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'HELENA z MALINOWSKICH

MALINOWSKA
po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzona S$. S$ Sakramentami

zasnęła w Panu dn. 2 kwietnia 1935 r. w wieku lat 56.
Eksportecja zwłok z miejsca zgonu, przy ul Ad. Mickiewicza 33-a,

do kośsicia W. W. Świętych, nastąpi dn. 3 kwietnia o godzinie 6 wie=

Nabożeństwo Żźałobne odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 10 rano
poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa.

Q tym smutnym ebrzędzie zawiadamiają pogrążeniw. żalu:
Mąż, Brat, Córk!, Syn, Zięć | Wnuki.

    

   
Kwietnia 1935 r.

12 > (zam. „ab$r.),

BASE

Bezrobocie
powoli maleje.

WARSZAWA Pat. Wedle danych
biur pośrednictwa pracy liczba hez-
robotnych na terenie całege kraju
wynosiła w dniu 303 r. b. 508,027.
W ciągu estatniego tygodnia liczba
bezrobetnych zmniejszyła się o
6,249 oscb.

 przyjął zaproszenie.

j OGŁOSZENIA!
40 gr. (zamiejscowe 66 gr.) przed

Zaproszenie,min,Launla do
PARYŻ Pat. Agencja Havasa donosi, że rząd polski zwrócił

się do ministra Lavala z zaproszeniem, aby przy okazji swej ро-
dróży do Moskwy zatrzymał się iw Warszawie. Minister Laval

Cena numeru 20 gr.

Nr. 92
 

   

 

   

     

  
  

 

  

  

   

 

   

    3 fr.
i-szpali, w tekście
40 gr.), za tekstem

wiersz maitina.
tekstem 30 gr.

laryczne 25%/e drożej. Dla poszuka»i tabe|
Komunikaty instyt. społecz. za wiersz teksta

przed fekstem I wtekście4-ro szpałt.,za tekstem
j0-zie srpałł. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu drukw

| gioszeń Inie przyśmułe zastrzeżeń móiejnca.
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MIN. EDEN w WARSZAWIE.
Śniadanie u Prezydenta Rzeczypospolitej. ”
WARSZAWA. (Pat). Minister

Eden złożył dziś przedpołudniem w
prezydjum rady ministrów bilet wi-
zytowy prezesowi rady ministrów,
poczem premjer Sławek złożył bilet
w apartamentach gościa angielskie-
go w hotelu Europejskim. O godz.
11 minister Eden odwiedził ministra
spraw zagr. Becka, z którym odbył
dłuższą rozmowę. O godzinie 13
minister Eden udał się w towarzyst-
"wie ministra Becka i wicedyrektora
Potockiego na Zamek, gdzie przyję”
ty był na posłuchaniu przez prezy-
denta eczypospolitej O godz.
13,30 prezydent Rzeczypospolitej i
pani Mościcka wydali na cześć go”
ścia angielskiego śniadanie, na któ-
rem obecni byli: minister spraw
zagr. Józef Beck z Małżonką, wice-
mimister | Szembek, wiceminister!
Bobkowski, wiceminister Roger Rar
czyński z małżonką, wiceminister
Kasprzycki, amibasador Raczyński,
członkowie ambasady W. Brytanji

w Warszawie z pierwszym sekreta-
rzem Avelingem i attache wojsko-
wym ppłk. Connal Rowanem, mal-
żonka ambasadora angielskiego pani
Kennard, towarzyszący ministrowi
Edenowi panowie Strang, Cronbo ne
i Hankey, minister Schaetzel, prze-
wodniczący komisji spraw zagr. sej-
mu poseł Janusz Radziwiłł, szef
sztabu głównego gen. Gąsiorowski z
małżowką, gen. Rayski z małżonką,
kontradmirał Świrski z małżonką,
dyr. protokułu dypl. Romer z małż.,
dyr. gabinetu ministra sp'aw zagr:
Dębicki z małż., dyr. kancelarji cy”
wilnej prezydenta R. P. Świeżawsńi,
szef gabinetu wojskowego prezydent
płk. Głogowski, wicedyrektor — Ро-
tocki, wojw. Jaroszewicz, zastępca
protokułu dypl. Rajnold Przeździec-
ki, naczelnik Gwiazdkowsńi, Henryk
Lubomirski, Henryk Podoski, radca
Zaniewski z małż. о ах adjutanci
przyboczni prezydenta.

Eden w Belwederze.
WARSZAWA. (Pat). | Dziś po- stanu w MSZ J. Szembeka. Obecny wispólnej przynależności do Ligi Na”

południu marszałek Piłsudski przy”
jał na godzinnej rozmowie  lorda-
strażnika pieczęci prywatnej A.
Edena w obecności ministra spraw
zagrr. J. Becka i podsekretarza

- Przemówienia

WARSZAWIA. (Pat). Dziś wie-
czorem minister spraw zagranicz-

nych Józef Beck podejmował obia”
dem ministra Edena, lorda pieczęci
prywatnej Podczas obiadu minister
Beck wygłosił następujące przemó-
wienie: Panie ministrze! Przegląda-
jąc niedawno stare dokumenty doty”
czące stosunków polsko-angielskich
natknąłem się się na list z 3.III 1568
r. króla Polski Zygmunta Augusta,
dy królowej angielskiej Elżbiety, w
którym zapewniał król polski, że
we wszystkich portach jemu podleg-
łych poddani królowej będą trakito”
wani równie dobrze jak poddani
polscy. List ten dowodzi, że przy-
jaźń amgielsko-polska datuje się nie
od dzisiaj. Toteż szczęśliwy jestem,
mogąc stwierdzić radość, z jaką
przyjmują pana, panie ministrze, w
Warszawie widząc 'w naszych  roz-
mowach konkretne dowody zbliże-
nia i stałego pogłębiania wzajem”
nych i tak cennych dla nas stosun-
ków. Niech mi wolno będzie dodać,
że szczęśliwy jestem, mogąc powitać
tutaj pana, z którym niejednokrotnie

ył również radca amibasady brytyj-
skiej w Warszawie Avelin$ oraz to-
|warzyszący ministrowi  Edenowi
szef sekcji brytyńjskiej ministerstwa
spraw zagr. Strang.

ministra Becka.
współpraca w Genewie pozostawiła
mi jaknajlepsze osobiste: wspomnie-

 

Odpowiedź ministra Edena.
Na przemówienie to minister

Eden „odpowiedział następującemi
słowami: Panie ministrze. jestem:
niezmiernie rad, że mogę podzięko-
wać panu, panie ministrze, za uprzej
me słowa powitania, jakie pan
przed chwilą wypowiedział, Rząd
zjednoczonego królestwa był szcze-
gólnie zadowolony, otrzymując  za-
proszenie brytyjskiego ministra do

arszawy. Uważam za  niepotrzeb-
ne dodawać, jak wiełce byłem  za-
szczycony, że ta rola przypadła mi
w udziale. Ufam, że
wyjaśniających rozmów,
tychczas były prowadzone w Pary:
żu, Berlinie i Moskwie, a które bę-
dą zakończone jutro a w Pradze we
czwartek, będzie miał rzeczywistą
wartość, wyjaśniającą obecną sytu-
ację europejską. My w Anglji za-
wsze przywiązywaliśmy wielką wagę
dg osobistych porozumień į bezpo-
średnich kontaktów pomiędzy: męża-
mi stanu, kitórzy są odpowiedzialni
za politykę zagraniczną wielkich
mocarstw. Jest to jedna, chociaż

| nie. jedyna korzyść, wynikająca ze

rodów. Ci z pośród nas, którzy re-
prezentowali rząd JKM w Genewie
mieli już zaszczyt spotkać tam pa-
na, panie ministrze i ocenić pańską
współpracę jalko kolegi w radzie. W

| szczególności pamiętamy pańskie
|jniedawne, i niech mi wolno będzie
stwierdzić, jak bardzo wydajne prze
wodnietwo Rady Ligi. Ale chociaż
spotykaliśmy się w Genewie, spo-

obecny cykl
które do-!

nia, Cała opinja polska śledzi z bar- solbności, dzięki którym  przedsta-
dzo żywem zainteresowaniemwysił-! wiciele naszych obu krajów mogą
ki rządu angielskiego w kierunku sję zetknąć osobiście w naszych
znalezienia jaknajlepszej drogi uzgod | agau777777
„nienia międzynarodowych  stosun-į .
'ków i wzmocnienia tak potrzebnego harmonijnej współpracy między na-

dla współpracy między państwami rodami. Mam nadzieję, że tradycyj-
„tak politycznej jak i gospodarczej ny dla angielskiej dyplomacji zmysł
czymnika zaufania. Z naszej strony rzeczywistości i objektywizm a z
mogę zapewnić pana, że usiłowania drugiej strony szczery i wyczerpują-
te w całej pełni oceniamy i pragnie” cy charakter wymiany myśli, jaki
my w nich współpracować, rozu- zapoczątkowaliśmy rano, przyczyni
|miejąc walory dla pokoju między- się bodaj w skromnej mierze do ©-
narodowego talk wszelkiej pracy siągnięcia tego celu. Niech mi wol-
|nad utrwaleniem stosunków sąsiedz- no będzie wyrazić nadzieję, że w
kich jak i szerzej pojętej współpracy całokształcie polityki europejskiej

| międzynarodowej. Chciałbym, aby, stosunki między naszemi krajami
|pan, panie ministrze wyniósł pozostaną niezmienne  przyjhzne, ambasadorem

lz naszych rozmów i kontaktu zgodnie z głębokiemi dażeniami na-' nem, angielski

szych krajów ożywionych podobnym
instynktem dobrej woli w stosunku
do innych. Z tą myślą wznoszę ten
kielich na cześć JKM Jerzego V, za

siejszej niełatwej sytuacji między- pomyślność narodu angielskiego i
narodoweń —; iły najprostszą za pańskie, panie ministrze, zdro-
drogą szukać stabilizacji pokoju i wie.

| osobistego z naszym krajem wraże”
„nie i obserwacje ułatwiające pań-
| skiemu rządowi ocenienie tych prak-
tycznych możliwości, któreby w dzi-

tego

|

„stolicach, ze względów czysto ge-
ograficznych są idość ograniczone.
Niedawno mieliśmy sposobność wi”

;,tać w Londynie polskiego ministra
'przemysłu i handlu, pana Reichma-
na, z którym rząd JKM odbył jak-
,najbardziej serdeczne ij owocne roz-
mowy. Zdaje mi się jednakże, że

|jest to pierwsza od wielu lat okazja,
,że minister brytyjski przybył do
| Warszawy. Dlatego też okazja ta
jest specjalnie szczęśliwa dla mnie
i jestem przekonany, że wizyta ta o-
każe się pożytecznąi celową, przy”
czyniając się do wzajemnego porozu”
mienia. Na szczęście zadanie to nie
jest trudne, ponieważ tego rodzaju
stosunek istnieje zawsze ; ufam, że
będzie trwał dalej. Polityka naszych
obu krajów jest oparta na zasadzie
zbiorowego bezpieczeństwa i na Li-
"dze Narodów. Wierzę, że przyłaz-
ne rozmowy, jakie miałem zaszczyt
mieć dzisiaj z panem, panie mini-
strze, i; panem marszałkiem Piłsud-
skim, będą miały jaknajwiększe zna*
czenie, pozwalając na lepszą ocenę
roli, jaka przypada każdemu z na”
szych krajów w wielkich dziełach
międzynarodowych organizacji po-
koju. Kończąc przemówienie, mini-
ster Eden wzniósł toast na cześć
prezydenta Rzeczypospolitej, mar-
szałka Piłsudskiego, za pomyślność
narodu polskiego i zdrowie ministra
Becka i jego małżonki.

