Kopenhadze służy ponad-

Po ;to jako praktyczny informator turystyczny,|

|raz ostatni przebywał tam jesienią r. 1869 | zawierając wszelkie potrzebne adresy, opis |

zabytków kopenhaskich, jak i marszrutę po

pięknej archi-
Kilkanaście znakomitych  foto-

grafji, kilka mapek wraz z barwnym planem

pokierował Lorenzo Bernini, projektodaw- | wydawnictwa.

ca słynnej kolumnady na placu św.

Jego dziełem jest również kościół

pieską.

nych powstała sprawa utworzenia letniej
szanując tra-| rezydencji papieskie, Pius

Piotra.

miejsld|KAWARAKCGKAONOOCKNAWKADARIUS IT EEE

w Castelgandolio i fontanna przed willą pa- |

„ |bardziej ustronnym ich zakątku, Roa.

Kiedy po zawarciu umów rekoncylacyj- | nową wilę. Projektowi temu jednak Pius XI
przeciwstawił chęć uznania za swą rezy-

! dencję letnią dawnego pałacuGastelgandol-

dycje swych poprzedników na Stolicy Piot- | fo, po dokonaniu w nim odpowiednich prze-

|miasta dopełnia całości pożytecznego tego angielski ponownie

wlana 43,70. Inwestycyjna seryjna 114,
| Konwersyjna 62,75. Dolarówka 53,35.
6 proc. dol. 72,75. Stabilizacyjna 57,75—
51,88, drobne 58. 4 i pół proc. L. Z. ziem-
skie 48. 8 proc. L. Z. warsz. 52,75—52,88,

saa dla pożyczek i listów niejedno-
ita.

į Akcje: Bank Polski
18,25. Starachowice 11.
niejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,27!/a.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

80.  Częstocice
Tendencja moc-

;larowa 71,25. Dillonowska 82. Stabiliza-
cyjna 98,50. Śląska 63'/s.

WARSZAWA (Pat). Dziś. po
okresie przejściowej słabości, funt

poważnie się
wzmocnił, co świadczy o tem, że
istnieje szereg czynników wpływa-
jących na zwyżkowanie waluty an-
gielskiej.

| Dolar naogół się wzmocnił, pozo-
jstaje jednak stale poniżej górnego
punktu złota.

 

rowej, zwrócił uwagę przedewszystkiemna róbek. Jak wiadomo, w pałacu Castelgan-

 

rowa rzeźba przedstawia Aleksandra | zawdzięcza dzisiejszą swą nazwę: i

Wielkiego. Dalsze poszukiwania w | Gandolio. Wielokroć Castel Gondolio zmie-

zatopionem mieście są prowadzone

topione miasto; na podstawie jego

relacyj uczeni doszli do wniosku, że
Castelgandolio. Na razie,

| niało swych właścicieli, zanim nabył je
Klemens VIII w r. 1604 rzano wznieść na terenach willi

biorąc pod uwa-D | dolio, specjalnie przebudowana kaplica 0z-

dla gę gwarność pobliskiego miasteczka zamie- dobiona została na życzenie papieskie ma-

w Gastel- lowidłami dotyczącemi Polski i wykonane-

 

związku z podwyższeniem
fumta i bardzo nieznaczną poprawą

| dolara wzajemne ustosunkowanie się
walut do siebie po-

 

й„d

 

  
jest to znana w starożytności miej-

scowość kąpielowa Cauopus do któ- |pod kierownictwem księcia Omara

rej przyjeżdżało bardzo wielu miesz- | Tussuma,

 

 

 

2641-52

Lekki i elastyczny
pantofelek dziecię-

cy z boksu na skó-

rzanej podeszwie.-

- półbucik na gumo-

   

 

Stolicy Świętej
Dwadzieścia parę

   

  

 

Najprzedniejszej
jakości
T wa Febryk

Portland cement

 

«WYSOKA»
BLACHĘ OCYNKOWANĄ

własna. ul. Kijowska 8, tel. 599.
 

 

lat później Urban VIII yandolio,

| przebudował kastel na willę, gdzie wiele- nich willi

draStenzla
mydła-pudiu

ENIGNINA
CEMENT | DZIERŻAWY |

DtJŻGRJ

 

27-34-.,. s « 2ł 9—
waż

| Górne sląskich Ziednoczenych hut

| KRÓLEWSKA 1 LAURA z aga a

pol obszarze około a

3222-00
Bra M. DEULL WiLNO poszukuję z dobrą glebą.

