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największe znaczenie. Dzienniki pod”PRZYGOTOWANIA
kreślają doniosłość decyzji, w myśl

STRESA (Pat). Wszystkie hotele której do Stresy udaje się również
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.), ха tekstem
5%/е drožej. Dla poszukus

feżmtem | w tekście 4-ro czpzalt., za trkstesy
zastrzega sobie przwo zmiany tzrminu druku
przyjmuje zactrzeżsń miejsca.

| Dziś rozpoczyna się konferencja d Stresie.
rza Hitlera, Z mowy tej wynika, że
Anglja nie chce brać na siebie obo-
wiązków i zmierzbć będzie do

konieremcji w Stresie. Dziś wieczo- /są przepełnione. Większość dzienni” stały podsekrelarz stanu Foreign Korzystania słobości innych. Dlatego
nem © godz. 22,30 przybywa z Pary-

ża delegacja trancuska z jeremna Palace".

Flandinem;i Lavalem na 2572Dele- angielska zamówiły apartamenty w wający ustaloną tradycję, że stały

gatom francuskim towarzyszyć bę- | hotelu wysp Borromejskich, gdzie za- podselkretarz stanu, będącyurzędo-

dzie ambasador włoski w Paryżu.|mieszkali również niektórzy czton- wym szefem aparatu Foreign Office,
Gości powita na dworcu Mussolini. kowie delegacji włoskiej.

karzy ulokowała się w hotelu „Regi- Office sir Robert Vansittart, zazna-;
Delegacja francuska i czając, że stanowi to precedens zry-

Wśród nigdy nie opuszcza Londynu w cza-
utro godz. 8, dzie do dyplomatów, którzy mają wziąć u sie służbowej nieobecności ministra

Stresy: sojaMac ask i mini- |dział w konferencji w Stresie, prasa spraw zagranicznych. 2
ster Simon wraz z towarzyszącymi, wymienia ambasadorów włoskich w PARYŻ (Pat). Omawiając polity”
członkami delegacji angielskiej. Z | Londynie i Paryżu, Grandiego i hr. kę międzynarodową w przededniu
Anglikami przyjeżdża ambasador|Custoza, oraz ambasadorów Francjii konłerencji w Sitresie, „Petit Pari-
włoski w Londynie Grandi. Musisoli'
mi powita ich na dworcu. O godz.

10,30 odbędziesię pierwsza  kon-
ferencja trzech premjerów. O godz.
13-ej Mussolini podejmować będzie
członków konferencji śniadaniem.
Wieczorem nie są przewidywane
żadne oficjalne spotkania ani roz-

- MUSSOLINI W. STRESIE,
STRESA AP A o

godz. 12-ej w południe przyleciał z
Sesto Calende 3silnikowym: wodno-
płatowcem Mussolini w. towarzy-
stwie wiceministra propagandy ij
prasyhr.Ciano i wiceministra Su.

znajduje się pałac Borromeo, w któ-
rym,zamieszka Mussolini i w którym
odbywać się będą narady, Na pała”

. wywieszono wielką niebieską chorą"
giew ze złotym znakiem liktorskim.
Chorągiew ta jest godłem: Mussoli-
niego. Stresa ma wygląd świąteczny:
Wszysitkie hotele; położone nad La-
go Maggiore, udekorowane są fła-
gami. Ogrodnicy pośpiesznie: kończą|wypo
prace w i ma -barwnych
skwerach nadbrzeżnych, pokrytych
kwitnącem krzewiem. Nad jeziorem
krążą wodnopłatowce. Wzdłuż brze-
śów jeziora  przeciągają oddziały |
młodzieży: -faszystowskiej,- które
przybyły powitać Mussoliniego. |

DELEGACJE FRANCUSKA I AN-
. > GIELSKA -źWYJECHAŁY:

DO: STRESY. |
PARYŻ: (Pat). Dziś: o godz. 9,30,

rano wyjechali -do Stresy premier.
Flandin i minister Laval wraz z całą,
delegacija francuską. | !

 
- LONDYN (Pat).- Sir-Rabert Van-|

  

  

 

w Stresie.

|elastyczną, Formułka ta pozwala na wysuwa wzmocnienie artykułów 10

Anglii w Rzymie, de Chambrun i sie“ pisze: Istnieje jeden naród, któ-
Drummonda. Przyjazd delegacji fran- ry dążąc usilnie do odzyskania tego
cuskiej spodziewany jest w środęcoutracił wskutek klęski, przygo”
wieczorem, delegacji zaś angielskiej towuje się gorączkowe do wojny.

też inne państwa przeciwstawić mu-
szą w Stresie Anglji stanowczość i
skłonić ją do pozycji bądź pozy-
tywnej bądź negatywnej. Stanow-
czość ta nie oznscza bynajmniej
negatywnego  ustosunkowania się
wobec Niemiec, jednakowoż, jeżeli
zmierżać się ma do -współpracy z
Niemcami, to trzeba zmierzać na-
tychmiast, bez uciekania się de no-
wych konferencyj i sądowań opinij.
Sytuacja jest dojrzała do: rozstrzy-
gnięcia najbardziej zasadniczych
kwesłyj, na którą narody czekają z
największą niecierpliwością: we czwartek o godz. 8-ej rano. „Naležy utrzymać pokój w Europie,

PARYŻ (Pat). Donoszą tu z nie pozostawiając Niemcom żadnych
Rzymu, że oczekiwane jest przyby” złudzeń co do ryzyka, jakie pocią-
cie na konferencję w Stresie 500 śnie dla nich zakłócenie pokoju. Nie-
dziennikarzy. . Korespondenci będą; chaj Mussolini, Mac Donald, Simon,
mieli do rozporządzenia 23 linje tełe-| Flandin i Laval przypomną sobie
tomiczne: Z tego 12 łączyć będą bez-|słowa Nietzchego: „Jedno jest tylko
pośrednio Stresę z Paryżem i Lon-,prawdziwe nieszczęście, to słabość”.Šyša. |  STRESA. (Pat). Turyńska „Stam-

pa" pisze, że mowa ministra Simo-

MOSKWA (Pat). „Prawda“, oma-
wiając perspektywy konferencji w
Stresie, ubolewa, że. już istnieje pro”
jekt. paktu ogólno - europejskiego,
który będzie „próbą zastąpienia
paktów regionalnych, a zwłaszcza.
paktu wschodniego.  „Prawda* do-
chodzi do wniosku, że pakty regjo-
nalne nie będąstanawić głównego te:
matu .obrad .w Stresie Zdaniem
dziennika, zasadnicza kwestja bez-
pieczeństwa zostanie w Stresie wy”

PROJEKT PAKTU na w parlamencie nie wniosła nic
OGÓLNOEUROPEJSKIEGO. nowego do sytuacji, z wyjątkiem
PARYŽ (Pal). „Matia“ podaje| bliższego określenia intency| kancle- łączona.  

 

którymabyćomawiany | Iga „asasy Sa:duż? NiemcyŻdwuch części. Przepisy pierwszej|3 2 Anu,
części mają  podporządkowywać| BERLIN Pat. Niemieckie biuro
wszystkie podpisujące państwa arbi-|informacyjne donosi: „Deutsche Al-
trażowiRady Ligi Narodów. Przepi-|gemeine Zaitung" w artykule in-,
sy drugiej części pozwalają na za-|spirowanym oświadcza, że po stwier-
warcie poszczególnych układów,|dzeniu niecelowości proponowanych
opartych na wzajemnej pomocy, któ-|paktów walka o organizację pokoju
re miałyby znaczenie wówczas, gdy-|najwidoczniej przenosi się znowu
by Rada Ligi nie była zdolna do do Genewy. Jeżeli instytucja ge-

wiedzenia się w sprawie na- |newska chce służyć swemu zada-
pastnika, dając temsamem  pań- niu utrzymania pokoju i pacyfikacji
stwom swobodę działania. [W ra-| narodów, musi być odpowiednio zre-
mach tych będzie się dążyć doza-:| organizowana. Stenowisko to znajdu-
warcia układu między FrarcjąiSo- je nieomał wszędzie uznaniei toe wła-
wietami. O ile chodzi o zasady tego Śnie świadczy o radosnym postępie
układu, Paryż i Moskwa uzgodnią tak, iż można mieć nadzieję, że
swoje stanowisko. Tekst ma być już wyniknie coś nowego w dziele wy-
gotowy, lecz jest on, jak należy się równania stosunków między naro-
domyśleć, ujęty w formułkę dość dami. Podczasgdy prasa francuska

   

 

 
interpretację układu na zasadach po- i 11 paktu Ligi Narodów, prasa an-
wszechnego paktu.. gielska i urzędowe ,Izwiestja“ so-

GŁOSY PRASY
MIĘDZYNARODOWEJ.

LONDYN (Pat). Prasa angielska,

wieckie uważają za nieodzowną dy-
skusję nad art. 19 dotyczącym nie-
dającego się dalej stosować trzkta-
tu. Jeżell przez wszystkie rządy u-

sittart oraz inni członkowie dele- która dotychczas skłonna była ra-|znana została konieczność rozwa-
gacji brytyjskiej wyjechali dzisiaj czej bagatelizować konferencję w żenia całokształtu tych trzech arty-
zrana z Londynu, udając sią do Stre- Stresie, obecnie zmieniła swój po- |kułów, a organizacja trwałego po-
sy. Mac Donald.i Simon:popołudniu.gląd iprzywiązuje do konferencji tejlkoju będzłe zbudowana na tych
wybrali się przez Paryż do Stresy.

"" STANOWISKO FRANCJI
"" WÓBEC KONFERENCJI | |
"PARYŻ (Pat). Rada ministrów.

na posiedzeniu wczorajszejm ustaliła
stanowisko Francji na konferencji w
Stresie oraz zaaprobowa'a tekst me-
morandum francuskiego i projekt re"|
zolucji, który złóżony będzie Radzie
Ligi Narodów w zakończeniu dys-|
kusji nad jednostrontią inicjatywą
Niemiec. Oba te teksty mogą uledz
zmianie w toku konterencji w Stre-|
sie, poniewalż Francja prąśnie, aby.
profekt rezolucji stał się.wspólnym.
projektem Francji, Angli. i Włoch.
Pozatem rada ministrów ustaliła for",
mnułę paktu naddunajskieśo, wpro-
wadzającą definicję o niemieszaniu
się w sprawy wewnętrzne. '

|
i

|

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ODDZIAŁ w WILNIE

ŚNIADECKICH 8

przyjmuje subskrypcję na

35premjedn Pożyczkę Inoestycyjną
w godzinach ed 8 — 181, I 6d 17 — 19 (z wyjątkiem sobót)

50'/, subskrybowanej sumy może być wpłacone obligacjami
3 6'/; Požyczki Narodowej.

_ Reszta subskrypcji może być rozłożona na 10 rat
miesięcznych.

 

wytycznych, to właściwa droga bę-
dzie. znaleziona.
"W ten sposóbjest otwarta

droga do reformy Ligi Narodów
a zobowiążania do wzajemne
pomocy nie stanowiłyby daie

arancji dla status quo. Brytyj-
ski projekt paktu bezpieczeństwa
z wiosny 33 r. zawierał zasgdyzmie-
rzającė do drisiejszego zrozumienia
sytuacji politycznej i wymaga tylko
pewnego uzupełnienia co do art.
19-go paktu Ligi Narodów, aby spro-
stać wymaganiom organizacji poko- _
ju godnej tej nazwy.

Navel $rwecja się zmdf. .
STOKHOLM Pat. Sztaby główne

marynarki 'i lotnictwa: zwróciły: się
do rządu z-wspólnym listem, w któ-
rym wskazują na zmiany jakie za-

Jszły w › międzynarodowej sytuacji
militarnej, domagając się natych-
miastowych zarządzeń w- sprawie-
zakupienia. samolotów bombardu-
jących. . T sp :
W końcu 1933 roku rząd. taką

decyzję. w zaszedzie przyjął, lecz z -
różnych . względów nie został on
wprowadzony.w życie. - | ‹
PB

Uchwały Senatu USA
na wypadek wojny.

WASZYNGTON Pat. Senat u-
'|chwalił projekt. przewidujący . kon-

fiskatę nadmiernych zysków w prze-
myśle wojennym i odrzucił więk-
szością 205 przeciwko 193 popraw-
kę o obowiązkowej służbie wojsko-
wej w razie wojny.
KE A,

"Sowiety. zbližają sie |
`° — @0 Europy,

- РАКУ? Ра!, W ciągu rokų bie-
żącego ma. byč przywrėcona stala
komunikacja morska między porta- 

 

mi francuskimi i Len'ngradem.
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Kwestja obrządku
w akcji misyjnej.
Apostolstwo należy do podsta-|

wowych zadań Kościoła Katolickie: |
go. Apostolstwo Kościoła rozciąga

się względem wszystkich ludzi: za”|

równo tych, którzy nigdy do niego|
nie nałeżeli, jak i tych, którzy, nale"!

żąc doń w iswoim czasie, potem się

odeń odłączyli.
W. dziejach Kościoła spotykamy;

przenajrozmaitsze _ odstępstwa
schizmy, z których odszczepieństwo;
wschodnie i pseudoreformacja pro-
testancka zajmują czołowe miejsce.

Kościół, mimo odszczepieństwa, mi-
gdy nie przestał interesować się
chrześcijańskiemi Kościołami dyssy“|
dentów. Sam fakt, że członkowie
tych Kościołów uznają cześć Chry-
stusa, daje im prawo, mocą którego
możemy ich wważać za „braci od-
dzielonych'. Realizacja słów Chry-
stusa Pana: „Będzie jedna owczarnia
ijeden pasterz”, rekonstytuoja jed-
ności chrześcijańskiej jest "wielkiem
marzeniem od wieków Kościoła Ka-

tolickiego.
Zagadnienie, które interesuje nie-

tylko siery ao ale iświeckie,

‹ to krwestja sposobu przywracania
innowierców do jedności Kościoła
Katolickiego. W danej chwili intere-
suje nas schizma wschodnia. Sposób

nawracania prawosławnych łączy się
z kwestją obrządku: wschodniego
lub łacińskiego.