 

ANGLJA RĘKA
W RĘKĘ Z FRANCJĄ.
PARYŻ. (Pat). „Journal des De-

bats“ zamieszcza następującą depe-
szę z Londynu: W. kołach dobrze
poinformowanych zapewniają, że
Anglja powiadomiła Niemcy o tem,

że niema żadnych szans po temu,
aby W. Brytanja odłączyła się od
Francji we wspólnym wysiłku, jaki
oba rządy przedsięwzięły w cełu u-
rzeczywistnienia zbiorowego  bez*
pieczeństwa w Europie. W. czakie
spotkania, do jakiego doszło w izbie
gmin między ministrem Simonem a

francuskim  Corbi-
minister udzielić miał

zapewnienia  amhbasadorowi
francuskiemu, poczem miał dodać,
co następuje: Dałem jasno do zro-'
zumienia Niemcom, że Anglja i Fran"
cja utrzymują i utrzymańą najściślej-
szą współpracę w swoich wysiłkach
czynionych dła zachowania pokoju.
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Litwa jest obecnie na porządku!
dziennym — polityki europejskiej.
Sprawa kłajpedzka, surowy wyrok.
zapadły w Kownie, oraz demonstra-

cje antylitewskie w całych: Niem-

czech zwracają na nią uwagę świata.
Niebrak nawet alarmów. Mały

ruch graniczny między Litwą i Pru-

sami Wischodniemi został zawieszo-
ny, Hitlerowcy demonstrują swą go“

towość bojową ma granicy, a Lit-
wa gromadzi tymczasem policję w

okręgu kłajpedzkim. Wszystko wska
zuje na poważne naprężenie stosun-

ków między Niemcami, a Litwą. Gdy

do niedąwna można było mniemać,
że Litwa jest klijentem swego potęż-

nego zachodniego sąsiada, dziś jest
oczywiste, że trudno nawet mówić o

poprawnych między temi państwa”

mi stosunkach.
Czasy, kiedy Litwa liczyła na woj

nę polsko - niemiecką, wojny tej о-
czekiwała, jalko okazji do rewindy-

kacji Wilna, już minęły. Gdyby za-

częła się zawierucha wojenna w Eu-

ropie, to jednem z pienwszych nie-

bezpieczeństw byłby najazd niemiec-

ki na Litwę. Może od tego nawet

wojnaby się zaczęła. -

Więc Litwa już na Niemcy nie li-

czy, Nie liczy chyba też na Anglię,

Francję i Włochy. Właśnie w dniu

wczorajszym depesze przyniosły wia

domość, że min. Simon oświadczył

w izbie gmin, iż sygnatarjusze stalu-

tu kłajpedzkieśo, t. zn. Anglja, Fran-

cja i Włochy poczynili u rządulitew- |
skiego delmiarche, oświadczając, że:

sytuacja obecna na terytorjum:Kłaj- |
pedy jest niezgodna z zasadami au--
tonomji, zaśwarantowanej obszarowi.
Kłajpedzkiemu przez statut. |

Moment tego demarche, właśnie

po procesie kłajpedzkim, wyroku

Kowieńskim i maniłestacjach nie-

mieckich stanowi w tym kroku mo-

carstw okoliczność dla Litwy wyjąt-
kowo przykrą. Niewątpliwie krok
Anglji, Francji i Włoch mieć będzie
dalsze nieprzyjazne dla Litwy echa
w Niemczech, a w samej Liwie wy-
woła poczucie całkowitego odosob-
nienia.

Bo na kogo obecnie Litwa może

liczyć? Wiadomo jest ogólnie, że t.

zw. zbliżenie bałtyckie, czyli zbliże-|
nie Litwy, Łotwy i Estonji poczyniło|
ostatnio znaczne postępy. Odbywają

się zjazdy bałtyckich mężów stanu,

pogłębia się i rozszerza współpraca

kulturalna tych krajów, Ale mimo

wszystko zbliżenie bałtyckie nie mo
że być dla Litwy przeciwwagą utra-
ty poparcia Niemiec, Francji, Wiłoch.
i Amglgi.

Pozostaje oczywiście Rosja so-

wiecka. Na ten atut- stawia się. dziś
w Kownie bardzo dużo.
antyhitlerowska polityka Moskwy
mile widzi pogorszenie stosunków

ii

do Moskwy
BERLIN. (Pat), Prasa niemiecka

szeroko komentuje wczorajszy ko-
munikat moskiewski.
Oznaki zbliżającego się ciężkiego

kryzysu mnożą się „oświadcza „„Ber-
liner  Tageblatt“. Komunikat mo-
skiewski nasuwa poważne wątpli-
wości, a wieści nadchodzące z Lon-
dynu, nie wykluczają całkowicie
możliwości dojścia do skutku paktu
wschodniego bez udziału Niemiec,
pod auspicjami Ligi Narodów i bez
sprzeciwu Anglii.

Warszawa wskaże zapewne p.
Edenowi na fakty decydujące o sy-
tuacji na wschodzie, I mam nadzieję,
pisze autor artykułu, żę fakty te de-
cydować będą również i w Stresie,
Autor uzasadnia w dalszym  ciąśu
odrzucenie przez Niemcy paktu.
wschodniego w jego obecnem ujęciu,
i jako pierwszy dziennik niemiecki,
ujawnia przytem fakt, że ze strony
Niemiec wysunięty byt kontrpro-
jekt teśą paktu. Kontrprojekt ten

KONFERENCJA
BERLIN. (Pat), Ze Stresy dono-

szą, że konferencja francusko-an-

gielsko - włoska odbędzie się nie w

samej Stresie lecz w Castel Birro-
meo na wyspach Borromejskich je-

ziora Lago Magiore.
Jak słychać dziennikarzom, dla

których poczyniono w  Stresie
wszystkie techniczne - ułatwienia,

wstęp na wyspę będzie wzbroniony.

CITTA del VATICANO. (Pat).
„L'Osservatore Romano“ omawiając

DZIENNIK WILENSKI

Litwn odosobnioni| Niemcy o podróży Edena
i Warszawy.
zbliżony do poprzednio proponowa-
nego paktu nie zawiera jednak ukry
tych ikonsekwencyj wynikających z
konieczności wystąpienia przeciw
napastnikowi.

„Deutsche Allg, Ztg:' pisze: Gdy
w Warszawie oświadczą panu Ede-
nowi, że Polska nie czuje się zagro-
żoną przez Niemcy, to dlaczego
groźbę tę odczuwać ma Rosja so-
wiecka? Ukałd z Niemcami dał Pol-
sce $warancję bezpieczeństwa, któ”
rą mógłby uzyskać każdy sąsiad Nie
miec gdyby chciał. W, rezultacie nie
chodzi o system, lecz o stworzenie
całego stanu bezpieczeństwa.

„Diplomatisch Politische Korres-
„pondenz“ zwraca uwagę na ustęp za”
warty w komunikacie moskiewskim,
mówiący o braku sprzeczności mię-
dzy Anglją i Sowietami i zauważa,
że należy spodziewać się, że również
w przyszłości twierdzenie to będzie|
możliwe,

W STRESIE.
sytuację międzynarodową przed kon
ferencją w Stresie wyraża m. in,
śląd, że Moskwa zdaje się być jed-
nym z najbardziej newralgicznych
punktów obecnej sytuacji, Wystar-
czy zaznaczyć, że Rzesza uspra-
wiedliwia swe własne zbrojenia
,zbrojeniem się Związku Sowieckiego
oraz, że Francja po prawdopodob-
nym i ostatecznym upadku paktu
wischodniego, uważa za konieczne
zawarcie układu z Sowietami.

"Mussolini oobecnej sytuacji
- politycznej.

RZYM. (Pat). W artykule wstęp-
nym, zamieszczonym w  „Popolo
d'Italia", Mussolini oświadcza, że
w ostatnich czasach zaczęto budo-
wać nowe domki z kart. Jest rze”,
czą absolutnie niezbędną, pisze Mus-
solini, wtemiperować nieco przesadny waliny pokoju na całe stulecie. * *koron.

Premier Flumdin o zbroleniach Niemiec.
optymizm. Włosi nie: powinni od-
dawać się złudzeniom. Naszym 0-
bowiązkiem jest wystąpić z tem o-
strzeżeniem, gdyż miema nic gor-
szego jak. rozczarowanie. Nie za-|
mierzamy bynajmniej nie doceniać|

nadzieje i zainteresowanie całego
świata kieruje się ku zbliżającej się
konferencji, lecz należy uznać
niewłaściwy wszelki przedwczesny
entuzjazm, wywołany przekonaniem,
że w Stresie stworzone zostaną pod-

za

Šroda, 3 kwietnia,

| Sytuacja polityczna
i finansowa Hiszpanii.

MADRYT Pat. Martinez Velasco
zrzekł się misji tworzenia nowego
gabinetu. Prezydent Zamora powie-
rzył ponownie tę misję byłemu
premierowi Leroux

PARYŻ Pat. Dzienniki francuskie
donoszą z Madrytu, że w  tamtej-
szych kelach finansowych poważnie
liczą się z dewaluacją pesety. Kry-
zys finansowy w  Hiszpanji nie
przedstawia się wprawdzie tak po-
waźnie jak w Belgji, niemniej eks-
pert rolniczy napotyka zagranicą na
wielkie trudności. Dziennik madryc-
ki „ABC“ wyraźnie wskazuje, że w
interesie hiszpańskim jest porzuce-
„nie polityki opartej na utrzymaniu
iparytetu złota i związanie się z kra-
jami o zmiennej walucie. Zdaniem
pisma jest to najlepszy sóosób ©-
brony hiszpańskłego handlu zegra-
nicznego.

ннн

Wojska włoskie
do Afryki.

