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Doktór Medycyny

Eksportacia zwłok z kaplicy szpitala św. Jakóba n
o godz. 17 p. p. do kościoła Św Jrkóba.

Nebożeństwo żałobne cdbedze się dnia 2 kwietnia b. r.

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku:

Zatarg niemiecko -
Wojska niemieckie na granicy litewskiej.
RYGA (Pat). Dzisiejsze pisma li- nych. Po pewsym czasie samochody

tewskie zamieszczają wiadomość z odjechały w niewiadomym kierunku.
pogranicza litewsko-niemieckiego o Według dalszych informacyj, w tych
pojawieniu się tam akA nie” dniach do Stołupian z miały
mięckiego, złożonego z około 600 nowe oddziały Reichswehry.
ludzi oraz 10 samochodów pancer-

Niemcy nie dają wiz obywatelom litewskim
RYGA (Pat). Z Kowsa dososzą, do kosulatu w cełu otrzymatia wiz

że konsulat |niemiecki w Kownie oświadczono, że wszystkie prośby
wstrzymał wydawanie wiz wiazdo- © wizy muszą być składane do Ber-
wych i tranzytowych obywatelom lina, kiedy stamtąd nadejdzie odpo-
litewskim. Osobom, zgłaszającym się wiedź, trudno określić,

Konsul honorowy litewski rezygnuje
| ze stanowiska.

„ BERLIN (Pat). Niemieckie biuro,  Pozatem niemieckie biuro infor-
informacyjne donosi ze Szczecina, żemacyjne donosi, że ubiegłej nocy
tutejszy konsul litewski Michaelis; wybito w księgarni niemieckiej w
zawiadomił wczoraj telegraficznieKownie szyby wystawowe. Władze

' poselstwo litewskie w Berlinie, 2е litewskie wzmocniły posterunki
po wyroku kowieńskim nie możeja- przed gmachem poselstwa i general-
ko Niemiec pogodzić ze swojemi u” nego konsulatu niemieckiego w Ko-
czuciatmi dalszego pełnienia funkcyj wnie. :
konsula litewskiego. |4
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drodze do Moskwy nie zatrzyma się
w Berlinie. -

PARYŻ (Pat). W. związku zjsię w Berlinie, agencja Havasa do-
wiadomościąą podaną przez kores-| wiaduje się ze źródeł ołicjalnych,
pondenta paryskiego „Lokal-Anzei-| że wiadomość ta pozbawiona jest
ger'a“, purdby minister Laval w| wszelkiej podstawy.
drodze do Moskwy miał zatrzymać Ii. S

>© MANIFESTACJA HITLEROWCÓW—
NAD GRANICĄ FRANCUSKĄ.

PARYŻ (Pat). Wychodzący w częli obrzucać obelgami żołnierzy
Strasburgu „Le Lorrain" donosi o francuskich. Następnie grupa udała
manifestacjach hitlerowców, jakie się w marszu wojskowym do Kehl,
odbyły się na prawym brzegu Renu, śpiewając po drodze pieśni bojowe.
nawprost Strasburga. Po stronie Jakiś czas potem zjawiła się przed

   

 

   

  

   

św. Jakóba, poczem o g. 1630 tegoż dnia nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim.

Wilno Poniedziałek 1 Kwietnia 1935 r.

LATAmiesz ednosreniem|prz ą 3 @.5%,
OGŁOSZENIA: Za wiersza milim, 1-szpalt, w tekście

4 gr. zamiamcowe bó gy.) przed tekstem 30 gr. (zam. 46 „1 za tekstem
12 gr. (zam. 15 gr.) cytrowe | tabslaryczne 25%/, drożej. Dla
Ei 58*/, zniżki Komannikaty finstyt, społecz. za wiersz teksta

38 gr. d

 

DANIEL JANKOWSKI
Po krótkich i ciężkich cie'pieniach, upawzony $.Ś. Sakramentami,

zmarł dnia 30 b. m. 1935 roku.
astąpi dnia 1 kwietnia b. r.

o godz, 9.30 w kościele

Siostry, bratowa, bracia, bratanice i bratanek

litewski
SKAZAŃCY OSADZENI
W OSOBNYCH CELACH.

BERLIN (Pat). Z Kowna doto-
szą, że skazani na karę śmierci zo-
stali osadzeni w osobnych celach. w
więzieniu kowieńskkiem,

„ZAPACH KRWIT*,
RYGA (Pat). Na szyldzie posel-

stwa litewskiego w Rydze naklejono
papier z napisem w języku łotew-
skim: Uwaga, zapach krwi. Poseł
litewski Wileyszys udał sią do mini-
sterstwa spraw zagranicznych, gdzie
w imienju rządu łotewskiego wyra-
żono mu ubolewanie z powodu tego
przykrego incydentu. Sprawcy nie
zostali wykryci.

i
: Nagroda plastyczna

ministra W. R. i O. P.

WARSZAWA Pat. W dniu 313
w gmachu ministerstwa W. R. iO P.
odbyło się posiedzenie sądu kon-
kursowego nagrody plestycznej mi-
nistra W. R. i O. P. Do nagrody

į kandydowalo kilkanašcie osėb. Sąd
įwiekszošcią 4 glosėw przyznał na-
'grodę prof. Wojciechowi Jastrzę-
bowskiemu. Minister W. R. i O. P.
(kandydaturę zatwierdził.
|wyncsi zł. 7000.

| Zjazd Związku
Dziennikarzy Polskich.

KRAKÓW. (Pat). W niedzielę
31. III, obradował w Kraikowie wal-
ny zjazd Związku Dziennikarzy Rze-
czypospolitej z udziałem kilkudzie-
sięciu przedstawicieli syndykatów
dziennikarzy z całej Polski. Prze-
wodniczyt red. Wojczyński a zagaił
i przedstawił działalność związku
za rok ubiegły i plan na przyszłość

sedes mie BSZY
eo M 2 +

    

   

Nagroda;

 

francuskiej odbywał normalne ćwi-
czenia oddział żołnierzy. Wówczas
po stronie niemieckiej zebrało się
okolo 800 hitlerowców, którzy za-

mostem w Kehl grupa żeńska mto-
dzieży hitlerowskiej, która również
urządziła wrogą manifestację prze-
ciwko żołnierzom francuskim.

Abisynja domaga się arbitrażu.
GENEWA (Pat). Abisynja wys'o-

sowała do Ligi Narodów notę, do-
magajac sie powołania komisji arbi-

trażowej w sporze włosko-abisyń-
skim,

15033

prezes zarządu głównego pułkownik
M. Ścieżyński.. Po kilkogodzinnej

, dyskusji uchwalono absolutorjum dla
,władz związku oraz różne wnioski,
dotyczące zawodu dziennikarskiego.
W, przerwie między obradami po-
dejmował dziennikarzy prezydent
Krakowa Kaplicki,  

Cena numeru 20 gr.

Nr. 90.
 

pocztow.

poszakw

stłoacoh przed iekstem | wtekście4-roszpali.,za tekstem
szpalt Admintsttasja zastrzega robię prawo zmiany terminu druks.
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OSTATNIE NOWOŚCI

GALANTERII,
| TRYKOTAŻY,

B.ELIZNY
r +chi Wilno,"0-1" WWIE nc]

| WŁASNA WYTWÓRNIA
OBUWIA

| poleca nowe modele. | 
 

Pożyczka
inwestycyjna.

WARSZAWA (Pat), W Dzienaj-
ku Ustaw RU Nr. 23 z 31. III. r. b.
opublikowane zostało rozporządze-
nie ministra skaubu o wypuszczeniu
3 proc. premjowej pożyczki inwe-
stycyjnej. Rozporządzenie postana-
wia na wstępie, że z dniem 1.V. r.b.
wypuszcza się 3 proc. pożyczkę inw.
w obligacjach na okaziciela po 100
zł. w zł. każda obligacja. Właści-
ciele obligacyj 6 proc. pożyczki na”
rodowej mogą swemi obligacjami tej
pożyczki według ich wartości imien-
nej opłacić do 50 proc. własnej sub-
skkrypcji na 3 proc. premj. poż, inwe
siycyjną. W tym wypadku obligacje
pożyczki narodowej powinny mieć
wszystkie niepłatne przynależne do
nich kupony. Wysokość przyjetej
subskrypcji opłacanej gotówką nie
może przekroczyć łącznej sumy zł.
i150.000.000. Kwota imienna pożycz-
|ki będzie ustalona po zamknięciu
subskrypcji z tem zastrzeżeniem, że
nie może ona przekroczyć sumy zł.

1 150.000.000 opłaconej gotowizną, po-

większonej o zaokrągloną do naj-
bliższej wielokrotności 5.000.000 zł.
kwotę łącznej wartości imiennej
przyjętych na subskrypcję obligacyj

| pożyczki narodowej. Pożyczka орго-
|centowana będzie w wysokości 3 do
100 rocznie a kupony będą płatne

|trzy razy do roku. Premje będą
dwojakiego rodzaju: pierwsza w po-
staci wygranych, druga w postaci
nadpłaty ponad wartość imienną
przy wykupie obligacyj umarzanych.
Termin losowania wygranych i zasa”
dy losowania premij i obligacyj usta-
li osobny ręgrlamin, Premje w po”
staci nadpłaty w cenie obligacyj

(raranych wynoszą w pierwiszych
rzech 10-leciach okresu umarzania
pożyczki 20 proc. wartości imiennej
obligacyj, w ciągu ostatniego 10-
lecia 25 proc., a w ostatnim 5'leciu
30 proc. Kapitał, odsetki oraz pre-
mje do zł. 1.000 wypłacane będą
we wzyśstkich oddziałach Banku Pol-
skiego, BGK i PKO, natomiast po-

| пай zł 1.000 tylko w Warszawie. w
Bauku Polskim. Cena sprzedsžna
obligacji pożyczki wynosi zł. 100 za
jedną obligację wartości imiennej zł.
w zł. 100. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem ogłoszenia.

NADZWYCZAJNA
SESJA SEJMOWA.
Pisma warszawskie donoszą, że

nadzwyczajna sesja sejmowa dla
uchwalenia ordynzcji wyborczej zwo-
łana zostanie prawdopodobnie w
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Dyromadzanie Й ВВ МЕГО НООМ.

DZIENNIK WILENSKa

“ "Stronnictwa,'Narodowego.
W. niedzielę dn. 31 marca odbyło

się w lokalu przy uł. Św. Anny 13

zgromadzenie, zwołane przez Sekcję

Właścicieli Nieruchomości  Stron-

nictwa Nar o. Zebranie za-

gaił i przewodniczył na niem p. Jan

Štaniewicz, który powitał przybyłą

z Warszawy dla wygłoszenia odczy-
tu posłankę na Sejm p. Elinę Pe-
płowską, członkinię Parlamentarne-

go Klubu Narodowego. P. Pepłow-

ska jest niezmordowaną działaczką,

broniącą wytrwale i z wielką znajo-

mością przedmiotu praw i interesów

właścicieli nieruchomości. We wczo-

rajszym odczycie p. Pepłowska po-

ruszyła w 1!/--godzimem przemó-

wieniu wszystkie najbardziej palące

zagadnienia z tej ważnej a tak bar-

dzo upośledzonej dziedziny naszego

gospodarstwa narodowego. Prele-

gentka zajęła się przedewszystkiem

interesującą szczególnie społeczeń-

stwo. wileńskie kwestją wykupu

ziem wieczysto-czynszowych i ter-

minowo -czynszowych, przedstawia”

jac wydane przez Sejm w tej kwestii
ustawodawstwo, stwarzarące uciąžli-

we warunki wykupu. Dużo uwagi

poświęciła prelegentka moratorjum

mieszkaniowemu, które na barki

jednej warstwy społecznej, jaką są
właściciele nieruchomości, spycha

ciężar zapewnienia dachu bezrobot-

nym, podczas śdy powinno to być

sprawą ogólną i stanowić troskę

państwa, gminy i ogėlu obywateli.