I tutaj zdanią są podzielone. Jed-
ni uważają, że najlepszem rozwiąza-
niem kwestii
umfi z obrządkiem wschodnim, inni
żądają od nawróconych prawosław”
nych przyjęcia obrządku łacińskiego.

_ Zagadnienie powyższe, rzecz ja-
sna, mw różnych okolicznościach, wa-

i, Prezydent ofiarował

iej jest sprawa dzaj

DZIENNIK WaLLNSKi

Zupełnie bez dotyku rąk
sporządzane są naizdrowsze
Gilzy Prima Aida. — 150 szt. 35 gr.
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Wyjazd ambasadora Laroche'a.
WARSZAWA. (Pat). Prezydent|nistrowie z małżonkami Beck, Ko-

Rzeczypospolitej przyjął dziśogodz.|Ściałkowski i Zawądzki, członkowie
13 ej na pożegnalnej zudjencji am |ambzsady z genersłem d'Arbonneau,
basadora Francji Laroche'a, które|dalej z żonami wiceminister Bob
mu wręczył odznakę OrłaBiel go | kowski, szef sztabu głównego gen.

następnie am-' Gąsiorowski, prezydent miasta Sta-
basadorowi swoją fotografję z włas-,rzyński, dyr. protokułu dypl Romer
noręczną dedykacją. Po posłuchaniu|oraz dyr kantelarji cywilnej prezy
prezydent i pani Mościcka podej-|denta R. P. Swieżewski, zastępca
mowali na zamku ambasadora La-jszefa gabinetu wojsk. mjr dypl.
roche i jego małżonkę śniadaniem,|Krawczyk i wyżsi urzędnicy MSZ
w którem wzięli udział również mi-

Bułgarski minister oświaty w Krakowie.
WARSZAWA (Pat). W godzi” rzystwie ministra Jędrzejewicza i

nach popołudniowych minister Ra- członków poselsiwa bułgarskiego.
dew wy'echał do Krakowa w towa- ь

 

zwartek, 11 kwieinia.

| Tgon prof. A. Glur'ńskiego.
WARSZAWA Pat. D'iś zmarł w

| Warszawie, "przeżywszy lat 69 pro
,fesor doktór Aatoni G'uziński i je
!4еп z najwybitniejszych lekarzy i
juczonych polskich, były profesor
uniwersytetu krakowskiego i lwow

| skiego.
Antoni Gluziński był honorowym

profesorem patologji i terapji szcze
gółowej chorób wewnętrznych unl-
wersytetu warszawskiego. — Był
członkiem czynnym Akademji Umie-
jętności, od:naczony krzyżem ko-
mandorskim, Polonja Restituta i
szeregiem odznaczeń zagranicznych.

| - S. p. prof. dr. Gluziński ogłosił
około 100 prac naukowych, druko-
wanych w języku polskim i nie-
mieckim, był założycielem i reda-
ktorem polskiego archiwum medy-
|cyny wewnętrznej w latach 1923—25.

 
Konwencja francusko-sowiecka.

LONDYN (Pat). Agencja Reute- mowane koła polityczne podają
ra donosi z Paryża: Konwencja fran- szczegóły co do porozumienia fran-
cusko-rosyjska, jak sądzą, przewi“ cusko-sowieckiego, jakie zostało o-
duje ogólne zwrócenie się doRady siągnięte w czasie wczorajszej wie-
Ligi Narodów, celem uzyskania ar ar wizyty ambasadora sowiec-
lecenia o potwiendzeniu i wzmocnie-|
niu art, 10, 16 ; 17 pakitu Ligi Naro-| kiego Potiomikina na Quai d'Orsay.
dów. ‚ : O godz. 11-ej przed południem am-

Oba kraje, donosi dałej agencja, basador sowiecki, kitóry otrzymał
zobowiązują się do przyznania sobie instrukcje swego rządu, udał się na
nawzajem korzyści z tego zalecenia Quai d'Orsay, gdzie odbył półtora-
Rady Ligi Narodów, a talkże stwier”|godzinną konferencję. Wymiana po-

ją, że wzajemne zobowiązania glądów była kontynuowana również
między Frańcją a ZSRR, wynikające ;w czasie prywatnego śniadania, wy"
z art. 16 paktu Ligi, są ustalone.  |danego przez ministra Lavala, w

PARYŻ (Pat). Dobrze poinfor- klttė:em oprócz Potiomkina wzięli

runkach i środowiskach nabiera
specyficznego charakteru i wagi.|
Kwestję. nawracania  prawosław-
nych, na haszych Kresach Wschod'
nich trzeba traktować zupełnie wy*
jątkowo ze względu na fakt, że na.
tych ziemiach srożyło się prześlado-.
wanie rządu rosyjskieśo, który gwał.
tem przepisywał katolików na pra- -
wostawje.

Teza, której tależy bronić i sze”.
rzyć, to teza, że od mawróconych
prawosławnych należy żądać przy”.
jęcia obrządku łacińskieśo. Na obro-
nę powyższej tezy składają się nastę
puiące dowody: historyczny, psycho- ,
logiczny, polityczny i praktyczny. |
„Dowód Historyczny. Pra"; ‚

wosławni, których najłatwiej da się, ją
przeciągnąć na łong Kościoła kato",
lickieśo, to prawosławni, których,
rodziców; albo ich samych rząd ro-
syjski gwałtem przepisał na prawo-|
sławie. Praca misyjna w danym wy”
padku poleśa na przywróceniu sta-
tus quo, jest to praca nad usunię-|

ciem komsekwencji naszych państw,
narodowych. Jedynie tylko obrzą-,
dek łaciński czyni zadość sprawied" .
łiwości historycznej, usuwając ślady,
nietylko narzuconej wiary, ale i ru-
syfikacji. | -

: Kiedy w r. 1905 wyszedł ukaz to-

  

skową w Paryżu, której 1750 wychowanków

lerancyjny cara Mikołaja II, prawo” sławnej, zanosząc tam jednocześnie.
sławna ludność kresowa, którą skromne swoje ofiary. Podobnie pra-
ówałtem trzymano w więzach pra” wosławna ludność kresowa bierze
wosławia, wiracafac masowo na łono: chętnie udziałw większych świętach
Kościoła katolickieśo, samorzutnie , katolickich, jak Boże Narodzenie i
przyjmowała obrządek łaciński. Wielkanoc. i
Dowód psychologiczny. Ogromną rolę w nawracaniu gra

Ludność prawosławna na Kresach, dobry przykład dany ze strony oto”
jest ciemna. Nie zna zasad ani swej czenia. Przylkład ten daje ludność
wiary prawosławnej, ani tembardziej katolicka w obrządku , łacińskim.
wiarykatolickiej. Obrzadek wscohd- | Ludność katolicka uświadamiać mo-
ni zamiast pożytku może przynieść że prawosławnych w zasadach wia-
dia sprawy katolickie 'tyllko szkodę, Ly katolickiej jedynie w obrządku
gdyż uświadomi ludność kresowa w łacińskim, gdyż innego nie zna.
obrządku zbliżonym pod wzólędem , Zresztą sama psychologia nawróce”
formy do prawosławneśo. Obrządek; nia wymaga radykalnej zmiany. ob-
łaciński, śmiem twierdzić, dla ciem- rzadku. Przyjęcie obrządku laciū-
mef i prostej ludności kresowei jest;skiego daje katolikom gwarancję
łatwiejszy od zrozumienia od obrząd|prawdziwego, rzeczywistego, a nie
ku wischodnieśo. Ludność kresowa, | urojonego i fikcyjnego nawrócenia.
zarówino potomkowie byłych kato" Dowód polityczny, Obrzą”
lików, fak i czysto prawosławna wy*| dek wschodni łączy się mw dzisiej-
soko ceni obrzadek łaciński i chęt-|szym stanie z podtrzymaniem języ-
nie w nabożeństwach katolickich ika białoruskiego, lub rosyjskiego.
bierze udział, zwłaszcza w t. zw. fe-|Ruch białoruski na Kresach nie jest
stach. Wszak do Oborka na fest św.|jeszcze uświadomiony i powszechny.
Rocha od niepamiętnych czasów dą” | Wprowadzanie na Kresy obrządku
ży niezmierną ilość ludności prawo-wschodniego równać się będzie w

 

  

 

Legja Honorowa dla szkoływojskowej.

Prezydent Republiki Francuskiej udekorował krzyżem Legii Honorowej szkolę woj-

brało udział w wojnie światowej, a 350

padło na polu bitwy. ; E a

DEDEPS O IAGTR 3 zobowiązań, zaciaśniętych wzgle-
wielu wypadkach | rozmyslnemu

;wspieraniu ruchu białoruskiego. W
każdym razie nie można powiedzieć,
jaby obrządek wschodni przyczyniał
się dg połonizacji Kresów. O ile
władze rządowe zechcą popierać w
mniejszy lub większy sposób akcję
misyjną na Kresach, wychodząc ze
swej racji politycznej, na'prawdopo
dobniej uwzględnią nawracanie w
obrządku łacińskim.
Na podtrzymanie tezy stosowania

obrządku łacińskiego przy nawraca-|
niu prawosławnych na Kresach moż-
na podać jeszcze jeden dowód: życio-
wy, praktyczny,

Praktyka życiowa wikazuje, że
bynariminiej nie jest trudniej nawwa*
cać prawosławnych na obrzade!
ciński, niż wschodni, Raczej odwrot
nie

są jalsne.i proste: trzeba popierać na
Kresach akcję misviną, prowadzoną
w obrządku łacińskim; wymaga teśo
zarówno dobro Kościoła katolickie-
60, jak i polska racja stanu.

X. Tadeusz Sieczka.

Wnioski z powyższych wywodów ,

udział minister Titulescu, posłowie
państw M. Ententy i porozumienia
bałkańskiego. Rezultaty tych roz-
mów okazały się dostatecznie po-
myślne tak, że Potiomkin w godzi-
nąch popołudniowych rozmówił się
-z Mloskwą i wieczorem przyniósł
Lavalowi 'telegram od komisarza Li-
twinowa. Telegram ten zatwiendził
pewnego rodzaju gentleman agre"
ement między dwoma rządami co
do celu podróży ministra Lavala do
Moskwy, która odbędzie się 23 bm.
W ten sposób propozycja francuska,
dotycząca projektu konwencji, zo-

"stała przyjęta przez kierowników
polityki sowieckiej. Pozostają jed-
nak do uregulowania formuły tech-
niczne, które stanowić będą przed-
miot rozmów. Lavala z Litwinowem
w czasie sesji Rady Ligi Narodów w
Genewie. Sam schemat, co do któ”
rego zostały osiągnięte porozumie-
nie, jest dość skopmlikowany. Skła-
"da się on jedytie z części ogólnej,
która służy za podstawę do bardziej
szczegółowej konwencji. — Ртгейе-
rg cirodzt"o zwrócenie się

„do Rady Ligi Narodów o wypowie”
rdzenie się w drodze zaleceń za po*
'nownem potwierdzeniem i wzmo-
"enieniem artykułów 10, 16 i 17 pro-
|tokułu dodatkowego. Tekst, doty-
|czący specjalnie Francji i ZSRR,
(składa się z trzech artykułów. W
| artykule pierwszym oba kraje zobo”
(wiązują się do wzajemnego przy”
'zmania sobie korzystania z tego za-
lecenia Rady. Artykuł drugi regu-
luke zagadnienie przewidziane w $ 7
art. 15-60 protokułu dodatkowego,
a mianowicie prawo do działania w
razie, śdylby nie mogło dojść do je”

j dnomyślnej zgody wszystkich człon-
(ków Rady Ligi Artykuł 3-ci doty-
czy $ 2-go ant. 16-$0, mówiącego o
zwróceniu się Rady do członków

„Ligi o zapewnienie siłami lądowemi,
morskiemi i lotniczemi poszanowa-

dem Ligi Narodów. Takie są podsta-
wy prawne konwencji francusko-
rosyjskiej, Pozostają jeszcze do spre-
cyzowania w niektórych punktach
pewne szczegóły, Wychodząca z za-
leceń Rady Ligi Narodów podstawa
prawna tej konwencji jest w całości
zawarta w ramach zobowiązań, wy-
„nikałących z protokołu dodatkowe-
„60 i oczywiście jest otwarta dla
wiszystikich państw, gdyż jest ona

"przewidziana jedvnie w braku zbio”
roweśo maktu wEuropie wschodniej.

PARYŻ (Pat). W kompetentnych
„kołach politycznych utrzvmuwie się -
„przekonanie, że prawdopodobnie таг
jwarcie układu francusko - sowiec-
„kiego pociaćnie za sobą podpisanie
identycznej konwencji między Cze-

„ ołowecia a ZSRR.

= o wa
 

Przy braku apetytu, kwaśnem odbija-
niu się, zepsutym żoładku, wadliwem tra-
wieniu,. obstrukcji. wzdeciu kiszek, zaburze-
niach przemiany materii, pokrzywce i ewę-
„dzeniu skóry naturalna woda gorzka
;,Franciszka-Józeła usuwa z organizmu sub-
;stamcje gnilne, zatruwające oróanizm,
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indyjscy adjutanci króla angielskiego.
  “a

p
 |

j gust Hlond jest od dwóch tygodni która nie
''obłożnie chory. Ostatnio po chwilo-

WILENSKI

Choroba ks. kardynała Prymasa.
JEm. Ks. Kardynał Prymas Au-

wej poprawie zaznaczyła się w sła-

nie jego zdrowia mała... komplikacza,
pozwala mu opuszczać

łóżka. (Kap.)

Skutki dewaluacji franka belgijskiego.
HAGA (Pat). Z dniem 9. IV. sto-

pa dyskontowa Banku Niderlandz-
kiego podiwyższona została z 3!/e
proc. do 4!/2 proc.