NEAPOL, Pat. — Odpłynął stąd
de Afryki wschodniej parowiec
"Campidoglio”, wiozący 1,500 ludzi
dywizji Gawinana eraz materjał wo-

"7 Aresztowanie
komunistów w Pradze

| PRAGA. Pat. W tych dniach а-
resztowano w Pradze kilkanaście o-
sób pod zarzutem antypaństwowej
dział»lności komunistycznej. Wśród
aresztowanych znajdują się dwaj| о-
bywatele niemieccy i jeden szwaj-
carski. Znaleziono dwie stacje kró-
tkofalowe nadawcze oraz kilka od-
biorczych a u dwuch aresztowanych
znaczne sumy pieniędzy.

 

 

{

Zadłużenie Kreugera.
|  STOKHOLM. Pat Ogólna suma
|wierzytelności zgłoszonych do masy
'upadłościowej króla zapałczanego
jlwara Kreugera wynosi 2,943 miłj.

 

4PARYZ. Pat. Na dzisiejszem po-
siedzeniu izby deputowanych prem:

Wyraźnie
satysłakcji Niemcom kosztem Litwy,

znączenia konferencji w Stresie, ale jer Flandin złożył deklarację, w któ-
pragniemy też, aby konferencja ta rej żądał najdalej idącego zaufania
toczyła się w atmosferze politycznej przed mającą się rozpocząć 154 w
i dyplomatycznej _ współczesnej Lidze „Narodów dyskusją o zbroje-
Europy, to znaczy, w atmosferze, niachniemieckich. Zbrojenia te mówił
która nie pozwala żywić się złudze- Premjer, zmuszają Francję do zorga-
niami. Jest rzeczą zrozumiałą, że Nnizowania bezpieczeństwa w drodze

|

 

niż zechce się narazić na niebezpie-
czeństwo: zawieruchy wojennej.

Fakt ustąpienia Japonji
wschodnio - chińskiej jest  najlep-
szyimi potemu dowodem. :

Jeśli więc Sowiety idą nawet na
tak wielkie ofiary własnym kosz:

tem, to niewąpliwie z jeszcze lżej|

szem sercem zgodzą się na ofiarył
kosztem cudzym. Gdyby dzieło u-

trzymania pokoju zależało od dania;
й i

_ BERLIN Pat. Niemieckie biuro
kolei |informacvjne donosi, że kilku przed-

stawicieli niemieckich zakładów

Defilada iotnicza

to niewątpliwie pierwsza Rosja wy,

 

niemiecko - litewskich i gotowa jest: raziłaby na to zgodę, chociażby dla-,
do pewnych świadczeń i ofiar na tego, że nie należała do sygnatarju-

rzecz Litwy, o ile ona znajdzie się w,szów traktatu wersalskiego i nie.
obozie antyniemieckim. Czy jednak, jest entuzjastką systemu powersal-

zarządzeń wojskowych wraz z pań-
stwami, które również zdecydowane
są utrzymać pokój. Rząd bronić
też będzie kredytów publi :znych
i waluty utrzymując niezmienny
parytet złota.

Izba większością 410 przeciwko
134 głosami wyraziła rządowi v»tum
zaufania i odroczyła się do 28-5.

Sowiety wydalają przemysłowców
niemieckich.

przernysłowych zostało wydalon ych
z Rosji sowieckiej. Wydalenie na-
stąpiło bez podania powodów.

przed Mussolinim.

 

rachuby litewskie na Moskwę nie są:
przesadne? Pamiętajmy, że podsta- |

wowym celem Rosji sowieckiej jest.
dziś utrzymanie pokoju na swej gra--
nicy zachodniej, aby mieć wolne ręce

na Dalekim Wschodzie, gdzie cią”

gle grozi niebezpieczeństwo  japoń-
skie, i w stosunkach wewnętrznych,

gdzie Sowiety dokonywują ogrom-

nych wysilkow, by stworzyč nowy
porządek społeczny, Rosja jest bar-
dzo daleka dziś od wszelkiej myśli o
udziale w wojnie i raczej godzi się na
poważne ustępstwa swoim kosztem,

skiego w Europie. 4
+
\Od wymiany uprzejmości doistot ›

neśo poparcia z narażeniem się naj
niebezpieczeństwo jest istotnie da- |

leko. Litwa jest więc naprawdę odo--
sobniona i dopiero dziś się widzi, jak,
dalece dąsy litewskie na Polskę u-!
trudnity jej samej położenie. Bo Pol:;
ska jest i będzie naturalnym sojuszni-|
kiem Litwy i dopiero w oparciu o
Polskę byt Litwy może był całkowi-.
cie zagwarantowany. Miejmy nadzie- :

ję, że w Kownie rzeczy te dojrzą i.
zrozumieją. . | lag rano:

ja

 
Z okazji dwunastej rocznicy stwo rzenia włoskiego lotnictwa wojsko-

wego w Rzymie odbyła się olbrzymia defilada samolotów przed Mussolinim

į
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Środa, 3 kwietnia,

"Zz PR
„Min. Eden w Warszawie.

„Gazeta Warszawska” przypisu-
je doniosłe znaczenie wizycie an-
gielskiego ministra w Warszawie:

Wyniki .rozmów moskiewskich są, jak
widać z komunikatu urzędowego, bardzo

daleko idące... Między Anglją i Rosją wy-

jaśniło się wiele spraw na gruncie azja-

tyckim, a to pozwala tym państwom na

daleko idące współdziałanie w Europie. O

tych sprawach .azjatyckich komunikat urzę-

dowy milczy, nie ulega jednak wątpliwości,

że były one punktem wyjścia dła wnio-
sków dotyczących polityki naszego kority-
nentu. Dowiadujemy się z telegramu agen-

cji Havasa,72е głównym tematem rozmowy

między min. 'Edenem a Stalinem były 'wła-

śnie 'zagadńienia Dalekiego Wschodu.
Rozmowy  berlińskie i moskiewskie

wpłynęły na orjentację polityki W. Bryta-

iji Nie popełnimy, sądzę, błędu, dowodząc

że polityka ta zbliża się do polityki 'fran-

cuskiej, że nastąpiło wyjaśnienie wielu za-

śgadmień między W. Brytanją i Sowietami ii

że politycy angielscy odnoszą się dziś przy- |

«chylniej do idei paktu wschodniego. |

W świetle takiej oceny sytuacji nabie-

ra szczególnego znaczenia wizyta min. Ede-

na w Warszawie. Przedewszystkiem dlate-

go, że dla kierowników polityki naszej ma-
deszła chwila decydująca. Będą oni musieli

ujawnić swe poglądy i plany polityczne,

nieznane dotychczas nietylko potencjom

obcym, lecz i społeczeństwu polskiemu.

Nr. 92

'Rząd i budżet.
Z powodu rozpoczynającego się

nowego roku budżetowego „Gazeta
Warszawska” zamieszcza następują-
ce uwagi:

* W perspektywie Konstytucji i zbliżają-

cych się wyborów "łekko -potraktowano w

tym roku w sejmie sprawę budżetu i jego

równowagi. Drobna stosunkowo różnica

zdań między p. ministrem skarbu i referen-,

tami budżetu w sejmie i senacie co do dwu

dziestu kilku miljonów nowych podatków

nie zmąciła wspólnego obu stronom opty-|

mizmu budżetowego. Parlamentarzystom sa|

nacyjnym wystarczyło to, że na roknajbliż- |

szy deficyt da się napewno pokryć opera-

DZIENNIK WILEŃSKI

A SY.
„cjami kredytowemi, a p. minister skarbu, z

urzędu powołany do patrzenia na dalszą

metę, zastosował znowu swoją teorję „dy-

namiczną' i obliczył, że trwałą równowagę

budżetu da się osiągnąć za dwa, lub najda-

lej trzy lata.

Ale przypatrzmy się bliżej niektórym

cyłrom.

Wydatki utrzymują się na tym samym

poziomie, w roku bieżącym wzrosły nawet

o 800 tysięcy, a nie wiemy jeszcze, co przy

niesie marzec, w którym odbywa się zaw-

sze gorączkowe konsumowanie otwartych

kredytów budżetowych.

Dochody wykazują wzrost o dość pokaź

ną sumę 63 miljonów. Ale jakież to źródła

„dochodowe tak dopisały?

Cała niemal tegoroczna nadwyżka do-

chodów mieści się w pozycji „inne dochody
administracyjne”, która ze 187,5 milj. pod-

skoczyła na 243,8 milj. W samym tylko mie

"siącu lutym, uzyskano z tego źródła aż 50

miljonów, gdy normalny dochód miesięczny

:ńie przekracza 20 miljonów.

Skąd ta nagła poprawa, tego nie wie-

my. Może spowodowała ją likwidacja nie-
których funduszów państwowych, a miano-
"wicie funduszu gospodarczego i t. zw. fun-

„duszu skupu. W każdym razie jest rzeczą

bardzo wątpliwą, czy wchodzą tu w grę

normalne dochody administracyjne, a prze-

Gież tylko na takich można opierać jakie-
kolwiek „dynamiczne” perspektywy.

Krótko mówiąc, podstawy budżetu od

zeszłego roku nie uległy zasadniczej popra-

wie „dynamika”* p. ministra skarbu opiera |

się raczej na nadziei, aniżeli na wynikach

cyfrowych, a zatem zagadnienie deficytu

"budżetowego stoi przed nowym rządem w

całej pełni dotychczasowej sztywności.

Nudne toi poziome sprawy w porów-
naniu z „przełomowemi' zagadnieniami, Ale

właśnie dlatego zwracamy na nie uwagę.
Nowy ustrój nie zlikwiduje deficytu, nie u-

sunie jego ujemnych skutków  gospodar-

czych. (Naodwrot, zaniedbania budżetowe
mogą utrudnić realizację innych zamierzeń

nowego rządu.

"Materja bez ducha jest martwa, ale

duch bez materji jest tylko cieniem

 

Prasa angielska o podróży
lorda

LONDYN. (Pat). Pod nagłówkiem
„Z Moskwy do Warszawy“ „Times“
w artykule wstępnym omawia wizy-
tę min. Edena w Warszawie i pod-
kreśla, że z chwilą przybycia do sto”

licy Polski Eden rozpoczął majważ-
niejszy: etap swej misji. Aczkolwiek
wizyta w Moskwie była niewątpli-
wie ważna i skuteczna, to jednak
stanowisko Sowietów wobec aktual-
nych zagadnień międzynarodowych
było znane, a zwłaszcza wiadomy
był stosunek Sowietów do sprawy
wschodnio - europejskiego paktu
bezpieczeństwa,

Polska natomiast wysuwała za-
strzeżenia przeciwko projektowi.
Opozycja Polski wobec paktu
wschodniego kferuje się przeciwko
rzeczowej stronie opozycji i oparta
jest na geograficznej sytuacji Polski.
Argumenta te warte są, zdaniem
„Timesa', jalknajpoważniejszego za-
stanowienia wię. Polska posiada pak-
ty o nieagresji zarówno Ę Sowieta-
mi, jak i Niemcami, Polska niczego
bardziej nie pragnie, jak zachowanie
dobrych stosunków z obu sąsiada”
mi. Gdyby doszły do wojny między
Sowietami i Niemcami, będzie ona
prowadzona na terytorjum Polski,
azego Polska nie może sobie życzyć.