Czynsz za bezrobotnych powinien
być pokrywanv z wpłwwów podatku

lokalowego. Wiskazała przytem na

miecelowe zużycie funduszu kwate-
runkoweśo, z którego budowane są

Tukksuisowe domy dla wońskowych w

miastach, w których nie brak lokali,
dość wymienić piekny pałac, stawia-

ny na Krakowskiem Przedmieściu

w Warszawie.
Pomimo tak wielkiego i niespra-

wiedliweśo  obciażenia właścicieli

nieruchomości przez _ moratorjum

mieszkaniowe. przytłoczeni są oni

nadmiernymi podatkami, niedostoso-
wanvmń do ich dochodów; przy ich

wymiarze nie bierze sie najczęściej

pod uwwaśe, że czynsz pobierany fak-

tycznie jest niższy od. ustawoweśo

oraz nie wwzólednia się. niewynaię-

tych lokali. Mówczyni cvtuie cały

szereś przykładów niestosowania

przez władze skarbowe odnośnych

okólników' ministra Skarbu, wyłka-

zuiac prawdziwy chaos w fe dzie-

dzinie, na który zwracała uwage p.

ministrowi na komisji budżetowej.
Niezwykle ciekawe swe przemó-

wienie. wysłuchane z wielką uwagą

przez liczące ponad 500 osób zebra-

nie, przerywające żywemi olklalska-

mi wymowne wywody prelegentki,

zakończyła p. Pepłowska wezwa-

niem obecnych do energicznej obro-

ny swych praw, coleży nietylko w

interesie prywatnym właścicieli nie-

ruchomości, ale i ogólnym interesie

gospodarczym całeśo narodu.

Pó przemówieniu p. Pepłowskiej

odbyła się ożywiona dyskusja, na

początku której p. Kaszyc odczytał

REZOLUCJA.
Zgromadzem, właściciele nieru-

chomości m. Wilna w dn. 31 marca
t935 r. w sali przy ul. Św. Anny 13,
po wysłuchaniu przemówienia p. po”
słanki Eliny Pepłowskiej, uchwalają
co następuje:

1. Zebranie całkowicie aprobuje
i przychyła się do wniosków przyję-
tych na nadzwyczajnym zjeździe Ra-
dy Naczelne; Polskiego Związku
Zrzeszeń Wlašcicieli Nieruchomości
Miejskiej w Warszawie w dn. 17
marca 1935 r. w sprawie imoratorjum
midszkaniowego dla bezrobotnych
lokatorów oraz w sprawie dodatków
i opłat komunalnych.

2. Zebranie ponadto postanowiło
uwypuklić lokalne warunki wileń-
skie, stojąc na stanowisku, że mia-
sto Wilno szcześólniej ciężko odczu-
wajac katastrofalny stan gospodar-
czy, wymaga specjafnych ulg i usu-
nięcia miejscowych bolączek w po-

stact wyjątkowo dużych i uciażk-
wych obciążeń Ikomumalnych. Wo-

bec teśo zebrani postanawiają żądać

u odpowiednich czynników rządo-
wych i samorządowych:

a) wzięcia pod wwagę, że mora-
torjwm mieszkaniowe obciaża pra”
wie wyłącznie drobnych właścicieli
nieruchomości, mieraz również bez”
robotnych, dla których dochód z nie-
ruchomości przeważnie nie pokrywa
minimum eśzystencji, pomeważ bez-
robotni mieszkają wna'biedniejszych
dzielnicach miasta;

b) zwolnienia od przymusu kana-
lizacyjno - wodociągowego  przed-

mieść, do czasu poprawy ogólnego
stanu gospodarcześo, jak również

obniżenia dla "ich przeciętnej na
mieszkańca normy zużycia wody na
dobę, z obowiązujących dzisiaj 37 li-
trów na 15 litrów na dobę;

c) zapewnienia niskoprocentowe-
$o długoterminowego i dostępnego
kredytu na kanalizacię tam, gdzie
ona musi być bezwzględnie przepro-
wadzona;

d) nowelizacji ustawy o wykupie
ziemi dzierżawnej w kierunku zmia”
ny ceny wykupu w zależności od su-
my dzierżawnej, płaconej w roku

1914, pomnożonej przez 10 i przez
2.66. i

3. Zebranie przytłacza się calko-
wicie, a w szczególności do postula-

tów wystmiętych przez Stowarzy”

szenie  Właścicieli Nieruchomości
m. Wilna w memorjale do p. ministra
Skarbu:

а) by władze skarbowe w Wilnie

stosowały wyrok Naiwyłdsześo Trv*

bunału Administracwineśo z dnia 29

stycznia 1934 r. L. 9868/32 w przed-

miocie wymiaru podatku od nieru-,
chomości od faktycznie pobieranego

komornego;
b) by przyjmowały wszystkie do-|

wody, ustalajace wysokość faktycz-
neśo komorneśo w myśl Rozporza-
dzenia Pana Prezydenta Rzeczypo”
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. Dz.
Ustaw poz. 341, art. 49;

c) by przestrzegany był okólnik
Pana Minietra Skarbu > dnia 14

memorjał, złożony -przez Stowarzy Ywrześnia 1934 r. w sprawie wykona-

szenie W/łaścicieli Nieruchomości w
Wilnie p. ministrowi Skarbu, a na”

stępne wykazał wielki pożytek z

powistania Sekcji Właścicieli Nieru-

chomości przy Stronnictwie Narodo-

"wem, która przy ostatnich wyborach

do Rady Miejskiej w Wilnie prze-

prowadziła 9 przedstawicieli z grona

właścicieli nieruchomości, a którzy

już na terenie Rady wykazali się

energiczną obroną praw własności

nieruchome, jak np. przy dyskusji

o dodatku komunalnym i t. p. Sek-

cja występuje z obroną właścicieli

nieruchomości, nie krępujac się żad-

nemi opontunistycznemi „względami.

Następnie p. Helman omówił

kwestję wykupu, poczem, po kilku

krótkich przemówieniach, na wnio-

sek przewodniczącego p. Jana Sta-

niewicza zebrani uchwalili nastę-

pującą rezolucję:

nia Rozporzadzenia Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca

1904 r. o poborze i wymiarze pań-

stwoweśo podatku od nieruchomości
Dz. Ustaw 1934 r. poz. 771. także

zarzadzajacy wymiar i pobór , od

faktyczneś» pobieraneśo komorne-

$6 poprzedzajacy rok podatkowy:

d) by wałdze skarbowe stosowa”
ły sie do Okólnika Ministerstwa

Skarbu z dnia 21 órudnia 1933 W:

T. Dz. Uetaw 49212/3/33 w przed”

miocie przyznawania ule przy spła-
cie podatku od nieruchomości w

wypadku mróżnostania i pobierania

niżeześo komorneśo. )
Zóromadzenie właścicieli, przyj-

mac odezytana rezolucie, poleca

ewym przedistawicielom. jalk na tere-

nie ciał uetawodawczych talk i satmo”

rzadowych dopilnowarie zawartych
w niej postulatów i dezyderatów.

MOSKWIA (Pat). Około godz.
20-ej opublikowano następujący ofi-
cjalny komunikat: W ciągu ostat-
nich paru dni pomiędzy panem: Ede-
nem, lordem-strażnikiem pieczęci a

panem Litwinowem, komisarzem lu"

dowym spraw zagranicznych, odby-

wały się rozmowy na temat zasadai-
czych momentów obecnej sytuacji
międzynarodowej, w tej liczbie na

temat projektowanego paktu wischo-

dniego i innych kwestyj, zawartych
w komunikacie angielsko-francuskim
z dnia 3. IL, a także odnośnie dal-

szego rozwoju i poprawy stosurków

angielskowsowieckich. Podczas swe-

go pobytu w Moskwie Eden przy-

jęty był przez panów Stalina iMo-

łotowa i miał możność wymienić z

nimi opniję na te same tematy. Pod-

czas rozmów, które przez cały czas

były prowadzone w atmosferze cal-
kowitej przyjaźni i szczerości, pan

Eden poinformował pana Litwinowa

o nedawnych rokowaniach pomiędzy
ministrami angielskimi a głową rzą-
du niemieckieśo i ustalono, że roz:

mowy te sprzyjały wyiaśnieniu sy-

tuacji europe'skiej. Zarówno pan!

Eden jak i rommawiający z nim pano”|

wie Stalin, Mołotow i Litwinow wy”:
razili opinię, że w obecnej sytuacji
miedzynarodowej bardziej niż kiedy-
kolwiek należy kontynuować wysił-
ki w kierunku utworzenia w Euro"
pie zbioroweśo systemubezpieczeń-

stwa, jak to przewiduje angielsko-

francuski komunikat z 3. II. i zgo”

dnie z zasadą Ligi Narodów. W roz*
miowie z panem Edenem panowie

Pożegnanie
MOSKWA (Pat). W, niedzielę

minister Eden zwiedzał w Moskwie
fabryki, instytucje i muzea a zrana

w towarzystwie wicekomisarza Kre-

stinskiego i dziennikarzy odbył prze”
jaždžkę metro. Popołudniu Eden
dwukrotnie odwiedzał komisarza

Litwinowa w sprawie wydania

wspólnego komunikatu. W nocy
Eden wyjechał z Moskwy. Na dwor”

Min Eden o soei podróży do O”"7009.
MOSKWA (Pat). Lord- strażnik

pieczęci prywatnej Eden złożył za

pośrednictwem korespondenta mo-

skiewskieśo PAT-icznej następujące

oświadczenie w związku z zamie-

rzoną przezeń wizytą w Warszawie:

Jestem niezmiernie rad z oczekującej

mnie wizyty w Warszawie, której

celem jest kontynuowanie serji roz-

mów na temat sytuacji europejskiej.

Znaczenie osobistych kontaktów i
osobistych wrażeń z różnych stolic
nie powinno być niedoceniane, Je-

stem przekonany, że te rozmowy 0
. A

SCT

Poniedziałek, 1 wietnia.