BRUKSELA (Pat). Przypływ ka-
pitałów i złota do Belgji przekroczył
do chwili obecnej od czasu przepro-
wadzenia dewaluacji 2.000.000.000

,łńs. belgijskich. Suma ta odpowiada

Spadek bezrobocia w Niemczech.

BERLIN Pat. — Według sprawo-

mniej więcej kwocie odpływu złota i
kapitałów z Belgji w okresie od po-
czątku stycznia do chwili dewalu-

'acji. Ostatni bilans belgijskiego Ban-
ku Narodowego wykazał bardzo po-
ważny wzrost pokrycia złotem, mia-
nowicie$ 56,73 proc, do 63,67 proc.
Konwencja `

z Saarą wynosi 2,400,000, czyli o
zdania urzędów pośrednictwa pracy 415,000 mniej niż wlutym. Z tego
ilość bezrobotnych zatrudnionych na zagłębie Sasry przypada 527.00
lw marcu w całej Rzeszy łącznie «s, . ;

       

Tajna policja niemiecka.

Niemiecka prasa emigracyjna rozpi- ficzna w Niemczech.
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 Do Londynu przybyli czterej oficerowie armji indyjskiej celem pełnienia przy królu

roli honorowych adjutantów podczas uroczystości jubileuszowych. Zagraniczna

 

stra skarbu do S„yraw 3 proc. premj.
poż. inwest. otrzymuje od placówek
subskrybcyinych z całego kraju de-
pesze z wiadomośćismi o pomyśl-
nym przebiegu subskrybcji pożycz-
ki. Jeszcze przed pierwszym dniem
subskrybcji, t. j. 10 kwietnia,

WARSZAWA (Pat). 10 b. m roz-
poczęła się oficjalnie w całym kra-
ju subskrybcja 3 proc. premjowej
pożyczki inwestycyjnej. Pierwsze re-
alacje zarówno z terenu Warszawy
jak i prowincji świadczą o bardzo
wielkieńf zainteresowaniu społeczeń-
stwa pożyczką inwestycyjną. W wie-
lu placėwkach  subs+rybcyjnych
stwierdzono już w tak krótkim cza-
sie nadspodziewanie wielki napiyw
subskrybentów. M. in. duży ruch
subskrybentów zaobserwowano w
PKO. w Warszawie. Delegat mini-

instytucje i osoby. W gotówce sub-
skrybowali Bank Polski 5,000,000 zł.,
BGK 2,500,0001,KKO. w Warsza-
wie 500,000 zi, KKO. pow. warszaw-
skiego lącznie z wplatą obligacjami
pożyczki narodowej 250,000 zł. 

 

Wyniki wykerow do parlamentu węgierskiego
BUDAPESZT (Pat). Nie uwzglę-| drobnych rolników 24, bezparytjni

dniając głosowania dodatkowego w|12, partja chrześcijańsko-gospodar-
jednym z okręgów wyborczych, któ-|cza Wolffa 14, socjaldemokraci 11,
re odbędzie się jutro i rozstrzygnie o| opozycja liberalna 6, „pokolenie re-
jednym mandacie, wyniki wyborów|fonm' 2, narodowi socjaliści 2, legi-
do parlamentu przedstawie: się na-| tymiści.2,opazycja demokratyczna 1,
stępująco: Na 244 mandatów: stron-|opozycja narodowo*rolnicza 1, naro-
nictwo rządowe uzyskało 168, pastja dowo radykalni 1.

Ludendorff dziękuje Kitlerowi.
BERLIN (Pat). Generał Luden- wielką radością oglądał u siebie,

dorii, który obchodził wczoraj 70-tą przedstawicieli  miemieckiej siły
rocznicę urodzin,
kanclerza Hitlera telegram, w któ dej anmji, w kitórej dzięki kanclerzo-
rym dziękuje za przysłanie mu ży- wi Hitlerowi przywrócona została
czeń. Ludendorff oświadczył, że z obowiązkowa służba wojskowa.

zgło:|
siiy swój udział w subskrybcji różne|

wystosował do zbrojnejikompanję honorową mło-'

kres działania jest wprost olbrzymi.
Wiederiski „Der Morgen“ donosi,

że „Gestapo' śledzi wszystkie wy-
padki. polityczne, zwalcza ruch
przeciwpaństwowy, dozoruje służbę
informacyjną, tudzież działalność
cudzoziemców, w końcu cały ruch
graniczny, Podczas gdy szefem Ge”
stapo jest Himler, zastępcą jego He-
drich, to na czele wojskowej służby
informacyjnej stoi szef biura  szpie”
gowskiego z czasów wojny  świato-
wej, płk. Nicolay.

Ekspozytury Gestapo mają pra-
wo przeprowadzania rewizyj domo-
wych i dokonywania aresztowań,
oraż tralktowania więźniów wedle
własnej decyzji. Gestapo ma rów-
mież prawo domagania się asysty
wojskowej. Każdy członek Gestapo
ma prawo zaangażowania współpra*
cownika, kltėry często nie wie zupeł-
nie dla kogo pracuje. —

Jest to służba czysto informacyj-
ną do dyspozycji której stoi bezpłat
nie cała sieć telefoniczna i telegra-

Suki rEA.jsuje się ositatnio wiele na temat or” apZW:jest
gi ganizacji tajnej niemieckiej policji w biurach oddzielonych o ego

ubs й bcja pożyczki inwe ycyjnej. państwowej „Gestapo'”, której za- poselstwa niemieck. pod plaszczy-
kiem jakiegoś przedsiębiorstwa hań-
dlowego, podczas gdy przydzielony.
do podstaw kierownik tej ekspozy”
tury Gestapo znajduje się pod ochro-
ną eksterytorjalności  dyplomatycz-
nej. _

Przy kałżdej placówce Gestapo
pełni służbę technik i. telegrafista.
Pozatem placówika Gestapo posiada
specjalny aparat odbiorczy i nadaw-
czy radjowy. Umieszczonyw budyn-
ku poselstwa fonograf umożliwia
podsłuchiwanie wszelkich rozmów i
utrwalenia ich na płytach gramofono
wych. Do dyspozycji członków Ge-
stapo znajduje się również fryzjer te-
atralny, charakteryzujący danego
agenta według potrzeby.

Organem egzekutywy Gestapo są
grupy złożone z 4 do 5 ludzi, w tem
również i kobiet których zadaniem
jest wykonywanie wyroków śmierci,
lub uprowadzanie emigrantów  poli-
tycznych w głąb Niemiec, jak to
miało miejsce ostatnio z dziennika-
rzem Jacobem z Szwajcarji,

Aresztowbnia we Francji.
PARYŻ (Pat), Prasa obszernie o-

mawia. sprawę aresztowania nieja-
kiego Edwarda Bernhubera, Niemca,
oskarżonego o uprawianie szpiego-

streszczonego zeznania, jalkie napisał
własnoręcznie Bernhuber, potwier-
dzono tożsamość jego pnsma z pi-'
smem, jakiem był napisany kwestjo-

Slub premjera
: „BERLIN (Pat). Stolica Niemiec
stała dziś pod znakiem wielkich uro-
czystości z okazji zaślubin premjera
pruskiego generała Goeringa z aktor-
ką teatrów państwowych Emmą
Sonnematn. Rano przed willą Goe-
ringa orikiestra wojskowa, złożona z
200 ludzi, urządziła koncert. Ulice,
któremi przejeżdżał orszak weselny,
zamiknął podwójny szpaler, złożony z
38,000 członków sztunmóweki in-
nych onganizacyj Przed ratuszem
stali halabardnicy w staroświeckich

Zajścia antysemickie w Bukareszcie. | +.

Prus Goeringa.
strojach. Ślubu cywilnego .udzielił
nądburmistrz Berlina dr. Sahm, a
świadkami byli kanclerz Hitler i mi”
nister Kerl, przyjaciel Goeringa. W
tumie związek pobłogosławił e'wan-
gelicki biskup Rzeszy Mueller, O-
becni byli członkowie korpusu dy-
plomatycznego, generalicja nowej i
starej armji z jarszałkiem
Mackensenem. W godzinach popo”
łudniowych krążyły nad miastem
kilkanaście eskadr samolotowych.

5£ BUKARESZT. (Pet). Wskutek zajść ;ostatnich dniach. Zemknięto rów-
antysemickich, jakie w ostatnich
dniach się wyderzyły na terenie u-
niwersytetu, rada uniwersytecka za-
wies'ła wykłady do dnia 20 kwietnia.

BUKARESZT. (Pat). Senat uni-
wersytetu postanowił zawiesić wy-
kłady, by przeszkodzić powtórzeniu
się incydentów, do jakich doszło w

Zaburzenia
Zaburzenia w Chinach.
SZANGHAJ (Pat). Chiński dzien-

nik „Szin-Pao' donosi o poważnych
zaburzeniach w północnych Chinach.|

>
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nież świetlice studentow, nie wy:
znaczejąc daty ponownego otwar-
cia. Komitet stowarzyszenis studen-
tów ogłzsza rezolucję, w której na-
wolu'e członków stowarzyszenia, aby
unikali udziału w incydentach ulicz-
nych, które przypisują prowokacji
zewnętrznej.

w Chinach.
opór urzędnikom. Przeciwko

zbuntowanym wysłano oddziały po”
licji i wojska. :
Na powagę sytuacji wskazuje fakt

stwa. Dzienniki twierdzą, že w tyim nanjusz. Obciążają Bernhubera ze-
„wypadku władze policyjne ujęły w znania niejakiego Avronsarta, które”
'swe ręce jednego z najbardziej czyn” | mu Bernhuber doręczył ten kwestjo-
nych asów wywiadu niemieckiego narjusz, celem uzyskania odpowie-
we Francji. Władze bezpieczeństwa dzi, jak również większą sumę pie-
mają kwesitjonarjusz zawierający py-, niędzy. Władze bezpieczeństwa pro”
tania opracowane przez Bernhubera. wadzą dalsze dochodzenia w Paryżu
(Pytania te dotyczą przedewszyst-,i okolicy, przeważnie wśród nie-
kiem działalności francuskiego szta- ,mieckich emigrantów politycznych.
bu generalnego zarówno w kraju jak| 3

EE Ujęcie szpiega1 zagranicą, dalej dotyczą różnych

zewowańzanichwPoryżujak 6 Miemieckiego w Paryżu
PARYŻ Pat. „Le Matin* donosi

przeprowadzanych w Paryżu jak ró-,
wnież traktatów zawartych między |
Francją, Anglją i Włochami. W, cza” o aresztowaniu w Paryżu szpiega
sie badania przez ,„Suretć Generale" niemieckiego nazwiskiem Hubert.

Таа о. tości МЫ у
2 lata więzienia. ке

WARSZAWA Pat. W sądzie okrę

 

Urzędowe stwierdzenie Sa-
mobėjstwa emigrantek :nie-

mieckich.
LONDYN (Pat). Dochodzenie w

Buna grant austraiSoviet

sprawie tajemniczej šmierci dwuch
emigrantek niemieckich Fabian i
Wurm, prowedzone przez włedze
śledcze wraz z  lekarzami-rzeczo:
znawcami sądowemi, zakończyło się
orzeczeniem, że popełniły one sa-
mobójztwow chwili aberacji umy-
słowej.  
WEDEN Pat. „Die Politische Ko-|

respondenz* donosi z Charkowa,'

gowym toczył się proces w sprawie
głośnego przed pół rokiem zabėj-
stwa z litości popełnionago przez
Aleksandra Woickiego na osobie
ciotecznej siostrzenicy Marji Łobo-
dowskiej. Po dwudniowej rozprawie
dziś zapadł wyrok skazujący Ale-
ksandra Woickiego na dwa lata-
więzienia.

Rozstrzelanie
spekulanta.

Bezpośrednią przyczyną tych zabu”| wysłania artylerji przeciwiko zbunto-
rzeń jest wprowadzenie „monopolu | wanym. W wieluwsiach doszło już
solnego, co wywołało duże wrzenie do starć między chłopami a woj"
wśród wieśniaków chińskich. W. pro”  skiem rządowem. Po obu stronach
ways ed sw z 13okręgów sąRoa i age W okręgach obję-
wystąpili wspólnie przeciwiko wpro- ty: buntem: oszono stan 'wo-

tres monopolu, stawiając zbroj- jenny,

 że w końcu marca emigranci au-|
/strjaccy osadzeni w obozach zbun: _MOSKWA (Pat). W! Moskwie u-
towali się i zaatakowali straż obozu. jawniono organizację spekulującą na
W następstwie czego 140 emigran- mące kradzionej w składach pań-
'tów zostało aresztowanych. O losie stwowych. Przewódcę rozstrzelano,
jarasztowanych brak jakichkolwiek a pozostałych 8 uczestników skaza-
f wiadomości. ną od 5—16 lat więzienia. “ °°
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Nowy statek
polskiej marynarki wojennej.

WARSZAWA Pat. W stoczni mo-.
dlińskiej państwowych zakładów in-
żynierji odbyła się dnia 10-4 uro-
czystość spuszczenia na wodę wy-
budowanego dla marynarki wojen-
nej traulera, któremu po pošwię-
ceniu przez miejscowego probo-

lszcza nadano imię „Czajka“. Jest
on ostatnim wyrazem techniki w
budownictwie okrętów wojennych.
įMa dwa siłaiki spalinowe, 42 m.
długości 5 i pół m. szerokości oraz i
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11,7 m. zanurzenia. Budowa została
iwykonana niemal całkowicie w
kraju.

| „Agultanji“ grozi niebezpie-
2czeūstwo.

LONDYN Pat. — Parowiec trans-

na ławicę piaskową przy wejściu
do portu w Southampton. 9 holo-
;wników udało się na pomoc.

|

|
iwyjaśnionych przyczyn  wytuchy,
fktóre spowodowały wielki pożar.