Trwały zieciecy
Biuro Jag'eilcAska 3, tel. 811, Najchętniej bliżej Wilna.

a
Składj!miejski: Zawalna 44. Skład 1 bocznica R” do „Admin.

pod „Dzier-
333—2

 

żawa”.

 

wej podeszwie. —
:

Ё 35-38 ,... zł. 9— R: Oddaje się folwark w
r a" dzierżawę 112 ha, ро!о-

м— * Smi atowskė żony o dwie štebje od

Zł. AKUSZERKA przeprowadziła się Wilna.  Informacje: Wil-

POŃCZOSZKI DZIECIĘCE DŁUGIE :
SPORTOWE Zł  1.- M. BRZEZINA

; Przeprowadziła się Zwie
rzyniec, Tomasza Zana
ma lewo Gedyminowską,

 
|
|

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

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

 

 

„COLOSSEUM"
 

Długooczekiwana Premjera.
M'łość, Sensacja.

Nieuchwytny... Tajemniczy .,. „3

 

Klu

no, Stroma 2 m, 15.
139—2

Tanio bardzo wydzier-
żawię pod zasiewy pla-
ce na Zwierzyńcu. ia
domość Biuro Reklamo-

Grabowskiego,
—2

we ul. Grodzka 27. W.Z3090| ĮIAEEELEKMNKKLĖĖ!

is 

Garbarska 1.

ACNIOSGL

b Džentelmenow“
wiroli oraz nzjpowszy dodatek Skecz г reperiu Teatru „C -

OSTROBRAMSKA 5 głów. CLIVE BROOCK aktualay „Paramount". NA scenie: nerja“ Pa zaietaniachć: yga

и Uwags do 9 1V Mizantrop I Druelarz,

3 Codziennie poranki od godz. 2 da 4 na film „KRUL KROLUW“ po cenach znižonych: BALKON 15 gr. PARTER 25 gr.

 

 

 

owiekszonych o tereny sąsied-'mi przez malarza polskiego, profesora Hen-
erberinich i pałacu Cybo, w naj- ryka Rosena.

 

LLLŁLI 1
i u

AULI
(IERENO NERVOSIN

USUWA NAJUPORCZYWS2ZI

te] BÓL GŁOWY
MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPĘ. PRZEZIĘBIEKIA

BÓLE: ARTRETYCZNE,

STAWOWE,KOSTNE ;(E

bio (ÓW TE WYRÓBIAMYiWPCSTACI

STABLETEK..  end A)

IAKa |

 

 

Z POWODU OPRÓŻNIENIA PLACU |||

lanka Wyprzedść
BYLIN: fioksów, piwonij, bratków i gwoździków
WI.NI: łotówka | wišlanka
SLIWi renklody, francuskie i damasceny
AGREST: amerykański i angieiski
PORZECZKI białe I czerwone Holenderskie i

Czarne, Goliath, Biskoop, Gigant
RÓŻE kr:uczzste,
JAŚMINY, BZY w gatunkach szczepione,
SPIREJ w extra gatunkach
SREBRNE jodły

ANTOKOL, SENATORSKA JA 22

u Kwiatkowskiego
 

' neczne,

 

bezKRUPNIK

 
gotowania |

sporządzisz przy pomocy zapra-
wy ziołowo korzenne

Flakon 1 zł. wystarcza па 1 —
Poleca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę 76 przecudaych

zapachów.

filtrowakia

; litry wódki.  
 

| MASELTTLA ANTANO XA wa I i a ai LA i кг iii T"Mieszkania | MIESZKANIA

TYLKO DZIŚ CENY ZNIŻONE! Balkon do godz. 6-eį 25 groszy, PARTER 50 gr. od godz. 6-ej|| 1pokoje|| ая аао ае ke
£= ; Balkon 40 gr. Parter 70 gr. p + ааы ciepłe, słoneczne, po r

/ Dziś! Przepiękny 5 е н A 6 MIESZKANIE i pokoi i5 pokoi imiesz-
= i ; х ś -

im wschodni 33 SVX MA B б Hapokajowaeway| kadmоат,
Znakomity twór

i 3 : Juž jutro geniuszu ludz-
й kiego o niezwykłym rozmachu
3 , e: | realizacyjrym

EL

  

 

Testament Doltora Mabuze
techniki. Szczegóły w Jutrzejszych ogios/eniach. 4

 

RIN: EOTZIP луе

Halama, Bodo,

Początek o godz, 2-ej.