Eden w Moskwie.
Oficjalny komunikat,

Stalin, Mołotowi Lilwinow podkre-
ślili, że organizacja bezpieczeństwa w.
Europie wschodniej i projektowany
pakt wza'emnej pomocy nie mają na
celu izolowaniei okrążenie które”
gokolwiek z państw, lecz stworzenie
$warancji jednakowego bezpieczeń-
sbwa dla wszystkich uczestników
paktu araz że udział Niemiec i Poł-
ski w pakcie byłoby powitane jako
najlepsze rozstrzygnięcie  kwestji.
W rezultacie wyczerpującej i szcze”
rej wymiany zdań przedstawiciele
obu rządów stwierdzili, że w obec-
nej chwili nieme żadnych sprzecz-
nych interesów pomiędzy obu rzą”
dami w żadnej zasadniczej kwestii
polityki międzynarodowej i że ten
fakt stwarza trwały fundament dla
rozwo'u owocnej współpracy m. fa.
w dziele pokoju: Są oni przekonani,
że oba kraje w iwiadomości, że in-
tegralność i pomyślność każdego z
nich odpowiada interesom drugiego,
będą się kierowały w ich wzajem”
nych stosunkach duchem współpra-
cy i lojalneśo wykonania przyjętych
przez nie zobowiązań, wynikających
z ich wspólneśy uczestnictwa w
Lidze Narodów. W. świetle tych
przesłanek zarówno pan Eden jak
rozmawiający z nm paaowie Stalin,
Mołotow i Litwinow utwierdzili się

w przekonaniu, że przyjazna współ-
praca obu krajów we wspolnem
dziele zbiorowej organizacji pokoju
i Poe ma wielkie Gs
nie ej aktywizacji :
ków międzynarodowych w tym kie-
runku. )

cu żegnali go. Litwinow, wicekomi-
sarz Krestinskij, ambasador angiel
wiki Chilston, ambasador polski Łu-
kasiewicz i inni dostojnicy a także
dziennkarze sowieccy i zagraniczni.
Komisarz Litwinow pożegnał odjeż-
dżającego ministra Fdena słowami:
„Życzę panu powodzenia, bo odtąd
wasze sukcesy są naszemi sukce-
sami”,

charakterze wyjaści:'2c1'n przysłnżą
się jaknajbardziej pożyiecznemu ce-
lowi. Ścisła współpraca i kontakt
stanowią przecież  istótny
Ligi Narodów i systemu zbiorowego;
na którym oparta jest polityka obm
naszych krajów. Narady z rządem
polskim muszą odegrać poważną ro”
Ję w tym dziełe. (Z zadowoleniem
myślę © odwiedzeniu wasześo wiel-
kiego kraju i © sposobsości, dzięki
której będę mógł omówić osobiście
oc sytuację z polskimi mężami

stanu. ‚ |
” 1

„Przebiegiošė“ „Kurjera Porannego".
„Kunja: Poranny” pisze:
„Sesja izb parlamentarnych zamknięta

została we czwartek sprowokowanym przez

pos. Strońskiego — występującego w imie-

niu Klubu Narodowego — epizodem dość

nieoczekiwanym, a mianowicie  poprawie-

niem przez Sejm głosowania nad przyję-
ciem poprawek Senatu do ustawy konsty-
tucyjnej ze znacznej większości na jedno-

myślność całej Izby. `

Jak wiadomo dnia 23 marca Sejm

wysłuchaniu deklaracji ideowej prezesa

Sławka, przemówienia reierenta Cara i ob-

szernej„dyskusji, przyjął 260 głosami prze-

ciw 139 poprawki Senatu do ustawy kon-

stytucyjnej, nadając tem samem ostateczną

sankcję władzy ustawodawczej tej ustawie.

Ten przebieg posiedzenia został uwi-

doczniony w protokule, podlegającym  za-

twierdzeniu przez plenum izby poselskiej.

Zapoznawszy się z treścią tego protokułn

pos. Stroński, w imieniu swego klubu, zgło-
sił do niego na piśmie protest, nad popraw-

kami Senatu. Wobec czego kwestjonujący
legalność głosowania $0 marszałek Šwital-
ski zwołał na dzień wczorajszy posiedzenie|

Sejmu, celem poddania pod głosowanie za- |

kwestjonowaneśo protokułu. Izba przyjęła|

protokuł, a tem samem protest został od-|

rzucony.

Gdy w parę minut później marszałek

poddał pod głosowanie protękui wczoraj-

szego posiedzenia, na które potwierdzo-

no legalność zakończenia preicy ciał usta-

wodawczych nad uchwaleniemj konstytucji,

został on przyjęty jednomyślalie przez. całą ›

Izbę i wszystkie kluby. Tem jsamem — po
chwilowych różnicach zdań —| dnia 28 mar-
ca ustawa konstytucyjna uzyskale sankcję
klubów opozycyjnych i głosy

posłów.
Ta logiczna interpretacja 4wczo: iszego

końcowego głosowania w Sejmie ma «-łko-
wite uprawnienie w interpretacji, «ystapr

 

tej w odrzuconym proteście pos. Širod- а

skiego. } 4

Naiwność — jak wiadomo— czę”
sto chodzi w parze z przebiegłością. |
W tym wypadku taką naiwną prze-.

Poran*biesłość wykazuje „Kurier
ny”, Z ikonstytucyjnie obwarowane
$9.szczególnemi zastrzeżeniami glo-

„sowania nad rewizją konstytucji,

czyni „Kurier Poranny" Sprawę
przyjęcia protokułu sejmowego.

A jednak sumienie sanacji nie
jest spokojne i chciałoby się im je
choć czemśkolwiek zagłuszyć i u-
spokoić.

wszystkich | „AA

\

  



  

. rzece Cam, a osada Oxfordu jeździ

' siadają zawodowych trenerów.
. nich sport jest oparty na zdrowych Anglii, obliczony jest na 110.000 wi- ; osobom.

zasadach. Ton całemu życiu spor-
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OXFORD-CAMBRIDGE.
660 tysięcy widzów. Cóż to jest

600 tysięcy? Trzy razy tyle co Wil-|
no, a dwa razy tyle co Lwów.

„Nad zielonemi brzegami Tamizy|
zacznie zbierać się tłum. Głowa;
przy głowie. Wszyscy chcą zoba-|
czyć jalk miknąć będą dwie rozpę“
dzone wiosłami łodzie sportowe.

Oxłord — Cambridge!
Gigantyczny ten wyścig dwuch

osad wioślarskich ma za sobą bar-
dzo bogatą tradycję sportową.
Pierwszy wyści$ rozegrany został w
1828 roku, a więcprzeszło sto lat.
temu. Żadna więc impreza sporto-|
wa nie może poszczycić się tak pięk|troszczy się O reklamę, bo powodze- obozy. Jedni trzymają chorągiewki,
mym rekordem. Rozgrywki o puhar|
Davisa rozpoczęto dopiero w 1900
roku, a wyścigi kolarskie dookoła
Francji są jeszcze bardzo, a bardzo
młode. Nic też dziwnego, że wyścig
wioślarzy dwuch uniwersytetów an"
śielskich jest dniem wielkiego
darzenia sportowego. Dzień regat
staje się jakgdyby światem nietylko
mieszkańców Londynu, ale całej
sportowej Anglji. Mówią o tem naj-
lepiej te właśnie trudne do zliczenia
tłumy widzów. Dziewięć lat temu
nad brzegami Tamizy było koło 600
tysięcy widzów, w tym zaś roku za”
pewne będzie ponad 700 tysięcy, bo
tegoroczny wyścig zapowiada się
nadzwyczaj  sensacyjnie.  Jakoby
Oxford posiada niezłą osadę i chce
za wiszelką cenę przełamać szereg
ciągrących się zwycięstw Cambrid-
śe. Trzeba bowiem wiedzieć, że po
wojnie Oxford wygrał tylko jeden
raz w roku 1923, a 11 razy pod rząd
odaosi zwycięstwa osada jasto-nie”
bieska, to znaczy Cambridge.

Wioślarze Cambridge w dużej
mierze sukcesy swoje zawdzięczają
doskonałej szkole _ wiosłowania
„Fairbaima“. Trenerem jest zazwy-
czaj jeden z najstarszych O:
powiedzmy pirofesor uniwersytetu
W wokrade osada Cambridge

AE była przez słynnego wio”
ślarza, najlepszego skifisty  Tho-
masa.

Bardzo ciekawy jest. sposób tre“
nowania. Treningi rozpoczynają się
z chwilą rozpoczęcia wykładów na

' uniwersytecie, a więc w październi.
ku. Pierwszy okres trwa do świąt, |
a drugiciągnie się przez cały karna- |
"wał, W. czasie karnawału wioślarze,
którzy wybrani zostali do reprezen'
tacyjnych osad mieszkają wspólnie
w „Sporting Hause". Zawodnikom
nie wolnowychodzić 'na miasto, są
oi, jalkśdyby więźniami.
święcają nauce i treningom wioślar-

„skłm. Trzeci okres jest najważniej”
szy. Trwa od połowy lutego až do;
samych regat, to znaczy do ostat-
aich dni marca.

wy*j

Czas po”:

towemu nadają FS ABIĄ
Ciekawem jest, že wyšcig "Oxford.

p Cambridge odbywa się na trasie
niepraktykowanej w wioślarstwie,
gdzie jako dystans klasyczny przy”
jęto tor o długości 2 tylsięcy me-
trów.

Anglicy powiadają, że było
w roku 1828, to powinno tak być i
teraz. Ciągnie się więc z roku na
rok wspamiaał tradycja sportowa|
wyścigu dwuch ósemek  wioślar-
„skich. Wyścig ten nie potrzebuje
, żadnej już reklamy. Nikt nie druku-
je barwnych plakatów, nikt nie

 

| nie jest zapewnione. Przecież o wy”.

 
| Rozpoczęły się już rozgrywiki pił-
| karskie o mistrzostwo Ligi. Zawody
rozpoczęty się przy niezbyt sprzyja-
jących warunkach alimosterycznych,
bo na boiskach zamiast młodej traw-
ki wiosennej leżał śnieg.

Legja w Warszawie pokonała
Wisłę 4:1. Wiynik jest wysoki, ale
Legja zasłużyła całkowicie na zwy”
cięstwo. Do przerwy strzeliła ona
trzy bramki, a po przerwie Wisła

tak|

 

ścigu Oxford — Cambridge wie aa-
wet dziecko, które zaczyna  zapo”
znawać się ze sportem. Nic też
dziwnego, że nad brzegami. Tamizy
gromadzą się tłumy widzów, ikltóre
ilością swoją przekraczają trzy ra”
zy mielszkańców Wilna.

Zawodom przyglądają się rów-
nież i dostojincy, Jest król, premier,
jest rząd, są lordowie z zodziódrni,
słowem cała arystokracja Anglii.
A gdy ukażą się na zakręcie rze-

ki dwie osady, to z ust tłumu wyry'
wa się potężny okrzyk zachęty do
walki, Tłum podzielony jest na dwa

|jasno-niebieskie — oznaczające zwo

na domiar złego strzeliła gola do
własnej bramki.

Pogoń w Krakowie spotkała: się
z Garbarnią, uzyskując wynik remi-
sowy 1:1.

Ponadto Śląsk ze Świętochłowic
pokonał niemiecką drużynę Preussen
5:1. Jak na początek karjery benja-
minka Ligi, to wynik jest rzeczy”
wiście piękny.

Prusacy pokonali Pomorzan 11:5.
"./W. Królewcu odbył się mecz bo-
ksenski między reprezentacją Pomo-
rzan a repr. Prus Wschodnich.

Zwyciężyła drużyną Prus Wscho-
dnich 11:5. Szkoda wielka, że Pol-|
ski Związek Bokserski pozwolił wy*'

jechać zagranicę bokserom Pomorza,
którzy nie przedstawiają tak wiel-

"kiej wartości sportowej, żeby mogli
wyjeżdżać zagranicę i reprezenito-

, wać sport polski.