Wybuch nafty w Ramnnji,
BUKARESZT Pat. — W Ploesti,

w rafinerji naftowej, nastąpiły z nie-

16 olbrzymich zbiorników  nafty
eksplodowało, jeden po drugim.
Straż ogniowa z trudnością, po dłu-
gich wysiłkach opanowała pożar.
Inżynier i trzech robotników jest
ciężko poparzonych. Straty sięgają
kilkudziesięciu miljonów le

Stolica się porządkuje. . Gospodarcze poglądy Legjonu Młodych.
Sezon budowlany w Warszawie wy gmach architekionicznie dostoso- W. związku z rozpisaniem po“

będzie w tym roku bardzo ożywiony, wany do tej części plącu. życzki wewnętrznej obwieszcza Le-
przyczem obejmie on nietylko przed Z innych budowli wymienić nale- gjion Młodych w piśmie swem „Pań-
mieścia i nowe dzielnice, ale rów- ży przedewszystkiem rozbudowę stwo Pracy' (nr. 13), jakie są jego

nież i śródmieście. A więc przede gmachu Baniku Gospodarstwa Kra- poglądy gospodarcze:
wszystkiem miasto budować będzie jowego, który po zburzeniu 2-piętro'

w dalszym ciągu szkoły i wykańczać wego domu kolejowego, rozbudowa” „Jeśli chodzi o stanowisko L. M. w

$machy szkolne już zapoczątkowa- ny będzie aż do ulicy Brackiej. Znik- sprawie polityki gospodarczej, było ono i

me, oraz budowle, które rozpoczął hąć ma również brzydki gmach Mi- jest jasne i wyraźne. Byliśmy stale tego

budować dawny zarząd miejski, jak nisterstwa Komunikacji na rogu No' zdania, że nie możemy temi lub innemi spo-

mp. gmach szpitala Przemienienia wego Światu i alei Jerozolimskich, a sobami zacieśniać życia, a nie możemy ob-
Pańskiego przy ul. Florjańskiej na na to miejsce powstanie inny, wielki niżać stopy życiowej, że nie możemy

Pradze. Ukończony będzie gmach śmach rządowy. zmniejszać dochodu obywateli i społeczeń-

wojskowego funduszu  kwaterusko- : ‘

wego. Jeżeli chodzi o śródmieście, : z 3

A anas makk 1OÓWĘ przepisy Eiinajų obywatelstwa
kowanie wjazdu z placu Trzech

ijs z aa—— 7 BERLIN (Pat). Niemieckie biuro rok w kraju kłajpedzkim, urzędnicy

bodnie 2-piętrowią Hkodapk EPOKA OR a nba pre siekia
dzie o kilkapięter. Fronton tegoB ZEE Kłajpedy z chwilą objęcia funkcyj w

LE OKE nowe rożporządzenie o obywatel- kraju kłajpedzkim. Liczą się z tem
miu architektektonicznie dostosowa*| stwię kraju kłajpedzkiego. Wedle, że na moc h kio, '

. т : ; L gi . +Ž ocy nowych przepisėw przy

m,bydziedo Gimus,im,Kilo ty przepisów Ва чеча ее йе ой & оК byradake, gronie mlicz Wtea sposób obywatelstwa wystarczy mieszkać kłajpedzikich Litwinów.

utworzy się niejako brama wjazdo- i ® еK Si kłóra  permekt,| Prasa litewska © wyroku Kłajpedzkim.
wicznie będzie robiła dobre wraże- | Litewska opinja publiczna z wiel: przez cały czas był w Rzymie a pu“
е „ką uwagą šledzi głosy zagranicy o czystów wspierał tylko ideowo. Był

Idąc dalej alejami Ujazdowskiemi wyroku w procesie kłajpedzikim, podejrzanyi zapewne pracował prze
dojdziemy do t. zw. Łobzowianki. , przedewsżystkiem zaś głosy nie- ciw rządowi, zapewne dążył do
Ten plac — zawźlidroga będzie ną- , mieckie. Prasa litewska wskazuje współpracy z hakenkreuzłerami, ale,
reszcie doprowadzony do porządku 2а to, jakwielki wpływ wywiera do- zdaniem prasy litewskiej nie dowie-
i z placu tego utworzony będzie wi”: tąd na świecie niemiecka służba in- dzionó mu, że chciał przyłączyć Au-
dok na plac Ujazdowski, w którym tormacyjna i propaganda nawet na strję do Niemiec. W Kłłajpedzie sy-
mieści się szpital. Również projek- państwa, które nie należą do obozu tuacja była gorsza a skazani świado”
towane jest zburzenie t. zw. „Karcz- niemieckiego i wcale z Niemcami mie pracowali dla Rzeszy. Jeśli
my na. rozdrożu”, znajdującej się 1° sympatyzują. |się twierdzi, że wyrok w Kownie

przy zbiegu alei Ujazdowskiej i Ko- Cała prasa btewska uważa wy” | Skierowany jest przeciw Niemcom

szykowej. Na miejscu tem wzniesio- rok za surowy, ale sprawiedliwy. W Kłajpedzie, to — jak twierdzi pra-
my będzie gmach monumentalny. Wskazuje się na to, że sądzeni byłi Sa litewska, — jest to mylae rozu-

Jeżeli chodzi o ulicę Marszałkow” mordercami, którzy popełnili zbrod- mowanie, bowiem wyrok skierowa-
kowską, to przedewszystkiem na- nię morderstwa podczas stanu wy- TY jest tylko przeciw żywiołom anty”

stąpić ma jej uporządkowanie, na jątkowego. Niektóre pisma nie wa- państwowym,
odcinku od Królewskiej do alei Je- hają się nawet porównywać procesu Polemika między prasą niemiec”
rozolimiskiej, Znikną przedewszyst- litewskiego z dniem 30 czerwca ką a litewską jest walką dwóch sta-
ciem maeł narożne domiki na rośu 1934 w Niemczech, gdzie buntowni*, rowisk, która ma o tyle wielkie

Świętokrzyskiej, gdzie wybuduje cy w szeregach hakenkreuzlerów Znaczenie, że w maju odbywać się
gmach P. K. O., na rogu Złotej znik- straceni zostali nawet bez wyroku, będzie proces przed sądem kasacyj-

mie dom, w którym mieści się re” Proces kowieński trwał trzy mie- tym, a wyrok do tego czasu nie na-
stauracja Bukieta, a na to miejsce siące i odbywał się publicznie, sąd bywa mocy prawa. Wedługustaw li-
powstanie duży dom czynszowy, miał przed sobą nawet urzędowe do- tewskich najwyższy trybunał może
wybudowany kosztem jednego z to” kumenty, które wykazywały, co odwołanie albo odrzucić ałbo prze-
warzystw asekuracyjnych włoskich. przeciw Litwie przygotowano i do kazać skargę do ponownego rozpa-
Również na rogu ulicy Widok znie' czego cała ta niebezpieczna historja trywania przed innym sądem: wo:
siona będzie drewniana budka i po- doprowadzić mogła. Obrońcy o-|skowym. (Centropress).
wstanie duży dom czynszowy. "skaržonych korzystali z wszelkiej|

stwa, bo nię stać nas na to...

Dalsze pożyczki wewnętrzne, pomija-

jąc już fakt, że przyczyniałyby siędozmniej
szenia spożycia, a więc ujemnie wpływała-
by na rynek, będą coraz trudniejsze @0 о-

siągnięcia w obecnej formie, Kapitałów,

które leżą bezczynnie, a które całkowicie

byłyby temi nowemi środkami obrotu, nie

wydobędą. A zatem? A zatem pozostaje
jeszcze jedna możliwość, do której wcze-

śniej lub później musi dojść, mianowicię e-

mitowanie na ten cel pewnej ilości spe-

cjalnych bonów...

Bezwzględnie do "przeprowadzenia  ta-

kiej akcji ożywienia życia gospodarczego

przy pomocy inwestycyj koniecznem jest,

aby była ona całkowicie skoncentrowana w
rękach państwa. Ale do tego przeciež i

tak zmierzamy, siłą konieczności — Зебеа
śmielszy krok naprzód może znakomicie

sytuację wyjaśnić”.

Jednem słowem, oszczędzać nie
możemy, bo... nie stać nas na io,
więc trzeba wydobywać pieniądze,
pieniądze i pieniądze, choćby drogą
inflacji, przez puszczanie papierków
pieniężnych, a wszystko będzie do-
brze, byle w drodze upaństwowienia
gospodarstwa. '

Pogląd ten znakomicie się zga”
dza z główną dotychczasową '$ospo-
darczo-polityczną myślą przewodnią
Legjonu Młodych w prostszem uję“
ciu: chcesz mieć posadę, wstępuj do
Legjonu Młodych. Im więcej wydo”
będzie się pieniędzy, a zarazem im
szerzej pańtswo położy rękę na žy-
ciu gospodarczem, tem więcej będzie
tych posad dla Legionu Młodych, za-
czynając od sekwestratorów i zbie
raczy pożyczki. Ci wiedzą, czegą

, chcą. :

Obóz koncentracyjny
w Hosandji.

AMSTERDAM Pat. W forcie
Ronswyk, na południe od Utrechtu,
utworzono obóz koncentracyjny dla
uciążliwych cudzoziemców. Wczoraj
osadzono tam, jako pierwszych in-
ternowanych, 7 komunistów uchodź-
ców z Niemiec.

 

 

Na Nov Si Pisai ЛЙ „ Niezwykty raid narciarski.
zniesienie kilku małych domków i ciwnicy wyroku. Prasa kowieńska -
wybudowanie na to miejsce $ma- zaznacza, że proces kowieński po- ARCHANGIELSK (Pat). Warus-
chėw kilkupietrowych. Na Saskiej równać można nietylko z krwawemi ki biegu narciarskiego przez górzy-
Kępie ma być wzniesiony moaumen wypadkami niemieckiemi z dnia 30 ste tereny na odcinku trasy pomię-
talny gmach Muzeum Pmemysłu i czerwca 1934, Pouczające jest i po- dzy Bajkałem a Leną były niezwykle
Techniki. Na placu Trzech Krzyży równanie z wyrokiem na Rintelena, ciężkie. Narciarze byli zmuszeni
ulegnie lilkwidacji targowisko i w W. tem porównaniu wyrok kowień- mieiednokrotnie postrwać się po Zu”

ina przestrzemod 100—200km.żywej
(duszy ludzkiej, Przebyli oni prze”
,strzeń 400(km. przez okolice zupeł-
| ме miezamieszkałe. Poza kręgiem
 pólarmym pomiędzy ujściem Jeniseju
i Obi narciarze musieli obozować

fem miejscu stanie duży kilkopiętro ski nie jest zbyt surowy. Rintelen pełnych beżdrożach, nie spotykającpod gołem niebem.
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Oddajmy cześć
bohaterom! |

Wobec zbliżającej się rocznicy
oswobodzenia Wilna nieodzownem
jest przypomnienie nazwisk i odtwo-
czenie postaci duchowych tych ci-
chych a często nieznanych bohate-
cek, które życiem swem przyczyniły
się, a krwią przypieczętowały doku-
menty, stwierdzające niepodległość
naszego Narodu. O jednej z nich
<chcemy właśnie opowiedzieć. |

Jadwiga Tejszerska, urodzona w
1. 1899 — zmarła w 1920, Wilnianka,
zamęczoną w czasie najazdu bolsze-
wików. Zamało się wie o takich о-
fiarach nie mających „grobu niezna-
nego żołnierza. Należy przypominać
społeczeństwu, jakie duchowe skar*
by złożyło na okup wolności Polski.

P. Ewa Makowska-Gulbinowa na
pisala žyciorys panny Tejszenskiej, i
stamtąd czerpiemy szczegóły o życiu
i śmierci tego bohaterskiego dziew-
częcia,

Już w szkole żyła wiarą w przy”
szłą niepodległą Polskęiw tym du-
<chu pisała małe utwory dramałtycz-
ne, grając w nich sama niektóre role.

W. r. 1915, gdy Niemcy zajęli Wil.
no wjesieni— iła na wsiizo”
stała odciętą od domu i matki. Wła-
snym: pomysłem dostała się do
Mińska Litewskiego, i tam z trudem,
© chłodzie i głodzie skończyła 8-mą
klasę gimnazjalną.

Mińsk w. tym czasie przechodził
tragizm zmieniania władców  pań-
stwowych. Po rewolucji rosyjskiej
zajęli miasto bolszewicy w r. 1917.

Niemcy wyparli ich w r. 1918 —
i przez 9 miesięcy władali miastem.
W grudniu tegoż roku, bolszewi-

cy znowu opanowali Mińsk, Drużyny
harcerskie, do których należała pan'
na Jadwiga Tejszenska, zwana popu-
larnie Dziunią musiały być rozwią-
zane. Starsze dziewczęta . wstąpiły,
ało polskiej organizacji wojskowej
{Р. O. W.) rozwijającej się tajnie na
ziemiach objętych przez wrogów.
Oddział żeński w Mińsku liczył 20
osób pod dowództwem Dziuni Tej-
szerskiej. Służba peowianelk polega-
ła na wywiadach o armji bolszewie”
kiej, na przenoszeniu rozkazów,
przechowywaniu broni i dostawianiu
materjałów wybuchowych  oddzia-
łom dywersyjnym kryjącym się w
łasach. — Peowianki podtrzymywa-
ły łączność z innami placówkami na
limi Mińsk — Moskwa — Kijów i
głównem dowództwem w Warsza-!
wie, podlegając komendaztowi M.|
Stefanowskiemu.

Dziunia odznaczała się zawsze
©dwaśą posuniętą do szaleństwa.
„W biały dzień, wraz z drugą harcer-
*а Muszką Konopacką, uprowadziła|
wykradając ze szpitała trzech jeń-!
<ów polaków skazanych na śmierć.
uprzedno przebrawszy ich w- płasz-
cze i czapki bolszewickie. W: rewi-,
zjach nocnych potrafiła przez okno u-
ciec, i wleźć na drzewo, po dachu
sąsiedniego domu, zemknąć bez šia:|
du z ważnemi poleconemi sobie pa-
pierami.

