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wyskedzć sodzianeie.
Me. 28.187,

Е inżynier cywiiny
emerytowany radca lzby Okrągowei Kontroli Państwowej w Wilnis

urodzony w 1864 r.
" po długich i ełężkich cierpieniach, opztrzony Sw. Sakramentami zasnął

w Bogu w dniu 11 kwietnia 1935 roku
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul, św. Filipa 2 w dniu 13

kwietnia r. b. o godz. 5ej do kościoła św. Jakóba.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w iymże 3xościele Gw 'dn 15

kwietnla o godz. 8 1 pół poczem nastąpi pogrzeb о godz. 5 ej na cmen-
tarz 'Rosza.

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaclół | znajomych pogrążeni
w głębokim smutku
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zostanie odprawione nabożeństwo
św. Jakóba o godz. 9 i pół rano
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zactrsega sobie piawo zmiany terminu druka
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KONFERENCJA W STRESIE.
MĘŻOWIE STANU PRZYBYWAJĄ

DO STRESY.

STRESA (Pat). . Wczoraj o godz.
22,15 przybyli tu premier francuski|.
Flandin i min. Laval w, towarzystwie
9 członków delegacji. Pociąg zaje”
chał na peron przy dźwiękach. Mar-
syljanki, którą odegrano dwukrotnie.
Wychodzących z wagonu ministrów.
francuskich powitał Mussolini, kitóry
zjawił się ma dworcu w... mundurze|
„kaprala. milicji faszystowskiej.. .Po
krótkiej rozmowie z Mussolinim, mi-
nistrowie francuscy .udali się do ho-
telu na wyspach Boromejskich, . Lud-
ność. Stresy.bardzo serdecznie powi-
tała gości francuskich. .

LONDYN, (Pat). Reuter donosi:
O godzinie 8.40 przybył do Stresy
premjer MiacDonald i min. Simon,
Kiedy pociąg zatrzymał słę na stacji
rozległy się dźwięki hymnu  angiel-
skiego. Mussolini powitał _MacDo-
nalda w języku angielskim. Na dwo“
rzee wipuszczono tylko korespon-
dentów prasy angielskiej. - :
Korespondent dypłomatyczny Reu

tera, który towarzyszy delegacji
brytyjskiej, donosi, że linja kolejowa

począwszy od granicy jest strzeżona
przez silne posterunki wojskowe. W
kilku miejscowościach umieszczono
nawań karabiny maszynowe. Obra-
dy konferencji rozpoczęły się o go-
dzinie 10.30. -

WSTEPNA KONFERENCJA
FRANCUSKO -WŁOSKA.

STRESA (Pat). Przed oficjalnem j
rozpoczęciem konferencji trzech mo
carstw odbyła się wstępna konferen
cja francusko-włoska.

ROZPOCZĘCIE NARAD.

STRESA. (Pat). Dziś o godz.
10.30 rozpoczęły się pierwsze narady
przedstawicieli 3 mocarstw. O godz.
15-ej członkowie obrad w  Stresie
złożyli hołd przy mauzoleum mar-
szałka Cadorny wPalanza.

STRESA (Pat). Narada anglo-
francusiko-włoska rozpoczęła się o
godz. 11,30 i trwała do godz. 13,30.
W naradach brali udział ze strony
włoskiej Mussolini, Suwichi Aloisi,
ze strony angielskiej Mac Donald, Si-|
mon i-Vansittart, a ze strony fran"
cuskiej Flandim, Laval, Noel i Leger.|

KOMUNIKAT URZĘDOWY.

STRESA (Pat). Ogłoszono tutaj ;
komurikat o kosierencji, który głosi, |
że dziś rano o godz. ii-ej odbyło się i
w sali Muzycznej pałacu Borromeo

dzenia. Niemiec: 1) na pakt wscho-

francuska wyjaśniła powedy odwoła”

   

rządu włoskiego, obejmując przewo-
dnictwo, pozdrowił serdecznie dele”
gację irancuską i angielską. Obecni
byli poza trzema szełami rządów,
Mussolinim, Mac Donaldem i Flan-
donem, ministrowie spraw zagranicz-
nych Simon i Laval, - podsekretarze
stanu Suvich, Vansittart, sekretarz
generalny Quai d'OrsayLeger,baron,
Aloisi i inni wyżsi urzędnicy. Pre-'
mjer Mac Donald wyłożył wytyczne
polityki brytyjskiej, poczem minister"Simongras sprawęz podró”
ży.do Berlina, omawiając punkt wi-

dni, 2) na paktnaddunajski, 3) na
pakt lotniczy, 4) na Ligę Narodów.
Potem wywiązała się dyskusja, która
ukończyła się o godz. 13,30. Na ze-
braniu popołudniowem, które rozpo-
częło się o godz. 17-ej, delegacja

nia się do Ligi Narodów, poczem
zbadano procedurę, jaką należy sto-
sować w tej sprawie. O godz. 19,30
obrady przerwano, odkładając je do
jutra.

PRASA O KONFERENCJI.

„LONDYN (Pat). Korespondent
agencji Reutera w Stresie donosi, że
dzisiejsze rozmowy przedpołudniowe
trwały blisko 21/2 godziny i miały
charakter głównie informacyjny, Ko-  respondent dowiaduje się, że mini-

ster Simon przedstawił szczegółowe
exposć sytuacji, jaka się wytworzyła
po angielskich wizytach w Berlinie,
Moskwie, Warszawie i Pradze, a na-
stępnie odpowiadał na pytania, sta”
wiane przez. przedstawicieli Francji
i Włoch. W czasie popołudniowych
rozmów poruszono sprawę odwoła-
nia się Francji do Ligi Narodów oraz
stanowisko, jakie w tej sprawie za-
jąć mają mocarstwa zachodnie,
PARYŻ (Pat). _„Paris-Midi" twier-

dzi, że pierwszaczęśćrozmów w
Stresie poświęcona będzie sprawom
uzbrojenia Niemiec i uzgodnienia
stanowiska trzech mocarstw w tej
sprawie. Zgodność poglądów mię-
dzy Francją a Włochami w tej
kwestji nie ulega wątpliwości. Mo“
żliwe jest nawet, że oba rządy prze-

widują decyzje, któremogłyby przy-

brać charakter aktu. Mówią, że naj-
pierw przedyskutowana będzie z ini-
cjatywy Francji wspólna deklaracja,
potępiająca wypowiedzenie przez
Niemcy klazul militarnych. Rząd
francuski uważa jednak, że sama de”
klaracja byłaby niewystarczająca i
зе nałeży zapobiec ma przyszłość
nowym pogwałceniom traktatu przez
Rzeszę. Artykuł 16-ty paktu, prze-

|widujący sankcje ekonomiczne i fi-
nansowe przeciwko państwu, które
wywołało wojnę zaczepną, ma —
zdaniem Francuzów — poważne lu-
ki. Mianowicie sankcje ekonomiczne
powinny być rozciągnięte również na
te państwa, które naruszają trakta”
ty. Możliwe również, że memoran-
dum, przygotowane przez Quai d'Or-
say, zawiera wyraźne określenie i
propozycje w: tej dziedzinie, . 
   

"Bułgarski min. oświaty w Krakowie.
: KRAKÓW. (Pat). Wiza. w.

nocy pociągiem z Warszawy  przy-
byli do Krakowa bułgarski min, o*
światy Radew i min. W. R. i O. P.
Jędrzejewicz wraz z (towarzyszące”
mi mu osobami.

Na dworcu przybranym flagami
o barwach narodowych polskichi
bułgarskich, powitał dostojnych go-
ści wojewoda Kwaśniewski z  gro-
nem wyższych urzędników  woje-

TECZCETAETEORORENOTZKECETEOZ EOT WZTROOADYWEPRECZИИИ OCENIE ODWSDE

Pożar w paryskim pałącu Sprawiedliwości.

 

 
na Isola Bella pierwsze zebranie Historyczny gmach Pałecu Sprawiedłiwości w Paryżu został uszkodzonyprzez pożar, M.
irancusko - angielsko - włoskie. Szef in. uległa zniszczeniu jedna z wież (Conciergerie) oraz plaiony ze wspaniał, malowidłami.

a"

wódzitwa krakowskiego, prezydent
miasta dr. Mieczysław  Kaplicki,
rektorzy wyższych uczelni krakow"
skich ź profesorem Maziarskim na
|czele, kurator okręgu szkolnego
| krakowskiego i inni, Po wzajemnem
zapoznaniu się w sali recepcyjnej
dworca kolejowego i wspólnej foto-

gotowanych dla nich apartamentów
w „Grand Hotel".

bytków miasta. | |

 

Tada zadośfaczynienia.
. "GDAŃSK (Pat). Komisarz gene”
ralty RP w Gdańsku, Papće, inter-
wenjował u prezydenta senatu Grei-
sera w sprawie udzielenia zadość-
uczynienia, przyznania odszkodowa-
nią i ukarania winnych w związku z

stwa i mienia Polaków, samieszka-

padki № zaszły 'w okresie wybor-

Nagroda literacka.
KRAKÓW (Pat). Dziś wieezorem

|pod przewodnictwem prezesa zawo”
 ,dowego związku literatów polskich |
w Krakowie, Karola Huberta Ro-   | nie sądu konkursowego nagrody lite-

|rackiej związku zawodowego litera-
tów polskich za rok 34, ną którym
(sąd przyznał tę nagrodę Ludwikowi
' Hieronimowi Morstinowi za utwór G
sceniczny „Rzeczpospolita Poetów*'„jsl
wystawiony miedawno w teatrze
miejskim im. Juljusza Słowackiego.

grafji, ministrowie odjechali do przy- -

Dzisiaj nastąpi zwiedzenie za”.

Komisarz toeralny Raeczypogpoliej |

wypadkami naruszenia bezpieczeń”

łych na terenie wolnego miasta: Wy- :

stworowiskiego, odbyło się posiedze”
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Jeszcze jedna
konferencja.

Ludzkość, zmęczona zniszczeniem

i przelewem krwi, spodowanem
przez wielką wojnę, zapragnęła prze
dewszystkiem pokoju i dlatego od

17-tu prawie lat 't. zn, od chwili za”

wieszenia brovi jesteśmy świadkami

wysiłków, zmierzających do usunię-

cia widma przyszłej wojny. Początko

wo obiecywany sobie bardzo wiele

po Lidze Narodów. Mniemano, że ta
instytucja, zrodzona w umyśle szla:

chetnego teoretyka i  doktrynera,

Wilsona, posiadać będzie nietylko
wielką moralną powagę, ale i duże

możliwości wywarcia przymusu na

niesforne i nieposłuszne pańsłtwa
wskutek czego spodziewano się, że

DZIENNiK

MOSKWA (Pat). Opierając się

na danych, otrzymanych ze źródła

kompetentnego, agencja TASS ро-
twierdza doniesienie z Paryża, że na

podsliawie paneuropejskiego układu

bezpieczeństwa osiągnięte zostało

między rządami ZSRR i Francją w

zasadzie porozumienie w sprawie

projektu francusko - sowieckiejikon”

wencji bezpieczeństwa, która zawar-

ta ma być w najbliższej przyszłości.

PARYŻ (Pat). „Le Jour“ zauwa-

ża, iż zbyt pošpieszono się Zz wiado-|

miością o zawarciu układu francusko”;

sowieckiego. Rezerwa ze strony za”;

interesowanych w związku z ogło-,

szeniem wiadomości o będących w

toku rolkowaniach świadczy, że ro-

kowania lte ulegają jeszcze pewnym

wahaniom. Można też powiedzieć,

pisze dziennik, że wskutek spotka”

Liga Narodów potrafi stłumić grozę? nia amibasadora Potiomikina z mini

jakiejkolwiek wojny w zarodku.
Nadzieje na wpływ Ligi Narodów

rychło zostały porzucone, Okazało
się, że Liga Narodów rzadko kiedy
jest zddlna do zajęcia określonego
stanowiska nawet w mniej ważnych
zagadnieniach, a wówczas, kiedy na

takie jednolite stanowisko się zdobę

dzie, nie ma żadnych środków dla
przeprowadzenia w życie swego pun

ktu widzenia.
Należało więc inaczej

sprawę utrzymania pokoju.

Okres powojenny jest to okres

ciągłych podróży dyplomatów, usta"

wicznych narad i ustawicznych kon

ferencyj. Roczniki czasopism całego

świata w ciągu ostatnich lat  pięt-

nastu są pełne sprawozdań z jednych,

a zapowiedzi innych konferecyj. Ge-

newa, Locarno, Londyn, Rzym Pa-

ryž powtarzają się po kilka razy do

roku, jako teren negocjacji między”|

narodowych. Każda konferencja koń,

czy się znalkomitemi wynikami icał: |

kowitem porozumieniem, poczem po.

paru tygodniach okazuje się, że jest
znowu jalkaś luka i trzeba zabezpie-,

czyć pokój za pomocą nowej konie-
rencji, |

Dyplomację powojenną cechuje

jalkaś dziwna wiara w moc tagroma-
dzonych przez ostatnie lata umów i

układów. Jest przytem rzeczą cha-

rakiterystyczną, że współcześni dy“

plomaci równie łatwo wyrzekają się
zaufania do układów podpisanych
wczoraj, jak mocno wierzą w trwa-

łość zobowiązań zaciągniętych dzi-

siaj.
Początkowo wierzono w moc zo-

bowiązań wersalskich, później locar-

neńskich, czy t. zw. paktu Kelloga.