Kazimierski zwyciężył w biegu naprzełaj.
Odbyło się wczoraj otwarcie 6e-,

zonu lekkoatletycznego, bardzo źle
zorganizowanym biegiem naprzelaj,,
który odbył isię w Zalkrecie na tra-
sie kolo 4 kmtr.

Pierwszy przybyt na metę Kazi-
mierski z Ogniska — 13 min, 17,6
sek, który startował jednak poza

scach znaleźli się zawodnicy Strzel-
ca: Kmita, Lobaczewski, Kociotkow-
ski i inni. Startowało tylko 8 za”
wodników. Mało!

W. najbliższą niedzielę sdbądhie ;
się również w Zakrecie bie$ naprze-
łaj, ale już 9 mistrzostwo Wilna. W
programie bieg panów i bieg pań.

konktarseti, bo nie posiadał karty|Zgłoszenia przyjmuje do 5 kwietnia
poradni lekarsko-sportowej. Pierw”
sze więc miejsce przyznano drugie-
mu zawodnikowi Kulinkowskiemu z.
AZS — 13.46,4. Na dalszych miej-

Odbyły się wczoraj organizowa-
ne przez Sokoła  międzykiubowe
zawody istrzeleckie z udziałem 8 ze- |zdobył. Zw.. Strzelecki

stano-| 1317 pkt.,
wiska stanęli znani .'w Wilnie za-| lecki Nr. 5 — 1287

którzy uzyskali szereg sce Zw. Strzelecki (ay3
|niezłych wyników. Były to zawody, Indywidualnie zwyciężył  Alchimo-

įwicz ze Zw. Strzeleckiego — 275

społów strzeleckich. Na

SĄ wodnicy,

z broni małokalibrowej na 25 mir.
5 Wyniki techniczne są następu-|
jące: `

Ка!евопа р1№а 1) Zw. Strze-;
lecki Pow. Grodzki 1394 pkt. (Szia-

 

Wacław Rymkiewicz, Wielka 44, od

 

lenników Cambridge, a drudzy ma-
chają chorągiewikami ciemno ie-
bieskiemi, symjpatyzując z Oxłfa-.
dem. W tłumie tym tiema przy-
godnych widzów.
A gdy odmierzony zostanie wio-

słami dystans Putney-Martloke, gdy
rozejdzie się tłum, to wieczorem
spotkają się z sobą dwie walczące
osady, Wygłoszone zostaną  pirze-
mówienia, Studenci skrzyżują ra-
piery. Będą wszyscy we  frakach.
Poleje się szampan. Salony pałacu
rozbrzmiewają hymnem  „Gamde-
amus'', :

Jarwan.

AETORE WIZARCZOWERZYKOWIRSAUAA SI RIRÓDAJRKTTE NISVaikisT SLARTERINISi TSSKSS A

Legja — Wisła 4:1. Finał nieporozumienia
piłkarzy wileńskich.
Wczoraj zlikwidowano nareszcie

ciągnące się tygodniami nieporozu-
mienie między piłkarzami Wilna.
Odbyło się walne nadzwyczajne ze-
branie Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej z
udziałem delegata PZPN z Warsza-
wy mjr. Kaciukiewicza:

Zebranie zagaił red. J. Nieciecki.
Przewodniczył 'Wohlman, sekreta-
rzował Tomaszewski z Mołodeczna.
W wyborach do. nowego zarządu
zgłoszono dwie listy. Jedna „Dru-
karza' a druga ,„Hapoelw* (nie zna-
my działalności sporłtowej tego kłu-
bu). Większością głosów przeszła
lista „Drukarza”. Zarząd wybrano
w następującym składzie: prezes —
inż. K. Falkowski, wiceprezes
mir. Jaksa, II wiceprezes— por.
Dziunžynski, sekretarz — B, Wierz”
bicki, skarbnik — mgr. Coch, kapi-
tan sportowy — por. J. Pawłowicz
(z Ośrodka WF), członkowie zawzą-
du: dyr. Bernacki, Bajbakow, Mo-

śodz. 17 do 19 codziennie. Zawodni: |
cy powinni posiadać karty poradni.
lekarskiej.

Zawody strzeleckie w Sokole.
282 pkt, i Wielwiczem ze Strzelca.

Kategorja druga: 1-sze miejsce|ni
„Nr. 2

2-gie miske Zw. Strze-
3-cie miej-
— 1218 pkt.

| pkt., przed Klamżyńskim (Zw. Strze-
|lecki) — 274 pkt.

W. zawodach brało udział 8 ze-
społów. Niektóre kluby zgłaszają

Wioślarze Cambridge trenują na jewski,” Wielwicz, Grzybowski, . Jur-|(się już do interesująco zapowiadają-
i kojć i Michowicki); 2-gie miejsce za- cych się zawodów korespondencyj-

po rzece lsis. Parę tygodni przed jął PKS 1375 pkt. (Derecki, Kiter, mych w strzelaniu między Polską a
startem obie osady ukazują się na
Tamizie, wyjeżdżając nasłynny tor

 reśatowy w Hanley.
Wyścig zaś odbywa się na Ta-

mizie. Trasa wynosi 6.840 mtr. Start
„mieści się w Putney, a meta w Mar- nie zwyciężył Derecki (PKS) — 287 wodów, p. Henrykowi

Menich, Kępka,. Ignatowicz); 3-cie

miejsce przypadło uczniom P. Szk.
' Technicznej „Vector* — 1368 pkt.
(Pełka, Łepszewicz, Sapieha, Kar-
czewski i Zmitrowicz). Indywidual-

Anglią.
Zawody stały na wysolcim:pozio-

mie, Organizatorowie wywiązali się
doskonale ze swoich obowiązków.
Należą się więc kierownikowi za-

Brancewi-
tloke. W! roku 1911 osada Oxfordu, pkt., przed Szłajewskim (Strzelec)— czowi słowa podziękowania,
miała! doskonałą okazję, dopobicia
rekordu, który wynosi 18 minut i 29
sekund,

Tegoroczny wyścig będzie 86 wy-
ścigiem. Dotychczas Cambridge
wygrał 45 startów, a Oxford ma 40,

RA zwycięstw. Raz jeden, a działo się
to w roku 1877, wyścię ET
się jak anglicy mówią „dead:

т ad', Walka nie dała ada
L. gda osady przyszły razemdziób w

‹ Тгайё do reprezentacyjnei 6sem-
| ki me jest zresztą łatwo. Wioślarz

"musi koniecznie posiadać za sobą
szereg sukcesów sportowych, zwró-
cić na siebie baczną uwagę-licznych
trenerówi w końcu zobowiązać się,
że bedzie całkowicie posłuszny kie-
rownikom sportowym.

"Rzecz dziwna, że anglicy nie po-
U

Polski Związek Gier Sporto“.
wych ustalił już terminy mistrzostw
Polski w grach sportowych.

strzostw Polski odbędą się we)
Lwowie w dniach 8 1 9 czerwca rb.“

ześrane zostaną wWilnie w dniach
1 i 2 czerwca rb.

Finały mistrzostw. koszykówki.
4 kobiecej odbędą się w Krakowie w
dniach 21, 22i 23 września rb

 jak wiadomo, rozegrany zostanie za.
miesiąc na stadjonie w Wembley.|
Stadion ten, największy/ zresztą w,

dzów. Tymczasem angielska Fede-

W siatkówce męskiej finały ro”.

Mistrzostwa Polski w grach sportowych
w Wilnie,

Finały mistrzostw koszykówki
męskiej wyznaczone zostały na dnie
Lol 22i 23 czerwca rb. w Katowi-|

W. siatkówce kobiecej finały mi- | cach.
W hazenie mistrzostwa Polski od-

będą się w Łodzi w dniach 28, 29i 30
maja rb.

Wreeszcie w op kio H-
|nały mistrzostw Polski odbędą się
w Warszawie w dniach 18, 19 i 20
października zb.

 

_260 tysiecy amatorów.
Finałowymecz o puhar Anglii, racja Piłkarska atżyaia dotych- KIRAENYA APTAEADŲ PKEAAKAII

czas zamówienia na 360.000 biletów.|
/Z braku miejsca. Federacja musi
zwracać nadesłanepieniędzy 250.000

Kossacki, Berwin-Zec

 
„miały i

skwa i dr. Rom. Do wydziału gier i
dysóybiiny wybrano: przewodniczą*
cy por. Dziurżyński, sierż. Gąsiorek,
Żamiejć, Nelkin. Słucki, Adamski i
Babicz; do komisji rewizyjnej: por.

į Podskoczym.
Zatwierdzono projekt prelimina-

rza na rok 1935. Ponadto zgłoszono
szereg wniosków, które referował
Lachowicz. Postanowiono więc pro-
516 PZPN o przydzielenie do Wilna
na dwa miesiące trenera, przyzna”
nie subwencji, wzięciepod uwagę
piłkarzy wileńskich przy ustalaniu
listy kandydatów ną kurs instruktor-
ski, o poczynienie starań, by repre-
zentacja Łotwy, powracająca z War-
szawy z meczu Polska — Łotwa,
mogła rozegrać mecz towarzyski z
Wilnem. Wnioski te p'zeszły jedno-
głośnie, a nawniosek K. W. Downa-
rowicza postanowiono przez akla-
mację nadać tytuł członka honoro-
weśo WOZPN prof. J. Weyssen-
hoffowi.

' Zebranie miało naogół przebieg
spokojny, gdyby nie demonstracyjne .
wystąpienia p. Nasielskiego z Ha-
poelu, który w: sposób mało zrozu-

demagogiczny starał . się
|wszygikich przekonać, że dzieje się
„pilkarstwu wileńskiemuwielka krzy*
'wda, że nie został on wybrany do
/ zarządu.

Trzeba mieć nadzieję, że podo-
'bne wystąpienia więcej już się nie -
powtórzą. Wartowspomnieć, że па
та sprzeciwu rozgniewany p.
sielski w swojem przemówieniu za-
groził, że za rok na walnem zebra-
atu zgłosi on votum nieufności tym .
ludziom, którzy ukladali listę no-
wego zarządu, že on starać się bę-
dzie, by okręś wileński został roz-
wiązany!!

Zebranie wczorajsze położyło _
ostatecznie kres nieporozumieniom
między WKS Śmigły a Ogniskiem.
Czekamy pracy i owoców ej. pracy.
-& nowoobranego zarządu.

Silna flota wojenna
|„najlepszą gwaranrią

niepodiegłości.
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Kronika wilefska.
Lombardowanie obligacyj Pożyczki Narodowej.

Na skutek zarządzenia władz ;lem zastawu pożyczek.

centralnych z dniem dzisiejszym Posiadacze obligacyj Pożyczki

Bank Polski, Komunalna  Kasa| Narodowej otrzymać będą mogli po”

Oszczędności oraz Prywatny Banki życzkę po zł. 70 za 100 na okres

Handlowy przystępują do lombardo-| trzech miesięcy z oprocentowaniem

wania Pożyczek Narodowych. Zain-| 4.5 proc. rocznie pod zastaw obli-

teresowani mogą zgłaszać się w 50° gacyj.
dzinach wrzędowych do banków ce-

Delegacja z Wilna na zjazd Związku Miast
Polskich.