Oddział żeński miał rozkaz do-
starczenia dynamitui granatów ręcz
aych, dla wysadzenia mostów w Miń
sku, i przeszkodzenia tem koncen-
strowaniu się bolszewików. Dziunia
w przebraniu, przenosiła w workach
na plecach między kartoflami ładun-
4а te,wymijając śmiało gęste natro-
ie bolszewickie.

Po zdobyciu Mińska przez woj
ska polskie, Dziunia wróciła do mat-
ki w Wilnie i wstąpiła w uniwersy-
tecie na medycynę,
| Gdy placówki P. O. W. zostały
wykryte, Dziunia Tejszerska | udała.
się do władz swoich do Warszawy,
gdzie otrzymała polecenie mimo
prześladowań tych co zostali wwię-
ziemi, organizowania w Orszy nowej
placówki, „bokobiecie łatwiej unik*
nąć podejrzeń*. įa 2Za linją frontu, pochwycona  mi-

 

Tesknota „Stowa“ do Singapore.
„O raju, o maju, o wiosno".

Jakikolwiek rozszerzenie praw ku ścisłości informacji dla p. Karo-
kobiety, które uniemożliwiło jej t'a, że seminarjalna matura nie upra”
kształcenie się w uniwersytetach i wnia do wstąpienia na uniwersytet i
zdobywanie niezależności materjal- że p. K. najwidoczniej zbytpošpiesz-
nej stało się faktem dokonanyjm, nie- nie (kobiety wedłuś niego  studjują
którzy dziennikarze z pewnych obo” lat 10), może w 9 lat, ukończył swe
zów ciągle jeszcze nie mogą się z studja, jeżeli się w tem nie umie ZOr-|
tym stanem rzeczy pogodzić. Dla jenitować! Ale mie chodzi tu o wyjaš-!

 

Odczyt
pani Zaborskiej-Savitri

Prelekcja p, Zaborskiej-Savitri w
Związku Polskiej Inteligencji Kato-
lickiej pt. Katolicyzm a współczestą
literatura polska zawiódł dość licz-
nie zebranych słuchaczy. Już sam
temat, bardzo obszerny w swem za-
łożeniu, domagał się sprecyzowania i
organizowania go do ściśle wybra-

nich jest to ciągle jeszcze stan prze-
mijający, nowa jakaś moda coś w ro
dzaju tańca salonowego, który przej-
dzie tak jak przebrzmiały takty lan-
sjera i gawota, jak znikły krynoliny i
treny, Przejdzie, w ich przekonaniu,

nienie stanowiska pań z Nowogródz-
kiego „Koła”, tylko o ustosunkowa*
nie się autora antykułu „„Zagadnienie
naukowe w Nowogródku* do orga-
nizacji „Kobiet z wyższem wykształ-
'ceniem, dla niego bowiem: ,,Związek

i ta rage'a emancypacyjna, a przyj:, „lekarek” czy też „kucharek'” to zu-
dzie tem prędzej, im głośniej podda pełnie ten sam poziom, o czem tu ra-
się ją pod bicz satyry i wprowadzi dzić, przecież i 'tu i tam są tylko ko”
jako pierwiastek humoru do mę- biety. Nadto dla p. K. wystarczy jako
skich produkcyj literacko - dzienni- dodatkowy argument stanowisko w
karskich. A gdy ta moda przeminie, tej sprawie Ministerstwa i Kurator-

nych zjawisk życia artystycznego.
Niestety pewna chaotyczność mysli
i niezbyt szczęśliwie zastosowane
przykłady, mające potwie:dzić zało-
żenie autorki, osłabiły siłę jej argu-
mentacji i nie dały słuchaczom pef-
nego zadowolenia.

Wieczór poniedziałkowy stwier-
dził raz jeszcze, że prelegenci, a
,zwłaszcza prelegentki,,przybywajace
do mas ze stolicy, zbyt lekceważą

gdy nieznośne to brzęczenie kobiece
przestanie już niepokoić wrażliwe i
subtelne nerwy męskie, nastaną
znów owe spokojne i miłe (niemiec
powiedziałby „gemiithliche') chwile,

jów!
Na tem kończymy.pierwszą część

tematu, to jest stosunek p. Karol'a i
jego mocodawców redakcyjnych do
teraźniejszości. " Przechodzimy do

darzenia (swą pańską łaskawością świata marzeń: !
tylko tych wybranych, które swojąj Otóż obok, na tej samej stronie
urodą, młodością, czarem i mniej lub | znajdujemy artykuł drugi „Handlarz |
więcej beinteresowną wiernością, о- dziewcząt w Syngapore'. Zapewne|
sładzać będa "wypoczynkowe godzi: przedruk ale na'widoczniej w spra-|
ny wyłysiałych panów radców i dy- wie wysoce interesującej redakto-|
rektorów, czy to w domu własnym. tów „Słowa”. Stosunki na Dalekim;
czy też w mniej lub więcej wykwint- Wschodzie! Jakaż iam jeszcze idyl-,
nej garsonierze. ła! Oto porucznik marynarki, wraz

Że te marzenia stanowią o istot" ze swoim przyjacielem ratuje z rąk |
nym stosunku wielu kierowników o- handlarza żywym towarem ukradzio
pinją publiczną do sprawy kobiecej jne przez niego „dziewczę malajskie'"'.
u nas w Polsce, że stają się natchnie- Dziewczę to stanowiło "uprzednio
niem licznych  feljetonów i artyku- własność (też zapewne drogą kupna-
łów, świadczy choćby zeszło-czwart- sprzedaży od rodziców) trzeciego

Sobie naszą prowincję. Dyskusja, ja-
ka wywiązała się po odczycie p. Sa-
vitri, mogła ją przekonać, że poziom
umysłowy i naszej elity nie zadawal-
nia się zdawkowemi ogólnikami, i że

 
jnależy przyjeżdżać do nas z istotnie
ważkim dorobkiem pracy indywidu-
alnej. m g.

O pracy organizacyj kobie-
cych w czasiewojny.

Na zebraniu dn. 30 marca r. b.
członkinie byłych związków kobie-
cych: Równouprawnienia i Patrjotek
postanowiły zwrócić się z propoży”
са do innych byłych onganizacyj
kobiecych polskich, by zechciały
zebrać dane z działalności tychże
dla przygotowania monografji, obej-
miującej prace kobiet przed i pod-
czas wojny.kowy Nr. 98 „Słowa”. Na tej samej

honorowej 2 stronie tego katolicko -
monarchistyczneśo organu, znajduje-
my obok siebie dwa artykuły w oso-

przyjaciela. (Ich sei, gewchot mir die
"Bitte, in eurem Buude der Dritte ').
| Więc z narażeniem życia, ów nowo*
czesny rycerz, w „obronie czci nie-

bliwy sposób dopełniające wię na- | wieściej” (a może stanu posiadania
wzajełm i świadczące о słuszności owego przyjaciela) udaje się do spe-.
słów powyżej podanych.

W, jednym z nich p. Karol, w spo- bywcy towaru. Trzeba. mieć pozory
sób, który usiłuje uczynić dowcip gentelmena, aby nie wzbudzić podej”
,mym a jest tylko ordynarnym, ośmie- rzeń! Udaje się to znakomicie; wśród
sża organizację noszącą nazwę „„Ko- pokazywanego towaru ujrzał ów nie-
biet z wyższym wykisztalcenem“. ustraszony poszukiwacz dziewczę,

| Autor poddaje mianowicie w wątpli- które temi słowy opisuje: „Ona,
wość, czy kobieta może wogóle zdo*, Melatti, którą mrs, Ellsworth ota-
„być jakieś wykształcenie? Dla auto" czał najwyszukańszym zbytkiem,
та — dowcipnisia, świadectwo z która mimo swej bronzowej skóry
dwuletniego kursu pływania, sko- myślała i działała zupełnie poeuro-
ków i t. p. ćwiczeń gimnastycznych pejsku, z którą parokrotnie rozmia-
w CLW.F., na które przyjmowane wiałem i wobec której byłbym sobie.
„są z maturą seminarjalną, jest rów- nigdy nie pozwolił na żaden żart nie-
noznaczną kwalifikacją, jak dyplom stosowny, stała teraz na przeciw

| lunki handlarza w charakterze na-|

Bliższych informacyj zasięgnąć
można: ul. Bonifraterska 8 m. 10,
od godz. 15—16 codziennie (oprócz

e rinos TRAaa,

Hastodo „domów'*
w świetle cyfr.

Hasło, kierowane do kobiet: ,,Wra
cajcie do domu. Ustąpcie z pracy w
biurach i fabrykach, czyniąc miejsce
dla mężczyzm”, —- hasło to przema-
(wia do przekonania wielu ludziom,
szukających sposobów walki z bezro'
bociem. Pomijając w tej chwili spra”
wę zarobków robotniczych, nie wy-
starczających na utrzymanie rodzie
i sprawę błędu, jaki uczyniły związki
zawodowe, odrzucając przed laty
„feministyczne żądanie” równej pła-

uniwersytecki, zdobyty przez kobie-
tę „ciałem'' — nie „umysłem.

Nie mam: zamiaru obniżać tu war

z ukończenia C.I.W.F-u i jakie są je”
$o podstawy teoretycznego pozna-

„tia, przypominam tylko z obowiąz-|wać”.

mo przebrania za handlarkę odesła-
ma do „czrezwyczajki”, przez sześć
miesięcy byty razem z drugą kole-
żamką przerzucane z jednego więzie-
"ia w drugie, i badane na śledz-
twach. Gdy po takim śledztwie pa-
rudniowem, koleżanka spytała  Tej-
szerską widząc ją zmienioną i bladą:
Czy bili? — otrzymała tylko odpo-
wiedź: „krew mi się rzuciła ustami”,
I nigdy nikt nie dowiedział co prze-
szła przez te dni męczeńskie. Nie
wydała nikogo, nie zaradziła ani jed”
nego nazwiska, mimo ponętnych o-
bietnic uwolnienia i odesłania do
Wilna. Bolszewicy pijani grozili jej
rewolwerem ale widzieli jej nieugię-
tość i słwsząc jej odpowiedź: „nic nie
powiem', „nie wiem“ — jeden z bol-
szewików wyraził tylko swój po”
dziw: ;
— O! gdybyśmy mieli takie ko“

biety!
Odstawiona + innemi do Moskwy,

zamknięta była w cek w Butyr-
kach razem: z koleżanką, i tylko co
noc słyszały ze zgrozą wywożenie
skazańców na karę śmierci.

Zdradziecki znałomy ich z
№ па jegomość, komunista (nazwi-
ska nie wspominamy zaznaczając

„mnie...“
i To zestawienie chyba wystarezy.
Olsėbki w rodzaju Melatti są zapew-

(tości, jalkie przedstawia šwiadectwo!'me i przez redakoję „Slowa“ jedyne-
mi kobietami, które się traktuje „na
senjo', z których nie wolno żarto”

M. Godlewska.

tylko, że to nie był Polak) udając
przyjaciela, po wielu odwiedzinach
obiecał przewieść obie dziewczęta
do Wilna. Radość z odzyskania swo-
„body zgasła prędko u  Dziuni, gdy
zobaczyła, że w Wilnie była otoczo-
na szpiegami, śledzącemi każdy jej
krok, Widziała tylko matkę i rodzi-
че — to była jej ostatnia radość w
(życiu. Po cudzie nad Wisłą bolszewi-
cy cofnęli się z Wilna, ale Dzinnię,
jako wielką przestępczynię zabrali
z sobą. Koleżankę jej policzonę do
zakładników, i ta wróciła przy za-
mianie jeńców, do domu.

Gdy żadne badania nie wydobyły
z Tejszerskiej żadnych zeznań pró-
bami ani groźbami, śdy w paździer-
niku wojska Żeligowskieśo wchodzi-
ły do Wilaa w 1921 roku, — Teg-.
szerską skazano ma śmierć, każąc
jej wykopać sobie dół śmiertelny...
Było to w okolicach Mołodeczna...
Po śmierci już odznaczono ją

krzyżem „Virtuti Militari" Zbołałą
matkę i rodzinę zmarłego dziewczę-
cia, niech pocieszy wiara, że ani Bóg
w niebie ani gorące polsikie dusze na
ziemi, mie zapomną niśdy Jej poświę
cenia na progu życia dla odradzają”
cej się Ojczyzny. ‘ $; й.

cy za równą pracę, co przyczyniło
się do zastępowania mężczyzn. tań-
|jszemi siłami kobiecemi, — warto
wskazać na wymowę cyfr statystycz
nych.
W Polsce jest 107 kobiet na 100

mężczyzn, czyli o 1.200.000 więcej
| kobiet, niż mężczyzn,

W. Niemczech i w Austrfi jest 110
mężczyzn na 100 kobiet, we Francji
„112 na 100, w Angli; 109 na 100, we
| Włoszech — 107 na 100, w Rosfi 122
ina 100.