Dziś nie ma się zaufania dg tych
wiszystkich poprzednich umów, nato

załatwić

į

miaist jest gotowošė do zawierania “.
jakichś nowych układów z Hitlerem,
Moskwą, czy kimkolwiek innyim.
"Taką kollejaą konferencją jest i

odbywająca się obecnie narada w
Stresie. Rozmowy toczą się w chwili

dla pokoju europejskiego bardzo
ważnej, Oto okazało się, że Niemcy:
zupełnie jawnie złamały zobowiąza”
mia zaciągnięte w Wersalu: zbroją
się, tworzą lotnictwo wojenne, onga-

nizują armję na podstawie przyjmiu-
sowej rekrutacji, a sygnatarjusze

tralktatu wersalskiego patrzą na to
bezsilnie. Wytworzyła się sytuacja
zupełnie paradoksalma: dla zabezpie
czenia pokoju światowego, trzebaby

..przeprowadzić dziś wojnę z;
Niemcami, zniszczyć im  miaterjaty
wojenne i zmusić do poszanowania
traktatów.

Ponieważ takiej ,„pokojowej”* woj.
ny nikt w Europie nie chce i aikt nie“
podejmie, więc Niemcy będą się da-
lej zbroiły i później groźbą wywoła*

istrem Lavalem, ministrem Titulescu

'i przedstawicielami M. Ententy rzu-

cono podstawę pod możliwość poro-

zumienia. Niedyskrecja ambasadora

sowieckiego spowodowała ukazanie

| się wiadomości o zawarciu układu na

(skutek ltelegramu, jaki dzięki jego

istaraniom został wysłany do róż:

nych miast europejskich. Zdaniem

| „Le Jour“, minister Laval zobowią*

zał się jedynie słownie, bez podpisa“

nia jakiegokolwiek dokumentu, do

doprowadzenia do porozumienia. Po-

zatem Laval zaznaczył, że data
23. IV. jest ostatnią granicą terminu

niezbędnego do zakończenia rolko-,

wań. Minister Titulescu, który zaw”|

sze był przyjacielem Francji, przybył|

do Paryża oczywiście w celu za”|

akcentowania na Quai d'Orsay swo”|

ich nalegań na zawracie paktu z

ZSRR, a cała M. Ententa podzieliła

to zdanie. Ta teza znalazła gorące

poparcie w łonie rządu francuskiego,

ódyż minister Heriot i ministrowie

radykalni nalegali, by układ ten zo-

stał podpisany. Premijer Flandin

przeważył szalę na stronę Heriołta,

pozostał jednak przy zasadniczej

linji paktu 'wzajemnej pomocy па

północo-wschodzie, mieszczącegosię

w ramach paktu Ligi Narodów, w

którym wzajemna pomoc będzie zo”

1

(bowiązywała jedynie pod bardziej

ograniczonemi warunkami. Należy

żywić nadzieję, kończy dziennik, że,

osobiste spotkanie ministra Lavala

z Miussolinim wywoła wymianę po”:

glądów między Francją i Włochami i

że Francja nie będzie więcej anga-

żowała się bez ścisłego porozumie-
nia się z Miussolinim. |

BERLIN (Pat). Szczegóły o umo7

wie francusko- sowieckiej, zawattej

w Paryżu, opublikowała dopiero dzi”

siejsza prasa poranna. Dla Berlina

nie stanowi układ ten niespodzianki,

albowiem zdają tu sobie sprawę, że

ustawa z 16. IIL, wprowadzająca

t zw. „suwerenność wojskową Nie-

'miec:;, nie pozostała bez wpływu na
decyzję francuską, jednakże szybka
decyzja Paryża wywołała w Berlinie
pewną konsternację. Niemieckie ko-

ła polityczne powstrzymują się
| wszelkich infońmacyj na ten temat,
niemniej dają do zrozumienia, że po”

nia zawieruchy wojennej będą wy”
muszały dla siebie ustępstwa.

Narada w Stresie ma więc bar-

dzo trudny problemat do rozwiąza'
nia. Nietylko bowiem niełatwo jest
wymyśleć coś takiego, coby skutecz
nie powściągnęło odwetowe zapędy
niemieckie, ale niełatwo jest również
sprowadzić do wspólnego mianowni-

ka różnorodne interesy państw, bio-
rących w naradach udział, t. zn. Fran

cji, Włoch i Anglii.
Ta rozbieżność interesów wiel:

kich miocaristw była dotychczas naj-
większym atutem niemieckim, wyzy
skiwanym — pnzyznać trzeba — bar
dzo umiejętnie. Niemcy bardzo
sprytnie  szachowały dotychczas
Francję — Sowietami, lub Włocha-

mi, Anglję — Francją i odwrotnie i

WiLENSK:i Piątek, 12 kwietnia.

POROZUMIENIE FRANCUSKO-SOWIECKIE.
rozumienie francusko-sowieckie po” jtarzy rozpoczynającej się w Stresie
twierdza niemieckie przypuszczenia|konferencji, ograniczając się jedynie
o francuskiej polityce  sojuszów,| do zacytowania opinij zagranicz-
zmierzającej do ol ążenia Niemiec. |nych. Na tle zupełnego milczenia
BERLIN (Pat), Urzędowa „,Diplo- | prasy sowieckiej na temat konwencji

matisch-Politische  Konrespondenz“, | francusko-sowieckiej należy zwrócić
pisząc g układzie sowiecko-francu', uwagę na artykuł Radka w „lzwie-
skim, zaznacza, że założenie poli- stjach', witający  niemiecko-sowiec-
tyczne tego porozumienia polega na ki układ handlowy i zapewniający,
uniezależnieniu akcji obu kontrahen- że Sowiety nigdy nie propagowały
tów od Ligi Narodów. . jizolowania lub okrążenia Niemiec,
MOSKWA (Pat). Cała prasa za- wreszcie wyraźnie dający do zrozu- mieszcza ma czołowych miejscach

komunikat agencji Havasa o zamie-
rzonełm zawarciu konwencji francu-
sko-sowieckiej, powstrzymując się
jednak od komentarzy własnych, паг
tomiast diireszczone są dość obszer-
nie głosy prasy obcej. Również pra-

mienia, że poprawa stosunków mię”
dzy Moskwą a Berlinem zależy wy”
łącznie od Niemiec. Należy zazna-
czyć, że pozatem w prasie sowiec-
kiej nie słabnie ani ton antynie-
miecki ani sceptycyzm pod adresem
Francji,

od 7 b. m. ustąpił on ze Związku Wy”

sa sowiecka mie poświęciła komen-

AO IK KYE KINO ISTOO TVT KS "TEASER

Zk itw y.
Szykany w stosunku do polskiego

dziennikarza.
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą, ków na Litwie „Dzień Poliski* za-

że zarząd kowieńskiego związku notatkę, w której m. in. podał, że
dziennikarzy postanowił wyłączyć jeden ze studentów wyraził swój
ze zwiezku redakitora „nDia Polskie protest w formie „zarówno ostrej

go” Paskiewicza. Ma być tokara | jak i bolesnej”. Po paru dniach po-

za stanowisk, jakie zajął „Dzień | wróciło do tego zdarzenia brukowe
Polski' w sprawie incydentu pomię-| pismo „10 centów”, a następnie or”

dzy dwoma studentami polskimi a| gan ludowców „Lietuvos Żinios” po-
redaktorem litewskiego czasopisma| święcił incydentowi artykuł wstępny

humorystycznego „Kumtaplis”. — |pad tytułem „Wybryk piłsudczyka”.
RYGA (Pat). W: związku z wia”; Artykuł nosił charakter podburza”

domością o wyłączeniu Paszkiewi- | jący. W związku z tem w Kownie

cza, redaktora „Dnia Polskiego“ w| rozeszły się pogłoski, że w lokalach
Kownie, ze stowarzyszenia dzienni'|polskich będą rozbijane szyby. Po-

karzy litewskich, korespondent PAT- |icją wzmocniła posterunki koło Do-
icznej podaje następujące szczegóły: miu Polskiego, gdzie mieszczą się

| litewskim tygodniku „Kuntaplis” polskie organizacje. Jednakże do
ukazała się wysoce niestosowna ka- żądnych incydentów nie doszło.
rykatura. Po wyjściu numeru u re” | Dwaj studenci Polacy wezwani zo-

daktora itygodnika Tilwitisa zjawili stali do policji kryminalnej, kłtóra
się dwaj studenci Polacy. Jeden z spisałaprotokuł z zajścia w redakcji

nich oświadczył redaktorowi, że, tygodnika litewskiego. Zarząd ko-

jalko Polak, czuje się obrażonym. ka- wieńskiego stowarzyszenia dzienni-
rykaturą i spoliczkował Tilwitisa, | karzy w związku ze stanowiskiem,

poczem obaj studenci pozostawili |jakje „Dzień Polski” zajął w powyż-
swe karty z adresami i spokojnie szym incydencie, wyłączył ze stowa”
opuścili lokal. Redaktor Tilwitis na rzyszenia redaktora „Dnia Polskie-
poHczek nie reagował. Organ Pola" go", p, Paszkiewicza.
mieścił z powodu karykatury krótką

SZYKANOWANIE POLSKICH INSTYTUCYJ KULTURALNYCH
W LITWIE.

. „Dzień Polski” Nr, 35 z 9. IV. roku, na żądanie przedstawiciela po-
35 r. donosi, że da, 7, IV, r. b. w lo | licji zebranie zostało zamknięte. Ja-
kalu gimnazjum polskiego 'w Ponie-|ko powód zamknięcia wysunięto

wieżu zwołane zostało walne zgro-| opłacanie składek członkowskich

 madzenie członków T-stwa Oświata.
Na przewodniczącego obrano p. Z.
Szwojnickiego, na sekretarza p. E.
Szymkiewiczównę. Podczas składa” nie są członkami T-stwa.
nia sprawozdania towarzystwa z ub.

TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE Z WIDOWNI POLITYCZNEJ
PROF. M. BIRŻYSZKI.

„Liet. Aid" donosi, iż w związ- 2 b. m. dyrektor dep. kultury, A.

ku z nawałem prac naukowych i li- Juszka. W. najbliższym czasie prof.

terackich prof. M, Birżyszka usuwa Birżyszka zamierza ustąpić również
się od pracy społecznej i na czas z innych organizacyj społecznych,

dłuższy zamierza wyjechać. W dniu
REFORMA SZKOLNICTWA.

przed zebraniem, co uważano za
zbieranie ołiar. Pozatem zarzucono

zwolenia Wilna, a na stanowisko,

prezesa został powołany już w @и rozesłało do wszystkich szkół śred:
nich ck w kosc. powiadamia

j SM _|o zatwierdzeniu projektu reformy

wzyskiwały > е kroki#я ustęp”. szkolnictwa „która zostanie wprowa-

stwa bądź w kontrybucjach wojen” qzona w życie od dn. 1 sierpnia r. b

nych, bądź w przeróżnych uprawnie-| Zgodnie z okólnikiem, 8-klasowe
niach. Dziś nastał moment, że roz-, średnie zakłady naukowe zostaną za

poczęły otwartą grę i jawnie ošwiad-, stąpione 7-klasowemi i od nowego

czyły, że z poprzednich zobowiązań. roku szkolnego zostanąwprowadzo-
Hp św so sala ne 6-oddziałowe szkoły początkowe

MOZ : : , zamiast obecnych 4-oddziałowych.

Trudne zadanie stoi przeto przed, Vy, ten sposób nauczanie w szkole

Mussolinim, Miac Donaldem i Flandi" początkowej i średniej będzie trwa-

nem. Będzie ono znakomicie ułat- | ło łącznie 13 lat zamiast 12, jak о-

wione, jeśli trzy reprezentowane w) tychczas. Z,
Stresie mocarstwa zdobędą się ass 3 Od nowego toku szkolnego zosta-

-adnolite st iski Boditawo- nie zawieszone przyjęcie uczniów do

7 CE RZ wo” Klasy pierwszej, gdyż klasa ta zosta”
wych zagadnieniach polityki ogólno je zniesiona.

europejskiej i będzie zupełnie unie-,

możliwione, jeśli na konferencji ja”|

kieś rozdźwięki się ujawnią. i
To też wszyscy miłośnicy:pokoju. Silna flota wojenna

z zainteresowaniem wyczekują wia- majlepszą gwaraneją

domości z Steey. Wa niepodiegłości.

—-

obecność na zebraniu osób, Kkitore |

Litewskie Mineiterstwo Oświaty |  
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Z PRASY.
Żydzi uciekają z Niemiec,

Żydowska agencja telegraficzna donosi,

że były prezes gminy żydowskiej w Berli-

nie, obecny kierownik „organizacji pań-

stwowo - sjonistycznej“, Georg Kareski,

wystąpił z planem rozwiązanie kwestji ży-

dowskiej w Niemczech.

Wchodząc w założenie, że spekulacja

na zmianę nastrojów w Niemczech, wobec

zdecydowanej woli Trzeciej Rzeszy całko-

witej eliminacji żydów, jest polityką złu-

dzeń, Kareski proponuje zawarcie z rządem

„układu przymusowego, prowadzącego do

planowej likwidacji” kwestji żydowskiej w

Niemczech. Likwidacja ta ma nastąpić w

drodze systematycznie przygotowanej i cie-

szącej się poparciem rządu emigracji żydów

z Rzeszy.