Jednym z najciekawszych rezul-
tatów podróży Edena będzie przeto
jego raport 4 stanowisku Polski
względem paktu wschodniego.

„Daily Telegraph" 'w artykule
wstępnym stwierdza, że z jednego
punktu widzenia wizyta mw Polsce
posiada większe znaczenie, aniżeli
rozmowy w: Moskwie. Mianowicie,
z góry wiadomem było, że Sowiety
przychylnie ustosuńkowują się do
paktu wschodniego, Polskę . nato-
miast w tym kierunku trzeba będzie
dopiero przekonywać.

LONDYN. (Pat) Specjalni spra-

wozdawcy dzienników angielskich

Edena.
ministremodbywających podróż z

enem, zamieszczają obszerne opi-
sy przyjazdu angielskiego ministra
i jego otoczenia do Polski, Wiszyst-
kie te opisy są pełne życzliwości i
podkreślają wielką kurtuazję i ser-
decznoćć, jaką rząd polski okazuje
gościom angielskim.

Sprawozdawca „Times“
że minister Eden zaznajomił czynni-
ki rządzące w Polsce o rezultatach
rozmów w Berlinie i Moskwie. Za-
danie Edena będzie polegało na tem,
alby dowiedzieć się, jakie jest stano-
wisko Polski wobec tych rozmów
i przekonać się, czy dotychczasowa
polityka Polski wobec paktu wschod
niego uległa zmianie, Polska, pisze
dailej korespondent, jest przeciwna
wzięciu na siebie zobowiązań, któ-
re mogłyby otworzyć jej granice dla
obcych wojsk. Polacy prowadzą ta”
ką politykę, która ich zdaniem naj-
lepiej zabezpiecze integralność pań-
stwa polskiego, tak ciężko zdobytą.
Warszawa posiada w' swoich rę"
kach klucz sytuacji.

Sprawozdawca „Daily  Tele-
graph“ pisze m. in.: Wszelkie na-
dzieje, że minister Eden przybył z
magicznym planem  usuwającym
wszelkie trudności, jakie napotyka
wschodnio-europejski plan  bezpie-
czeństwa, musząsię: skończyć roz*
czarowanieim. Miinister Eden będzie
mógł tylko stwierdzić wrażenia, ja-
kie wyrobił sobie w Berlinie i Mo”
skwie: Konferencja. w:Beliwederzae
mioże być niemniej interesująca niż
konferencja na Kremlu. Polska nie
chce rozważać żadnej akcji, która by
łaby wroga Niemcom. Koresondent
wyraża nadzieję, że rząd polski prze”
kona się, że W. Brytanja nie ma za-
miaru narzucać Polsce zgóry prze-
sądzonej polityki,

Sprawozdawca „Daily Herald“
pisze” Pogląd Polski zmierza do te-

R
donosi,

Kpiny Polskiej Ajencji Telegraficznej
| z Ligi Narodów.

A może spóźniony żart na „prima aprilis".
GENEWA. (Pat). Dziś w kołach

Ligi Narodów zapanowało wielkie
zadowolenie, ponieważ nadeszła
wiadomość, że zatarg boliwijsko-
paragwajski o Chaco wchodzi w
stadjum likwidacji. Zdaje się, że se-
sja nadzwyczajna Ligi, która miała
się odbyć 20.V, będzie  zbyteczna.
Nadeszło zawiadomienie, że Angen-
tyna i Chile zaprosiły Brazylję, Sta-

ny Zjedn,iPeru do współpracy w:
krokach mających na celu pokojowe
rozstrzygnięcie sporu o Chaco. .Po”
dobno Boliwja i Paragwaj przystały
na przerwanie dziaałń wojennych
wzamian za zapewnienie im, bezpie-
czeństwa przez państwa sąsiednie.
W. ten sposób procedura pacyfikacji
odbędzie się wedle zaleceń Ligi Na-
rodów.

„BEZ PANKKI I ILUZJI".
RYGA. (Pat), Z Kowna donoszą:

W. związku z nadehodzącemi z Nie-

WADLIWA PRZEMIANA
MATERJI

rujnuje organizm, skraca życie. Przy
sklerozie. artretyzmie, reumatyzmie,
stosujcie sok czosnku marki Ё Е.
Apteka Mazowiecka, Wiarszawa,
Mazowiecka 10. Prospekty bezpłat-
nie,

 

 

miec wiadomościami 0 nastrojach
antylitewskich, „Lietuvos Aidas“

„pisze, że do wytworzonej sytuacji
inależy się ustosunkować bez paniki,
jale też bez iluzji, oceniając ją trzeź-
|wo, zdecydowanie i z zimną krwią.
| Organ rządu litewskiego wzywa ©-
| bywateli do zjednoczenia się i za-
|pomnienia o sporach wewnętrznych.
 Najważniejszem zadaniem i obo-
|wiązkiem chwili obecnej — pisze
dziennik — jest „zrobienie wszyst-
"kiego, co jest w naszej mocy i co od
nas zależy”.

|
!

 

Zastępca kanclerza Rzeszy

„ BERLIN. (Pat). Zastępca kan-
clerza minister Hess wygłosił dziś
na zgromadzeniu robotników w Mo-
jnachjum mowę, w której poruszył
| sprawę przywrócenia powszechnej
obowiązkowej służby wojskowej w
Niemczech, oświadczając, że dekla-
racja rządu Rzeszy w tej sprawie
przeszła do porządku nad ważnem
postanowieniem traktatu  wersal-
skiego, który został przez innych
|naruszony i jest równoznaczny z
|.proklamowaciem wolności i nieza-
|leżności Niemiec. Świat wie, mówił
| Hess, że dziś już za tem oświadcze-
niem stoi potęga, mianowicie odpo-
wiednia ilość uzbrojonych żołnierzy:
Od 16/III Niemcy są znowu wielkim
,narodem a zagranica rozumie, że
przeciwko naruszeniom tej wolności
maród niemiecki będzie się zaciekle
bronił, Omawiając korzyści, jakie
rozbudowa armji przynosi Niemcom
„w dziedzinie materjalnej, mówca
iwyraził przekonanie, że katastrofa
, Niemiec po wojnie nie byłaby przy-

 

Donoszą z Wiednia, że krążą tam.
pogłoski jakoby w najbliższym cza-
sie miała nastąpić całkowita reorga-
nizacja gabinetu niemieckiego.

Według tej wiadomości, która
nawiasem mówiąc nadeszła drogą

przez Anglję, istnieje plan podpo-
rządkowania wszystkich resortów
$ospodarczych prezydentowi Baniku
Niemieckiego, dr. Schachtowi, któ-
remu podlegać będzie również mi-
nisterstwo rolnictwa,

Ministerstwo polityczne pod kie-
rownictwem Goeringa objąć ma a-

‚` . 0 sile zbrojnej Niemiec.
Wojsko ma służyć „pokojowi niemieckiemu*

brała takich rozmiarów a mocar-
stwa ententy nie stawiałyby takich
żądań, gdyby musiano liczyć się z
faktycznem istnieniem armji nie”
mieckiej. Minister wiskazał na za-
ufanie, jakie jego zdaniem, wzrasta
zagranicą do gospodarstwa niemiec-
kiego. Dzięki pewności, że nikt bez-
karnie nie mógłby naruszyć tery-
torjum Rzeszy, Wskutek powołania
młodszych roczników do służby
wojskowej opróżnionych jest wiele
miejsc dla robotników starszych a
produkcja sprzętu wojskowego da
zatrudnienie szerdkim  warstwom
ludności. Minister apelował w koń-
cu do robotników, wyrażając prze”
konanie, że jako dawni żołnierze bę-
dą dumni, patrząc na nową ludową
armję niemiecką i że cieszyć się bę-
dą, że ich synowie wychowani bę-
dą znowu na mężczyzn. Ta nowa
armja , narodowo-socjalistyczna nie
ma celów imperjalistycznych do-
dał Hess, ale służyć ma pokojowi

i niemieckiemu.

Zmiany w rządzie niemieckim?
lej ministerstwo Reichswehry, mini-
sterstwo spraw zagr., min. spraw
wewnętrznych.

Z chwilą utworzenia takiego cen-
tralnego ministerstwa politycznego
jw Niemczech ustąpić ma zeswego
,stanowiska dotychczasowy minister
dla spr. zagr. Neurath, _

Trzecie ministerstwo centralne,
| dotyczące resortów kulturalnych,
j podlegać będzie min. Goebelsowi,
jpodczas gdy minister Hess, jako
|czwarty członek tego gabinetu poli-
| tycznego, kierować będzie sprawami

gendy sił powietrznych Niemiec, da- partyjnemi.
› @ы id IA -ь
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go, że pakt bez Niemiec byłby; rów-ponownie narazić się na rozbiory,
noznaczny z okrążeniem tego pań- podczas gdy Sowiety i Niemcy mo*
stwa i prędzej czy później doprowa"
dziłby do wojny, która toczyłaby się
na ziemiach Polski, Koszmar ob-
cych wojsk, wikraczających. do.
Polski, chociażby w maskach sojusz”.

jest potężnym czynnikiemników,
wpływającym na opinję Polski, Kosz
mar ten jest pełen goryczy doświad-/
czeń XVIII wieku, które dały w re-
zultacie rozbiory Polski. Polska nie
chce być wciągnięta dy żadnej kom-
binacji ani przeciw Niemcom ani
przeciw Związkowi Sowieckiemu,
lecz chce utrzymać równowagę.
mędzy niemi. i

„Mondchester Guardian“ w arty-
kule wstępnym pisze m. in.: W razie.
konfliktu Polska ze względu na swo-|
ją sytuację geograficzną mogłaby

o

śą ewentualnie tracić tylko część
terytorjum . Ta sytuacja Polski
sprawia, że zagadnienie Rolski jest
wyjątkowe ; zmusza ona ją do nad-
zwyczajnej ostrożności. Trwała pa-
cyfikacja Europy nie może być о-
parta na pomocy W. Brytanii. Mu-
si oną się oprzeć na wysiłkach mo-
carstw Europy wschodniej W. Bry-
tanja nie może wziąć na siebie żad-
nych zobowiązań w Europie wschod-
niej, może natomist wystąpić jako
główny medjator. Jeżeli podróż mi-
nistra Edena może zapoczątkować
okres medjacji brytyjskiej w Euro*
pie wschodniej, to przyniesie ona
nieoczekiwany pożytek.