W dniach od 6 do 8 kwietnia: składająca się wyłącznie z przed”

obradować będzie w Warszawie | stawicieli Bloku Gospodarczego Ue

zjazd Związku Miast Polskich. Na, zdrowienia Wilna. Na zjeździe ma

zjazd ten wszystkie samorządy wy-|być poruszonych szereg bardzo do-

syłają liczne delegacje. . Wilno na| niosłych dla samorządów zagadnień

zjeździe ma reprezentować delegacja doby obecnej.

Robsty sezonowe częściowo zmniejszą
bezrobocie.

W, związku z rozpoczynającymniki, poczynając od pierwszej poło-

się okresem robót sezonowych bez- lwy kwietnia, spodziewają się sto-

robocie па terenie Wilna stanęło|pniowego zmniejszania się liczby

już na zwrotnym punkcie. Tak naprz.|bezrobotnych. W  wydatniejszych

K WILEŃSKI

Ukonstytuowanie

Zarząd Stowarzyszenia  Brałtnia

Pomoc. Pol. Młodz. Akadem. U.S.B.

podaje do wiadomości, iż nowo-

obrane władze Stowarzyszenia u-

| konstytuowały się następująco:

\ Prezes kol. Witold Zwierzewski,

wiceprezes ogólny kol. Stanisław

Dąbrowski, wiceprezes gospodarczy

kol. Florjan  Doliwa"Dobrowolski,

sekretarz generalny kol. Pelc Mar-

jan, skarbnik kol. Kiełkiewicz Ste”

fan, kasjer kol. Ptak Czesław, refe”

łębski Stanisław, referent Ogniska

kol. Kubiczek Józef, referent Akar

demickiej Koloni Legaciszki kol.

Bronakowski Wiktor, kierownik

biuro kol. Jankiewiczówna Waleria,

przewodniczący komisji kwalifika-

kowie: kol. Nielubszycówna Maria,

Przeniosło Kazimierz, Antosiewicz

Jan, kierownik Sekcji Kulturalno-

Samokształceniowej kol. Wener

i Stanisław, kierownik Biblioteki

Czytelni kol. Jurkiewicz Wadim,
kierownik Referatu Prasowego kol.

rent Mensy Akademickiej kol. Go-,

cyjnej kol. Łobacz Stanisław, człon- |

Poniedziałek, 1 kwietnia.

się nowych władz
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży

- Akademickiej U. S. B.
* Grabowska Halina, kierownik Se-
cji Dochodów Niestałych kol. Sękal-
ski Wojciech, kierownik Biura Po-
,średnictwa Pracy kol. Chruściel
Ludwik, kierownik Referatu Staty”
|stycznego kol. Łebkowska Halina,
| kierownik Referatu Prawnego kol.
;Heymiewiecki  Marjan, kierownik
| Archiwum  — kol. | Czamecki
| Walerjan, przewodniczący Komisji
'Egzekucyjne; kol. Juszko  Józef.,
członkowie kol. Stanecki Edmund.

Komisja Rewizyjna:
caący kol. Pankla Zdzisław, czton-
kowie: kol. Żołnierowicz Józef, kol.
Matysiak Józef, kol, Giecewicz Ka-
zimierz, kol. Tubielewiczówna Ire-

'na, kol. Paszkiewicz Kazimierz, kol.
; Łaszkiewicz Juljan.

Sąd Koleżeński: prezes kol. Ja”
| niecki Stanisław. członkowie kol. kol.
' Grabowski Napoleon, Tarasiewicz
| Wacław, Andruszkiewicz Włady”
' sław, Wasilewski Mieczysław, Wojt-
| kiewiczówna Janina, Klemczak Bo-
|lesław, Laddy Stanisław, Łaszkiewi- |
czowa Irena.

przewodni- -

w ciągu ubiegłego tygodnia zanoto”

"wano zmniejszenie się bezrobocia ©| stąpi jedynie wówczas, jeżeli Fun-
bezrobocie|dusz Pracy wyasygnuje Wilnu wię-

zwyżkowało i to dość znacznie z ty” ksze, niż dotychczas, kredyty inwe-

godnia na tydzień. Miarodajne czyn- stycyjne.

1 osób. Dotychczas

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Wzrost zachmurzenia aż do opa”

dów, począwszy od zachodu kraju.

Nieco cieplej.

Najpierw słabe, potem umiarko-

wane wiatry z południa i południo”

zachodu.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
" Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. %*

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul i'łsudskieg

Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołowskiego —ul Tr-

renhanzowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgie-

la — ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. G-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz $-

p:szek.

SPRAWY MIEJSKIE.

-— Posiedzenie rady miejskiej

wyznaczone zostało na czwartek

dn. 4 kwietnia. Na porządku dzien-

nym znajdują się przeważnie drobne

sprawy natury formalnej, jak prze-

niesienie kredytów, komunikaty w

sprawie wykupu ziemi czynszowej

it p. Ze spraw: ważniejszych wy”

mienić sale wybór ławnika na

miejsce p. K. Niżyńskiego, oraz uzu-

pełniające wybory do komisyj.

Umieszczono także na porządku

dziennym wniosek Koła Narodowe”

$o w sprawie dokonania ponownego

obioru delegatów na zjazd Związku

Miast.
— Posiedzenie komisji liranso-

wej rady miejskiej odbędzie się we

wtorek dn. 2 kwietnia. Na porządku

dziennym znajdują się sprawy finan-

sowe, które będą przedmiotem

obrad wady miejskiej w czwartek

dn. 4 bm. ‘ '

p
iiiii AOR CA

DR. WACLAW ODYNIEC.

Słów kilka o naszych lasach.
„Jakże piękną jest przyroda, jak

nieznacznym, małoważnym,

dzenia do śmierci nie przestaje psuć i

niweczyć przyrody, którą  šmiesznem

urojeniem za własną uważa”. |

Zofja Kossak-Szczucka.

Coraz częściej w ostatnich cza”

sach pisze się o naszych lasach, co”

raz więcej na łamy prasy przesiąka

nacechowanych uzasadnionych nie-

pokojem myśli i uwag, dotyczących

rozmiarach spadek bezrobocia na-STSSTTT KETTYCZYAO"TA

niegodnym

uwagi wróg jej — człowiek, Od uro-|

"SPRAWY AKADEMICKIE.'

— Sodalicja Marjańska Akademi-

|czek U. S. B. ninieiszem powiada-

mia, że nowy zarząd, wybrany na

— Nowy radny z listy żydowskiej. walnem zebraniu dn. 24. II. 35 r.,

Na miejsce zmarłego radnego b. p. ukonstytuował się następująco:. pre-

inż. Spiry do Rady Miejskiej wcho- zydentka — sod. M. Kafarska, wice'

 
/dzi następny kolejny kandydat z li- prezydentka spraw zewn. — sod. L.

sty Nr. 3 (Bloku żydowskiego) w II Roszkówna, wiceprezydentka spraw

okręgu inż.  Immijasz _ Cholem, wewn. — sod. L. Januszkiewiczow-

przedstawiciel Związku kupców ży- na, sekretarka — god. Z. Czernicka,'

"dowskich. skarbniczka — sod. I.Klimaszewska, |

Z MIASTA. przewodnicząca Junjoratu — sod. L.

— Likwidacja klubów gry w Wil- Roszkówna, przewodnicząca Sekcji

nie. Dowiadujemy się, iż wszystkie Eucharystycznej — sod. J. Kłosiń-

znajdujące się na terenie Wilna klu- ska, przewodnicząca. Sekcii Współ-

by gry z dniem dzisiejszym zostają czesnych Zagadnień Religijnych —

zamknięte. Decyzja o zamknięciu sod. R. Czesnowska, p: odnicząca

klubów gier w Wilnie zapadła na Sekcji Społecznej — sod, M. Min-

posiedzeniu władz  administracyj- czewska, zastępczynie członków za”

nych. rządu — sod. sod. J. Kowalska, H.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE. Więckiewiczówna. Komisja rewizyj-

— Godziny otwarcia Bibljoteki na: przewodnicząca — sod. Z. Sudni-

Uniwersyteckiej w Wilnie (ui. Uni- kowiczówna. członkowie — sod. sod.

wersytecka 5). Czytelnie książek i J. Kozicka, K. Ołdziejewska.

czasopism są czynne w godz. 9 do 20

bez przerwy (w soboty do godz. 15). SPRAWY WOJSKOWE.

Czytelnie specjalne (rękopisów, sta” —Maturzyści mogą składać po”

rodruków, kartografji) w godz. 9 do dania o przyjęcie na ochotników do

15. Wypożyczanie do domu odbywa wojska do dn. 30 czerwca. W; związ-

się codziennie w godz. 12 do 15.  'ku z ogłoszonym zaciągiem ochotni-|

Ponadto dla ułatwienia korzysta” ków do wojiska: dowiadujemy: się, że

nia z bibljoteki osobom zajętym w dla ochotników-maturzystów stoso-

godzinach przedpołudniowych (zwła- wane będą pewne ulgi. Mianowicie

szcza urzędnikom) czynna będzie ze względu na to, że egzaminy doj”

wypożyczalnia od kwietnia przez rzałości w szkołach średnich prze-

cały rok (z wyjątkiem lipca i sier- ciągają się niejednokrotnie do końca

pnia) raz w tygodniw popołudniu, czerwca, władze wojskowe zarzą-

a mianowicie we czwartki w godz. dziły, że termin składania podań o

18 do 19 (t. j. 6 do 7 wieczór). przyjęcie do ochotniczej służby woj-

Nadmieniamy, że ze zbiorów bi- skowej przez maturzystów może

bjoteki mają prawo korzystać w ce- być przesunięty do 30 czerwca r. b
lach naukowych wszystkie osoby Podania są przyjmowane już obecnie.

dorosłe, zamieszkałe w Wilnie. i

 
| talkie momenty, jak tchórzostwo my- (potwierdzenie podyktowanych tro”
(śli i chęć przypodobania się,taj

wreszcie szczerszem wydaje się pro”|
pagowanie kultu dla piękna lasów.

pisma, jak op. „Las Polski" i „Echa Nie ulega żadnej wątpliwości, iż

leśne”, zbyt mało i niedokładnie o- lasy polskie, zarówno prywatne jak

becną sytuację lasów polskich od- i państwowe, (tragiczne przechodzą
źwierciadlają, czyniąc to nader o* losy. Obchodzono się z niemi do”,

strożnie ji oględnie, to też przegląda-: tychczas gorzej, niż po macoszemu,

jący wspomniane pisma odnosi wra” eksploatacja ich żadnych nie znała

żenię, że na papierze wszystko jest hamiulców, niszczycielska względem,

w należytym porządku, choć na grun nich gorliwość wszelkie zdawałoby.
cie jest źle („Sprawy aktualne'* — się przeszła granice, w rezultacie w.
Las Polski. Nr. 4—5 r. 1934. „Jed” chwili obecnej, według oficjalnych,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za handeł w niedzielę.

W. ciągu dnia wczorajszego organa
policyjne sporządziły 6 protokułów
za uprawianie handlu potajemnegow
niedzielę. _Większość protokułów
sporządzono w dzielnicy żydowskiej.

Wszyscy kupcy, przeciwiko któ-
rym sporządzono protokuły, ukarani
zostaną w drodze administracygnef.

RÓŻNE.