+ MW latach kryzysowych  zmniej-
jszyła sięilość małżeństw  zawiera-
‚ пусЪ, а zwiększyła się ilość rozwo
| dów. Zatem i te wnioski, jakieby
można wyciągnąć na zasadzie przy-
toczonych cyfr o ilościach kobiet,
| które „mają dom” i utrzymanie z pra
'cy męża, byłyby bardzo dalekie od
j faktycznego stanu.
| Przewaga liczbowa kobiet zmu-
,sza fe do pracy na własne utrzyma-
nie, a wypadki wdowieństwa i rozwo
du każą zawczasu dbać o to, by kaž-

,da umiała zarobkować.  - ов1

 

| „Pani Domu".
! Kwietniowy: numer „Pani Domu*_ za-
wiera ciekawy artykuł z zakresu wychowa-
nia młodzieży. Dalej informacyjny artykuł
„O szkole i kryształach”, o kuracji ziołowej,
wreszcie, jak zwylde, mody, roboty i jadło-
spisy. NET

Szereg wskazówek pt. „Przed zakupa-
mi świątecznemi" dopełniają całości tega
numeru. : RJ
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Kronika wileńska.
Zakupy świąteczne jeszcze się nie rozpoczęły.
W handlu detalicznym nie od-jty głównie w hurcie spożywszym

czuwa się jeszcze zupełnie nadcho |i owoców południowych. W handlu
dzących świąt. Kupcy spodziewają |konfekcyjnym ożywienie jest do-
się, że dopiero w niedzielę Palmową tychczas znikome.
rozpoczną się zakupy świąteczne. Popyt jaki ujawni się w handluł
Natomiast w handlu hurtowym za-|hurtowym nie spowodował wahań,
zaznaczyły się już zwiększone obro-|ani zwyżki cen:

Zarząd ochotniczej straży pożarnej.
Zarząd oddziżłu grodzkiego ocho-j dent  niiasta Kazimierz Grodzicki,

tniczej straży pożarnej w Wilnie 64 |iekrefajż — Aleksander Grigajtis,
odbytem ostatnio posiedzeniu ukon- skarbnik — Michal Mekowski, człon:
stytuował się w następującym skła-|kowie — dyr. Kazimierz Swiątecki,
dzie: Piezes — starosta grodzki Ta-|.dr. Rdam Bonasewicz i Zacharjasz
deusz Wielowieyski, wiceprezesi —|Jutan. S'edziba zarządu mieści się

 

dyr. Stanisław Bochwic i wiceprezy- przy ul. Żeligowskiego 4.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
— Naegół zachmurzenie zmien-

ne z większemi rozpogodzeniami,
jednak „możliwe jeszcze przelotne
deszcze. Lekka skłonność do burz.

Ciepło. Dniem temperatura do
20 C. |

Umiarkowane wiatry Zz poludnio-
zachodu

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki: !
Miejska -— ul, Wileńska Nr. 23 (tel.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Filemonowicza
i Maciejewicza ul. Wielka Nr. 29 i
Ehróścickiego — ul: Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach prócz
Śnipiszek, :
— Z ksiąg Stanu cywiinego.

W'ubiegłym miesiącu w Wilnie u-
rodziło się żywych 765 dzieci. W

tym mies'ącu zmarło 548 osób w

„tej liczbie w szpitałach 119.

- Z MIASTA.

Ruch cudzeziemców w

Wilnie. Według danych w okresie

marca r. b. Wilno odwiedziło 725

cudzoziemców. Ruch cudzoziemców

w Wiłnie w porównanin z latami

poprzedniemi wzrósł o 15—20 proc.

POCZTA I TELEGRAF.

— 5cio greszowa G6płata za

przesyłkę życzeń świątecznych.

Władze pocztowe przypominają, z

okazji nadchodzących świąt Wiel-

kiej Nocy, iż opłata za przesyłkę

widoków z życzeniami świątecznemi

wynosi 5 groszy w korespondencji

miejscowej i zamiejstowej.

Życzenia zawierać mogą maksy-

malnie 5 słów nie licząc daty i

ё „HANDEL I PRZEMYSL,
'— Przedłużenie godzin han

dlu w Wielkim Tygodniu. Wzo-
rem lt ubiegłych w Wielkim Ty-
godniu sklepy spożywcze, kolonjal-
ne, galanteryjne i inne w mieście
będą otwarte ard”inv da 9 wieczór
at SPRAWY. SZKOLNE.
— Ferje świąteczne w Szko-

łach. Ferje wielkanocna w  szkol-
nictwie powszechnem i średniem
trwać będą 7 dni, od 17 do 23 kwie-
tnla włącznie. W dniu 24 b. m. roz-
poczyn= się normalna nauka.
— Egzaminy wstępne do G6l-

mnazjum SS. Nazaretanek. Zgro-
madzenie Sióstr Najśw, Rodziny z
Nazaretu w Wilnie (ul. Piaskowa 3)
zawiadamie, że egzaminy wstępne
do wszystkiech klas gimnazjum i
szkoły powszechnej rozpoczną się z
dniem 3 czerwca o godz. 8ej rano.

Jednocześnie zawiadamia się, że

nej została obniżona.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Tydzień Polskiego Czerwe-
nego Krzyża. W dniach od 1 do 10
czerwca r. b. na terenie Wilna i

opłata za naukę w szkole pows;ech-

DZIENNIK WILENSKI

W środkowej Europie zakw

W dniu wczorajszym wojewódzki

inspektor farmaceutyczny p. Kalajeff

dokonał lustracji apteki Twa ży-

dowskiego Miszmeres Chojlim przy

ul. Kijowskiej i w wyniku lustracji

aptekę zamknął. @; :Gotowa BF

Dziś rano na ul. Mickiewicza
przed domem Nr. 8 skutkiem opa-
dów deszczowych zapadła się pod-
myta jezdnia, tworząc dół znacznej Wileńszczyzny odbędzie się „Tydzień

Polskiego Czerwonego Krzyža“. Pod-
czas tygodnia zorganizowane zosta
ną odczyty pogadanki w szkołach
i wojsku oraz publiczne zbiórki.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można

prowadzić za pomocą bonów

Įaimužniczych „Caritasu“. podpisu. DaVė AidaLULU

| wiwat z rewolweru.

r STRZAŁY PRZY UL. SADOWEJ.

Przy ul. Sadowej pewien osobnik, bę-

dąc wstanie nietrzeźwym, począł strzelać na

| Przybyły posterunko-

'wy aresztował awanturnika i odwiózł go

"do aresztu centralnego.

DALSZE SKARGI

| NA KUPCA NIEMENCZYŃSKIEGO.

į Do policji napływają w dalszym ciągu

!
+

1
`

skargi na kupca M. Niemenczyńskiego,

oszusta i fałszerza. Ostatnio zwróciło się

| jeszcze kilku kupców, którzy prócz poprze-
dnich 40-tu, również padli ofiarą oszusta,

 

Czwartek, 11 kwieinia_

Nadchodzi wiosna.

itły już w ogro aaca narcyzy.

Zamknięcie apteki Miszmeres Choilim.
Apteka ta istniała w W:laie od

blisko 40 lat i zadaniem jej bylo

dostarczanie bezpłatnie, względnie

za drobną opłatą lekarstw ubogiej
ludności żydowskiej.

Zapadnięciasię jezdni na ul. Mickiewicza.
wielkości. Dia uchronienia się przed
wypadkami zarząd miejski otwór ten
zabezpieczył.

 

DŁOPRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj”
muje zapisy mowo-wstępujących u-
czenic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 —1.

Zarząd Rady Centralnej
Św. Wincentego a Paulo
Tow. Pań Miłosierdzia.
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W podmieįskim autobusie.“:..Z
Na Placu Orzeszkowej stoją dłu-

gim szeregiem autobusy.

elegancki, duże Arbony,

ła. Miejsc w nich niewiele — od

12 do 17, sufity niskie, resory wysłu”,

żone. Bliźniaczo do siebie podobne,;

zastygły jakby w oczekiwaniu. Przy

każdym tablica z wypisaną trasą 1,

rozkładem jazdy.
Tak wygląda stacja autobusów,

dalekobieżnych. Niema tu żadnego

budynku, żadnej poczekalni dla pa-

sażerów, chociaż: o wybudowaniu.

stacji autobusowej dużo i często się;

mówi. Ale Wilnianie są cierpliwi i;

czekają. Tymczasem zaś „Stacją! |

jest. właśnie placyk , Orzeszkowej. |

Ruch tu panuje ogromny. )

jest przecież centrum dużej połaci |

kraju, mieszkańcy prowincji - mają

ciągle interesy w stolicywojewódz-;

twa, a sieć kolejowa jest bardzo ma-

ło rozwinięta. _Najpostpolitszym

środkiem komnuikacyjnym jest więc

autobus.
Nieelegancki, to prawda, niezbyt

wygodny, szczególnie na większych

przestrzeniach, ale zato niedrogi.

Nie wymaga szosy, i po gorszej dro”

dze przejedzie, a chociaż wolniej niż

pociąg się porusza, pasażerów ciągle

wozi. Nowa Wilejka czy Troki, Nie-;

menczyn, Podbrodzie, Oszmiana —

wszędzie się dojedzie autobusem.

‚ — То też tłok w autobusach latem,

jest olbrzymi. Zwłaszcza do bliż-

szych miejscowości, letnisk podmiej-

Nie są to.
kursujące.

po mieście, ale raczej stare, roz.

trzęsione, zużyte — rzec można —.

cy

nione. Zdobycie miejsca w autobu-
sie jest związane z wielu trudnościa-
mi, a podróż sama obfituje zwykle
we wrażenia. |

Przyjść trzeba na palicyk conaj“
mniej pół godziny przed odejściem

autobusu. Jeśli się bowiem nie zaj-

mie zawiczasu miejsca, może się zo-

stać w Wilnie, a autobusy nie cho-
dzą przeciż talk często! Korzystają”

z autobusów dalekobieżnych
wiedzą, że niewystarczy przyjść, aby
pojechać. Najlepiej jest być na pla-
cyku przed przyjściem autobusu.
Witedy się zajmie miejsce, gdy tylko
autobus zostanie podany. Kilkana-
ście minut oczekiwania przejdzie ,
prędko; można ich przecież nie
zmarnować, obserwując, co się dzie-,

Wilno je naokoło.
Oto stoi już kilka pełnych, goto-

wych dy odjazdu autobusów.
się w nich publiczność,

ny termin odjazdu. Porządek musi
być! Symbolem tego porządku jest
policjant; granatowy mundur, mar-
sowa mina. Przechadza się powoli.
a coraz to na boki spogląda, czy nie

trzeba gdzie interwencji. ar. -
Zaježdžają dorožki, špieszą - 516

pasażerowie. Między autobusami u-

wiiają się roznosiciele gazet, sprze”

dawcy bułek, słodyczy. Paru zzja-
janych tragarzy znosi stosy paczek.

Tylko szoferzy i konduktorzy  fle-
gmaltycznie palą papierosy. W. ich
ciężkiej, a licho płatnej pracy ty!
ko te krótkie postoje są chwilami

skich, autobusy jeżdżą staleprzepeł- i odpoczynku.

Dusi.
ale trzeba

według przepisu czekać na oznaczo”,

W. przepełnionyjm autobusie jest
paru małomiasteczkowych inteligen-

tor, baba z chorem dzieckiem, paru
zatabaczonych, ubranych w  kożu-
chy, autochtonów. Resztę miejsc zaj-
mują żydzi, element tak liczny w na”
szych miasteczkach, a przytem ruch-
liwy, bo reprezentujący przeważnie

| warstwę Ikupiecką.
Koło otwartych drzwi autobusu

stoi konduktor. Z nim to. właśnie
śpóźnieni pasażerowie, dla których
zbrakto już miejsca,
kłady. Konduktor bezradnie rozkła-

sca postoju z większą, niż jest prze-
pisana, liczbą pasażerów; ale jakoś
się potem zrobi — kandydaci na pa”
'sażerów odchodzą szyblkim krokiem.
ł Wreszcie szofer zajmuje swe
|miejsce, puszcza motor w ruch, ru-
|szałmy. Na rogu policjant skrupulat"
nie liczy pasażerów, czy nie jedzie
ich zadużo. Teraz mijamy szybko u-
lice. Zaraz za śródmieściem zatrzy”
mujemy się i — zabieramy nadlicz-
bowych pasażerów. [I prawu stało
się zadość i wszyscy są zadowoleni.
Niezawsze jednak tak łatwo się u-
daje: czasem policjant zatrzyma
przepełniony autobus. Grozi proto-
kułem. Doda'tkowi pasażerowie wy”
siadają, autobus  wolniutko  rusza.
Gorliwy policjant i wyrzuceni pa-
sażerowie idą ztyłu. Ale długo to
nie trwa. Wreszcie policjant się od-
wraca, autobus się zatrzymuje, zno-
„wii się zapełnia i jazda dalej. Cóż
bowiem robić?

| Teraz już podróż idzie normal-
nym trybem — autobus trzęsie, pod-

 

tów, jalkiś urzędnik czy  sekwesira:į

prowadzą u-'

da ręce: nie ma prawa ruszyć z miej”;

skakuje, jest gorąco, duszno i ser”
i nie.

| Nagle stajemy. _
|  — Auto się zepsuło, mówś
(szofer. Nie rusza się jednak wcale,
| aby to zepsucie naprawić. Stoimy!

| więc i czelkamy wtajemniczeni
i (to znaczy: jeżdżący tu częściej) wi-
dzą, o co chodzi. Każda prawie linia
|ma takiego stałego, a z rozmai
(względów  forytowanego  pakażera.
'Zjawia się wreszcie fertyczny, wyr
"świeżony żydek.
— Aa, pan Rosenbaum, — wita

ją go z ulgą. ‘
Ruszamy,  „Zepsucie' zostało

"naprawione. Dobrze, że to nie
„prawdziwe zepsucie — wtedy trzeba
„długo i cierpliwie czekać... Bo prze”
cielż szofer najprzód burzliwie nara-
dzi się z konduktorem, a potem do”
piero zabiorą się obaj bez zbytniego
pośpiechu do naprawy. Nie przepro-
wadzą jej jednak radykalnie: zawsze
spróbują najpierw „wykręcić się sia”
nem'. Przejedziemy paręset metrów.

razem na"i znowu staniemy, tym
dłużej. Niema rady — trzeba cze-
kać, a Wilnianom nigdy się przecież
nie śpieszy... :

Z miniejszem lub większem opóź”
nieniem docieramy jednak do celu
podróży. Raz po raz autobus się
zatrzymuje, wysiadają pasażerowie,
gdzie komu wygodniej. Na głównym
przystanku, zwykle koło rynku, po-
"stój trwa kilkanaście minut czy na”
,wet godzimę. Szoler prostuje zmię-
czone plecy, zapala papierosa. Zbie-
|rają się nowi pasażerowie. I znowu
— odjazd, w drogę powrotną, do
Wilna. kt

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ-.

i
a
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Czwarte

z Wileńsko-Nowogródz
W, da, 7 b, m. w lokalu Wileńsko-

Nowogródzkiej lzby Lekarskiej w
Wilnie odbyły się wybory do za:zą-
du Izby. Zapewne niedługo odbędą
się także wybory do Rady izby.
W związku z wyborami otrzymia-

liśmy od jednego z lekarzy informa-
cje, rzucające świaiło na kilka mo-
mentów, poprzedzających te wy”

‚ ® kwietn__,
:

Na terenie Wileńszczyzny przez
długi okres czasu lekarze Polacy

ku zawodowym pod nazwą „Stowa-
rzyszenie Lekaizy Polaków."