!

 

 



Japonja wyszła z Ligi.
Dnia 27 marca upłynął dwuletni

termin od chwili wypowiedzenia
przez Japonję członkostwa w Lidze
Narodów; z dniem tym wedłuś sta-
tutu ligowego staje Japonja poza na-
wiasem organizacji genewskiej. Atoli
stosownie do zapewnień tokijskiego
ministerstwa spraw zagranicznych
nie ustaje przez to współpraca Ja-
ponji w różnych niepolitycznych or-
ganach Ligi, jak w Miiędzynarodo-
wem Biurze Pracy, komisji opjumo-
wej, w sprawach ekonomicznych i
t p., a także w organach o specjal-
nym zakresie działania, jak konfe-
rencje rozbrojeniowe lub komisja
młandatowa. W ten sposób zachowu-
je Japonja nadal kontakt z Genewą.

Wystąpienie z Ligi Narodów o-
znacza mowy olkres w polityce za-
granicznej Japonji, zważywszy, że
odpadają teraz formalne węzły soli-
darności międzynarodowej, które o-
obowiązywały Japonję jak każdego
członka Ligi, choć coprawda w o-
statnich latach coraz mniej były re-
"spektowane.

, pod względem prawa międzynarodo-
' wego całkowicie swobodną rękę, z
czego nie omieszka wyciągnąć dla
siebie konsekwencyj w swej polityce
na kontynecie azjatyckim,

Wedłuś poglądów japońskich,
wyrażonych przez ministra spraw
zagranicznych  Hirotę, polityka ta
zmierza do następujących celów:

1. Japonja nie pragnie żadnych
rad ze strony mocarstw zachodnich
w kwestjach, dotyczących Dalekie-
$o Wschodu. Nawzajem nie chce się
mieszać do spraw innych państw.

2. W sprawach chińskich nie
wypowiada Japonja jeszcze dziś o-

Japonja osiąga zatem.

statecznego zdania, zachowując so-
bie swobodę działania.

3. Japonja zastrzega sobie prawo
do całkowitego bezpieczeństwa i
integralności swoich granic, nie ne-
gując tego samego prawa drugim,

3. Stosownie dg tego jest Ja-
ponja za pełną równością zbrojeń
wszystkich państw, co jednak rozu-
mieć należy w ten sposób, że uważa
za konieczne osiągnąć dla siebie po-
złom znacznie wyższy, aniżeli dzi-
siejszy floty Anglji i Stanów Zjedno-
czonych.

5. Japonja pragnie utrwalić byt
państwa imandżurskiego i jego inte-
$ralność terytorjalną. Chętnie powi-
ta uznanie państwa Mandżuko przez
inne mocarstwa, acz nie będzie na

to wywierała szczególnego nacisku.
Wyspy na Oceanie Spokojnym, nad
któremi sprawuje mandat z ramienia
Ligi Narodów, pragnie Japonja bez
jakiejkolwiek dyskusji zatrzymać dla
siebie.

Z powyżej przytoczonych pun-
któw jedynie ostatni wymienia cele

|, Japonji w sposób  niedwuznaczny,
podczas gdy reszta tonie w określe-
niach ogólnych, mających ukryć za-
miary agresywne wobec kontynentu
| azjatyckiego. Najbliższym etapem
jest stanąć silną stopą w Chinach,
ku czemu zmierzał świeżo szereg
wzajeminych wizyt i konferencyj ja-
pońskich i chińskich mężów stanu.

‚ Należy przypuszczać, że w tym
właśnie kierunku pójdą dalsze wy-
siłki dyplomacji tokijskiej po wystą-
pieniw Japonii z Ligi Narodów i że
iw razie ich sukcesu spodziewać się
również można opuszczenia Ligi
przez państwo chińskie.

Meskiewskie „Izwiestia” o pokoju
na Dalekim Wschodzie.

Poza wypadkami w. Europie a
zwłaszcza w Niemczech, prasa  so-
wiecka stale interesuje się wypad-
kami na Dalekim Wschodzie. Daw-
niejsze zdenerwowanie w związku z
wypadkami na pograniczu sowiecko-
mandżurskim już minęło; obecnie o
wypadkach tych pisze się spokoj-
nie.

pokój w Europie. Tem więcej powi-
tać należy fakt, że na Dalekim
Wschodzie, który uważany byt za
miejsce największego niebezpieczeń
stwa, udało się rozciąć węzeł sporu”.

DZIENNIK WILEŃSKI
”

Ojciec św. udzielit audjencji .
Em. Ks. Kardynałowi Al. Kakowskie
mu,  Arcybiskupowi Metropolicie
Warszawskiemu. Audjencja ta, wy“
pełniona niezwykle serdeczną rozmo
wą trwała przeszło półtorej godziny.
Ks. Kardynał, wyraziwszy na wstę-
pie radość z powodu możności od-
wiedzienia Ojca św. i Rzymu po dwu,
letniej prawie nieobecności, złożył
obszerne sprawozdanie ze swej ar-
chidiecezji. Papież o Polsce mówił z
największem zainteresowaniem, raz
jeszcze stwierdzając szczególniejsze
umiłowanie tego kraju. Następnie

Środa, 3 kwietnia,

|  J. Em. Kardynał Kakowski u Ojca św.
deczne współczucie dla moralnych i
materjalnych cierpień ludzkości i wy
rażając ufność w Bogu, od Którego
jedynie przyjść może prawdziwy ra-
tunek i prawdziwa pociecha.

Po audjencji papieskiej J. Em.
Ks. Kardynał Kakowski złożył wizy-
tę Kardynałowi Pacelliemu.

Kis. Kardynał żatrzyma się w Rzy
mie, biorąc udział w konsystorzu, do
czwartku. Następnie uda się na zale-
coną kurację do Montecatini, by po-
wrócić do Rzymu w Wielki Czwar-
a» wzięcia udziału w ceremoa-

jac
mówił Ojciec św. o ogólnem bardzo nia, (KAP).
ciężlkiem położeniu, wykazując ser”

REKORDOWY LOT POLSKIEGO BALONU
Baloniarstwo polskie zarejestro-

wało w ostatnich dniach nowy triumf
Kpt. Burzyński, jeden z zeszłorocz”

By du,

"

kordėw.
Balon „Toruń' ma już ciekawą hi

storję, Jest to ten sam balon, który

 

papieskich Wielkiego Tygod-

nych zwycięsców w zawodach 6 pu"| w czasie ostatnich zawodów Gordon
har Gordon Bennetta, wraz z porucz-| Bennetta wymknął wię z rąk obsługi
nikiem Władysławem Wysockim ,9”ji wyprawiał sensacyjne harce na nie
siągnął na balonie „Toruń granicę bie. Był gn wówczas wypożyczony e-
stratostery, wzniósłszy się na wyso-| kipie francuskiej z p. Radaine na cze
kość ponad 9.000 metrów. ile. Opadł on wówczas po 2 godzi-

Rekordowy lot ten odbył się w| nach na poligonie Rembertowa. Ba-
dn. 27 marca „lecz dopiero teraz po-|lon „Toruń* odbył również daleką
dano wynik jego do wiadomości pu'| podróż na Kaukaz, pilotowany przez
blicznej, Start balonu,,Toruń' pojem kpt. W. Pomaskiego wraz z inž.
ności 2.200 mtr. wypełnionego wodo” Krzeczkowsikim. Próbowali oni pobić
rem, t. j. gazem znacznie lżejszym od rekord długości lotu w linji prostej.
normalnie używanego $azu świeilne-' Na wysokości osiągniętej przez
Ś0, odbył się w Jabłonnie, Po 5 godzi, „Torun“ panuje przejmujące zimno

nach lotu balon opadł pod Tomaszo-| termometr. wskazywał tam 48 stop-
wem Lubelskim. | ni poniżej zera.

Opieczętowany barośrał przesła-. Lotnicy ubrani byli w specjalne
ny został do instytutu badań technicz kombinezony futrzane, chroniące od
nych lotnictwa. Okazało: się PO mrozu i zaopatrzone w grzejniki e-
sprawdzeniu, że „„Toruń osiągnął | |ektryczne, wykonane w wojsko”

niebywałą wysokość 9.625. Zdaje się| wych warsztatach balonowych w Ja
nie ulegać kiwestji, że wyczyn ten u*| błonnie.
znany będzie za rekord międzyraro- To uchroniło ich od odmrożeń.
dowy |/bijący ostatni rekord balo- S

Zwyciestwo narodowenów, który wyniósł 8.650 mtr., item-

w Grudzisku.
bardziej, že start balonu odbył się
pod kontrolą polskich władz sporto-

W niedzielę odbyły się w Grodzi-
wych. Decydujące wyniki, po osta-
tecznem ich ustaleniu przesłane bę-
dą dg F. A. L., która musi wynik taki
zatwierdzić i wliczyć do tabeli re-

Pewrót ks. Gleucester.

  

sku ponowne wybory do rady miej-
skiej (poprzednia rada, wybrąna w
listopadzie 1933 r. została rozwiąza-
ną przez, władze). „Sanacja wytęży-
ła wszystkie siły, by uzyskać więk-
szość; stosowane przez nią metody
wymagałyby specjalnego omówienia.

Moskiewskie „Izwiestija' zajmu-|
jąc się najważniejszem w ostatnich
czasach zdarzeniem na Dalekim
Wschodzie, sprzedażą Rolei wschod-,
nio'- chińskiej, piszą: „Przez sprze-|
daž kolei wschodnio - chińskiej, rząd
sowiecki uczynił wszystko, aby za”,
pobiec  konfliktowi na Dalekim,
Wschodzie, Sprzedaż można bylo“
uskutecznič dzieki temu, że japoń-|
ski minister spraw zagranicznych Hi!
rota, oraz koła będące w jego oto*|
czeniu dołożyli wszelkich starać,|
aby kwestja została załatwiona, Je-|
steśmy przekonani — piszą „Izwie-
stija” — że Hirota przyczynił się w,

'wielkjej mierze do pokoju pomiędzy!
Japonją i Związkiem Sowietów:

Wyrażamy nadzieję,| że rząd 1а'
poński uczyni wszystko co od niego i
zależy, aby zapewnić lojalne wyko”;
nąnie podpisanej umowy, przez co;
utrwalone zostaną pokojowe stosun”,
ki pomiędzy Związkiem Sowietów a.
Japonją. Pomiędzy Związkiem So-|
wietów a Japonią istnieją jeszcze,
sporne kwestje. Ich rozwiązanie wy-,
magać będzie poważnych rokowań.

p

Trzeci syn króla Anglji, książę Gloucester, po powrocie do Londynu

z podróży do Austrji, witany jest

w duchu wzajemnej ustępliwości, jak BS IIIKITIIN

„Dzień Matki".
również chęci zapewnienia pokoju
jak ze strony Sowietów tak i ze stro-!
ny Japonji Rokowania te będą mia-.
ły swój sens i doprowadzą do pożą”
danych wyników tylko wtedy, jeżeli
w praktycznem wykonaniu umowy ©
sprzedaży kolei wschodnio - chiń-
skiej przejawiać się będzie dobra wo
da rządu japońskiego w kierunku doj
ścia doporozumienia.