W tej sprawie pisze ,„Gazeta War
szawiska'':

Dotychczas wszyscy niemal żydzi stali

na stanowisku, że obok Palestyny, która od

grywa w ich życiu rolę raczej symboliczną,

należy utrzymać się za wszelką cenę w dia-

sporze i nie opuszczać krajów, które stały

się ich chwilową siedzibą. Wszelkie próby

rozwiązania kwestji żydowskiej w szerokiej

skali, podejmowane przez nielicznych ide-

ologów, upadły przedewszystkiem dlatego,

że żydowstwo widziało większe zyski dla

siebie w rozproszeniu, niż w posiadaniu

własnego kraju i własnej ojczyzny. Rozpro-

szenie, do którego przystosowana została

w ciągu wieków cała psychika żydowska,
ich struktura społeczna i polityka narodo-|

wa, dawało jej większe możliwości ujarz-

miania narodów i życia ich kosztem, niż
normalny byt we własnym kraju.

Kiedy w Niemczech rozpoczęła się nie-

ugięta walka z żydami i hitlerowcy przepro

wadzili szereg konsekwentnych zarządzeń

celem wyeliminowania żydów z życia nie-

mieckiego, uznano ich nietylko za barba-

rzyńców, ale i za głupców, usiłujących gło

wą przebijać mury, Tymczasem życie cał-

kowicie potwierdza słuszność i skuteczność

antysemityzmu. Spotkawszy się ze świado-

mą wolą społeczeństwa i nieugiętą polityką

rządu niemieckiego, żydzi uznali się za po-

konanych .i zaczęli spokojnie przemyśliwać

nad „oddzieleniem się bez gniewu i gory-

czy”.

Okazuje się, że chcąc zmusić żydów do

liczenia się z prawami narodów rdzennych i

skłonić ich do szerokiej akcji emigracyjnej,

trzeba stosować środki, które niejednokrot

nie wydają się bardzo surowemi. Inaczej nie

da się przezwyciężyć bezwładu masy żydow

skiej i „mesjanistycznych” szaleństw jej

przywódców.

Wyniki antyżydowskiej polityki Trze-

ciej Rzeszy są cenną wskazówką dla tych
wszystkich narodów, które mają u siebie

kwestję żydowską. Uczą one, że kwestji tej

nie można rozwijać bez bardzo stanow-

czych i kategorycznych metod postępowa-

nia, Uczą one również, że chcąc uzyskać

szczerze współdziaałnie żydów w sprawie
ich masowego wychodźtwa, potrzeba u-

przednio przekonać ich czynami, że dany

kraj uzna kwestję żydowską za rozwiązaną

j dopiero wtedy, kiedy nie pozostanie ew nim
'ani jednego żyda.

Chwiejność, miezdecydowanie

prowadzi i nie wytwarza w społeczeństwie

żydowskiem przeświadczenia o koniecznoś--
ci oddzielenia się bez gniewu i goryczy"

Następca Ś. p. prof. Sobieskiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

„Gazeta Warszawska* pisze:
Gdy zjawiły się wiadomości, że ka-
tedra prof. Sobieskiego będzie ska-
sowana, połączone one były z pogło-
ską, że na jej miejsce utworzona bę-
dzie na jagiellońskiej wszechnicy: ka”
tedra polskiej historji najnowszej.
Wieść mosła uazwiska kandydatów
na tę katedrę — a wśród nich nazwi-
sko: Pobóg - Malinowski.

Kfóż to zacz, ten domniemany
stępca prof. Sobieskiego ma  kalte-
drze?

dzącego dziś w Polsce obozu, Napi-
sat paszkwil na obóz narodowy (,„Na”
rodowa Demokracja'), będący ste-
kiem bredni, a tapisany przy pomo”
cy talkich ułatwień, jak np. dostęp
do archiwum komitetu narodowego
w Paryżu, do którego nawet dawni i
członkowie tego komitetuj autorzy
zawartych w tem anchiwum doku-
mentów dostępu dzisiaj nie mają. Na
pisał monografijkę „Akcja bojowa
pod Bezdanami”, źle świadczącą nie
tylko o jego rozumieniu najnowszej
historji Polski, nietylko o jego takcie

Jest to dziejopis i historjograf rzą

politycznym, ale poprostu o jego
zmyśle moralnym. Napisał wreszcie
— całkiem świeżo — książkę pane-
giryczną o Piłsudskim.

I oto wybuchła bomba. Nieomal
równocześnie ze śmiercią ś. p. prof.
Sobieskiego, nastąpił akłt niełaski w
stosunku do p. PobógMalinowskiego.
(Trudno to nazwać jego kompromi-
tacją — bo kompromitacja nastąpiła

wcześniejszych),
' Рам Józefowa Piłsudska umieści
ła w „Kurjerze Porannym" wywiad
zatytułowany: „Pani Marszałkowa
Piłsudska karci niesumienność dzie-
jopisarską”, w którym najnowsze

„„dzieto“ p. P.-M. zostały w sposób
bezwzględny potępione. W dniach
, następnych ESY się równie nie”
przyjazne artykuły w całej niemal
prasie sanacyjnej. Sława p. Pobóg-
Malinowskiego pękła w jednej chwi”
li, jak nadęty balonik.

I oto takiego ,,uczonego” wyłmie-
niono jako następcę prof. Sobie”
skiego.

Keren Tel Haj czyli zbiórka w Gdyni na
żydowskie kadry zbrojne.

„Moment“ (Nr. 78), w: informacji
swego korespondenta z Gdyni, dono-
S1:

w -— Odbyła się tutaj uroczysta aka-

demja z powodu dorocznej akcji deklaracyj

nej „Keren Tel Haj“. Z mową, poświęconą
zadaniom i gałęziom pracy „Keren Tel
Haj* wystąpili: członek centr. Komitetu ra-

wizjonistów, dr. Samson Juniczman (War-
szawa) i inż, Rotenstein (Grudządz). Z Gdy-
ni wymienieni działacze jadą do Bydgoszczy

szermierza żydowskiego o prawo i byt“.

O „prawo i byt” w... diasporze,
czyli na karku ludności rdzennej...

Przeciwko komu? Odpowiedź na
to pytanie nie jest trudna, Ra

Żydzi usadowili się nad polskiem
morzem tak gruntownie, że mogą u-
„rządzać w Gdyni zbiórkę na żydow-
„Skich „szermierzy” i obrońców!

WILEŃSKI

! Niezwykta operacja
chirurgiczna.

MOSKWA. (Pat). W Mohylowie
chirurg Norinalewskij przywrócił w

drodze operacji wzrok kobiecie po

  MAOK
TĘPI-ROBACTWO

 

į

i polo-
wiczność środków działania, do niczego nie

15 latach ślepoty.

Organ Stolicy Apostolskiej e Polsce.
MIASTO WATYKAŃSKIE (Pat).

„Osservatore Romano“, omawiając

uważa za słuszne twierdzenie ,„Jour-
nal de Geneve“, że Polska zajmuje
kluczową sytuację równowagi euro-
pejskiej. Przekonano się o tem w

Konferencja państw
RYGA (Pat). Dziś zebrała się w

Rydze nadzwyczajna konferencja
przedsitawicieli trzech państw bał"
tyckich. Na konferencję przybyli z
Estonji wiceminister spraw  zagra-
nicznych Laretei, ze strony łotew”
skiej dyr. deparatamentu polityczne-

w wywodach rolę Polski w Europie,

związku z  paktem wschodnim.
Dziennik watykański wyraża żal, że
w ciągu ostalinich 10 lat zbyt często
,zapominały narody o tem, że Polska
| stanowi bastjon bezpieczeństwa i cy-
wilizacji,

bałtyckich w Rydze.
go MSZ Urbszys i z ramienia Łotwy
sekretarz generalny MSZ Munters.

| Zwołanie konferencji nasiąpiło
nieoczekiwanie, gdyż — jak wiado-
(mo — zjazd ministrów spraw zagra”
, nicznych tych państw miał odbyć się
w dniach 6 i 8 maja. x

Propozycja sowietów wobec piństw|
bałtyckich.

PARYŻ (Pat), W kołach politycz-
nych krążą pogłoski, że rząd sowiec”
ki zwrócił się do rządów Estonji,
Litwy i Łotwy z propozycją zagwa-
rantowania statutu  terytorjalnego
tych państw przez Sowiety i Fran"

‚ ,BRUKSELA. (Pat). Na posiedze-
niu komisji do spraw obrony naro-
„wej Izby deputowanych  podniesio-
ino zagadnienie ewentualnego przed!
,łażenia czasu służby wojskowej, Mi-
|nister obrony narodowej oświadczył,
jże mnie miolżna zagwarantować nie-

cję pod warunkiem przystąpienia do
paktu wschodnio-europejskiego wza-
jemnej pomocy. Dotychczas podobno
propozycję tę odrzuciły rządy estoń'
ski i łotewski. |

Belgia przedłużyjjczas służby wejskowej. |
tykalności obecnej ustawy o służbie
wojskowej. Sprawa przedłużenia
czasu służby wojskowej jest przed-
miotem badań, ale narazie rząd nie
przewiduje żadnych zarządzeń w tej
sprawie.

"Stany Zjednoczone zachowujązneutralność.
WASZYNGTON. (Pat). Z kół

Białego Domu informują, że prezy-
dent Roosevelt naradzał się we śro-
`@ z sekretarzem stanu do spraw
zagranicznych w sprawie zawarowa-

nia neuiralności Stanów  Zjednoczo*
nych, wobec ewentualnych zatar”
gów w Europie, Po opracowaniu
stosownej formuły prezydent Roose-
velt przedstawi ją kongresowi.

"Wojska włoskie wciąź pedążają do Afryki.
| RZYM. (Pat),  Wiczoraj wieczo-
rem ył z Katanji do wschod-

na już ec, przez napisanie dzieł niej Afryki statek „Leonardo da Vi-
Inici* z oddziałem 34 pułku piechoty

Francja bije
PARYŻ. (Pat). Wczoraj w po-

|łudnie minister finansów Germain
Martin oraz minister bez teki Marin
przybyli do mennicy, gdzie dokonali

W sobotę, w uroczyłstość 1050-ej
rocznicy śmierci apostoła Słowian,
św. Metodego, Ojciec Św. przyjął na
audjencji około 400 alumnów Instytu
tu Polskiego, kolegiów polskiego, ju-
gosłowiańskiego, czechosłowackie”
go, ruskiego św, Józefata i rosyjskie-
go oraz liczne duchowieństwo  ро-
chodzenia słowiańskiego. Przemó-
wienie wygłosił rektor kolegjum św.
Hieronima „prałat Magjerec, wspomi-
nając zasługi wielkiego aposłtoła lu'
dów słowiańskich. Odpowiadając na
|to przemówienie Ojciec św. wyraził
przedewszystkiem radość z obecnoś
ci tak licznych przedstawicieli naro-
dów słowiańskich pragnących wyra"
zić Mu swe„przywiązanie i miłość
synowską. Papież nie przypuszczał

 
Lnigdy, że przy grobach Apostołów i

Wychowanie w Litwie.$dzie zajmą się doroczną akcją deklaracyj-|

ną „Keren Tel Haj“. . |

Akcja deklaracyjna jest to zjed-
nywanie członków organizacji tej na
zwy, czyli „Funduszu Tel Haj“ (od
nazwy miejscowości w Palestynie,
gdzie zginął w 1920 r. Trumpeldor w
obronie kolonji żydowskiej przed na
padem Arabów).

Cele i zadania
kreśliła odezwa z marca 1930 r.
(„Hajat* Nr, 74 z 27.III, 1930): |

„— Keren Tel Haj chce wychować du-|

chowo i fizycznie silną młodzież, któraby

broniła i ochraniała życie, majątek i część

narodu żydowskiego... Keren Tel Haj po-
maga wytworzyć dumnego, pewnego siebie

techników.

UCZEŃ ZASTRZELIŁ NAUCZYCIELA.
Prasa kowieńslka pisze, że z Kiej- dawalający,

dan donoszą o tragicznym wypadku, sprawdzenie
inż, Monkiewiczus nie zgodził się najaki się wydarzył w szkole kultur:

 

Nauczyciel inż. Jerzy Monkiewi-;
czus poddał egzaminowi grupę słu-|

koju, jaki zajmował w gmachu szkol-
n ‚

Gdy przechodził przez kreślar”|

nowanych uczniów Feliks Cziwas i
zapyłał, jalki stopień otrzymał. Gdy
się dowiedział, że mia stopień nieza”

poprosił 0  ponowne
jego wiadomości, ale

to. Ponawiając swe prośby, Cziwas
szedł dalej za nim krok w krok, a
śdy nauczyciel stanął wreszcie przed

| chaczów z części kursu geodezji. Po; swoim pokojem ,dobył nagle rewol-
: |. , |ukończęniu egzaminów opuścił on wer i czterokrotnie

tej organizacji O“ klasę w Zaimiarze udania się do po-, strzały skierował do Monkiewiczu-
strzelił, dwa

sa, raniąc go w klatkę pieršciową,
dwa — sobie w głowę,

Rannych niezwłocznie przewie“|
"nie, zbližyt się doń jeden z egzami- ziono do szpitala w Kiejdanach, ale

obaj w krtókim czasie wyzionęli du--
cha.

oraz materjałem wojennym,
Tegoż dnia wieczorem opuścił

Neapol na pokładzie statku „Gange”
sztab dywizji Gavinana,

złete monety.
wybicia pierwszych monet złotych,
jalkie mennica francuska będzie od-
tąd wybijać, wobec ostatnich rozpo”
rządzeń rządu,

Uroczystości słowiańskie w Rzymie.
katedrze św. Piotra tak wielu prze-
bywa Słowian, przekonywując Go je-
szcze bardziej o głębokiem znacze”
niu powszechności Jego ojcowstwa.
Potwierdzając zawsze pełną serdecz
nej miłości przychylność papiestwa
dla ludów słowiańskich. Papież wy-
sławiał ze swej strony postać św.
Metodego, jego przywiązanie do Sto
licy Świętej, jego ciągłe podróże do
„Rzymu, jak gdyby dla odnowienia za
pasu sił i energji dla przeprowadze-
nia wielkiego i bohaterskiego dzieła
apostolstwa nawracania Słowian.