Przed kilku jednak laty powstało
„Zrzeszenie lekarzy absolwentów
U. S. B.", do którego należą, jak
z samej nazwy wynika, lekarze naj-
młodsi i wreszcie w roku ub. po-
wstał „Klub Lekarzy Polskich",

„związek wybitnie polityczny, skupia”

"ki, 6.36. Gimnastyka. 6.50 Muzyka,

jący w sobie jedynie zwolenników
sanacji Najstarsza onganizacia, t. j.
„Stow. Lekarzy Polaków" jest abso-
lutnie apolityczna i ma jako jedyne
zadanie dobro zrzeszonych lekarzy.

Od czasu powstania „Klubu Le-
karzy Polskich", który odrazu swe”
ami wpływami objął także ,„Zrzesze-
nie absolwentów U. 5. B.', wśród
lekarzy powstały tarcia, a szereg le-
karzy takz Wilna, jak i prowincji
oburzonych było na łączenie spraw
czysto zawodowych z polityką. Że
tak było, dowodem służyć może cho-
ciażby zaproszenie, jakie „Klub
Lek." wysyłał do swych członków,
wzywając na zebranie radnych „o
kierunku państwowo-twórczym'. ||

W. tym sitanie rzeczy w dn. 30
grudnia 1934 r. odbyły się w Wilnie

ry do Rady Wileńsko-Nowo”

DZIENNIK WILEŃ

kiej Izby Lekarskiej
karzy Polskich” i „Zrzeszenia leka-
rzy absolwentów U. S. B.“ oraz lista
komipromisowa,
dów, która też w całości przeszła. |

Grupa lekarzy, niezadowolona z
przebiegu wyborów, zgłosiła protest,
który, ma. zasadzie przedłożonych
motywów, został

ostatnia nie zatwierdziła wyborów,|

enie,

Właśnie osiatnio, w dn. 7 Ъ. m.|
odbyło się posiedzenie Rady Izby,|
na którem dotychczasowy zarząd|
podał się do dymisji i zostały prze-|

Нprowadzone nowe wybory do Zarzą-|
du Izby oraz do t. zw. Komisji Wy |
bo:czej, które wspólnie zajmą się
przeprowadzeniem wyborów do ke

Į
dy Izby.

„Klub Lekarzy Polskich“ oraz |
„Zrzeszenie Lek“, skupiając jed-|
nostki ambitne, pragnące zajmować|
nączelne stanowiska,  rwszelkiemi|
środkami dążąc do opanowania Izby, |
przeprowadziły wybory po swojej;
myśli, zdobywając większość w Za-
rządzie.

Obecny Zarząd lzby
prezes Izby prof. Pelczar,

stanowią:

bnik dr. W. Prażmowski.
wie: dr. M, Brodziki, dr. W. Króli-
kowski, dr. L. Sułkowski,

W. ciągu lata należy się spodzie-
wać wyborów do Rady Izby. Jak się

lą i jaki ich ik będzie|
speeda i ało да aiz BRASŁAW Pat. — Odbyło się tujkiem zwalczaniem kłusownictwa na

'oddziału| wodach pow. brasławskiego. Na ze-
— czas pokaże.

Podkreślić należy, że do „Slto-
warzyszenia' należą najwybitniejsi

gródzkiej Izby Lekarskiej. Zostałylelkarze, cieszący: się powszechnym
zgłoszone trzy listy: „Stowarzysze- szacunkiem i uznaniem. -

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Ostatnie

przedstawienia „Golgoty* Dziś o godz. 8
wiecz. misterjum pasyjne w XIII obrazach

„Golgota” — w wykonaniu całego zespołu

Teatru Miejskiego oraz statystów. Ceny

; Hermana. 16.30 Pogadanka w języku Iran-
| cuskim wygł. Lucien Roquigny, 16.45 Pio-
senki hiszpańskie (płyty). 17.00 Skóra jako

| źwierciadło zdrowia i choroby człowieka.
17.15 Słuchowisko oryginalne A. Stasinie-
wicza p. t. „Stanisław  Pęcek-Pompiarz“.
17.50 Poradnik sportowy. '18.00 Krótki kon-

|cert kameralny wprogr. Fr. Schubert. 18.15
bCońrad i świat — szkic lit, wygł. prof. dr.

zniżone. Koniec, przedstawienia 0 godz.-10. Jozef"Ujejski. 18.30 Najnowsza poezja pol-
— przyjezdni z prowincji zdążają na po-
ciągi Jutro, o godz.8 w. „Golgota”.
— Sobotnia popołudniówka „Golgoty”.

W sobotę o godz. 4-ej przedstawienie po-
południowe wypełni misterjum pasyjne

«Gołgota'. Ceny zniżone.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiej-

sza premjera „Wesola para“. Dziś o godz. T
8. 15 w. premjera op. Zierera „Wesoła pa-

ra”, z Halmirską i Tatrzańskim w rolach
głównych. Reżyserja M. Domosławskiego.

Przy pułpicie A. Wiliński. Zniżki ważne.
—- Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,

Niedzielne przedstawienie popołudniowe

wypełni op. Zellera „Sztygar”. Ceny pro-

pagandowe od 25 gr. |

Z za kotar studio.
Transmisja z La Scali opery „Carmen“

Bizeta,
Znana dobrze, piękna opera Bizeta

„Carmen', której libretto zapożyczył kom-

pozytor z noweli Prospera Merimće była w

chwili swego powstania powiłana jako

zwiastun nowego stylu, jako pogodny wy-

poczynek po dramatach Wiagnera. Publicz-

ność powitała z radością śmiech. i cierpie-

mie życia realnego — na scenie. Obok -pię-

|, kna melodyjnego, rytm i barwa muzyczna

stwarzają w operze tej obrazy muzyczne,

stojące na najwyższym poziomie artystycz-

nym. „Carmen“, ktėra się stała najpopu-

łarniejszą operą Bizeta, usłyszą radjosłu-

chacze w dniu 11 kwietnia (w czwartek)

© godz. 20.30, transmitowaną ze Scali me-

djolańskiej w wykonaniu najwybitniejszych

artystów świata,

Polskie Radje Wilno.
Czwartek, dnia 11 kwietnia,

6.30 Pieśń. 6.35 Pobudka do PoE

4

{

"Dziennik poranny. 725 Muzyka. 7.50 Chwil

| wiešciowy.

—

„kaspołeczna. 7,55 Giełda rolnicza. 8.00 Au- |
dycja dla szkół, 11.57 Czas. 12.00 Hejnał.|
12,03 Kom. met. 12.05 Na naszem podwórku|
audycja dla szkół powszechnych. 12.30,
Szkolny poranek muzyczny. 13.00 Chwilka;
dla kobiet. 13.05 Dziennik południowy.
13.10 D. c. poranku muzycznego. 13.56 Z
rynku pracy. 14.00 Codzienny odcinek po-

1545 Koncert zespołu Adama

E
A

,ska' na bezdrożach, odozyt wygł. Romas
j Kołoniecki. 18.40 Życie artystyczne i kul-
turalne miasta. 18,45 Muzyka organowa
(płyty). 19.25 Wil. wiadomości sportowe.
19.30 Wiad. sportowe ogólnopolskie. 19:35
Drobne utwory skrzypcowe w wyk. Wła-

;,dysława Zawadzkiego, 19.50 Feljeton ak-
tualmy. 20.00 Muzyka lekka, 20.30 Koncert
reklamowy. 20.40 Dziennik wieczorny. 20.50
ransm. z teatru „La Scala” „Carmen Bi-

zeta. .W przerwie I-szej ok, godz. 2150
„Carmen*  fragm. z noweli P. Mórimće.
W przerwie Il-giej ok, godz. 22.45 Feljeton
muzyczny. W przerwie III-ciej ok. g. 23.35
Białe miasta białych gołebi — odczyt wygł.
St. Poraj, Po operze — Kom. met.

Piątek, dnia 10 kwietnia.

‚ 6,30: Pieśń. 6,33: Pobudka do gimna-
styki. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka.
7.15: Dziennik poranny. 7.25: Muzyka. 7.50:
Chwilka społeczna. 7.55: Giełda rolnicza.
8.00: Audycja dla szkół. 11.57: Czas. 12.00:
Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: Sekstet
Niny  Mańskiej. . W- programie muzyka
francuska. 12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55:
Dziennik południowy. 13.00: Muzyka ope-
retkowa (płyty). 13.50: Codzienny odcinek
powieściowy. 15.45: Koncert Ork. Straży
Więziennej. pod dyr. Leopolda Juljusza
Spitzera. 16.30: Chwilka pytań — aud, dla.
dzieci starszych w redakcji Wacława
Frenkla. 16.45: Pieśni polskiew wykonaniu
Zofji . Wyleżyńskiej. Przy fortepianie T.
Szeligowski. 17.00: Dyskutujmy — na temat
pracy i poglądu na świat wygł. prof. Boh-
dan Suchodolski. 17.15: Recital fortepjano-'
wy Velty Vait. 17.40: Audycja- dla cho-
rych w opracowaniu ks. Rękasa, 18,10: Ju-
dasz — fragm. słuch. z dramatu K, H. Roz-
tworowskiego w opracowaniu autora. 18.30:
Koncert rekłamowy. 18,40: Życie artystycz-
ne i kulturalne miasta. - 18.45: Słynne ze-
społy muzyki tanecznej (płyty). 19.15: Po-
gadanka radjotechniczna — wygł. Mieczy-
sław Galskj. 19.25: Wil. wiadomości spor-
towe.

Obarskiej. 19.50: Feljeton aktualny. 20.00:
Jak spędzić święto? 20.25: Koncert wileń-

skiej orkiestry kameralnej pod dyr. Sylwe-
,stra Czosnowskiego. 21.00: Dziennik wie-
czorny. 21.10: Jak pracujemy i żyjemy w
Polsce? 21.15: Pogadankę muz. wygł. prof.
dr. Zdzisław Jachmiecki. 21.25: Koncert z!
filharmonji warsz. 22.30: Recytacje poezji.'
Aud. p. t. „Czysty liryzm", 22,45: Nauki,
wielkopostne wygł. ks. Jakubisiak. 23,00—!
23.05: Kom, met, į

ij:

Popierajcie Polską Macierz |
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nia Lekarzy Polaków", „Klubu Le-

złożona przez ży: |

uwzględniony|
przez Naczelną Izbę Lekanską. Ta|

polecając ponowne ich przeprowa-|
skupieni byli w jednym tylko związ- dz |
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ów rolnych na roboiy do
„Łotwy. Ogółem wyjechało do Łotwy

 

 

i

Cambridge mija celownik, zwyciężając Oxtord o cztery długości. s

 

Na roboty rolne do Łotwy.
Z Turmont donoszą, iż z pow.: około 500 robotnic i robotników, któ-

zesi: dr. Ginszowicz į dr. Kieziewicz, brasławiskiego, dziśnieńskieśo i po- rzy.w ciągu lata i jesieni będą zatru-
sekretarz dr. W. Sylwanowicz, skar- stawskiego wyjechały ostatnio partje

Członko- ro
dnieni w folwarkach i majątkach ło”
tewsikich,

| Oddział T-w- Miłośników Sportu
| Wedkarskiego

"zebranie organizacyjne

w Brasławiu.

T-wa Miłośników Sportu Wędkar-|branie przybył z Wilna prezes t-wa
skiego,

| zorganizować
na którem postanowiono, p. Wł.Dolanowski. Prezesem oddziału

' oddział tego T wa.|brasławskiego wybrany został p. Jan
| Oddział zajmie się przedewszyst-| Moszczyński.

_ Tajne gorzelnie zwiększyły pracę
przed świętami.

Wzwiązku z ujawnieniem w o”
statnim tygodniu szeregu tajnych go-
rzelni samogonki z polecenia władz
skarbowych na tereny powiatów u-
dały się specjalne lotne komisje kon-
trolne w celu ich likwidowania :
W pow. mołodeczańskim i woło-

żyńskim ujawniono „kilka tajnych
gorzelni samogonki, przyczem skon”
fiskowano około 400 litrów.wódki.

Tajemnicze

  

Ustalono, że niektóre gorzelnie do-
starczały samogonu do wsi i miaste”
czek. oddalonych 0 30 i więcej klim.
jod miejsca pędzenia. -
| Tłumaczy się to brakiem pracy
wśród włościan, oraz posiadaniem
większych zapasów . ziemniaków. i
zboża, których cena . rynkowa. jest
|niska i absolutnie nie kalkuluje się
"w wolnej sprzedaży rynkowej.

zaginięcie.
SŁONIM Pat. Do posterunku P.P.jtego czasu zaginął o nim wszelki

w Hołynce pod Słonimiem wpłynęło |ślad. Ponieważ Bieleccy żyli ze sobą
doniesienie Zofji Bieleckiej, že mąž|w niezgodzie,

lat 30, wy:iże Bieleckijej Konstanty Bielecki,
zachodzi podejrzenie,

popełnił Fsamobójstwo.
dalił się przed dwoma tygodniami |Pozostała żona prosi o podanie jej
z domu, rzekomo celem zakupienia|adresu męża,
w Słonimiu części radjowych. Od kolwiek znany,

 

Litewskie obozy spertewo-wojskowe nad X -
granicą

Organizacje  sportowo-wojsikowe

gdyby był on komu-

pelską.
W okresie od 16 maja do 1 paź-

litewskić przy poparciu rządu litew"|dziernika r. b. ma być urządzonych
skiego w b. r. organizują na szerszą | około 60 obozów męskich i żeńskich
skalę obozy letnie o charakterze
wojskowo - sportowym. Obozy te
„znałdować się będą w pogranicznych
miejscowościach, przeważnie nad
granicą polską.