„Sprawa pokoju, piszą dalej „Iz-
wiestja” poddara jest obecnie cięż”
kiej próbie w Europie. Wystarczy
przeczytać mowę francuskiego mi-

Podobnie jak lat ubiegłych, komi
sja główna kół młodzieży Polskiego
Czerwonego Krzyża organizuje w o-
statnią niedzielę maja, t j 26: V: r. b.
obchód „dnia matki”. Komisja ta wy-
dała już okólnik do wszystkich ko-
'misyj okręgowych w sprawie urzą-
dzenia „dnia matki'* na terenie całe-
$o kraju. „Dzień' ma być poświęco”
ny „zadokumentowaniu uczuć mło-
dzieży dla matek i wyrażeniu im mi

nistra spraw wojskowych, wygłoszo”| łości i przywiązania. Mają być urzą
ną w komisji parlamentarnej, z któ-| dzone pogadanki, obchody, akade-
rej wynika, jak poważnie zapatrują|mje i t. p. na których matki mają o-
się na obecną sytuację odpowiedzial| trzymać od dzieci upominki i kwia-
ne czynniki, które pragną zachować! ty, W tym celu komisje P.C.K. nawią

/

 

Mimo to Stronnictwo  Narodowe
odniosło w wyborach świetne zwy”
cięstwyo, zdobywając 10 mandatów
na ogólną liczbę 16, czyli. znaczną
większość absolutną. B,B. uzyskało 4
mandaty, a grupa Ciszaka 2.

Stosunek liczbowy głosów przed
stawia się następująco:  Uprawnio-
nych do głosowania było 3.308, gło-
sowało 2.960 4. j. prawie 90 procent.
Na listę Stronnictwa Narodowego
padło głosów 1.586, BB. 894, cisza”
kowców 336, N.P.R. prawicy 112. U-
nieważniono 42 głosy.

W. stosunku do poprzednich wy”
borów lista narodowa zdobyła o 261
głosów i 1 mandat więcej (wówczas
uzyskała 9 mandatów, a „sanacja” 7).
„Sanacja” straciła poważną liczbę
$” "sów:

P. Moraczewski
propoguje robety puviiczne.

W. niedzielę odbyło się w War-
pa |szawie w dużej sali kinematograficz-

| nej zgromadzenie, na którem b. mi-
|nister Mioraczewski ma: wystąpić z
programem uruchomienia wielkich
robót publicznych w Polsce. W. pro”
śramie przewidywane jest m. in. o-

| suszenie Polesia. Na zebraniu mają

> : i | być uchwalone rezolucje o charakte”
zują kontakt z kuratorjami okręsów rze gospodarszym i politycznym. W.

szkolnych. ias gospodarczej podany ma

|

 
owacyjnie przez ludność stolicy.

| Na marginesie należy zaznaczyć, | być projekt pokrycia kosztów  uru-

| że poważna opinja społeczeństwa wy| chomienia robót publicznych. Zapo-

(powiedziała się już dawno przeciw wiedź ta wywołała pewne zaintere-
| urządzaniu tego rodzaju obchodów i sowanie w kołach politycznych,
uznała słusznie, że młodzież nie po” gdyż, jak wiadomo, cały zatarg w

|trzebuje uciekać się do tego rodzaju partji pracy i usunięcie z niej b. am-
'| imprez nie pozbawionych zawsze pe- basadora Filipowicza powstało na
wnej sztuczności i pozy — by wyra- tle ogłoszenia przez to ugrupowanie

‚ 216 swe uczucia dla matki: canacylne programu wielkich robót
publicznych w Polsce i wydania na

UDEU|ten temat ulotki, któr zastała skonfiskowana. Czyżby p. Moraczewski
si an | z Macierz | jadem p. Filipowicza też chciał się

ZKONA. narazić na niełaskę?
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Ślady arktycznych tragedyj. |
Ekspedycje arktyczne, urządzane

ostatnio corocznie przez, Związek So

wietów natrafiają często na różne śla

dy, które oświetlają tragiczny los za”

śinionych wypraw polarnych. Pod

tym względem największe sukcesy

"wykazuje ostatni rok polarny.
Załoga zimująca na przylądku

'Czeluskina udała się do zatoki Maud

gdzie przed 15 laty przebyli zimę to-

warzysze A'mundsena, którzy wy-

budowali tam małą chatę. Chata ta

znaleziona została nawpół zburzona.

Wyprawa znalazła
rozbite prawdopodobnie przez niedź

'wiedzie polarne, sześć uprzęży dla

psów, w pokoju mieszkalnym stół,|

taburet, kanapę, szafę, szczotkę do:

- włosów, młotek i ubranie nieprzema

ikalne. Przedmioty te należały zapew

ne dojednego z towarzyszy Amundse

na, Knudsona lub Hessema. Na pod-

łodze znaleziono też wizytówkę Hes

_sema oraz notatkę z 15 października

1919. dnia tego Knudson i Hessem

opuścili chatę i piechotą udali się do

Dicksonu. „W. dobrym stanie opusz“

czamy to miejsce, — napisano w no-

tatce — podróżującemu, który zawi-

ta do tej chaty życzymy wszelkień

wygody”. Jest to ostatni list obu pod
różników, bowiem wkrótce potem

niedaleko rzeki Pasiny zginął Knud-

son, a o cztery km. przed celem pod
róży zmarł Hessem.
W rejonie wyspy: Kosa znalezio-,

no w listopadzie szczątki obozu
Schmidta: drewniane beczki, kłody,

czerwoną chorągiew sukienną przy-

'pita trzema gwoździami do dwume-
troweśo odłamu desiki i dwie czarne.

szmaty.
Na wyspie Samotności, na której

długo nikt nie przebywał, wyprawa
„Szedowa'” znalazła szczątki flagi ło
dzi motorowej „Eklips”, którą w
'1914 roku Otton Swerdrup udał się
na poszukiwanie wyprawy Rusano-

wa, W! rok później na tej wyspie szu
kano kamienia , o którym opowiadał
'Swerdrup; wówczas przypuszczano,
że uczestnicy wyprawy „Eklipsu
pomylili się i przebywali na innej
«wyspie — lsaczekowie. Jednak zna-
lezienie flagi świadczy, że Swerdrup
miał rację.

Najwybitniejszem odryciem są
zdaniem badaczy polarnych ślady po
„tragicznie zaginionej wyprawie Rusa
nowa. Znalazła je wyprawa zorgani-
zowana przez Główną północną dro”
śę morską w zatoce Tillo w pobliżu

wybrzeża Tajmir, sześć mil od zimo
-wej chaty. Kołosowowych. Osiemna-
ście lat nikt nie wiedział o losach wy
prawy Rusanowa. W roku 1913 Ru-
'sanow udał się na Szpiberś w celu

znalezienia złożysk węgla kamienne
$o. Wśród jego towarzyszów był i

«obecny dyrektor Instytutu Arktycz- |-
nego, inż. górniczy R. L. Samojło-
wicz. Wyprawa podróżowała wielką
łodzią żaglowo - motorową „Herku-
les". Po ukończeniu prac na Szpic-
'berśu pozostał Samojłowicz i geolog
Svatosz, którzy potem wrócili na
kontynent. Łódź jeszcze tego samego
roku udała się w dalszą podróż.
Dnia 31 sierpnia na stacji w Pomor:
skiej zatoce Rusanow pozostawił
list, w którym napisał: Wyspa Na-
<dziei pokryta jest lodem. Idę w kie-
runku północno - zachodnieśo wy-
"brzeża Nowej Ziemi. O ile łódź z0-|
stanie zniszczona, pójdę w kierunku
'najbliższych wysp Samotności, Nowo
sybirskiej lub Wrangla“.

Potem: już nikt nic nie słyszał o lo
«sie wyprawy „Herkulesa“. Mijaty la-
ta, powmacały wyprawy. Rusanow i
jeśo towarzysze zniknęli bez śladu.
Z Rusanowem zaginęła i jego żona,
-studentka Sorbony Julietta Jeano-
"wa, Oraz mężny Kuczin, uczestnik
artycznej wyprawy Amundsena.

Dopiero w roku 1916 dopłynęła
do tajmirskieśy brzegu flaszka z ne-
wą notatką Rusanowa z 13 czerwca. |

Upłynęło ośmnaście lat. W ostat-
nie kampanji polarnej w 1935, kiedy;
nie umilkło jeszcze echo © tragendji
„Czeluskina“ w listopadzie 1934
okręt Głównej północnei drogi mior-
skiej znajduje w zatoce Tillo fotogra
"liczny aparat z kasetkami, górniczą

Środa, 3 kwietnia,

jeszcze beczki.

busolą, nabojami i akta na nazwisko
Popowa, który towarzyszył Rusano-
wi.

Niedaleko stąd, w pobliżu wy”
brzeża Tajmirskiego wyprawa „Sta-
lińsca* znajduje pomiędzy wyspami
Krawkowa i Rintesa słup obłożony
kamieniami z napisem „Herkules.
Wszystko zostało wyjaśnione, W
pobliżu szczątki nart, niklowe oku-
cia beczek... Opodal pod płetwami
rybiemi książka nawigacyjna jedne-
60 z członków wyprawy Rusanowa.

Dalsze odkrycia niewątpliwie rzu
cą snop światła na jednę z najwięk-
szych polarnych tragedyj. St. Ogr.

Olbrzymi pożar w Stanach Zjednoczonych. :

—

  

Z Moskwy donoszą, že moskiew-
ska kolej podziemna, niedawno wy-
kończona z wielki mnakładem pracy
i jeszcze większym nakładem pie-
niędzy, nie została dotychczas uru-

chomiona.
Mimo kilkakrotnych zapewnień

władz i wyznaczenia „ostatecznych
terminów, kolej podziemna tie fun-

kcjonuje,
| W. Moskwie twierdzą, že komi-

vsja wyznaczona do przyjęcia metra,

ustaliła: 1) że ułożone szyny nie mo-

Wzest produkcji
motecykli ZSRR.