W. niedzielę w bazylice św. Kle-
mensa odbyły się przy grobie św.
Cyryla uroczyste nabożeństwo dla
upamiętnienia 1050-ej rocznicy śmier
ci św. Metodego w dniu 6 kwietnia
885 r. Nabożeństwo, na którem byli
obecni kardynał Sincero,' ks. metro-
polita Sapieha, biskup Dubowski,
rektorzy i alumni wszystkich kole-
gjów słowiańskich, oraz licznie zgro
madzone duchowieństwo i wierni na-
rodowości słowiańskiej z radcą am-
basady polskiej Janikowskim na cze
le, odprawił generał bazyljanów ar“
chimandryta Dionizy Tkaczuk, Na-
stępnie przy śpiewie hymnów udano
się procesionalnie do krypty, zawie-
rającej grób św. Cyryla, sdzie złożo-
'no wieniec laurowy. (KAP).

 

| Min. Benesz Jedzie do
Moskwy.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi z
Paryża, że podróż ministra Benesza
do Moskwy nastąpi we czwartek.
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Ilość kobiet zatrudniemych w przemyśle

rośnie, młodzieży zmniejsza się.
Ostatnie sprawozdanie roczne in-

spekcji pracy (za 1933 r.) z zakresu o
chrony pracy kobiet i młodocianych
omawia kolejno wyniki badań, doko-

nanych przez inspektorki pracy na te,

renie fabryk w 8 okręgach, a więc:
stan zatrudnienia kobiet i młodocia”
nych w roku sprawozdawczym, istan

ochrony macierzyństwa robotnicy,

praca dzieci poniżej lat 15-tu, bada-

nia lekarskie miłodocianych, sprawa

uczniów w rzemiośle i przemyśle, do

kształcenie młodocianych, nieszczę”

śliwe wypadki przy pracy młodocia-
nych i kobiet, ochrona robotnicyod

nądmiernego wysiłku przy pracy,

. wreszcie wychowanie fizyczne ko'

biet pracujących.
W stanie (zatrudnienia ikobiet i

młodocianych przejawia się w dal-

szym ciągu — jak i w latach ubieg-
łych — tendencja do zmniejszenia
procentowego udziału  młodocia”
nych chłopców i dziewcząt, zwięk-

sza się natomiast nieznacznie odse“

tek kobiet — o 0,1 proc. Kryzys u-

jawnił wyraźnie przyczyny wzajem

nego ustosunkowania się sił na ryn-

ku pracy, wykazując, że na stan za”

trudnienia wpływa głównie kalkula”
cja finansowa.

Potanienie sił robotniczych doro-

słych sprawia, że zatrudnianie mło-

docianych się nie opłaca (pewną ro"

lę w zmniejszeniu odsetka zatrudnio

nych młodocianych odegrały też TOZ" ;

porządzenia Min. Op. Społ., ograni” |

czające nadmierny dostęp młodzieży,

do warsztatów pracy) — natomiast;

element kobiecy jest zawsze pożąda|

ny; wartość i wydajność pracy do-,

rosłej kobiety jest ta sama co męž-|

czyzny, natomiast stawki płac robot

ników i roboltnic wykazują duże róż”i

nice; dzięki temu udział kobiet w pro.

dukcji w r. 1933 wzrósł w stosunku:

do 1929 r. o 2.3 proc.
Co do pracy dzieci poniżej lat

15-tu, zatrudnionych w zakładach

pracy, ewidencja jest niekomplet-

na, ponieważ większość dzieci pra-,

cuje w rolnictwie, służbie domowej i|

drobnych zalkładach nierejestrowa-|
nych w inspekcji pracy. Ogólnie moż

na jednak stwierdzić dalszy spadek

zatrudnienia tej kategorji pracowni:;
ków. Najwięcej dzieci zatrudnia służ

ba domowa, dalej rzemiosło, handel,
przemysł, usługi osobiste, zakłady

widowiskowe. Zanotowano charakte
rystyczny fakt uciekania dzieci do,

pracy zarobkowej, nawet w wypad,
ku zaopiekowania się domem usunię|

ciem z pracy. Przyczyna leży wtem;
že są one częstokroć zmuszane do za

rabiania nietylko na siebie, lecz rów”
nież na utrzymanie domu; jedynie za

tem rozgałęziona i wszechstronna ak.'

 

cja społeczna byłaby w stanie pow-

strzymać napływ dzieci do pracy za-

robkowej.

———— 520 GE |

Na stole šwiatecznym nie može zabra-
knąć placka lub mazurka, babki lub tortu,

czy też wreszcie budyniu lub leguminy, spo-

rządzonych według starannie opracowanych
i łatwo zrozumiałych recept Oetkera. Pie-

czenie jest łatwe i udaje się znakomicie,

jeżeli zużyć do tego niezawodnego proszku

do pieczenia D-ra Oetkera „Backin”. Mnó-
.stwo 'wypróbowanych przepisów znajduje

się w książce kucharskiej D-ra Oetkera,
którą otrzymać można w każdym składzie

kolonjalnym lub bezpośrednio u poszczegól-
nych zastępców.

Podaj rak roboczych w Warszawie.
Wobec podania się dotychczas

około 100 pracowników gazowni war

szawskiej i około 100 pracowników

tramwajowych na emeryturę, wsku-

tek nieprzyjęcia nowych warunków

pracy, zarówno zainteresowane przed

siębiorstwa, jak i zarząd miejski za”

sypywane są podaniami osób reflek-
tujących na te stanowiska. Napłynę”
ło tylko — 10.000 podań, najczęściej
od osób, nie mających kwalifikacyj

ną te stanowiska.

Roman Kołoniecki, autor książki
p. i „Społeczne zadanie literatury",
wygłosił na ostatniej Środzie” od-

czył na temat: „Literatura w obliczu

spółczesności'.
Roman Kołoniecki postawił sobie

za zadanie stworzenie definicji re”
portażu i neorealizmu. Chciał go
stworzyć metodą indukcyjną. Defi-
nicji jednak nie dał i dać nie mógł,
ze względu na (trudność zgrupowa-
niacech najistotniejszych. Bezwiedny
mi inicjatorami reportażu i współ:
czesnej powieści psychologicznej są:
Marx i Freud. Marx wysuwa zbio”
rowy heroizm jako miarę czasu. Pi-

sarzom nie wolno być Marxami.
iLiteraturze pozostaje faktomontaż,
realizm dokumentarny, artyzm au-
topsji. Następuje zanik dwuplanowej

| rzeczywistości, Przytem świat irra-
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+

Nr. 100

„Sroda“ Romana Kelonieckiego.
cjonalny traktuje się jako nadbu-
dowę. U Freuda rzecz ma się od”

„wrotnie. Om ikaże zejść w mroki
podświadomości. W tem zejściu
|tkwi wiellki heroizm odkrywczy.
"Tragiczny niepokój psychoanalizy zo-
stał przeniesiony na teren powieści
psychologicznej. W! konikluzji repor-
taiż jest objektywizacją rzeczywi-
stości, powieść psychologiczna —
drapieżną introspekcją. Celem jej:
gra rozumiu i uczucia, na drugi plan
schodzi psychologja woli. Powieść
psychologiczna uważa jednostkę za
wiązkę atomów środowiska. Wiellką

rolę w jej rozwoju odegrał Marcel

Proust. Pozostawił on potomnym
dwie rzeczy: miłość sztuki, technikę
powieści, umiejętność ogarnięcia rze-
czywistości poprzez sztukę. J. J. 

ANT SSTRSIPATENISAS,

Katastrofa kolejowa.
ZAWIERCIE (Pat). Dziš o godz.

6-ej rano na stacji Myszków przy

wjeździe na bocznicę wykoleił się

częściowo pociąg towarowy, nałado-

wany węglem. 6 wagonów е

czyło z szyn i przewracając się zata”

rasowały tor. Ruch pociągów wstro-

nę Częstochowy wstrżymany był w
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Gigantyczna tama w Ameryce.

  

  

W tanie Nevada buduje ię n

Będzie ona ukończona w maju. Na zdjęciu obecny stan robót.
większą tamę zaporowoą świata.

| puścili

ciągu dwuch godzin. Ofiar w ludziach

nie było. Na miejsce u przy”

była komisja kolejowa z Często-

chowy. i + gb
i

 

Rekord szybkošci lotu.
*_ LONDYN (Pat). Samolot D'h Co-

met pobił rekord szybkości lotu po-
między lotniskami Croydon i Le

Buorget, przebywając tę przestrzeń

w 53 minuty z przeciętną szybkością

220 mil na godzinę. Jest to ten sam

aparat, na którym Weller Jones do-
konał rekordowego przelotu z Anglii

od Australji i z powrotem w ciągu
13!/> dnia.

Gangsterzy na kubie.
HAWANA. (Pat). Policja kubań-

iska wpadła na trop bandy, ktė:a
(niedawno, w celu otrzymania oku-
„pu, porwała jednego z najbogatszych

ludzi na Kubie Bonneta. Bandyci
po otrzymaniu 300 tys. dolarów wy”

więzioneśo  miljonera. Po
bardzo starannych poszukiwaniach,
w których brała również udział po”
licja amerykańska, aresztowano kil-
kadziesiąt osób. Istnieją przeciwko

nim. bardzo poważne poszlaki udzia-
łu w porwaniu Bonneta. Policja a-

merykańska jest zdania, że w spra”
wie tej zamieszany jest znany ganś”
ster nowojorski Alwin Purpis, po-
szukiwany oddawna przez policję w
całych Stanach Zjednoczonych.

Każdy światły Polak—pionie-
rem oswiaty: umiejący czytać

  

 uczy analfabetę!

Boięmo ogólne |. E. M.
orzeczywistym stanie

Dologala Aposiolskiego
Kościoła Katolickiego

w Meksyku.
Ё

J. E. Ksiądz Arcyb. Leopold Ruix,

Delegat Apostolski Meksyku w dniu 12

grudnia 1934 r. skierował list okólny

do Episkopatu, Kleru i Katolików w

Meksyku, w którym przedstawia rze”

czywisty stan Kościoła kat. w tym,

kraju. Na prośbę tegoż JE. Ks. Arcy-

. biskupa L. Ruiz'a, podajemy ten list

w dosłownym przekładzie.

Do Episkopatu, Kleru i Katolików
Meksyku.

Z wielkiem zadowoleniem komu”;

ajkujemy wam, że w porozumieniu

z Episkopatem i zgodnie z nim, zo-

 

wypadkach, protestował przeciw

niezliczonym napaściom na Kościół

kaltolicki w Mieksyku i na tych, kto-

rzy do niego należą, i jesteśmy pew”

ni, że również nasz protest z dnia 24

października bieżącego

waimi znany i bardzo tego pragnie“

„my, aby on dotart do was wszyst-

|kich; poczuwamy się bowiem do o-

„bowiązku zaprotestowania przeciw|

| napaściom, jakich doznaliśmy osobi-|

ście, chociaż z konieczności byliśmy

zmuszeni tolerować to, ce rewolucja

nazwała ustawą.

roku , jest tolicy,

sta! wznowiony Komiltet Episkopatu, Wskutek systematycznego i nie-

założony od 1925 r. i czasowo Za- przerwanego prześladowania, jakie

wieszony z powodu ówczesnych 0° od szeregu lat cierpimy, rozumiemy

koliczności. Jako prezes tego Komi" . dobrze, że obecnemu stanowi rzeczy

tetu i w imieniu tegoż piszemy do w krótkim czasie zapobiec niepo-

was ten list, który dla was będzie dobna. Konieczną jest czynna jed-

normą i wskazówką w postępowa-

niu. .
NPW. Episkopat po kilka razy,

jak wspólnie talk w poszczególnych

{

| tym celu potrzebna jest jasna i zde”
'cydowana orjentacja, a nawet. w
wielu wypaxlkach poświęcenie i he'

ność i równomierna działalność, W,

roizm, bo w przeciwnym razie upad-

nie karność i zabraknie wytrwałości,

tych środków niezbędnych do osiąg-

nięcia pożądanych rezultatów. Z

"drugiej strony trzeba postępować,

jtak biorąc rzeczy, jakiemi one są, a

'nie jakiemi powinny być, uznając

„własne wady, a nie patrząc na wady

innych, bo bez tego niepodobna

utrzymać należytego poszanowania,

uległości i wzajemnego uznania tak

|potrzebnych we wszystkich czynach
| społecznych.

| Oprócz tego niech nie myślą Ika“
że jedynie my, Biskupi,

naprawimy wszystko. Do nas nale-

lżało rozważnie i z należytym umia'

|rem wnieść protest przeciw wymie-

nionym ustawom, co też kilkakrot-

'nieśmiy uczynili, nam nakazuje pra-
ć i odpowiednio orjento”

 

wo pouczać i

wać lud, co również w wielu wypad
kach czy to wspólnie, czy pojedyū-
czo uczyniliśmy; na nas cięłży obo”

wiązek zwracania się do władz pań-
stwowych i przedstawianie im do-

brych zamiarów Kościoła, co też

wiele razyśmy uczynili z całą 0-

strożnością, na jaką mogliśmy się

zdobyć, ale nie osiągnęliśmy żad-

 

bronić siebie samych i nas, bo dla
nas wszelkie możliwości obrony są

odebrane, Katolicy muszą użyć

wszelkich środków dozwolonych i

bronić swych praw.