„dla 15 tys. młodzieży szkół średnich,
zawodowych, akademickich i przy”
sposobienia wojskowego oraz hare
cerstwa.

Rozbicie band przemytniczych na pograniczu

, Dzięki czynnemu współdziałaniu
patroli łotewskich granicznych z pol-
skiemi na pograniczu polsko”łotew-
skiem, ostatnio zdołano unieszkodii-
wić dwie bandy przemytnicze, złożo-
ne z 11 osób. Bandy przemytnicze
trudniły się przełmycaniem różnych

polsko-łotewskiem.
towarów zarówno z Polski jak i Lo-
twy. Przemytnicy doskonale zacie-
rali za sobą wszelkie ślady,
posiadali dobrze zorganizowany wy"
wiad. Obecnie bandy te zostały zli”
kwidowane.

19.30: Wiadomości sportowe ogólno- | :
polskie, 19,35: Piosenki w wykonaniu Oli| Ak. WYDRAARCI <PORRONKORZT KZ RZEZ REWYRDEKCWZWKTTTĘ

Dom dla lalek
za pół miijona dolarów.

Znana artystka filmowa Collin
Moore w N. Jorku zamówiła specjal-
ny dom dla lalek, Zawierać on be-
dzie 20 pokojów i wykonany bądzie
z najdroższych materjałów. Liczba
przedmiotów ze złota, srebra i in-
nych drogich metali przekracza 3000
Dom zaopatrzoay będzie w światło

Szkrina, elettrycza3, wodę bieżącą i insta:

lację radjowe. Koszt wyscaana ds-
mu przekroczy pół miljona dalarów.
Collin Moore zamierza z domem
lalek odbyć podróż okrężną po
Ameryce i spodziewa się, że za bi-
lety wstępu do tego domu uzyska
conajmniej miljon dolarów na szpi-
tale dla dzieci.

ь = A 4 ME raj =
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© bezpieczeństwo na morzu.

 
 

Amerykanin, Dickson, zbudował przyrząd,

umożliwiający na pasażerskich
oceanicznych spuszczenie na wodę za jed-

nem pociśnięciem dziesięciu łodzi zatun-

 

 

statkach

DZIENNI

i  Wiśród górników Zagłębia Ра
! browskiego panuje skrajna nędza.
Kopalnie stosują urlopy  turnusowe,

; redukują, a prócz tego
pracę do 3, nawet 2 dni w tygodniu.

| W ub. miesiącu kopalnie pracowały:
Kazimierz — 11 dniowek; „Juljusz“

—- 12, „Flora“ — 14, „Paryž“ — 10,
|,Wiktor” — 12, „Niwka” — 12,
„Modrzejów' — 17, „Grodziec —
16, „Czeladž“ — 16, „Reden? — 17,

„Renard* — 17.
Przy takiej ilości dniówek zarob-

ki robotnicze są tak małe, że nie
wystarczają ma najgorsze utrzyma-
nie. Rodziny robotnicze, zwiłaszcza
liczniejsze, zmuszone są glodowač.
Zarobki niektórych robotników nie
dochodzą do 50 złotych miesięcznie,
to też są domy, gdzie jedynym arty-
kułem spożywczym są zieminaki.
Niejednokrotnie stanowią .one  luk-

| sus, to tęż ludzie jedzą tyllko dwa ra”
i zy dziennie.

Osłabieni robotnicy, zmuszeni
pracować pod ziemią, mdleją z wy:
cieńczenia i padają, jak muchy. Go*;
rzej jeszcze z dziećmi. Najlepszym
dowodem tego statystyka władz
szkolnych, która poprostu przeraża.

Nic też dziwnego, że słowo — re-
dulkcja — wywołuje wśród robotni-
ków przerażenie. W. czasie ostatnich
zwolnień na kop. „Satum'”, starzy
robotnicy, którzy mają poza sobą;
po 20—30 lat pracy, załamywali rę'|

 
 

 kowych. ce z rozpaczy, płacząc, jak małe dzie|
e ci Robotnicy w Zagłębiu przeżywa”

‚ 9 Dziś premjera.

P AN | widowisko 10,600 cudów. "xx"

 

który wykonuje remanse

HELIOS
NOC CUDÓW

  

I UROCZYSTO
ieine. — w roli głównej gengjalny 7-mio-letni

. Ž | wysiłkiem artystysznym.
kióry pozeataje na zawsze w pamięc! widza.

niebywałym rozmachem t_ wielkim
każdego jest obejrzeć ten tilm,

'Nadpregr. Atrakcje. Na f-szy seans ceny zniźone. Pocz. s.

„Ostatnie dni. JEANNETTEMAC-DOrALD, MAURICE
CHEVALIER w najciekawszym filmie od czasu wynalezienia taś-

„WESOŁA WDOWKA“
CASINO | "Ostatn

my filmowej p. tyt.

 

Efektewne, olśniewające bałety, teńce, śpięw I rewje.
Madprogram wyjątkowy. Seanse: 4, 6, 8, 10,15. Bilety honorowe

DZIŚ. FILM DLA WSZYSTKICH. Pod Protektoratem Brchidie-
eezjalnege Instytutu .Akeji Kateilckiej. —Petężne Areydzieło Fa

mewe na tle „Francuskiej Częstochowy“ — Lourdes

Ps Aisėeis

WONDER BAR
RES DEL RIO—RICARBO CORTEZ w języku rosyjskim.

1 bezpł. nieważne.

Łaski Bożej. OBJAWIENIE
— Wspaniałe Chóry Ko-

Jean Bara. Film zrealizowany z
—QGbewiązkiam

© 4, 6, 8 i 10.15.

Reż. Ernest Lubitsch. Muzyka Franciszek Lehar Film został uznany przez cełą pra-
zę | publiczność za najlepszy w bieżącym sezonie. Seanse: o godz. 4, 6,8 110 wiecz,

2UL
OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY

to zwiększenie obrotu w skiepach

ywnem wykorzystaniu
wszelkich sposobów reklamy.

NAJSKUTECZNIEJSZĄ REKLAMĄ
jest umieszczenie ogłoszenia w nalstarszem piśmie

chrześcijańskiem w Wilnie

przy umiejętnem I intens

® „DUEM
ADMINISTR

: Mostowa 1
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Nęcza wśród górników.

ograniczają| |

K WILEŃSKI

ją prawidziwą tragedję. Najwyższy
czas, aby władze przyszły im z po-'
mocą, :

(P Ai |
Sowiety Kasas |

z przestępczością nieletnich.

MOSKWA (Pat). Naczelny pro-|
kurator Związku Socjalistycznych
Republik Rad udzielił prasie sowiec' |
kiej wywiadu, w którym zapowia-,
da bezwzględną walkę z przestęp-|
czością wśród nieletnich na podsta”,
wie ostatniego dekretu, twierdząc,i
że przestępczość wśród małoletnich
jest inspirowana i wykorzystywana.
przez wrogów režymu sowieckiego i,
przez walkę przeciwko sowieckiej|
praworządności. į

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Dewizy: Belgja|

90 —90,30—89,70. Berlin 213,30—214,30—
212,30. Holandja 357,25 — 358,15—356,35.

Londyn  25,81—25,94—25,68. Nowy Jork

5,31.— 5,34 — 5,28. Kabel 5,311/:—5,34'/:—

5,281/s.. Paryż 34,98'/——-35,07—34,90.. Praga

22,16—22,21—22,11.  Szwajcarja 171,73—

172,16—171,30. Włachy 44,20—44,32—44,08.

Akcje: Bank Polski 88. Starachowice

16,75—17. — Tendencja przeważnie słabsza,

Papiery procentowe: , Budowlana 45,

iН
в

Czwartek, 11 kwietnia,

Rekord w pływaniu na 400 m.
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Holenderka, Rita  Mastenbroek,  ustališs-

nowy rekord na 400 m., wynoszący  6%6..

 

Silna flota wojenna
Inwestycyjna 105; seryjna 107. Konwersyj- najlepszą. gwarancją

niepodległości.na 66,75-—66,50. Dolarowa 76—77,50. Do-

larówka 53,25—53,50. Stabilizacyjna 64,13—

63,63—64; drobne 64,25—63,75—%64.. Listy

ziemskie. 50,75—50,50, Tendencja słabsza.

 

tapet lelki -Obicia 22cennajaizszych
wyprzedaż RESZTEK.CERATY rozmalte

CHODNIKI, WYCIERACZKI
na wszystkie towary ceny zniżene

„K. RYMKIEWICZ
  | MICKIEWICZA s.

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileń-
sko-Nowogr6dzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza
konkurs na ko lekarza rejonowego
w Sołach, pow. Oszmiański i Hoduciszkach,
pow. Święciańskiego.: Bliższe informacje
oraz składanie podań w Kancelarji IzbyLe-

| karskiej (Wileńska '25) do dnia 24. IV, r. b.
AAAAAAAAAAADADAAAAAAAAAAAAAAAA

Epenyšiai 0 ogloszeniach
ZE tecznychił

Ogłoszenia do „Dziennika Wileńskiego
oraz do wszystkich pism po cenach

bardzo tanich załatwia
Biuro Ogłoszeń Stełana Grabowskiego
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82,

Prosimy żądać kosztorysów |

  

Czas najwy:

  

| Pracownia gorsetów
przy „AMERYKANCE".

poleca najnowsze modele pasów i biusto=
noszy, po cenach b. niskich.

ŚW. JAŃSKA 6- 8—
а
.

 VLE

M
M
M

oz tel. 1 2-44,

MLE
 

Kto próbował ten przekoneł się

‚ МУйТ
wytwórni :

BDW. osmołowski--
sąstare, leżałe, mocne |! zdrewe,

niech Ich nie zzbraknie na stole Wiel-
$ Капоспут

a
)

Kilošaikon piaków kn uwadze
„ SPECJALNA KANARKÓW

MIESZANKA DLA
I innych śpiewających ptaków

|| Zestawiona z najbardziej lubianych przez
ptaki nasion jak: kanar, rzepik, konopie,

sałate, murzynek, proso i £ d.
do nabycia w.Polskim Składzia

° Ар!есгпут

Władysława Trubiłły    Do nabycia w sklepach winno-speżywezvch
 

Wilno, Ludwisarska 12 rógTatarskiej

=

 

Mieszkania
I pokoje

DORY,

%
|

 

       

 

NOWISKO
KIEROWNiCZE

w instytucji finanso-
wej, z płacą 200 zł.
miesięcznie, do obję-
cia za pożyczkę 10.000
zł,, oprocentowaną w

 

NOS |

szukuję 'sra
pokoju _nieumeblowa-
nego w okolicach ul.'
Mickiewicza,  Mosto-/
wej,. Zygmuntowskiej.
Konieczne są wygody.|

nistracji „Dz. |poważne ołerty — do

  

umeblowany de wy |bez odpowiedzi.
nsjętia, Portowa > k ŽAS 243—2

m. 11.
  
Tui Ą

Zgłoszenia do Admi- |41/,0/, rocznie. Tylko

Do wyna-
lecia
2 SZOPY,

 

 

mera P moj od= SKLEP GALANTERYJNY  rowiędnie sa„fa
= : ' m= dy. Mostowa 1, do-
= E wiedzieć się u do-
= =
= przy ul. Micklewicza 29 =ZZ|Mioda panlenka zu:
= poleca na święta Wielkanocnę zaa|KOfczONą szkcłą Prze
=_ w wielkim wyborze galanterję  zaa|ysłowo - handlową
=> damską i męską. maa poszukuje pracy do
=. CENY BAKDZO MIZKIE, | ЕЕ[НJakokonalub
ЗМННННННЕНЕНИЫНАННИЦИИНАННАНИНИИИИ2|21ег Łaskawe o

—4r |ferty prosi klerować
do „Dz. W.“ dla „bo-
ny“ lub p-adr. Szks-
glernn 68 u gospo
darza domu. ‚ 92

Młody
człowiek z ukończe-
ną szkołą średnią po=
szukuje posady biura-
listy (chętnie na wy-

 

'|jazd do majątku). Re-
ferencje poważne. Po-

gs, |siada świadectwa pra-
cy. Uniwersytecka 4,
m. 22, S. H.

BYŁA NAUCZY-
CIELKA,

69 lat, chora na oczy,
pozostaje w skrajnej
nędzy, błaga litości-

ludzi o пар
Ła-

  
| wych
„mniejszą pomoc,“ 4

pod lit. „Z. Admin. sub „Bank“ skawe. ofiary składać
S |w terminie do 20 do Administracji „Dz.

Pokój kwietnia rb, Oferty, WiL* lub, pod adre-
- |nieuwzględnione  —sem Słowiańska 4—9,

dla St. Szyling. gr.-2

E

 
| wódek.

 

 

Ruty
korepetytor,  mate-
matyki I fizyki, w«ię-
zkich warunkach ma-
terjainyeh. Prosi P. P.
potrzebujących kore--
petycyj z przedmio-
tów wyżej wymienio”.

TEpo res ©--

locka 26—m. 2. > 2:

SEKCJA MŁODYCH:
Strunnictwa  Narodes-
wego uprzejįmie prosi
o 'askawe zgloszeala

jakiejkolwiek prasy

lub zatrudnienia, cke*
ciażby czasowego w

Wiinie i na prowin<
cji dla bezrobotnych
swych człenków.

Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzien:

niku Wileńskiego",

c + ten

Kupno _
! sprzedaž į

 

—

4

   

  

  
M maja

pies
rasy bokser, rok 1 &

mies. Wielka 18, sklep.
242—1

Poznań śródmieście
sprzedam masywną
kamienicę, roczny do-
hód 8,650, — Cena

62,500. Rodowięz, Po-
znań, Półwiejska 38-a.
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