Rada pracy i obrony ZSSR po-
stanowiła poczynić zarządzenia w

kierunku powiększenia produkcji mo

tocykli w Związku Sowietów, W: ro-
ku 1936 produkcja ma wynosić 5.000

motocykli. Dotychczas produkowa”
ino rocznie 1.400 motocykli.
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| Z Chabarowska donoszą, że wy”

kata leningradzkiego państwowego

| instytutu geologicznego stwierdziła

znaczne lecznicze własności gorą-

|cych źródeł zachodniego wybrzeża

| Kamczatki. Źródła skuikują zwła-
'szcza w leczeniu reumatyzmu, tuber
kulozy kości i chorób skórnych. Je-

szcze w roku bieżącym przystąpi się

do budowy wielkich kąpieli.

Poczta lotnicza
na Kaukazie.

Na Kaukazie północnym zapro-
|wadzono regularną lotniczą komuni-

jonów, Do krajów tych nadchodziły
pisma z 5-cip i 6-cio dniowemi opóź”
nieniem. Obecnie przy użyciu samo-
lotów pisma doręczane będą w, dniu
wyjścia:

 
PANAMA W MOSKWIE.

Kąpiele na Kamczatce

kację pocztową do 17 odległych re' |
się coraz większy napływ Japończy-|
ków na wyspy akos indyjskie

DZIENNI: WILEŃSKI

Na łamach prasy „sanacyjnej” ro

iło się ostatnio od entuzjastycznych

'ocen nowej książki p. Pobóg- Mali-

| nowskiego o Piłsudskim. Tymczasem
książka ta doczekała się zdecydo-

wanego potępienia ze strony najbar-

dziej w tysm wypadku zainteresowa”

nej. Oto w ostatnim numerze war

szawskiego „sanacyjnego“  ,„Kurjera

Porannego' ukazał się wywiad z p.

Aleksandrą Pilsudską na temat pra-

cy p. Pobóg-Malinowskiego, zatytu-

lowany:  „Szkodliwa pseudohislorja

rodu, życia i pracy marszałka. Pani
marszałkowa Piłsudska karci niesu-
mienność dziejopisarską”.

Na wstępie redakcja podkreśla,

skiego 
i\

ł
|
ii!
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W Savannach podczas wyladowywania saletry z okrętu na pociąś

towarowy wybuchł pożar, który

znaczną liczbę wagonów towarowych.

zniszczył okręt, składy oraz

$ą wytrzymać normalnego obciąże-
nia, wyrobione są bowiem z lichej
stali i 2) że przy budowie tuneli uży-,
to zupełnie nieodpowiednich ma-|
terjałów, wobec czego każdej chwili;
mogą one się zawalić. Pogłoski te;
przedostały się już zagranicę i zo-|
stały wydrukowane w jednym
dzienników fińskich, ku wielkiemu
niezadowoleniu władz sowieckich.

W. sobotę pogłoski te znalazły|
nagle  sensacyjne' potwierdzenie:
„Prawda“ przyniosła wiadomość 0

| aresztowaniu zastępcy, naczelnika |
rbudowy; Leońa Gofdūna „oraz jedne- |
śo z dyrektorów budowy, Bujko,
tóry właśnie dostarczał materja-|

łów budowlanych. Obaj byli najbliż-|
szymi pomocnikami Kahanowicza,
szefa budowy. Aresztowanie nastą-

piło z powodu „rozpustnego trybu|
życia i nadużycia stanowiska służ”i
bowego dla celów osobistych'',

Cała ta historja wywołała w Mo-
skwie wprost olbrzymie wrażenie.
Rząd «sowiecki szczycił się koleją
podziemną jako „niedoścignionym
wzorem techniki i pracy proletarja-
ckiej”. ”

„na, która

 

Potępiona książka.
że już praca p- Pobóg-Malinowskie-
go o Bezdanach „niemile zaskoczyła
marszałka, który nie był zrezygno-
wał z zamiaru oświetlenia tej sprawy
własnem piórem i nikogo do wyrę-
czania się w zamierzeniu nie upoważ
niał' — oraz „że pani marszałkowa
poczuła się głęboko dotkniętą powo-
łaniem się autora na rzekomą jej a-
probatę pracy o Bezdanach, podczas
gdy rzecz się ma zupełnie przeciw-
nie: p. Aleksandra Piłsudska uważa
ukazanie się książki Malinowskiego
za fakt szkodliwy, a to z uwagi na

jej ducha, ра 1 nieścisłości”.
Równie zdecydowanie potępiła

p. Piłsudska nową książkę p. Pobóg”
Malinowskiego, stwierdzając, że za-

wiera ona błędy faktyczne już od
pierwszej stronicy — błędy zarówne
genealogiczne, jalk biograficzne. P.
Piłsudska odmiawia książce mauko-
wej wartości.

Słowem, obie książki p. Pobóg-
Malinowskiego uległy  potępieniu,
podobnie, jak to się stało swego cza
su z powieścią p. Gustawa Olechow-

p t. „Wódz”, początkowo
również (bardzo reklamowaną przez
prasę „sanacyjną”,

——

"akonnik aresztowany w konfesjonale.
W związku z akcją wymierzoną

w Niemczech przeciwko duchowień-
stwu katolickiemu; władze hitlerow-

| skie dokonały w Zabrzu na Śląsku
Opolskim sensacyjnego aresztowa-
nia, Mianowicie do kościoła wkro-
czyła w tych dniach policja politycz”

zaaresztowała wprost z
konfesjonału znanego kaznodzieję
franciszkanina o. Jana. л

Bezrobocie Światowe.
Międzynarodowe Biuro Pracy. w Gene-

wie określa ogólną liczbę bezrobotnych na

całym świecie na 25 miljonów w okrągłej

cyirze. Z tej zaś liczby 6 do 7 miljonów

bezrobotnych zaliczyć należy do  $rupy

młodych ludzi, nie przekraczających wie-

ku 25 lat.

W' Niemczech w 1934 r. 18,8 proc. ogó-

łu bezrobotnych liczyło mniej niż 24 lata,

w U. S. A. w 1890 r. 27,6 proc. ogółu bez-

robotnych liczyło od 15 do 24 lat; w Anglii

-w 1931 roku 30,2 proc. ogółu bezrobotnych

liczyło od 14 do 24 lat; na Węgrzech w

1930 roku 42 proc. ogółu bezrobotnych li-

czyło mniej niż 24 lata; w Italji w 1932 r.

41,5 proc. ogółu bezrobotnych liczyło od 15

25 lat; w Holandji w 1933 r. 27 proc. ogółu

bezrobotnych liczyło mniej niż 25 lat; w

.Szwajcarji w 1934 r. 15 proc.. ogółu bezro-

botnych liczyło mnie jniż 24 lata; w Cze-

chosłowacjiw 1933 r. 22,5 proc. ogółu bez-

robotnych liczyło od 14 do 24 lat.

Zestawienia powyższe aczkolwiek nie-

kompletne są jawnym dowodem doniosłości

problemu bezrobocia wśród młodzieży.

Kwestja ta będzie stanowiła osobny przed-

*miot obrad na Konierencji Międzynarodo-

wej zwołanej przez M. B. P. do Genewy na

4 czerwca r. b.

Huragan
nad Adriatykiem.
RZYM. (Pat). Liczba ofiar do-

tkniętych huraganem nad Adrjaty-
kiem wzrosła do 32 osób. Brak po-
zatem wiadomości o losach 20 bark
rybackich i ich załóg, talk iż liczba
ofiar poważnie się podniesie.

Kolonie polskie na archipelagu
Indyjskim.

Wśród Polaków, przebywających
we Francji i zmuszonych do reemi-!
śracji, powstał projekt kolonizowa-
nia osadnikami polskimi wysp archi-
pelasu indyjskieśo. Wyspy te, jak
Borneo, Jawa, Nowa Gwinea, stano-
wią kolonje Holandji, która posiada
zamało ludności, aby móc wysyłać
tam osadników.

Wi ostatnich czasach  zaznalcza

go, co napawa rząd holenderski nie-
małą troską. Zalew tych wysp przez
Japończyków grozi Holandji utratą:

bogatych kolonij.
Wychodzący w Lille „Wiarus

Polski* projektuje, aby rząd polski
porozumiał się z rządem  holender-
skim co do wysyłania osadników pol
skich na Borneo i Nową Gwineę.
Wobec przyjaznych stosunków, Ią-
czących Polskę z Holandją i wobec
obaw Holanji co do zalewu japon-
skiego, osiągńięcie porozumienia u-
ważane jest za możliwe: Pismo do”
daje, iż Nowa Gwinea posiada kli-
mat łagodny i zdrowy i że możliwoś-
ci kolonizacyjne są na niej ogromne.

-^
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Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej.
Rekolekcje dla

członków i
Polskiej Inteligencji Katolickiej okd-|
będą się w dniach 13 — 18 kwietnia
w kościele św. Katarzyny. Reko-
lekcje przeprowadzi ks. prof. dr.'
Kazimierz Kowalski z Gniezna, Kon-;
ferencje rekolekcyjne rozpoczną się
w sobotę dn. 13 kwietnia o godz, 8-ej
wiecz. Niektóre konferencje będą
miały charakter stanowy (dla Pa-
nów, dla Pań mężatek, dla panien) i

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGOBA?
Przeważnie pochmurno z  opa-

dami.
Chłodno. ‘
Umiarkowane wiatry z poludnio-

zachodu i zachodu“w zachodniej po”.
lowie Polski, a z kierunkėw połud-
niowych we wschodniej.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 3?

(tel. aż Mańkowicza — ul. I'łsudskieg"
Nr. 30 (tel. 18-83); Sokołowskiego — ul. Ty-
renhanzowska Nr. 1; windta i Turgie-
ła — ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wielkopostne

 

 wszystkie na przedmieściach, prócz $а-
piszek, : 3 :

S URZĘDOWE.|
— Nowy dyrektor Izby Skarbo-

wej. 'Wi dniu 2 kwietnia rb. objął u”
rzędowanie w Wileńskiej Izbie Skar

bowej dyrektor Leopold Wojna,
przeniesiony z Nowogródka do .Wil-
na na równorzędne stanowisko.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Roboty inwestycyjne na tere”,

nię Dyrekcji Kolejowej. W  ройо-
wie bm. w obrębie saw» kolejo-

wej rozpoczynają się roboty inwesty”

cja przy zamianie podkładów ko-
lejowych, budowy mostów oraz na-
prawy i remontów budynków stacyj”
nych.

Prace inwestycyjne
ciągu całego lata.