 

 

Film wielkiej e-
mocji | niezwy-
kłego naprężenia
stanowiący zenii

m

Brawo, brawolli Już 25066 widzów **""" nu"<w" POLS KI

KOCHA... LUBI... ?ZARUJE...
z udziałem wszystkich asów | qwiazd Loda

Writer, Pogorzelske,
Chmurkowska, Tom, Załcz I in. — Kto

nie zdążył zobaczyć niech śpleszy.

 

prod.;1934 r. Ataklotaiczy! Miasto w obłokach gszów trujących. Okropności wojny lotniczo-gazowej. Największa sensacja sezonu

neczne. Sklep z miesz-
kaniem ładnie odnowio-

| ny z pełnem urządze-
niem do wynajęcia. In-
formacje: ul, Dominikań-
ska 8m. 2 lub udozor-
cy. 119

 

1 pakoį Zz salaconem а-

trze) (dom rogowy).
133 —,

 

Życzącym zamieszkać w

piwnica pralnia z wan-

suche i ciepłe, wy-
najęcia w domu Nr. 48
przy ulicy Ad. Mickie-
wicza.  Dowiedzieć się
na miejscu u dozorcy
domu, czy u właściciela
przy ulicy Benedyktyń-
skiej pod Nr. 2 m. 1.

12—2
 

 

wynzjęcia, eleg. umobl.
z wygodami (radjo, ła- pu RAkoi i

zienka, telefon) Montwił- Las UL rów ч
łowska 10 m. 2 (sa pię Nr. 10. 1381

 

Do wynajęcia mieszka-
nie 6 pokojowe, nadające

t hi iczystem, suchem powie- + ле

фа ло оаа о оаы т лнre 60 НОО R occie, © GAR bio" Orzeszkowej "3
8 |. - Wielka uczta dła wielbicielek I wielbicieli kina! Sukces nad sukcesami. Emocja nad e L y | jowe mieszkanie z kuch- оKim „doby speddatp. ts ja a mocjami. Najbardziej aktuzlny niąwogrodzie, elisod O warunkach u mam:

w ro ° Najnówszy | największy suxces Król. |Podatku lokalowego b.| ___//////..”/.
głównej H P l Sensacji w plerwszym wielkim przeboju| ciepło i cały dzień sło-| ; pOKOJ łazi
słynny arry LIEl kil ękowye flnsie. Trónesswi, |neczne. "Elektryczność,| wszelkie wygody,wolne

 

ANNABELLA I GUSTAW FROELICH
w przeboju 1934 r.tony

Mydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

S
e   

 

FILM TYSIĄCA REWELACYJ

„zycie jest piękne'
SUKCES prod. FRANCUSKIEJ. Nad program: Najnowsze aktualja. Początek seansów: 2, 4, 6, 8 I 10,15.

 

 

mą, tuż studnia. Ul. So-
kola 20. (Žwierzyniec,
tuż za kvściołem). 104-4

MIESZKANIE
o 5 pok z kuchnią od-
remontowane do wyna-
jęcia. Wiłkomierska 11.

147  <d podatku ERC:
do wynajęcia. Ul.
masza Zana Nr. 13.
 

MIESZKANIE
5 pokojowe do wynaję-
cia. Ul. Artyleryjska 1.
Wiadomość u dozorcy.  

| tych dwóc

Poszukuję mieszkania
3 —4pok.z wygodami,
przynajmniej i
woda, okolica Antokol—
Mostowa Urząd Woje-
wódzki, pok. 66. 98—3

DO WYNAJĘCIA

 

pokój (osobne wejście) |.
duży, słoneczny, odno-
wiony, ze wszelklemi
wygodami. Tartaki 19 m,
4, tel. 3-52. 125—2

DO WYNAJĘCIA
mieszxania (salka 2 l pół
piętra) 3 pokoje z kuch-
mą | wygodami ciepłe,
słoneczne Tartaki 19 (róg
Ciasnej) о warunkech
tamże w m. 4, lub tełe-

  

fon 3-52. 122—2

MIESZKANIE
4 pok. »ushe, ciepłe,
odremontowane ul. Ko-
šeluszki 14 — 10 (dwu
piętrowy dom) od 1—5.

124—!

DO WYNAJĘCIA
2 mieszkania 4-ro po-
kojowe o 2-ch wejściach

| z balkonami i elektrycz-
nością,  odremontowane
w cenie po 75 zł. mie-
sięcznie. ul. Śniegowa 20.