— Sprostowanie. W artykule
wczorajszym p. t. Jubileusz „Prze-
wodnika po Wilnie* opuszczono
przez pomyłkę podpis autora, p. Ja-
na Bułhaka, co
stujemy.
— Prima Aprilis W, numerze

wczorajszym zamieściliśmy  kliszę,
przedstawiającą sukę, kammiącą mło-
de strusięta. Ponieważ młode ptaki
nie żywią się mlekiem, więc Czyteł-
nicy nasi niewątpliwie domyślili stę,
że jest to kawał prima-aprilisowy.

Możnaby naturalnie zapytać, dła-
czego tę kliszę umieszczono w nu
merze wczorajszym, a nie dzisiej-
szym. Ale na tem właśnie połega
kawał prima - aprilisowy naszego

niniejszem pro”

| metramipażą.

Zmarszeki—to_konier młodości |
Aby zachować jaknajdłużej świeżą, po”

zbawioną zmarszczek cerę, kążda Pani
winna już po ukończeniu lat dwudziestu
używać pewnych środków, któreby zapo”
biegły tworzeniu się zmarszczek w po
szłości W tym celu należy używaćKrem
Abarid, który posiada wszystkie potrzebne
dla skóry składniki odżywcze, pobudzające
tkanki i zapobiegające kurczeniu się war-
stwy tłuszczowej, powodującej powstawa-
mie zmarszczek. Krem Abarid nietylko za-

* pobiega tworzeniu Słę zmarszczek, lecz sku-
tecznie usuwa wyraźnie już .zarysoware.

 

ską o przyszłość lasów słów wybit-
nego fachowca-leśnika, uzasadnienie
jego bynajmniej nieprzesadnych 9
baw; wystarczy powierzchowna
chociażby obserwacji, by zrozumieć
powód  zaostrzonej uwagi opinji
społecznej w stosunku do ekspery-
mentów i zapędów inowacyjno-re“
formatorskich w zakresie gospodar-
ki leśnej, w którym to zakresie spo”
łeczeństwo nie jest w stanie dopa-
trzeć się radosnych przejawów. —
Bezmierne obszary -wylesionych

norazowa rewizja planów gospodar-
stwa leśnego, dokonana w lasach

naszej gospodarki leśnej. Ten nie"| państwowych w r. 1931" — Las Pol-

wątpliwie dodatni objaw jest dowo-| ski Nr. 11—12, r. 1934), że dla dru"

dem, że w społeczeństwie budzi |kujących swe artykuły autorów nie

się zainteresowanie najpiękniejszym|zawsze itsnieje, rzecby można, po-

tworem przyrody, żespołeczeństwo  stulat dobra lasu. Innem natomiast

nie zamyłka oczu na to, co się dzieje | jest ustosunkowanie się do spraw z

z zawartem w lasach naszych bogac lasem związanych prasy codziennej:

twem, chce wyrobić pojęcie o istot" ; tu nieskrępowanej. krytyce towarzy”

nym stanie rzeczy w dziedzinie go” szy zazwyczaj pragnienie naprawy

spodarki leśnej. Specjalne, zagad- istniejącego stanu rzeczy, tu w mniej

nieniom leśnicwa poświęcone, czaso” szej mierze w śrę wchodzić mogą

źródeł, posiadamy przestrzeni leśnej przestrzeni, ukazując oczom ponurą
o przeszło 700.000 ha mniej, aniżeli panoramę zniszczenia, do smutnych
w momencie odzysaknia niepodleg-| doprowadzają wniosków; na widok
łości. „Polska wyzwolona — pisze, bezbrzeżnych pustkowi z stenczą-
K. Freytag — bez przesady rzec|cemi z pod piasku, jak nagrobki
można postanowiła w sposób bez*;czarnemi pnialkami, niejednego o”
'duszny i bezmyślny ziemię swoją garnia bolesna świadomość, że pa
pozbawić najpiękniejszej szaty i du, trzy na wielkie cmentarzyska; w
my szczytnej, jaką jest, jaką był nie-, obliczu czy to poręby, gdzie wspom-
stety, jej las narodowy”. (Karol Frey nienia i martwota ciszy panuią. czy
tag: „Głos ająceśo na puszczy”| to upraw leśnych na porębach mi-
str. 16, r. 1930). Wystarczy przyj. | mowoli ciśnie się pod piórg aforyzm:
rzeć się rzeczywistości, by znaleźć! „był ls, bo nie było nas, las będzie,
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sy do nas przemówić mogły, usły”

Hr. 90 Poniedziałek, 1 Ikwietnia. BZIENNIZ

ECHA WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ |
W SALI SĄDOWEJ.

o Frliczka przeciwko „Kurjerowi wileńskiemu". —

W: okresie wyborczym do ostat-

«jej Rady miejskiej wierna swej tak-

tyce sanacja starała się oplwać i

zohydzić w oczach społeczeństwa

wszystko to, co ma wispólnego Z

obozem przeciwnym, a zwłaszcza

ze znienawidzoną e fa.

M. jn. lefbongan „większości”

„Kurer Wileński" w N-rze 151 z

6 czerwca ub. r. napadł w ohydny

na jednego z kandydatów z

fisty Narodoweśo Komi'etu Wybor-

czego, p. Franciszka Frliczkę, sza-

aowaneśo powszechnie kupcawileń-

gkieśo.
Pod adresem p. Е. anonimowy

autor wylał cały kubełcuchnacych

pomyj, pomawiajac go o zdradę

alkcji polskiej na Svberii, konszach-

ty z żydami i oddanie się dla inte-

resu pod dyrektywę endecii.

Jadem zavrawiony artykuł „Kur

rjera Witerskiego“ oburzył do žywe-

$0wszystkich uczciwych, gdyż śru-

bą i ordvnarna robotę przejrzeć

można bvło zdalełka.

P. Frliczka oczywiście sprawę

skierował do sadu, pociaóaiac do

odpowiedzialności za: oszczerstwa

redaktora  podniewiaceśo „Kurier

Mi)". a wiec p. Witolda Kiszkisa.

W sobote. py 9-ciu miesiacach,

sprawa znalazła się na wokandzie

sądowei. -
Na rozprawe z6losilo sie wietu

kuoców i orzemysłowców. którzy

przybyli dać świadectwo prawdzie.

| kilkanaście tys. złotych weksli Kli-|

Sprawie przewodniczył wicepre-
zes p. W. Brzozowski.

W. charakterze oskarżyciela wy”

stąpił mec. Lityński, który złożył

świadectwo lekarskie o  obłożnej
chorobie jego  'mocodawcy, — р.
Frliczki.

Jako obrońca podsądnego Pp.

Kiszkisa stanął adw. Olechnowicz,

który jest faktycznym redaktorem

politycznym „Kumi. Wil". :
Obrona prosiła o odroczenie spra-|

wy, ponieważ jeden ze świadków,

który miał zobrazować tak  nie-

uchwytne pojęcia, jak sprzyjanie ży”

dom, nie stawił się. !

Mec. Lityński ze swej strony nie

oponował, wnosząc O zawezwanie|

kilku świadków na następny termin

rozprawy. "

Sąd uwzględnił wniosek i sprawę

odroczył. K.

 

Aresztowanie kupca |
za fałszowanie weksli.
Z polecenia władz bezpieczeństwa

aresztowany został wraz z żoną ku“

piec Malks Niemeńczyński (Rudnic-|
i

ka 7) pod zarzutem sfałszowania na;

jentów. Niemeńczyńskich osadzono

w więzieniu.

Aresztewany Niemeńczyński

przed paru laty posiadał wielki

sklep obuwia, lecz zmuszony był go

zlikwidować z powodu pożaru.

Teatr i muzyka.
° — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o go-

dzinie 8 wiecz po raz piąty misterjum re-

Mgijne w XIII obrazach „Gołgota” — które

ae względu na swą podniosłą i wzruszającą

4reść — wywiera głębokie wrażenie. Ceny

zniżome.

Jutro, we wtorek o godz. 8 wiecz. po

raz ostatni „Moralność pani Dulskiej. Ce-

my mižone.

— Zapowiedź! — Dnia 6-$0 kwietnia

br. o godz. 4 m. 15 popoł. w Teatrze na

Pohulance odbędzie się jedyny recital

fortepianowy, znakomitego pianisty polskie

go Bolesława Kona, Jaureata Międzynaro-

dowego Konkursu w, Wiedniu (I nagroda).

W programie utwory Chopina.

-— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Bal w

Savov“ po cenach propagandowych. Dziś

o godz. 8.15 wiecz. widowisko z cyklu pro-

 pagandowych. Wystawioną zostanie cie-

sząca się wiełkiem powodzeniem słynna op.

Abrahama „Bal w Savoy“ z udziałem J.

Kulczvckiei na czele całego zespołu arty-

stycmnego. Ceny od 25 Gr.

— „Wiktoria i jej Huzar” po cenach

propagandowych. Jutro grana będzie barw-

na i wfelce melodyjna op. Abrahama „Wi-

ktorja i jej huzar”, która zdobyła ogólne

uznanie publiczności i prasy.

-- Koncert J. Knlczyckiej. Pożeśnalny

%oncert J. Kulczyckiej, która udaje się na

wypoczynek zagranicę, odbędzie się w pia-

"tek 5 kwietnia. Bogaty program koncertu

zapowiada fragmenty operowe w ujęciu

scemicznem oraz szereś pieśni wybitnych

kompozytorów. Zainteresowanie — Копсег-

tem — wielkie.

Polskie Radio Wilno.
Poniedziatek, dnia 1 kwietnia.

6.30—8.00: Pieśń. Pobudka do gimna-
styki. Gimnastvka. Muzyka. Wskazówki
oraktyczne. Audvcia dla szkół. 11.57: Czas.
12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: Kon-
cert ork. jazzowo-salonowej. 12.45: Chcę.

mieć piękny bałkon — nog. 12.55: Dziennik
ponołudnitwy. 13.00: Koncert  kameralnv.
13.30: Koncert orkiestrv. 13.50: Odcinek

powieściowy. 15.45: Muzvka operetkowa

(płvty). 16.30: Lekcja jezyka niemieckiego.

16.45: Utwory na flet (płvty). 17.00: Za6ad-

ki muzyczne dla starszych dzieci. 1715:

Koncert symf. w wyk. ork. P. R. 18.00:

Przesląd filmowv. 1810: Krótki: recital

špiewaczv Bertv Brasiūskiei. 18.25: Chwil-

ka społeczna. 18.30: Skrzynka pocztowa o-

gólna. 1840: Żvcie artvstyczne i kulturalne

miasta. 18.40: Pienśi różnych narodów [fnły-

tv). 19.25: Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wia-

domości sportowe ogólnopolskie. 19.335:

Audvycia żołnierska. 20.00: Transm. z te-

atru Wielkieśo z Warsz. uroczvstej Aka-
demii ku czci Marii Skłodowskiej. 21.30:

Mnzyka. 21.45: Dziennik wieczorny. 21.55:

Jak pracujemy i żyjemy w Polsce. 22.00:

Koncert reklamowy. 22.15: Koncert ork.