Ale ta walka, już od szeregu lat

wywołana przez rząd meksykański i

prawnie zatwierdzona przez Konsty-

tucję w 1917r., nie zmieni się, dopóki

sam rząd nie zmieni ustaw i postępo-

wania, czego nie miożna oczekiwać

w krótkim czasie. Przypomnijcie so”

bie, jak wielkie boje musieli staczać

nasi bracia w Polsce i w Irlandii

dla uzyskania wolności, którą się

dzisiaj cieszą; przypomnijcie sobie

przeszł,e lata i poświęcenie francu-

zów, niemców i anglików dla swej

wolności; przypomnijcie sobie hi“

storję naszych bratnich państw —

Kolumbji, Argenityny i innych stanów:

hiszpańsko - amerykańskich, a oba-

czycie katolików zdecydowanych,

karnych bohaterów, którzy po nie-

zliczonych walkach osiągnęli swą

wolność. Patrzcie na obecną dzia”

łalność licznych katolików - hiszpa”

nów, którzy natychmiast zorganizo-

wali naród, zatamowali falę rewolu- 
nych rezultatów. Katolicy, jako 0“

bywatele, mają również obowiązek

cyjną i osiągnęli triumf swych praw.

Kościół jest Matką i dlatego nie
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Niebezpieczeństwo zniżki cen ziemi.
Nie ulega wątpliwości, że zniżka

szacunku ziemi, wykupywanej w
drodze przymusowej dla celów par“
celacyjnych, wywrze wpływ ta dal-
sze obniżenie cen ziemi wogóle. Pań
stwo jest zbyt poważnym czynni-
kiem, aby nie pociągnęło to skutków
w odpowiednim kierunku.

Zmiżka cen wogóle następuje w
okresach silnej depresji ekono-
'micznej, Ponieważ jednak dotych-
czasowe kryzysy były krótkotrwałe,
przeto mogło się zdawać, że zniżka
cen wpływa na wzmożenie konsum-
cji, a więc na przełamanie kryzysu.
Ale jest lio złudzenie. Można być
przeświadczonym, że skutków spo”
dziewanych to nie wyda. Kryzys w
rolnictwie jest zbyt głęboki, aby ni-
skie ceny ziemi zachęcały do loko"
wania gotówki w nieruchomościach
ziemskich. Podobnie jak rolnik nie
nabywa artykułów przemysłowych
nie dlatego, że są one drogie, lecz
przedewszystkiem z tego powodu,
že nie posiada gotówki na ich naby-
cie, taksamo niska cena ziemi nie
zachęci go do jej kupowania, ponie-

waż wyłożony kapitał nietylko nie

da żadnych procentów, ale często

daje straty.
ność warsztatów rolnych, a można

być pewnym, że nabywcy się znajdą |

i przy wyższych cenach, jak to już”

niejednokrotnie bywało.

Tym sposobem dochodzimy znów

do zagadnienia opłacalności wytwór-

czości rolniczej, do równowagi finan";

sowej warsztatów rolnych. Cena

ziemi nie jest kwestją odrębną, lecz,

Przywróćmy  opłaca!-,
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cunkach, kredytu wogóle nie udzieli.
A tto znów utrudni, zamiast ułatwić,
nabywanie ziemi, nawet po niższej
cenie.

Opłacalność wytwórczości rolni-
czej musi być główną przesłanką, z
której należy wychodzić przy wszel-
kiego rodzaju zamierzeniach. Jeżeli
nie podnoszą one dochodowości war
sztatu, to można być z góry prze-
świadczonym, że zamierzony cel o'
siągnięty nie będzie. Stanie się to i
ze zniżką cen. — Przedewszystkiem
nie zachęci to do parcelacji właści-
ciela. Jeżeli przy znośnej cenie wła-
šciciel (ten mógł się ratować w razie
nadmiernego zadłużenia na drodze
sprzedaży części posiadanej ziemi,
to obecnie i ta droga będzie przed
nim zamiknięta. Proces rozdrabiania
własności ziemskiej i przechodzenie
jej w ręce mniejszych posiadaczy
jest objawem całkiem naturalnym,
chociażby ze względu na zwiększe-
nie się ludności. Nie jest słusznem
utrudnienie tego procesu, a nie"
wąlpliwie ze stanowiska większej
właisności, kosztem której to rozdra-
biąnie się odbywa, zniżka cen ziemi
będzie hamulcem poważnym.

Pogrzeb króla cyganów w Budapeszcie.
*

jednem z ogniw w splocie stosunków |

w rolnictwie i to byna;mniej nie naj-|

ważniejszem zależy bowiem przede”|
wszystkiem od dochodowošci |iej
ziemi. Jeżeli warsztat rolny, war*

tości 1.000 zł, daje stratę, to będzie

ją dawał, choćbyśmy jego szacunek
zredukowali do dziesiątej części, i

nie będzie żadną zachętą dla nabyw-
cy to że zaryzykuje mniejszą sumę
wkładu, ponieważ strata nie prze”
stanie nią być i nadal.

Należałoby też wziąć pod uwa-
gę i sprawę kredytu. Jest rzeczą o”
czywistą, że obniżenie szacunku
zmniejsza poważnie i zabezpieczenie
udzielonego kredytu. Jeżeli o kre-
dyt w rolnictwie obecnie było bar-
dzo trudno, to w przyszłości widoki
w tym zakresie ulegną poważnemu
pogorszeniu, gdyż wierzyciel, nie
mając gwarancji odzyskania wypo|
życzonej sumy przy obniżonych sza-

—
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Na cmentarzu budapesztańskim pochowano króla cyganów węgierskich,

Karola Bara. Zmarłego żegna cygańska orkiestra smyczkowa.

 

Trynopol odcięty od miasta.
Kiedy podczas okupacji niemiec- położony na brzegu Wilji.

kiej, przyłączono do obszaru m. Wil-| Podczas pamiętnej powodzi przed
ną okolice podmiejskie, mieszkań-, kilku laty, woda zniszczyła na znacz
com przedmieść zdawało się, że spo”| ej przestrzeni — w pobliżu Kościo-
tyka ich nieoczekiwanie wielki los: ła Trynopolskiego — brzeg i znajdu-
marzyły się już im jedynie, chodniki, jącą się wzdłuż niego drogę. Po”
oświetlenie elektryczne, woda i ka- wistały ogromne wyrwy, brzeg zawa-
nalizacja, dogodna komunikacja z lił się na szerokości kilkunastu me-
centrum miasta i wiele innych rze- trów i komunikacja między Wilnem,
czy. | Trynopolem i  Werkami została

Upływają lata,amarzenia ludno” przerwana.
ści przedmieść równie dalekie są od Lata znowu mijają. Zniszczenie
ziszczenia, jak prered laty dwudzie- popowodziowe zostało już wszędzie
stu. Ciężary owszem wzrosły: różne odbudowane, tylko nieszczęsny Try"
podatki, opłaty, świadczenia — wyż nopol pozostaje w dalszym ciągu bez
sze niż poprzednio — jako że przed” komunikacji. Stan rzeczy pogarsza
mieścia wchodzą w skład wielkiego się tam mawet z każdym dniem.

Wilna, natomiast korzyści z należe- Obecnie rozmyte zostało zupełnie
nia do grodu Gedyminowego jakoś ujście rzeczki Cedronu do Wiki,
nie widać. | talk, iż niewiadomo, jak w nowym

Nie mają zresztą przedmieścia sezonie pielgrzymek doKalwarii da-
zbyt wielkich wymagań. Ale i te dzą sobie radępobożni, obchodzący

skromne życzenia, choćby natury kapliczki. Zaznaczyć trzeba, że o
komunikacyjnej, pozostają  nie- becnie przejście kolo' ogrodzenia
uwzględnione. - kościoła Trynopolskiego jest zale-

Weźmy dla przykładu Trynopol, dwie tej szerokości, że tylko jedna
—— osoba, ryzykująca ponadto wpadnię-

SZCZAWNICKA MAGDALENA cie do rzeki, przecisnąć się może.
leczy choroby dróg żółciowych. ! Zbliża się sezon robót publicz-

|nych. Czyżby Dyrekcja Robót Pu-
blicznych i Magistrat m. Wilna nie
znalazły kilku tysięcy złotych dla
poprawienia drogi dg Trynopola?

Świnie na krześle elektrymm.
„Kurjer Poznański” donosi, że od

/ kilku dni rzeźnia miejska w Pozna”
' niu wprowadziła bardzo ciekawą no-

|wość, a mianowicie ubój świń prą'

"dem elektrycznym, Inowacja ta inte-
 resuie nieltylko dyrekcję rzeźni miej"

"| skiej, ale także mistrzów rzeźniar-

'dkich i czeladź, którzy dotychczas

' dokonywali uboju i nierogacizny in-

nym sposobem, a mianowicie uderze”
„niem młota.
° Prąd elektryczny, zmienny o sile
'75 wolt przepuszcza się przez spec-
|jalny przyrząd w postaci kleszczy.
|Aparat obsługuje obeznany z jego
| techniką pracownik rzeźni miejskiej,

który przykłada go świni do obu
(stron czaszki poniżej uszu. W 10 do

,20 sekundach świnia pada porażona

prądem poczem, odbywa się odpu-
'szczanie krwi i dalsze czynności. Na-

'leży zaznaczyć, że sposób porażenia

prądem, niezależnie od wyników do-

"świadczeń, jakie zostaną przeprowa”
"dzone, jest niewątpliwie humanitar-
nym sposobem uboju i stanowi dla
czeladzi rzeźnickiej znaczne ulatwie-
nie.

| Nowość ta zainteresuje niewątpli
,wie poza szerokiemi sferami fachow-
,ców także ogół publiczności, zwła-
szcza wobec ciągle aktualnej sprawy

| uboju rytualnego.

 

 

 

będzie podżegał nienawiści i niezgo- i meksykanie cieszyli się takiem! wzór patrjotycznych rządów innych, liberalizmawi z powodu poważnych
dy między synami jednej krainy, ale
będzie się starał bronić swych praw,

wnosząc protesty, gdy na

naukę, która mu jest powierzona na

mocy jego boskiego posłannictwa i

dając do zrozumienia, że nie będzie

prawdziwego pokoju, dopóki nie
nastanie prawdziwa wolność.

Obecna rewoluoja stara się sama
usprawiedliwić, zarzucając Kościoło-
wi, że dąży do władzy i posiadania
skarbów, że pogardza ubogimi,
sprzeciwia się systelmatycznie wszel-,
kiej reformie na korzyść narodu i
dąży do słanatyzowania go i trzyma-
mia w ciemnocie.

Takie oszczerstwa wywierają
"wrażenie ną ludzi powierzchownych,
którym nie chodzi o gruntowne zba”
danie zarzutów a zadawalniają się
tyllko dźwiękiem słów, kiedy bez-
stronną historja mówi całkiem co
innego.

Nie można zarzucać Kościołowi
<dążenia do władzy w państwie, bo
nigdy jej nie posiadał, zadawalniając
się jedynie miejscem, jakie mu się
należy. Gdy sama władza państtwo-
wa uznawała jego prawa i jego bo-
«skie posłannictwo, wtedy istniał w
naszej Ojczyźnie prawdziwy spokój

niego

napadają, przedstawiając zbawienną

szczęściem, jakiem cieszyć się moż”.
na na tym świecie. Skarby Kościoła

'obrabowali, przekonali się, że roz-
porządzał miemi sprawiedliwie i
mądrze. Jeżeli rząd uważał, że te
skarby były nadmierne, miał wolną

| drogę zwrócić się do Papieża, bez
uciekania się do rabunku, który żad-
nego pozytywnego skutku nie przy-

"niósł, ale ltylko pogwałcił prawo
własności.

Kościół nigdy się nie sprzeciwiał
prawdziwemu postępowi ludzkości; z
teśo względu on zawsze i w Meksy-

jku czuwa nad interesami proletarja“
tu, chociaż mektórzy źli katolicy,
dla własnej korzyści, nie usłuchali
naszych upomnień, a sam rząd arbi-
tralnemi ustawami stawiał przeszko-
dy Kościołowi, by nie mógł z całą
swobodą pracować na korzyść klas
pracujących i w jednej chwili znisz-
"czył wielkie dzieło, które powstało z
ofiarnych wysiłków kaltolików.
Zaprawdę — dla polepszenia sytu-

acji klas potrzebujących nie potrzeba
było dwudziestu lat rewolucji i tak
wielkiego rozlewu krwi, i tyle zmar”
nowanej enengji, i tak wielkiej nie-
„nawiści. Tego wszystkiego można
było uniknąć, gdyby nasz rząd, na

nie są niczelm innem, jak dziedzic”
twem ubogich, i ci sami, którzy go

 magają czasy obecne

krajów, usłuchał poważnego głosu jego błędów; dzisiaj potępia socja-
Papieży i poparł zbawienną działal- | lizm i potępia socjalizm w Meksyku,
ność Kościoła. Chlubą Kościoła jest dlatego, że jest otwarcie ateistycz-
> - na czas R: zest„mać2 wstosunku do religji, materjali-

przezomošci i od początkutego, stycznym w ekonomji politycznej i
wieku zaczął organizować koagresy, socjologii, dlatego, że socjalizm usi-
społeczne tygodnie, spółdzielnie rol"| łuje szumnemi frazesami otumanić
nicze i inne instytucje, które „ Przy | tłumy i je słanatyzować, „Kościół te-
pz. aoipo | s eby zapobiec szkodli-

bezwątpienia wydawałyby świet-;, wym następstwom,
ne rezultaty. Z całą szczerościąKo:| To, co dobrego zawiera w sobie
ściół popiera postęp, którego wy”, socjalizm, Kościół również uważał za

dają ы (bo a a doktrynę.Nieszczęście chcia'
s dziwą nie a p 0, że od czasów tak zwanej Refor-
ywać się na przeszłe czasy), ale zizi zbawienna działalność Kościo-
s = postęp ch fundamenvie ip» się ać vs
sprawiedliwości i mitości, a nie na iątyń i w zakrystii, awiając
sztucznie 'wywoływanej nienawiści społeczeństwa zwicowaóć osika
w Meksyku i gorliwie podżeganej prawdziwego postępu we wszyst-
przez polityków, którzy ośmielali kich dziedzinach. Jest absolutnym
się poniewierać godność i charakter łałszem, że Kościół jest przeciwny!

dynieza efwłasną korzyść, mało kówa awe!Wypiaszezdaju dole
ea nic ich nie data interes bra publicznego; jedynie domaga się
PO już całkiem ich wła | OIN, SY AS zachował

„sumienie. © A sprawiedliwość i słuszność, przyzna-

iRLARIAN melisa ioį r i . 1 ‚ С emi 6 о

być nieprzyjacielem błędu i zła. | czysto. Aušra ei dla w.
Opór Kościoła nie był nigdy wtrąca-, sku, w celach politykii : Gan
niem się w to, co się zowie polityką, | antyreligijmej, Ё Žr BORAjamĖK
ale obowązkową obroną prawidy, | (c. d. n.)
prawa i wolności. Sprzeciwia się on F|HĄF|FNET--.....SZEŃ" MY

ALB
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Kronika
Wizytacį

Dorocznym zwyczajem J. E. Ks.
Arcybiskup Jałbrzykowski dokona
w ciągu maja na Wileńszczyźnie sze”
regu wizytacji.