93—3

2ciepłe pokoje bez me-
bli na I piętrze, łazienka
wygody, do wynajęcia

|od 1 maja — Solidnym.
Wiwulskiego 6 m. 4,

149

MIESZKANIE
z 2 pokoi, kuchni, sło-

z elektryczno-
ścią i ožrėdkiem ul. Ko-
narskiego 40. 145—4

Sześciopoko-
jowe

mieszkanie z wszystkie-
mi wygodami I piętro do
wynajęcia.  Zygmuntow-

a 20. 134
GSA

8-io pokojowe luksuso-
we, nadające „się pod
klub lub biuro. Jagiel-
lońska 7. Dozorca wska-
że. 141—1

Mieszkanie do wynaję-
cia w zadrzewionej miej-
scowości 2 pok, z kuch-
nią, elektryczn, wolne
od podatku lokalowego,
przy placu Św. Piotra i
Pawła Nr. 5/1, u właści-
ciela. 152--0

ZOZ

LOKAŁE

E
R
Z
E

SKLEP SPOŻYWCZY
z mieszkaniem z dobrą
klijentels i dobrze pro-
sperujący do sprzedania
z powodu wyjazdu. Wia-
domość w Administracji
„Dzien. Wil“ 150—1

Przy Mickiewicza

DO ODSTĄPIENIA
Adres w Administracji
Dz. Wil.” 148

ul.
S

M
O
U
U
Y
J

п
о

0
.
е

| RÓŻNE |
 

|Majątki ziemskie na|
parcelację potrzebne,
mamy nabywców.
Pierwsza Wileńska
Spółka  Parcelacyjna,
Wilno, ul. Mickiewi-

|-cza 15, tel. 5-45. —6

na dogodny:
kach Niemiecka 22 m. 19

153—1 (front).

elektr. i'

|nownie wykazuje wyraźne zmiany.

" _ MŁODA KOBIETA
| ze średniem wykształce-
niem _ przyjmie

| możliwą posadę od zaraz
| lub później. Miejscowość
| obojętna Oferty pod
Olkieniki skr. 24. 93—3

Potrzebna osoba
do prowadzenia domu
za utrzymanie.  Dowie-
dzieć się Beliny 1 m. 32.

155—0

Dyrekcja Lasów Paš-
stwowych w

poszukuje pod urząd du-
żego lokalu lub całego
domu od 35 do 40 po-
koi z garażem i składa-
mi gospodarczemi. Ofer-
ty wraz z planami e”
sza się składać do -
rekcji Lasów „Państwo-
wych, przy ul. Wielkiej
Nr. 66, pokój Nr. 9.

347/VI

  

Pension „Helenówka”
Kwiecień, Maj — ceny

rewelacyjnie niskie.
6400-.3

PRACA |

: Krawcowa
poszukuje pracyna dom
ze swoją maszyną. Ofer-
1 do Aim. „D. W.“ dia
„krawcowej”. 125

 

O Sprzedaż|
ASNna

Kupię radjoaparat trzy
lub  czterolampowy =
głośnikiem w dobrym sta
nie. Łaskawe oferty nad-
syłać ul. Zakretowa 5
m.'4. Bazyli Mikulski

13—3

Do sprzedania dom mu-
rowany -z placem. Soł-
taniszki Krótka 4. -Do-
wiedzieć się od 16 do 19
codziennie 144—1

STRZELBA
trójnik įdryling) 16 kal
z dobrym bojem do
sprzedania. Podgórna 3
m. 14. 143—1

do sprzedania jeden lub
2 domy, tanio w dobrym
stanie, nadające się pod
handel z przybudową za
4.000 zł. Dowiedzieć się
Nowa Wilejka, Objazdo-
wa 21—1. 142—1

 

KARTOFLE
DO SADZENIA

różowe, prawdziwe wcte-
sne Amerykany _ (ró-
żówka, flansówka, śpiesz
ka) po 2 zł. pud. Kalwa-
ryjska 52, Saraceński za-
ułek d. Nr. 3 m. 2. 146—2

PIWIARNIA z całkowi-
tem urządzeniem i bilar-

dem, z powodu wyjazdu,

do sprzedania. Zauł. Św.
Michalski 2 158—0

Bo sprzedania
w dobrym punkcie sklep

spożywczy. Adres w A-
dministracji „Dz. Wil”

156—0
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