P. R. 23.00: Kom. met.
Wtorek, dn. 2 kwietnia 1935 r.

6.30—8.00: Pieśń, Pobudka do gśimna-

styki. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik po-

ranny. Muzyka. Program dzienmy. Chwilka

społeczna. Giełda rolnicza. Audycja dla

Kiedy nas nie będzie”. — Niesłab”' drzewostanach rębnych, jak z treści

nąca dewastacja (zarówno prywat-

nych jak i państwowych) oraz mi

zernych resztek dawnych puszcz na-

szych, niezdatnych częstokroć do

intensywnej eksploatacji, budzi

kompleks smutnych refleksyj w u-

myśle innego, niemniej od K. Freytar

ga znanego leśnika, który temi sło”

wy kończy swój artykuł: „ódyby la-

szelibyśmy Słos wielkiej i bolesnej|

referatu posła K. Siroynowskiego

wynika (patrz: „Sejm a lasy pań-
stwowe” — Drzewo. Nr. 7 «. 1934),

stale się obniża i wartość stale się

zmniejsza. Nie mogą być poddaiwa”

пе w wątpliwość wnioski, do ja

kich dochodzą St. Ihnatowicz  tu-

dziež wspomniany wyžej K. Freytag,

mówiąc o groźbie ogołocenia kraju
z drzewostanów w drodze systema'
lycznego, niekiedy dość znacznego,

skargi" — skargi pod adresem złych przekraczania etatów rębnych pod

i lekkomyślnych ludzi (Jan Kosina

„Lasy i rola” — Tys. „Drzewo” Nr.
pokrywką racjonalnego rzekoma u-

rządzenia lasów metodami nowo- 
23—25, r. 1934). — Niejednemu, być.

może, wyda się, że podobne przed”,

stawienie sytuacji sporą dozę prze--

sady zawiera, a przeto nie może. być

uważane za przekonywujące. Tak

jednak nie jest, o czem nie trudno

się przekonać. Znaczne wvyczerpa”

nie zasobów lesnych nietylko ma

miejsce w odniesieniu do obiektów

prywatnych,w równej mierze doty”

czy i lasów państwowych, których

wydańność w znaczeniu masy w

czesnemi, tem więcej, że do analo"

$icznych wywodów dochodzą: po”

seł Czapski w swem przemówieniu

na' Komisji budżetowej Sejmu, oraz

w swym referacie senator K. Rduł-
towski. Zgodnie z opinią N. I. Kontr.
roczny wyrąb drewna w lasach

państwowych w żadnym razie nie

powinien przekraczać rocznego w

nich przyrostu drzewa, który to

przyrost, według obliczeń  profeso“

rów wyższych uczelni, ma wynosić

WILEN5K1

Nagroda literacka m. Grodna.
GRODNO. (Pat). Wi myśluchwa”,

— ły rady mielskiej wstawiono w tym

roku do budżetu sumę 1500 zł., jako

rodę literacką z racji przypada”
jącej w maju br. 25-letniej rocznicy
śmierci Elizy Orzeszkowej.

Kursy Polskiego Czerwonego Krzyża.
GŁĘBOKIE. (Pat). W Giebo-

kiem i w Łużkach pow. dziśnieńskie-

go zostały zakończone 10 dniowe

kursy wyszkolenia drużyn ratowni

czo-sanitarnych Polskiego Czerwo-

nego Krzyża. W. Głębokiem uczę”)

szczało na kurs 60 osób, w tem od-,

dział samarytanek miejscowej stra”

ży pożarnej. Wygłosili wykłady śm
struktor.P. C. K. p. Sosnowski, dr.
Zasztowi, dr. Krupieńczyk oraz ta-
struktor LOPP.

Uczestnikom kursu, którzy zdali
przepisowe egzaminy zostały wyda”
ne świadectwa.

*

Konflskata czasopism žydowskich
w Głębokiem.

GŁĘBOKIE. (Pat). Starostwo po”

wiatowe dziśnieńskie zarządziło za”

jęcie dwuliygodników żydowskich,

wychodzących w Głębokiem „Głu-

boker Woch” i „Głuboker Lebee'* z
powodu umieszczenia wiadomości
nieprawdziwych, mogących wywo”
łać zaniepokojenie. i

Maleją wpływy sekty baptystów.
ów modlitwyWedług danych statystycznych w m

okresie od 1 stycznia do końca mar”

ca rb. w powiatach województwa

wileńskiego uległo likwidacji 37 do-

sekty baptystów,
przyczem około 900 zwolenników
tej sekliy przeszło na łono kościoła
katolickiego. i

RTROTANA

Leningrad obozem warownym.
Wiadomości, podane przez prasę

polską o wysiedleniu z Leningradu

50 tys. osób, podejrzanych o wrogi

stosunek do władzy sowieckiej,

znajduje swe potwierdzenie w Ко-

respondencji z Helsingforsu współ-

pracownika organu emigracyjnego

„Wozroždienūje“ z dnia 26 go mar”

ca rb. Wysiedlenie 50 tys. osób na

„Syberję ma się odbyć w najbliższym

| czasie, przyczem jako pierwsza

partja ma być wysłanych 5 tys.,

związanych węzłami pokrewieństwa

lub przyjaźni z 1.074, skazanymi na
zesłanie na Syberię.  Komisarjat

Spraw Wewnętrznych polecił kie-
rownikom transportu dostarczenie
1.000 waśonów dla deportacji pierw

szej partii w ciągu bieżącego tygod-
nia. W. Komisarjącie Spraw We-
wnętrtznych gorączkowo opracowu+

kiai ainiai aigis
dla szkół. 11257: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:
Kom. met.. 12.05: Koncert orkiestry  salo-
nowej. 12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55:
Dziennik południowy. 13.00: Utwory Boro-
dina (płyty). 13.45: Z rynku pracy. 13.50:
Codzienny odcinek  powieściowy. 15.45:
Koncert ork. P. R. 16.30: Fraszki i inne cie-

kawostki z literatury staropolskiej — felj.
16.45: Arje i pieśni w wyk. Romana Gabry-
szewskiego. 17.00: Skrzynka P. K. O. 17.15:
Pieśni Mussorgskiego w wyk. Anieli Dessau
(sopran). Przy fort. Samuel Chonse, 17.30:
Recital skrzypcowy Idy Haendlówny —
laur. Konk. im. Wieniawskiego. 17.50: No-

we placówki pracy. 18.00: Pieśni ludowe w

układzie M. Revala. 18.15: Słuchowisko dla

dzieci „Prim Aprilis" pióra Cioci Hali.
18.30: Koncert reklamowy. 18.40: Życie ar-

tystyczne i kulturalne miasta. 18,45: Kon-

cert dla młodzieży (płyty). 19.25: Wil. wiad.

sportowe. 19.30: Wiad. sportowe ogólno-
polskie. 19.35: Preludja polskich kompozy-
torów w wyk. Helenv Ottanowej. 19.50:

Feljeton aktualny. 20.00: Muzyka lekka w
wyk. Ork. P. R. 20.45: Dziennik wieczorny.
20.55: Jak pracujemy i żyjemy w Polsce.
21.00: V-ty koncert» historyczny muzyki
polskiej (utwory z drusiej połowy XVII w. i
pierwszej połowy XVIII w.). 22.00: Muzyka

lekka w wyk. małej Ork. P. R. 22.30 Biuro

Studjów rozmawia ze słuchacz P. R. 22.15:
D. c. muzyki lekkiej. 23.00: Kom. met.

około 7.000.000 m* drzewa, ' w rze”
czywistošei fjednak sprawa  przed-

stawia się. inaczej, preliminowana; go, nie
1934—35 masa,bowiem w roku

je się wykaz osób t. zw. niegodnych
tego, by mieszkały w Leningradzie,

jak oświadczył naczelnik obecny
obwodu Leningradzkiego, Żdanow,
twierdząc, że mieszkać w Leniugra-
dzie jest zaszczyłtem,

Niezależnie od sprawy dokład:
ności szczegółów, zajmujące jest do-
niesienie, że żądania p. Żdanowa
znalazły poparcie w kołach władz
wojskowych, co nadaje wiarogodno”
ści przypuszczeniu, iż sprawa ma

doniosłe znaczenie polityczne, a

jeeszcze bardziej zajmujące jest ob-

jaśnienie tych zarządzeń tem, że Le-
ninórad ma być przekształcony w
obóz warowny.

Należy przypuszczać, że rząd So”

wiecki, tworząc z Leningradu obóz
warowny, podkreśla w ten sposób w

oczach opinji europejskiej i ludności
sowieckiej niebezpieczeństwo woj”

my, grożącej ze stromy Nemiec, Jak
wiadomo, dotychczas ZSRR w

swych pertraktacjach z państwami

europefskiemi, a zwłaszcza z Fran-

cją, posługiwał isię argumentacją o

podwójnem niebezpieczeństwie woj”

nv: ze strony Japomi i Niemiec.
Obecnie, po sprzedaży . kolei

Wschodnio-Chińskiej, pokojowi na

Delekim Wschodzie nic nie zagraża,

tembardziej więc włada sowiecka

uznaje za konieczne podkreślać roz-

miary niebezpieczeństwa, Zagraża”
jaceóo Zwiazkowi Sowieckiemu z

Zachodu. Ostatnie zarzadzenia mo”

$a być symboliczna odpowiedzią na

ośtoszony w dniu 16 marca w Niem-

czech dekret o obowiązkowej służ”

bie wońskowej, Jednocześnie zaś,
ialk wsłkazuje przębieś VII ziazdu
Rad i II zjazd kołchozników'udarni-

ków, rząd sowiecki usiłuje wpoić w

masy sowieckie przekonanie. że nie"

bezpieczeństwo wołny nadal zagra-
ża pokojowemu bytowi kraju.

AARCTRYS TSS TT AITIITSTT ZTS

na podaż materjałów z lasów pań-
stwowych, zdaniem K. Stroynowskie

odpowiada  zapotrzebowa-
niom rynków, stąd trudności w spie-

drzewa wynosi 8,170,984 m*, czyłi o | riężaniu towaru, stąd śnijące rema-

17 proc. ponad przyrost roczny. W|
swoich uwagach N. l Kontr. przyta“

cza zestawienie cyfrowe, świadczą”

ce o stałem zwiększaniu się rema-

nentu w lasach państwowych, szcze”

gólnie dotkliwych w roku 1932—33,

jak również o poniesionych przez|

Skarb Państwa stratach na skutek.

psucia się owych remaneniow (Lat:

sy paūstwowe а Senat“ — Drzewo:

—= Nr. 10, rok 1934). Okoliczność,

która nie przemawia bądźcobądź na

korzyść racjonalności posunięć  $go-

spodarczych w kierunku ochrony

przed szkkodnictwem ludzkiem ukry”

teśo w lasach naszych bogactwa na-

rodowego. — Niemniej niekorzystne

dla lasów naszych okazały się i im-

prezy handlowe. posiadające, jak

mówi poseł Czapski, cechy dumpin

би, w najlepszym razie nie dające

rezultatów finansowych.  Nadmier-

%

  

nenty, stąd takie rażące an e
handlowe, jak np. sprzedaż do Belgji
podkałdów dębowych po cenach pra-
wie równych u nas cenie podkładów
sosnowych. (Patrz przemówienie
posła Czapskiego).