Rozkład wizytacji
jest następujący: =

I. 9 maja o godz. 8 Podbrodzie,
o godz. 11 Korkożyszki i Orniany,
o godz. 16 Sorokpol. 10 maja o godz.
9 Rylkonty, 12 maja o godz. 10 i pół
Kabele, o godz. 16 Marcińkańce. 13
miaja o godz. 7 Rudnia, o godz. 11
Dubicze, o godz. 15 Nacza, 14 maja
o godz. 7 Pielasa, o godz. 11 Wołda-
ciszki, o godz. 15 Ejszyszki, 14 maja

kanonicznej

o godz. 10 Ejszyszki (Konferencja
dekanalna). 15 maja o godz. 10
Koleśniki (o godz. 18 powrót do
Wilna),

e Arcypasterskie.

DZIENNIK WILEŃSKI

wileńska. |,
'

1II. 19 maja o godz. 10 Strunojcie,
o godz. 14 Święciany. 20 maja o g.
16 Łymitupy. 21 maja o godz. 8 Koma- |
je, o godz. 15 Hoduciszki, 22 maja o |
godz. 8 Wasiewicze, o godz. 12 Twe-|
recz, 23 maja o godz. 8 Malegiany|
(Konferencja dekanalna), o godz. 19.
powrót do Wilna.

į
3

i

\

į
1

Ę

Piątek, 12 kwietnia,

iGreta Garbo jako pielęgniarka.

 

TIL. 26 maja o godz. 9 i pół Nowo-
Święciany, o godz. 16 Kołtyniany.
27 maja o godz. 12 Łymśmiany, o g.
16 Połusze. 28 maja o godz. 7 Ignali"
no, g godz. 10 Przyjaźń. o godz. 15
Kozaczyzna. 29 maja o godz. 7 Du-
kszty Kolejowe, o godz. 11 Dukszty
— parafja, o godz. 16 Rymszany. 30

maja o godz. 6 Porymga, o godz, 10

Daugieliszki. 30 maja o godz. 15 Cej-
kinie, o godz. 22 powrót do Wilna.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego
. Ratowania Bazyliki.

W związku z pracami Ikonserwa-
torskiemi w Bazylice wileńskiej
przybyli dg Wilna konserwator że
meralny Jerzy Remer i kierownik,

na posiedzeniu tegoż komitetu, które
odbyło się w obecności JE. ks. me-
tropolity R. Jałbrzykowskiego, a pod
przewodnictwem JE. ks. biskupa K.

{
į
(
|

 

   
Ostatni film amerykański p. t. „Pstra szarła* z Gretą Garbo w roli głównej ma

wielkie powodzenie w Europie.

państwowej pracowni konsenwator'|Michalkiewicza, omówiono sprawy

skiej prof, Jan Rutkowski, którzy w|konserwacji kaplicy św. Kazimierza

dniach 10 i 11 b. m. wspólnie z kon-|oraz program robót w samej Bazy”

serwatorem dr. St. Lorentzem i kie-|lice. Program robót w kaplicy zo-

rownikiem robót w Bazylice, inż. H.|stał ostatecznie ustalony. Profesor

Wąsowiczem, dokonali szczegóło-, Jan Ruikowski osobiście będzie

wych oględzin stanu prac. W.dniu | przeprowadzać konserwację malowi-

10 b. m. na zaproszenie Komitetu! deł i kierować całolkształtem robót

Wykonawczego atowania Bazyliki pod względem artystycznym.

Kontrolowanie cen artykułów spożywczych

Wybuchzamunicji w magazynie
skonfiskowanej broni.

|  Wiczoraj w południe w magazynie starostwa  Zwierzchowski, stojący

skonfiskowanej broni w Starostwie obok miejsca eksplozji, nie odniósł

wileńsko-trockiem przy ul. Subocz 3, żadnego szwanku. Ponadto od eks-

podczas segregacji dowodów rzeczo' |plozji zatliły się znajdujące się w

wych broni i amunicji nastąpiła nie-|magazynie łatwo palne materjały,

spodziewanie eksplozja. Śkutkiem |lecz ogień został zgaszony w zarod-
wybuchu, obecny przy segregacji, ku przez obecnych w magazynie,

starszy przodownik Stanisław Mo-' Poszkodowanym policjantom nałożył.
czulski dozmał obrażeń obu rąk i opatrunek lekarz pogotowia га‘ип”

 
i pierwszej potrzeby.

Władze administracyjne w Wilnie
zajęły się kontrolowaniem cen arty"

kułów spożywczych i pierwszej po-

trzeby, pobieranych w handlu deta-|

licznym. Zwykle w okresie przed”,

świątecznym przejawia się (tendencja
wykorzystania sytuacji przez nie-
sumiennych kupców. Winni będą po”
ciągani do surowej odpowiedzialno-
ści administracyjno-karnej.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Naogół dość pogodnie o zachmu-
rzeniu umiarkowanem.

Ciepło.
Uimiarkowane wiatry z południo-

zachodu i zachodu.

DYŻURY APTEK.

Dziś dyżurują następujące
apteki: 3

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

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie na przedmieściach prócz

Śnipiszek. :

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.

— Wyjazd ks. biskupa Michal
kiewicza. W: dniu wczorajszym ks.
biskup Michalkiewicz wyjechał do
Warszawy samolotem na kilkudnio-

WPW s
—święcenia kapłańskie. W tych

dniach w kościele seminaryjnym św.
Jerzego odbyły się święcenia klery-
ków. Święceń dokonał J. E. ks. ar-
cybiskup Jałbrzykowski,e

— Nabożeństwo w Wielki Czwar-
tek. W. Wielki Czwartek o godz. 10
rano J. E. ks. arcybiskup Jalbrzy-
kowski odprawi w kościele św. Jana
uroczyste nabożeństwo _ wielko-
czwartkowe,

— Rekolekcje dla mieszkańców
Domu noclegowego, mężczyzn, ul.
Połocka 4, rozpoczną się dnia 15
b. m. (poniedziałek), Nauki głosić
będzie lks. proboszcz Filorjan Mar“
kowski wieczorem każdego dnia.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Komunikat Ligi Morskiej i Ko-
lonjalnej. Nowy zarząd oddziału wi-
leńskiego Ligi Morskiej i Kolonjal-
nej, wybrany przez walne zgroma-
dzenie członków w dn. 31 marca r.b., :
ukonstyłtuował się w dniu 10 kwiet-'
nia r. b. w sposób następujący: pre”;
zes — p. płk. Bołtuć Mikołaj, I-szy
wiceprezes — p. prezes Szumański
Władysław, II-gi wiceprezes — p.
kpt. mar. Zahorański - Kisiel Arka-

w  Nnocv

  
i

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Uporczywe nieprzestrzeganie

godzin handlu. Starosta grodzki sika”
zał wczoraj na 14 dni bezwzględne-
go aresztu właściciela sklepu przy
ul. Mickiewicza 11, Stanisława Tu-
czyńskiego, za uporczywe nieprze-
strzeganie przepisów o godzinach
handlu. Na Tuczyńskieśo w ciągu
ostatnich tygodni sporządzono 9 do-
niesień karmych, :

Zjazd delegatów
zw. Zaw. Kolejarzy

W. ciągu ostatnich dni obradował
w Wilnie zjazd delegatów kół Związ”
ku Zawodowego Kolejarzy okręgu
wileńskiego.

Na zjazd przybyło 17 delegatów.
Przewodniczył członek zarządu

głównego Związku Zawodowego: Ko-
lejarzy, Grylewski. Na wiceprzewo-
dniczących powołano: Zdanowicza
(Wołkowysk) i Zelenta (Białystok),
na asesorów: Rožkowslkiego (Gro-
dno) i Walickiego (Baranowicze).

Sprawozdanie komisji rewizyjnej
wygłosił p. Hołownia.

Referat o sytuacji ogólnej na te-
renie kolejnictwa odczytał wicepre“
zes zarządu głównego Związku Ko-
lejarzy, p. Maxamin. |

Zjazd jednomyślnie udzielił abso-
lutorjum ustępującemu zarządowi,
poczem dokonano wyborów nowego

rany jest ma dwa latta.
Skład jego jest następujący: pp.

Stążewiski (prezes), Drewnicki (se-
kretarz), Pokal, Rożkowski, Olesz-
kiewicz (Wołkowysk), Kaleciński
(Białystok), Zapolski (Czeremcha),
Pankonin (Brześć) i Borowski (Kró-
lewszczyzna),

W OBAWIE PRZED KARĄ

ZATRUŁA SIĘ DENATURATEM.

M, -Maculewiczówna (Węglowa 12), słu-

żąca z zawodu, wykradła swemu chlebo-

częściowo twarzy, a posierumkowy
Jan Aleksa prawej ręki. Urzędnik

W ostatniej dekadzie bm. w Wil-
mie ujawniono 4 tajne rzeźnie, przy”
czem skonfiskowano około 70 klg.
nieostemplowanego mięsa. Jedna z

Z 'Towarzystwa Przy-

jaciół Nauk w Wilnie.

W I kwartale r. 1935 na rzecz

Bibljotelki T-wa 39 osób oraz insty"

tucyj złożyło w darze 798 tt, Poza

tem nabyte za gotówkę 1 dzieło w 1

tomie. Największe dary złożyli: ks.

Fr. Tyczkowski 516 tt, dr. Wal.

Charkiewicz — 144 tt., Stan. Sadow”

ska — 38 tt., Julja Rodziewiczowa— 
„skie, z któreem T-wo nasze pozostaje

iw stosunkach wymiennych od pierw

„szych dni swego powstania, nadesła-

ło 17 tt. publikacyj własnych.

Dział rękopisów wzbogacili: p.

Wal. Charkiewicza (składając w da”

rze b. ciekawe Silva Rerum ks.
Kszyszkowskiego, trynitarza wileń-

skiego, ur. w r. 1789), p. Początków”

na Zofja (dokument z r. 1631), p. inż.

P. Szulc (dyplom perg. z r. 1656), p.

W. J. „Pieśni mabożne ludu polskie-
go" z r. 1861). Ę

Do zbiorów muzealnych w pierw
szym kwartale r. b. złożyły dary 0-
soby nast.: p. Zofja Bukowska (me“
daljon gipsowy, własnej roboty z wi-
zerunkiem M. Składowskiej-Curie z
r. 1935), p. Mikołaj Dzikowski (zega
rek srebrny w kopercie podw. rob.

zarządu okręgowego, który wybie- „Wiliam Parkinson London“ oraz 6
monet), dr. Władysław Jabłonowski”
(3 monety), p. Kiełczewska (obrazek
z wizerunkiem M. Boskiej z Dzie-
ciątkiem Jezus i Chrystusem, upada-
jącym pod krzyżem oraz innemi w o'
tokach, imialowane na blaszce z w.

"KXVIII), p. Stan. Kiełkowski (8 mo-
net), p. Zygm. Nagrodzki (23 orygi-
nalne ilustracje kolorowe i mal. tu-
szem przez Jerzego Hoppena do
„Bajarza Polskiego' A. J. Glińskie-
śo, wyd. w Wilnie w r. 1924), apt.
Władysław Narbutt (2 puszki apte-

dawcy Ajzensziadtowi futro, które oddala karskie drewn, z dawn. „Apteki Ś-to

swemu narzeczonemu.  Powiadomiona 0 Janskiej') i p. Marja Pieślakówna
djusz, skarbnik — p. dyr. Miłkow” | kradzieży policja wdrożyła dochodzenie. (kapciuch naftowy i 8 różnych meda
ski Roman, sekretarz — p. mgr. Gra-
bowski Stefan. |

Maculewiczówna, w obawie kary, zatruła

się denaturatem,
lików relig.). Razem — 8 osób1 54
przedmioty.

 

ks. |

11 tt. Towarzystwo Naukowe Lwow-

kowego. Przyczyny wybuchu nara-
zie nie ustalono.