Jak z powyższych rozważań wy”
nika, lasy nasze giną i giną w szyb”
kiem tempie. Jedynym pocieszają-
cymi objawem w obliczu tej smutnej
prawdy jest zdrowy odruch  społe”
czeństwa, poczucie potrzeby zdecy”

dowania się na bezstronną ocenę

rzeczywistości, szczera chęć  prze-

ciwdziałania niszczycielskiemu, roz”

machowi.
„Kocham drzewa, chronię je, ja

wam pomogę je chronić” — m

Benito Mussolini. — Oby i u nas był
podobny stosunek do lasów!
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Sport.
Ostre zarządzenia przeciwko awan'

turom na boiskach.

Palski Związek Piłki Nożnej wy-
dał wszystkim związkom  okrężo-
wym i Lidze Piłkarskiej zarządze-
aie w sprawie bezwzględnej walki z
awanturami na boiskach, W, tym
celu związki okręgowe mają wysto-
sować do wszystkich podległych im
klubów nasiępuiący komunikat:

1) Zarząd Okręgowego Związku
Piłki Nożnej zawiadamia, że wydał

' odpowiednie polecenie swemu wy-
działowi Gier i Dyscypliny, by jak-
najsurowiej karał wszelkie przejawy.
brutalmości na boiskach piłkarskich;

2) Zarząd przypomina, że ua pod-
stawie uchwały walnego  zgroma-
dzenia Związku Piłki Nożnej, gracz,
usunięty z boiska za czynne zniewa-
żenie gracza, za umyślne uderzenie
sędziego, za czynne znieważenie sę-
dziego, za uderzenie widza — zosta-
je automatycznie zawieszony do
czast orzeczenia kary;

3) Zarząd OZPN ме cofnie się
przed  najostrzejszemi represjami
przeciwko wszystkim, którzy staną
się przyczyną jakichkolwiek niepo-
żądanych ekscesów na boiskach.

Wydziały Gier i Dyscypliny po”|
okręgów otrzymały |

już połecenie stosowania najostrzer-
szych karza niesportowe lub brutal-
ne zachowanie się ną boisku. W. G.
ś D. w razie awantur na boiskach!
musi reagować jaknajszybciej i jak-|

aajenergiczniej, |
Wszystkie zarządy okręgowych

związków piłkarskich mają co mie-'
siąc przesyłać Polskiemu Związko-
wi Piłki Nożnej dokładne dane, do-
tyczące awantur na boiskach i za-
rządzeń, wydanych w związku z
tem przez okręg.

GTA DNA LF DE JUAEK!
Najskuteczniej walkę

z żebractwem można
prowadzić za pomocą bonów
Jatmužniczych „Caritasu“. |

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Niebezpieczeństwo sowieckiego filmu.
Od pewnego czasu jesteśmy

świadkami tryumfalnego pochodu fil
mów sowieckich poprzez miasia pol
skie, Filmy pod względem artystycz-
nym są naogół wraitościowe i wsku-
telk tego spotykają się z przychylną
a nawet życzliwą oceną ze strony
krytyków w. naszych dziennikach,
którzy, czujni i wrażliwi, jeżeli cho-
dzi o estetyczną stronę zjawiska, po”
mijają milczeniem albo bagatelizują
jego doniosłość społeczną, W recen-
zjach z filmów zwraca się uwagę na
oryginalność i pomysłowość scenrju"
sza, chwali się inteligencję režyse-
ra, dobór i grę artystów, piękno o-
brazów przyrody i wnętrz, ignoruje
się tylko, albo w najlepszym razie
zbywa dwoma - trzema zdawkowe-
mi frazesami to, co w filmie jest rów
nie istotne, jak walory artystyczne
— mianowicie momenty moralno -
społeczne.
Film niewątpliwie jest czynnikiem

oddziaływania wychowawczego na
społeczeństwo, czynnikiem tem  do-
nioślejszym, że rozporządza olbrzy”
mim zasięgiem wpływów i zdolnoś-
cią bezpośredniego przemawiania do
wyobraźniiuczuć. To też z łatwoś-
cią może pirzemycać idee i w sposób
niedostrzeżony a pewny narzucać je
bywalcom kinematograłów. Sowiec-
cy realizatorzy filmowi doskonale
zdają sobie z tego sprawę, i starając
się o to, by uczynić zadość postula-
tom artyzmu — nie zawsze im się
to oczywiście udaje — nie bardzo na
wet kryją swoje światoburcze ten-
dencje. Wiedzą dobrze, że kicze nie
będą „szły” i że przedewszystkiem
odstraszą inteligencję. Na talk zwa”
nych „dobrych filmach propaganda
sowiecka zyskuje podwójnie: zdoby
wa poklask sfer radykalnych i zręcz|
nie, pośrednio, jakby od niechcenia|
wprzęga je do dyszla swoich in!
teresów. Jeżeli fachowa krytyka da-|
je się uwieść błaskom bolszewickie”,
go ekranu, to tem większą bezwraż-|
fiwość na jego cienie wykazują sze”;

|rokie masy tak zw. inteligencji i lu' niejsze: owe lękliwe, z pewnem za-
du.

(W. Warszawie wyświetla się w tejnostek, czy to milczące resztki wra-.

Be

DIS wielka premiera! Rewelacja sezonu.
JEANNETTE MACOONALD* m+

W nnjelekawszym filmie od czasu wynaiezie-

 

1SINO
Wsżystko €o jest najweseiszego, najpiekniej-
szego,
jednym wieikim obrazie. Seanse: 4, 6, 8 i 10

.Wesoeła
Ww dów Ka»
Reź. Ernest Lubitsch. Mazyka Franciszek
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MAURICE CHEVALIER

nia taśmy filmowej p. t.:

Lekar.

najwdzięczniejszego zebrano w tym

wiecz. Błety honorowe i bezpłathr bazwzglę-
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI

Jedyna i niezrównana

dnie nieważne.

PREMIERA.

„W ER 0
Sesnse:

PRIMA

FRANCISZKA GA/L

ołwih w jednem 2 kin film „Nowi
ludzie”, Jest on typowy dla ekspor-
towej produkcji filmowe; sowietów.
Akcja, perypetje bohaterów, ich
przygody, niedole, radości, smutki,
ich wystudjowana i talentem opro-
mieniona; gra, piękne tło nadwołżań-
skiej przyrody, z realizmem odtwo-
rzone i barwością oraz rozmaitością
pociągające sceny zbiorowe—wszyst
ko przykuwa uwagę widza, każe mu
z zaciekawieniem śledzić rozwój
wątka: powieściowego i nie dostrze-
śać, że cały ten pomysłowo zmonto-
wany aparat efektownych środków
ma na celu gloryfikację komunistycz
nego systemu wychowania. Tenden-
cja jest talk jaskrawa, naiwność w
sposobie zachwalania metod bolsze-
wickie* pedagogiki tak rażąca, że aż
dziw bierze, że publiczność tego nie
widzi. Pokazuje się widzowi np. wię-
zienie bolszewickie. Trudno sobie
wyobrazić instytucję bardziej ujmu-
jącą i sympatyczną. Naczelnik tego
więzienia to uosobienie szlachetnoś-
ci, wyrozumiałości i cierpliwości.
Czy każdy z obecnych w kinie pa”
mięta o Butyrkach, Sołowkach i in-
nych przybytkach  najstraszniejszej
udręki i kaźni?! Z filmu bije zapał,
entuzjazm dla nowych form życia,
dla wzniosle sformułowanych zadań,
dla ludzkości i prawości tych rzeko-
mo  bezinteresownych  „budowni-
czych lepszego jutra. Publiczność
jest skupiona, milczy ale w duszy jej
zapada ziarno podziwu dla „tytanicz
nych' poczynań sąsiadów. Publicz-
ność milczy, ale przed godziną, gdy
ną tej samej sali wyświetlano doda-
tek filmowy również sowieckieśo po
chodzenia, przedstawiający rewję po
wietrznej floty Z.S,S.R., tu i ówdzie
rozległy się oklaski, Klaskali zapew
ne komuniści, młodzi żydkowie, ale
mogli to być również nawracani w
ten eposób na komunizm zwykli wi-
dzowie, oszołomieni potęgą i rozma-
chem tego, na co przed chwiłą pa-
trzyli. Zresztą co jest niebiezpiecz-

żenowaniem przemycone oklaski jed

 

APRILIS
x udziałem nowozaangzżowarej pieśniarki Janiny Olenieckiej orzz duetu tanecznego, wyrobiony a

RMadwan - Rymkiewiczówna. W barwnym i meło yjnym pregramia m. In orygiaa!e» |sko, prosi о  jaką-

nowość i dowclpy ilustrowane. — Codzlennia 2 przedstawienia © g. 5.30 i 8.15 |bądź posadę, Łaska-
AW niedziele i święta $ przedstawiania o g 4, 650 | YSeej.

7PBLII TES
*  

И`>
\і&?_іі_ещз\ь\‘»_

Ostatnie 2 dni „CZARNA PERŁA”. Reri—Bodo.
tepnym programie: йJuź w następnym prog w najdósko alszej _ jej kreacji,

przemyż*-rfacej „Arjane* w if'-

mle, KTÓRY PSMIĘTA SĘ

BERGNER„MARZĄCE
CAŁE ŻYCIE

USTA

 

Poniedziałek, 1 kwietnia.

żeń przeżuwającego skupienie wy”
chodzącego po seansie tłumu. To je-
szcze pytanie.

Oklaskiwanie filmów sowiec-
kich, będące bezsprzecznie wyrazem
uzewnętrznionej sympat;i pewnej ka
tegorji widzów dla bolszewizmu, jest
nietylko przywilejem Warszawy.
Zdarza się ono i na kresach wschod-
nich, gdzie ma jeszcze dobitniejszą
wymowę.

„Wyświetlano — pisze tygodnik
łucki „Życie Katolickie" — dźwię-
kowy film bolszewicki, w którym
występowali dygnitacze sowieccy.
Odbywała się rewja wojskowa, mu”
zyka grała międzynarodówkę. I oto
zebrana w kinie publiczność witała
to burzliwemi oklaskami,  Rówso”
cześnie zaś w miejscowym sądzie od
bywał się długi proces przeciw kil-
kudziesięciu komunistom. Czyżby
film w tym czasie wyświetlany miaf
być zaprzeczeniem tego, czego dla
burzycieli porządku. społecznego i
wrogów naszego państwa domagała.
się słusznie sprawiedliwość i czyżby
w ten sposób trzeba było wywoły”
wać przychylny dla winnych nastrój
wśród szerokich rzesz. ludności? Fil-
mów takich pojawia się nai ekranach
kin Wołynia coraz więcej. „Powodze
nie ich — jak pisze jeden z dzienni*
ków — jest rzadko spotykane, a
frekwencja w kinach graniczy wprost
z masowym obłędem”. Znając wiel-
ki wpływ kina na masy, możemy zro
zumieć, ile przynoszą one szkody
Państwu i. poszczególnym jednost”
kom. Szerzymy sympatje dla bolsze”
wizmu za własne pieniądze, pozwa-

*lając bolszewikom oszczędzać sumy,
przenaczone na propagandę komuni”
styczną. w Polsce”.

Reakcia naszej publiczności na
filmy sowieckie winna przyczynić się
do rewizji poglądów na wartość i
znaczenie współpracy kulturalneń ze
wschodnim sasiadem, a w każdym
razie skłonić do trzezwiejszej oceny
tych dobrodziejstw”, które plyna
do nas ze Wschodu. (KAP).
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