Wykrycie tajnych rzeźni.
rzeźni mieściła się w stajni i warun”
ki higjeniczne tej rzeźni były w
okropnym stanie,

—

Niefertanny konstruktor.
15-letni Wł. Olechnowicz  (Pod-

górna 9) skonstruował pistolet. Pod-
czas próby pistolet rozerwał się, ra"
niąc poważnie odłamikami Olechno-
wicza.

|

Skarga na sublekatora.
| B. Okinczykėwna (Mostowa 11)
powiadomiła policję, iż sublokator
'J. Kowalewski ustawicznie ją napa”
lstuje, zaś w dniu wczorajszym pod-
|czas sprzeczki porwał siekierę i usi-
 łował ją zabić.

Policja wdrożyła dochodzenie w
tej sprawie.

ZAGINIĘCIE UCZNIA.
14-letni uczeń szkoły powszechnej Wi-

ktor Jasiński (Śniegowa 8) wyszedł z domu

i więcej doń nie powrócił. Zachodzi podej-

rzenie, iż Jasiński zbiegł do Warszawy.

OKRADZENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO.

Lejba Pokamuński (Wiłkomierska 41)

doniósł, że 10 b. m. skradziono mu ze skle-

pu spożywczego (ul. Węglowa 14) artykuły
spożywcze i wyroby tytoniowe, wartości

150 zł — Jako podejrzanych o tę kradzież

zatrzymano Michała Arusewicza (Murarska

10) i Stanisława Biedulskiego (Piłsudskiego

54). Trzeci osobnik, podejrzany o współ-
udział, zbiegł.

UDAREMNIENIE WŁAMANIA
DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO.

Nieznani sprawcy usiłowali w nocy z 9

na 10 b, m. dokonać kradzieży w sklepie

spożywczym Josela Bronsztejna (ul, Konar-

skiego 62). Sprawcy wywiercili w drzwiach

sklepowych 14 dziur świdrem, lecz w koń-
cu zostali spłoszeni.

Wszystkim laskawym oliarodaw-
com: Zarząd TPN w. Wilnie sktada
serdeczne podziękowanie za pamięć
o zbiorach Towarzystwa.

Muzeum TPN otwarte jest dla
zwiedzających w niedziele od 12 do
14 w inne zaś dni za uprzedriem po-
rozumieniem się z biurem T-wa (Le”
lewela 8 w godz. 9—13, tel. 14—79).

 

 



 

kiej,

Piątek, 12 kwietnia, DZIENNIK WILEŃ

Białystok w sprawie gimnazjum polskiego ,
w Bytomiu. :

W niedzielę w Białymstoku na | uchwalono rezolucję domagającą się
Rynku Kościuszki zebrały się tłumy |'tych samych praw dla Polaków w
tudności, które w zwartych  szere- | Niemczech jakie mają Niemcy w Pol
gach zajety całą jezdnię, chodniki od. sce, oraz wzywającą Rząd, aby jako
kościoła aż do ul. Sienkiewicza. protest przeciw odebraniu praw pu-

Z balkotu przemówił do zebra”: bliczności gimnazjum polskiego w By
nych sędzia Kulesza, poczem zabrał tomiu cofnął prawa publiczności gim
głos mec. Ziemilski. |nazjomi niemieckim w Polsce.

Mówcy w mocnych słowach wzy Rezolucję tę delegacja wiecu wrę
wali ludność do organizowania i nie- czyła p. wojewodzie Pasławskiemu,
sienia pomocy Polakom zamieszka- który przy tej sposobności podniósł

między sobą jakiemś

łym w Niemczech.
Po przemówieniach odczytano i

potrzebę niesienia pomocy Polakom
zamieszkałym w Niemczech.

=*s" Obfity połów ryb.
WI ciągu ostatniego tygodnia w je-| zaś ryb skonsumowano w miastecz-

ziorach powiatu brasławskiego i po”| kach wspomnianych powiatów.
stawskiego oraz częściowo jeziorach Jak się dowiadujemy, w najbliż-
trockich złowiono zgórą 3 tys. klg.| szych dniach nadejdzie nowy trans-
różnych gatunków ryb. Do Wilna port ryb.
przywieziono około 1800 klg., resztę

ew"

Zasypany rokotnik ponios! šmierč.
Padczas razkopywania wzgėrza

w pobliżu wsi Niedzielce gm. jaž-
wińskiej usunęło się zbocze od stro-
ny południowej i zasypało 4 ro-
botników. 3 robotników wydobvta

Za wycofane marki polskie nabywał-5
PZ!

na powierzchnię, zaś czwartego tak
przygniotły zwały piasku, iż nie-
szczęśllwy wobec braku powietrza
udusił się. 2

= "ELH

inwentarz żywy.
Niezwykle sprytnego oszusta uję-;

to na rynku w Dereczynie w czasie
puszczania w obieg wycofanych
banknotów polskich z lat 1925 26

Oszust, niejaki

rych banknotów, zdołał nabyć za
nie 2 wieprze, cielę oraz inne to-
wary wartości 180 zł. Oszustowi po-
winęła się dopiero noge, kiedy za-

ski, zorjentowawszy się, iż ma do
czynienia z oszustem, powiadomił

Szawczykowicz | policjanta, który go zatrzymał w: cza”
Tomasz, posiadając kilkanaście sta:|sie dokonywania tranzakcji,

|oszuście
| Po 10, 20 i 50 tys. marek, które pu-
|szczał w obieg po 10, 20 i 50 zł.,

Przy
znaleziono 47 banknotów

jako nowowypiuszczone banknoty.

Wina i kara w cudzym lesie.
Podczas bezprawnego ścinania

drzewa w lasach, należących do Nie-
siołowskiego Bogdana, właściciela
majątku Krupowicze, gm. derewnic-

spadająca sosna przygniolita
dwóch złodziei drzewa, Gruzdę Jana

[i Łukaszewicza Wacława.  Gruzda
|skutkiem pęknięcia czaszki zmarł
(przed przybyciem lekarza, zaś Łu-
kaszewiczowi drzewo złamało pra-
wą rękę.

Jeszcze jedna tajna gorzelnia.
W ziemiance pozostałej po wiel-

kiej wojnie, położonej w pobliżu za-
ścianka Rozma, niedaleko Soł, uja-
wujono tajną gorzelnię samogonki,
prowadzonej przez imalorolnego Ste-

USIŁOWANIE OTRUCIA,
ŚWIĘCIANY. Pani Leontyna Żebrow-

ska; zamieszkała w Łyntupach, doniosła, że
cielęcina, którą dnia 6 b. m. kupiła w jatce
'Pinchusa Rudnickiego, była :zatruta. Część
tej cielęciny ugotowała w dniu 7 b. m.
część zaś zostawiła w składziku, W dniu
9 kwietnia usmażyła resztę cielęciny, przy-
czem zauważyła, że mięso miało smak
gorzki. Pies i kot, którym to mięso dano,
zdechły po 10 minutach. Żebrowska podej-
rzewa, że mięso zatruł Piotr Dzikas z zem-
sty za wytoczenie mu przez nią sprawy
karnej o kradzież.

OKRADZENIE MIESZKANIA,
Wacław Wołodkowicz (Filarecka 22)

doniósł, że 10 b. m. około godz. 23-ej skra-
dziono mu z mieszkania bieliznę i gardero-
bę, wartošci 300 zł,

MICHAŁ ZOSZCZENKO.

CHORZY.
Człowiek to istota dosyć orygi-

nalna. Zdaje mi się, że jednak, mimo
wszystko człowiek nie wywodzi
się od małpy, Dziadzio Darwin, w
kwestii tej według mego zdania, tro-
chę zblagował,

. Człowiek ma już dużo przyzwy-
<czajeń — zupełnie, że tak powiem
— ludzkich, Nie ma on żadne”

fanowicza Kazimierza. W. prowizo-
rycznej gorzelni znaleziono prepa-
raty. oraz około 15 litrów wyprodu"
kowanej samogonki.

OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego",

Koło Eucharystyczne na
20 złotych 80 gr.

Bezimiennie dla sieroty K. zł. 3—,

powodzian

6

AC Pija
Najskutecznieį walke

z żebractwem można
prewadzić za pemecą bonów
Jaimužniczych „Caritasu“.

UABK

 

$arsza... "VT TR Į
Tak więc pewngo razu przycho-

dzę do poczekalni, Zapisali mnie ja-
m siódmego. Co robić — trzeba cze”
ać.
Siadam w poczekalni na ikanapie

i czekam.
Czekający chorzy rozmawiają po

między sobą. Rozmawiają dosyć ci-
cho, półgłosem, bez bójek.

Jeden taki chłop, dosyć pyskaty,
w krótkiej Ikapocie, powiada dy swe-
$o sąsiada:
— To, mój kochany, jest taka g0 podobieństwa do zwierząt. A je-

żeli nawet zwierzętą;rozmawiają po”,
własnem narze”

czem, to przecież trudno byłoby im
prowadzić taką np. rozmowę, jaką
onegdaj słyszałem.

Było to w zakładzie leczniczym.
W. poczekalni ambulatorium. Raz w
tyśodniu iem leczę się u doktora
Opuszkina, Dobry, itaki współczują -
cy; lekarz. Piąty rok już u niego się
jeczę. Į, choroba wcale się nie po-

dziwna choroba — ta twoja przepu-
klina? To jest — napluć i rozetrzeć,
taką jest (ta twoja cała choroba! Nie
dziw się, że gębę młam opuchniętą,
Jestem naprawdę bardzo chory, Cho
ruję na nerki.

Sąsiad cichutko odpowiada:
— (Cierpię nietylko na przeepukli-

nę. Również płuca mam słabe. A za
uchem mam guz.

Pyskaty powiada:

 

SKI

Przystań zeppelinów.

  

 

am

Tak wygląda port lotniczy w Friedrichshaien nad jeziorem Bodeńskue1...
Na fotograiji jeden zeppelin w hangarze, drugi w powietrzu, ›

LAS EALTASASNTOaAEPPORAZ SAT EWTROSZE REPTI

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Ostatnie

przedstawienia „Golgoty”, Dziś, o godz. 8

wiecz. „Golgota“ — misterjum pasyjne w

XIII obrazach, Ceny zniżone.

Koniec przedstawienia wiecz. o godz.

į 10-ej — przyjezdni z prowineji zdążają na

 

 

mierzał nabyć krowę odwłościani-, pociągi.
na Adamskiego Stanisława. Adam-- Jutro, o godz. 8-ej w. „Golgota“.

— Jutrzejsza popoludniėwka, niedziel-

ny poranek i popołudniówka, „Golgoty”.

Jutro, o godz. 4-ej popoł. misterjum pasyjne
„Golgota“. Ceny zniżone.

W niedzielę dn. 14 bm. o godz. 1 m.

30 w poł. i o godz, 4-е] роро!. — misterjum

pasyjne w XIII obrazach „Golgota*, Ceny

zniżone,

— Teatr Muzyczny „Lutnia* „Wesoła
para*+ Dziś po raz 2-gi op. Wesoła para".

Efektowne tańce w wykonaniu Martówny
i Ciesielskiego, Zniżki ważne.
— Popołudniówka niedzielna w „Lu-

tni* W niedzielę najbliższą na przedsta-
wienia popołudniowem po cenach  propa-

gandowych op. Zellera „Sztygar“ z K. Dem-

bowskim w roli tytułowej, Ceny od 25 gr.

Z za kotar studje.
„Czysty liryzm". Recytacje poezyj.
W nowej swej formie recytacje poezyj

tworzyć będą w radjo pewną indywidualną

całość. Recytacja z dnia 12-go kwietnia o

godz. 22,30 poświęcona będzie czystej li-

ryce. Jak w muzyce istnieje muzyka czysta

i programowa, podobnie i w poezji — tyl-

ko, że programowość bywa tu o wiele

czystsza i dlatego tem ciekawiej będzie

usłyszeć „liryki czyste” — „kwiaty białe',

jakby powiedział Norwid. Poezję tę wy-

bierze pani Niesiołowska-Rothert.

RZE Ł

* Transmisja koncertu

z Filharmonji Warszawskiej.

Piątkowy koncert symfoniczny dn. 12

kwietnia transmitowany będzie od godziny

,, 21.25, t. zn. druga część koncertu. Pro-

gram w wykonaniu Poznańskiego Chóru

Katedralnego (chór męski i chór chłopców)

pod dyr. ks. dr. Gieburowskiego, obejmuje

utwory dawnych kompozytorów, jak: Orlan-

da di Lasso, Wacława z Szamotuł, B. Pę-

kiela, Palestriny i Vittorii,

— To wszystko nic. Takie cho”
roby nie mogą się równać z. nerkkami.

Nagle jedna oczekująca dama w
flanelowej chustce złośliwie powia-
da:
— No, więc cóż, jeśli nawet i ner-

ki? Moja krewna chorowała na ner-
ki — i nawet szyć mogła. Z waszego
wyglądu wnioskuję, że wasza choro-
ba jest mało niebezpieczna. Na cho”
robę tę nie możecie umrzeć.

Pyskaty powiada:
— Nie mogę umrzeć! Słyszeliście?

Ona powiada, że nie mogę umrzeć
за mmioją chorobę. Dużo wy rozumie-
cie, obywatelko. A jeszcze miesza”
cie się do lekarskich rozmów,

Obywatelka odpowiada:
„ — Ja waszej choroby nie poni-

żam, towarzyszu. Jest to choroba
również samodzielna. To przyznaję,
Ale powiadam, że moja choroba jest
może poważniejsza niż wasze nerki.
Choruję na raka.

Pyskaty powiada:

Praca i pogląd na świat.

W dniu 13-ym kwietnia o god.. 17,00

dr. Bogdan Suchodolski zabierze głos przed

mikrofonem warszawskim w odczycie p. t.

„Praca, a pogląd na świat”, w którym na-.

"kreśli związek, jaki zachodzi między kul-
tem pracy, a kultem nauki, skrystalizuje

również światopogląd pracy i nauki, jako

przeciwstawienie kontemplacji i metafizyce,

Dwa koncerty wileńskie,

Piątkowy program rozgłośni wileńskiej

zawiera dwa ciekawe koncerty, które będą

transmitowane na całą Polskę. A więc

usłyszą radjosłuchacze szereg pieśni pol-

skich w wykonaniu p. Zofji Wyleżyńskiej o

godz. 16,45. Następnie o godz. 20,05 roz-

pocznie się koncert wileńskiej orkiestry ka-

meralnej pod dyrekcją Sylwestra Czosnow-

skiego. W programie muzyka dawna.

Polskie Radje Wilno.
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 Mańskiejj 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 polskie w wykonaniu
Zofji Wyleżyńskiej.
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 &а cho-
'rych w opracowaniu ks. Rękasa. 18.10: Ju-
dasz — fraśm. słuch. z dramatu K. H. Roz-
tworowskiego w opracowaniu autora; 18.30:-
Koncert reklamowy. 18:40: Życie artystycz-
„ne i kulturalne miasta. 18.45: Słynne ze-
„spoly muzyki tanecznej (płyty). 19.15: Po-
jgadanka radjotechniczna — wygł. Mieczy-
sław Galskj. 19.25: Wil. wiadomości spor-
,towe. 19.30: Wiadomości sportowe ogólno-
polskie, 19.35: Piosenki w wykonaniu OK
Obarskiej. 19.50: Feljeton aktualny. 20.00:
„Jak spędzić święto? 20,25: Koncert wileń-
skiej orkiestry kameralnej pod dyr. Sytwe-
"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—-
123.05: Kom. met.

‹

— No, cóż — rak, rak! Wiemy
co to jest rak. Jest i zupełnie nieszko
dliwy rak. Za pół roku może taki rak
zniknąć,

Po takiej niezasłużonej obrazie
obywatellka zbladła i zachwiała się.
Potem złożyła ręce i powiedziała:
— Rak i pół roku! Widzicie gol

No, nie wiem, jakiego widzieliście
raka, Gęba mu opuchła przy tej je-
go chorobie.

Pyskaty obywatel godnie chciał
odpowiedzieć na tę obrazę, ale po”

tem machnął ręką i odwrócił cię.
Tu jeden czekający obywatel u-

śmiechnął się i powiada: -
— A właściwie, obywatelu, co

wy tu chwalicie się z swemi chono-
bami?

Chorzy. spojrzeli na mówiącego i
milcząco a cierpliwie zasiedli czekać
aż przyjdzie na nich kolej...
ROZ 6:

 

Przy fortepianie ‚ Т.
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ECÓNKE
OZPRBIRIĄ"WSPANIGŁE
CIASTA: POTRAWY
SPORZĄDZONEZWYROBÓW

.Dra.OETKER

SPU RF
Motocykliści otwierają sezon,  ;du' z Lipin. Składpiłkarskiej grupy!

  Už  

 

  

A
O

W. niedzielę 14 bm. o godz. 10| olimpijskiej przedstawia się nastę,
w kościele św. Jana odbędzie się: pująco: i
Msza Św. Wiszyscy motocykliści Warszawa: Martyna, Nawrot,
Wilna, a w pierwszym rzędzie sto” | Łysakowskego (Legja), Szczepaniak,
warzyszeni proszeni są o konieczte Bulanow (Polonja).
przybycie do kościoła. Zbiórka na: Łódź: Król (ŁKS).
podwórzu Piotra Skargi Uniw. Stef.|
Batorego. ! Kraków: Pająk, Kisieliński II,

Po części oficjalnej i po defila- Mysiak ' (Cracovia), Kotlarczykkowie
dzie ulicami Wilna odbędzie się to-,I i II, Artur (Wisła), Pazurek, Rie-
warzyska wycieczka motocyklistów sner, Wilczkiewicz, Haliszka (Gar-
wileńskich do Trok. | barnia), Koczwara (Podgórze).

: : Šląsk: Wilimowski, Wiodarz, Pe-
Kaluža ustala pilkarską grupę | terek, Giemza, Dziwisz (Ruch), Mi-

olimpijską. | chalski (Naprzód-Lipiny).
Kapitan sportowy Polskiego Lwów: Albański, Matjas, Nie-

Związku Piłki Nożnejp. Kałuża ur, chciał (Pogoń).
stalił już skład piłkarskiej grupy o-| Poznań:  Fontowicz,  Sze”wke

limpijskiej. Do tej grupy zaliczono (Warta).
29 zawodnków z 9-ciu klubów ligo- Skład ten oczywiście nie jest o-
wych i 2-ch klubów A-klasowych. stateczny i prawdopodobnie ulegnie
Nieuwzględnieni zastali zawodnicy pewnym zmianom, zależnie odformy  

„Związku Bokserskiego

4zyść Poznania. Aby umożliwić Wir-

kontuzji,

Piątek, 12 kwietnia,

Hockey na trawniku.

 

Mecz hokejowy między Niemcami a Francją, „rozegrany ostatnio w Paryżu

skończył się zwycięstwem Niemiec w stosunku 7: 1.

 

Warszawa protestuje.

Warszawski Okręgowy Związek,
Bokserski postanowił zgłosić na naj-|
bliższe Walne Zebranie Polskiego

wniosek 0:
unieważnienie _ bokiserskich mi:|
strzostw Polski rozegranych przed;
kilku dniami w Poznaniu.

Wniosokdawcy twierdzą, że mi-
strzostwa rozegrane zostały w wy-
bitnie niezdrowej atmosferze.  Sę-
dziowanie było stronnicze na ko“

skiemu zdobycie tytułu mistrza zdy-
skwalifikowano lepszego  Krzemiń-
skiegó (Pomorze) za rzekomą mad"
wagę. Orzeczenia lekarskie urągały
najprymitywniejszym_wymaganiom.
Niedopuszczono naprzykład Wystra-
cha do zawodów spowodu lekkiej

podczas gdy Sipiński został
dopuszczony mimo poważnej kon-  

|Szymury z Dorobą, prawie na całą
"minutę przed upłynięciem przepiso
wego czasu i to właśnie wówczas,
$śdy zawodnik warszawski miał. zde-
icydowaną przewagę. Ciekawi jeste-
|śmy co z tym wnioskiem zrobi PZB.

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Dewizy: Belgja

89,95—90,25—89,65. Berlin 213,20---214,20—

212,20. Gdańsk 173,16—173,59—172,73. Ho-

landja 358—358,59--352,73. Londyn 25,64—

25,77—25,51. Kabel 5,301/4—$5,331/4—95,27!/4.

Paryż  34,98—35,07—34,89, Praga 22,16—
22,21 —22,11. Stokholm 132,25—132,90—

131,60. Szwajcarja 171,69 — 172,12 — 171,26.

Wiłochy 44,15—44,27—44,03,

Akcje: Bank Polski 88,25. Cukier 30—

31,50. Lilpop 10,95—10,90—10,95.  Stara-
chowice 17,10—17. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 45.

Inwestycyjna 105. Konwersyjna 66,25. In-

westycyjna seryjna 108. Kolejowa 61,25.
Dolarowa 77,25—78. Dolarówka 53—53,25.

, Stabilizacyjna 65—65,75—65,50. Listy ziem-
„Warszawianki“ i benjaminka Ligi zawodników, wyłlkazanej w ciągu tuzji ręki. Na mistrzostwach zano-,
„Śląska”, Zakwalifikowano  nato- bieżącego sezonu. Utiugao“ rówaśćć szereg uchybień
miast graczy ,„PPodgórza” i „Naprzo- Ч : : 10 a m, |fommalnych, m. in. przerwano walkę skie 50. — Tendencja niejednolita.

 

DZIŚ. FILM DLA WSZYSTKICH. Pod Protektoratem Archidie-
cezjalnego Instytutu Akcji Ksteliekiej. — Potężne Arcydzieło Fil-

mewe na tle „Francuskiej Częstochowy” — LourdesHELIOS|
(Drame de Lourdes) — Miejsce Łaski Bożej. OBJAWIENIE

NOC CUDÓW I UROCZYSTOŚCI W LGURBES. — Wspaniałe Chóry Ko-
ścielńne. — W roli głównej genjalny 7-mio-letni Jean. Bara. Film zrealizowany z
niebywałym rozmachem i wielkim wysilkiem artystycznym. — Gbowliązkiem

każdego jest obejrzeć ten tilm, kióry pozoataje na zawsze w pamięci widza.
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Nadprogr. Atrakcje. Na 1-szy seans ceny zniźone. Pocz. s. o 4, 6, 8 1 10.15.

CASINO | 2 TYGODNIE .REKORDOWEGO POWODZENIA!

(JEANN 2. MAC DO: ALD — MAURICĘ CHEVALIE*)
Juž dziś ostatni dzień. — Spieszcie

000 cudów. "nm"
WOŁDER BAR 20:0RES DEL RIO—RICARDO CORTEZ

„rosylskim. ŠiaspiesimoBain o
prgalkoa 2%. PTZGZ TÓŻOWO OKUAJ,ony-; niedaiekiejrado:
ści w 2 cz. i 18 obr. Gościnne występy N. Bolskliej ! W. Zda-

godzinie 5 min, 80 I 8-ej minut 15. W niedziele i święta 3 przedstawienia o godzinie 4-ej,
6 minut m io 9-ej wiecz. W soboty kasa czynna do Lis 10-ej,

Nie będzie zastojużw handlu:
Ruch przedświątecznywzrośnie

T
„najstarszem ! najpoczytniejszam piśmiena Wileńszczyźnie

| Mostowa,1 — tel. 12-44.

|g
mR

RA
WA

 

rjuszów, że wdniu 11 maja r. b., o
dzibie Spółki w Warszawie, przy
odbędzie się

Pokwitowanie władz Spółki.

Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

4 : пиу.|

Mir
w dniu 3 bm, legity-

mację P. K. P. Nr.

 

 
50613 na imię Anto-

niego Malinowskiego

zam. w Landwarowie|

  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fkćjo-
narjuszów z następującym porządkiem dziennym: 1) Za
gajenie i wybór przewodniczącego, 2) Rozpatrzeniei za
twierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków
i strat za rok 1934 i powzięcie odnośnych uchwał, 3)

4) Rozpatrzenie i zatwier
dzenie budżetu wydatków na rok. 1935. 5) Wybory do

Pp. Akejonarjusze, re
prezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapita
łu akcyjnego, mogą z zachowaniem przepisów art. 54
Prawa o Spółkach, zgłosić na porządek dzienny dodat-|
kowe sprawy, które mogą być zamieszczone w oste "została

tniem ogłoszeniu.

   
 

Zarząd Spółki Akcyjnej p. f. „Wileński Dom Towa-
rowo- Przemysłewy Bracia Jabłkowscy Spółka
Akcyjna" powiadamia po raz pierwszy p. p. Fkcjona-

STANOWISKO
KIEROWNICZE

w instytucji finanso«
wej, z CZ200 zł,

cia zaorc r 10.080
zł, oprocentowaną w
4/2070 rocznie, Tylke
poważne oferty — do
Admin. sub „Bank“
w terminie do 20
kwietnia rb. Oferty
nieuwzględnione
"bez odpowiedzi.

godz. 18-ej, w sie-
ul. Brackiej Nr. 25

243—2

korawafli
„STANISLAWA

PIECZULA
przeniesiona

na ul. TROCKĄ Nr.
= (w podwórzu) —

poleca

' WAFLE
i chalwę w pierwszo-
rzędnych gatunkach.
ła cenach hurtowych.
ądać we wszystkich

„sklepach.

 

 

Młoda panienka z u-
kończoną szkołą Prze-
mysłowo - handlową
poszukuje pracy do
dzieci jako bona lub
do szycla. Może na
wyjazd. Łaskawe o-
ferty prosi, kierować
do,„Dz. W." dla „bo-
ny“"lub p-adr. Szka-

  

 
  

 

un, się, 255 plernn 68 u woja”

S = ВОННЫй ei ALŲ
į i ŁAGODNIE

RÓŻNE. Ė i DOKŁADNIE i3Mieszkania
SKERSIS! I pokoje

Za wszel-REP kie Do wyna- |p.agaua1 Poszukuję
\ ПЗ[опп $pokoju nieumeblowa*

złe uczynki i długi jęcia |nego w okolicach al
ь 3 „Mickiewicza, Mosto
(Syna mego  Stanisła- 2 SZOPY poleca | wej, Zygmuntowskiej.1 ; W. Weler, Wilno, w
ма nie odpowiadam. |odpowiednie na gas Szduwi B. Konieczne są wygody.

mama|Mateusz Sienkiewicz, raż, stajnię lub skła”|| Cenniki wysyłam z łoszenia do Admi-

249 dy. Mostowa 1, do-|! bezpłatnie, „aistracji „Dz. Wil.
wiedzieć się u do-| jst.1860r. tel.10-57,| POJ Lit „Z” |

——- хогоу, W -

 

 

 

„WESOLA WDOWKA“

PAN | widowisko 10,001
AL. JOLSON, który wykonuje romanse W języku

Balkon 25 gr.

REWJA | nowicza. Szczegóły w afiszach. Codziennie 2 przedstawienia o

2 M
S

skoro me. będzie r, umiejętnie s:

įADA Most czynna 6d 9 r. do 8wieczór

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

Sdpowiedaialey RedalktozSTANISŁAW JAKITOWICZ.
_ Drukarnia A. Ša dės Wilno, Mostowa Nr. 1.
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