Z ZYCIA STOWARZYSZEN.
— Środa Literacka, Dziś środy

literackiej nie będzie, następna 10

bim. z udziałem Romana Kołonieo-

kiego.
— Zarząd T-wa Przyjaciół Ogro”

du Zologicznego w Wilnie zawiada-
mia, że Walne Zgromadzenie T-wa
odbędzie się w,lokalu Szkolnej Pra-
cowni Przyrodniczej (Mała Pohu-
lanka, wejście przez podwórze) w
sobotę 13 kwietnia 1935 r. o godzinie
18-ej w pierwszym terminie i o go”
dzinie 18 min. 30 w drugim terminie
z następującym porządkiem dzien-
nymi: `

potrwają w

Jezioro Narocz.
Kto był nad jeziorem Narocz, ten

zna nmieporównany urok tego nasze”
go „morza“, nic więc dziwnego, że

każdy kto może, śpieszy spędzić wol
ny swój czas wypoczynkowy nad
brzegami tego wispaniałego jeziora.
My, jako okoliczni mieszkańcy je-
ziora Narocz, pamiętamy, jak przed:
wojną tam nie było nic i pojedyńczy
gość, przywieziony przez nas nad
brzegi jeziora, zachwycał się jego
pięknością i na tem koniec! Setki
rybaków tylko korzystało z bo-
gactw ukrytych w jego głębiach, bo
głębokość wód jeziora dochodzi do

odbędą się oddzielnie, będąinne

wspėlną Komuniją św. w Wielki
Czwartek. Szczegółowy rozkład
Ikonferencyj będzie ogłoszony
wkrótce.

Karty wstępu na rekolekcje moż-
na otrzymać u dyr. A. Wyszyńskie-
śo, ul. Mickiewicza 24 m. 3 oraz w.
księgarni św. Woiciecha ul. Domini-
„kańska 4. ` |

1. Zagajenie i wybór władz Wal--
nego Zebrania. 2, Ogłoszenie wyni-
ków:Konkursu T-wa i rozdanie na-
śród. 3. Sprawozdanie z działalności
Zarządu za rok ubiegły. 4. Sprawą”
zdanie Komisji Rewizyjnej, 5. Wybór
członka Zarządu na miejsce ustępu-
jącego i członków: Komisji Rewizyj-
nej. 6. Zatwierdzenie preliminarza
budżetowego na rok następny, 7.
Wolne wnioski.

Ostatnie dni
zbiórki metalów na dzwon

św. Jański.
Jak było zapowiedziane w. swoim

czasie, nowy dzwon św.jański ma
stanąć na wieży w dzień św. Jana
Chrzciciela, patrona parafji.

Po rozsortowaniu zebranych do-

W, numerze „Dz. Wil z dnia 1
kwietnia podaliśmy wiadomość, że
niektóre banki wileńskie przyjmują›

sympatyków Związku wispólne. Rekolekcje zakończą się do lombardowania obligacje Pożycz-
ki Narodowej. Wymieniliśmy szereg
banków. Jak się okazuje wiadomość
ta jest conajmniej przedwczesna.

Wprawdzie komunalna Kasa
Oszczędności w Wilnie` przez pe-
wien czas przyjmowała obligacje
Pożyczki Narodowej na pewnych
warunkach lecz trwało to czas bar-

4

Środa, 3 kwietnia.

Lembardowanie obligacji Pożyczki Narodowej
nieaktualne.

dzo krótki i obecnie żaden bank
nie przeprowadza tranzakcji lombar
dowych.
A sżkoda. Z licznych telefonów

dg naszej Redakcji należy wniosko-
wać, że byliśmy przypadkowo wy-
razicielami gorących życzeń wielu
posiadaczy tych obligacyj.

Co jednak nie jest dziś aktuałne,
jutro stać się może wydarzesiem na
czasie.

Rozłam wśród staroobrzędowców.
Dotychczas na terenie wojewódz-

twa Wileńskiego była tylko jedna
grupa staroobrzędowców, która na-
leży do tak zwanych „„bezpopow-
ców', nie uznających duchownych..

Obecnie przystąpiono do zorgani-
zowania nowej „obszczyny”, z du-
chownymi na czele.

Podziękowanie
za rekolekcje.

W dniach 27, 28, 29 i 30 marca
b. r. w kościele św. Ducha odbyły
się w Wiilnie po raz pierwszy reko-
lekcje dla szerokich warstw ludzi
pracy, zorganizowane przez Centralę
Chrzśc. Zw. Zaw.

Kościół św. Ducha wypełniony
był po brzegi. Około 3.000 osób słu-
chało interesujących i głębie duszy
poruszających, poważnych w żywy i

 

 tąd metalów, okazało się, że znacz-
na ich część, jako nieodpowiednia,
nie może być użyta na dzwon. Wo"
bec tego trzeba jeszcze zebrać oko”
ło 1.000 kg. miedzi, bronzu i cyny,
by dzwon miał projektowaną wiel-
kość i odpowiadał powadze świątyni,

Ze względu na powyższe „podaje
się do wiadomości ofiarnych Wil-
nian, że metale będą przyjmowane
aż do 1-go maja r. b. Uprasza się o -
pośpiech w składaniu, gdyż inaczej
dzwon na termin nie będzie gotowy.

Za złożone ołiary w metalach i
gotówce — Bóg zapłać-

Ks. Makarewicz
: probosz św.-jański.
ia ii NawikLESTEZOKAGTSKCZE

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY”* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czenic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 —1.

" Zarząd Rady Centralnej
Św. Wincentego A Paulo

obrazowy sposób wygłaszanych
przez ks: kap. Chrześc. Zw .Zaw.
Aleksandra Mościckiego nauk reko-
lekcyjnych. 4

Szczególnie podniosłą i potężną
była Komunja święta, gdy coraz to
nowe szeregi ludu łączyły serca i
dusze z Bogiem, dając - świadectwo
swoich przekonań i potęgi wiary
świętej.

Centrala Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych składa szczegól-
nie gorące i serdeczne podziękowa-
nie ks. Mgr. A. Mościckiemu, o-
raz przewielebnemu duchowieństwu
świeckiemu į zakonnemu m. Wilna,
które w liczbie około 30 osób przy”
szło by pojednać dusze nasze z Bo-
giem na lepszą przyszłość, by dopro*
wadzić do realizacji Królestwa Bo-
że$o na ziemi.

(_.. Na czele nowej grupy stoją: pp.
|Kowalew,  Repkow,  Kudraszew,
| Gansen, Kuprenow i Kowalewa.
| Pomiędzy nową grupa i staro”
dbrzędowcami wileńskimi istnieją
znączne różnice poglądów dogma-
tycznych i teologicznych.

Z Chrześcijańskiego
Uniwersytetu Robotniczego

Na walnem zebraniu Stowarzy*
szenia Chpz. Uniw. Rob. w Wilnie
został wybrany na rok 1935 Zarząd
w składzie następującym:

Dyr. Antoni Wyszyński — prezes,
ks. mgr. Aleksander Mościcki—wi*
'ceprezes i sekretarz, oraz członko-
wie pp. prof. Zofja Iwaszkiewiczo-
wa, Władysław Ostrowski, mjr. Sta*
nisław  Pilczewski, Kazimierz Szy-
łejko, Sylwester Gołost, Ludwik
Zwierzchowiski i Edward Paszkow*
ski.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wy-

brani: pp- mec. Mieczysław Engiel,
ks. dyr. Franciszek Kafarski, dyr.
Tadeusz Maculewicz, mec. Józef
Zmitrowicz, inż. Witold Cieszewski.

Leg Da ae Oи CZA

Wycksmitowana rodzina КОСО
na piacu Orzeszkowej.

W dniu wczorajszym na placu Orzesz*
kowej koczowała rodzina Balukiewiczów,

wyeksmitowana mieszkania przy ul.

Szkaplernej 29.

Rodziną Balukiewiczów zajęły się wła*

dze miejskie, które skierowały wyeksmito*

wanych do przytułku.

z

Fałszerz książeczek P. K. O. ujęty.
Wi dniu 1 bm. udało się zalrzy-

mać niejakiego Michała Dworzec”
kiego, przy którym znaleziono, ksią-
žeczkę wkladową P. K. O. Nr.

oszczędności z sumy 2 zł. na sumę
'272 zł. Z kwoty tej Dworzecki pod
jął 205 zł.«w urzędzie pocztowym
Wilno 10 przy ul. Zawalnej 25 i w

Tow. Pań Miłosierdzia. 217.146 D. ze sfałszowanym stanem urzędzie pocztowym w Gudogajach.
m "SE 1
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dzielę i święta przywožą setki į ty”|
siące turystów i zorganizowanych
wycieczek z całej Polski.

ale ®о już było w samym sezonie,
może i trudno byłoby odrazu temu

| zaradzić, ale dziś, gdy od sezony dzie
Jezioro Narocz ma już swoją sła”| li nas prawie cztery miesiące można

| tem' kipi tu i wre życie — tysiące lur| zorganizowane stałe pogotowie

wę, uczynionodla uzyskania dlań roz|i obowiązkiem jest brakom zaradzić.
głosu dużo i stało się ono—jalk to mó! Jezioro Narocz, to nie stawek, po
wią — „modne”, Zimą panuje tuci- | którym można bezkarnie sobie pły-
вга 1 spokój, rząd zorganizował tyl- wać i harce wyprawiać. Jezioro Na”
ko systematyczny: połów ryb, ale la-| rocz jest niebezpieczne, musi być

ra-
dzi, a szczególniej młodzieży szuka|tunkowe, muszą być tak, jak w ką-
wypoczynku, przyjemności i zdro”| pieliskach morskich, wyznaczope
wia. Łodzie, kajak, żaglowce, moto- granice, poza któremi harców wypra
rowki uwijają się po lazurowej toni wiać nie wolno, może być stała straż
wód jeziora, a na brzegach setki ką- która mając w pogotowiu motorów-
piących się i plażujących amatorów. kę ratunkową, sygnalizuje  trąbką,

Początek temu dało „Towarzy- gdy kto przekroczył wyznaczone gra
stwo Przyjaciół jeziora Narocz”, któ kilkunastu i więcej metrów. "Fur-|re kilka lat temu wybudowało pierw

manka włościańska za nędznym koni sze schronisko i na poświęcenie któ”

kiem przejeżdżała tylko po wyboistej rego przybył nawet Pan Prezydent
drodze nad brzegiem jeziora i nikt nie, Rzeczypospolitej. Od tego czasu roz
przypuszczał nawet, że sława pięk*! mnożyły się obozowiska młodzieży
ności tego jeziora rozejdzie się sze-| — harcerze, liga morska i t. d. wszy
roko i daleko. Tysiące mew ugania, scy ściągają młodzież na letnie mie-
się nad lazurową taflą wód bezkre- siące, a na czele stoi Kuratorjum,
sowych, ale gorzej temu, kto znaj-i które wybudowało duże schronisko,
dzie się na tych wodach podczas bu: służące zimą jako gmach szkolny,

rzy — wytrawny rybak nawet niema ono dało pieniądze, ono — i z hono-
odwagi stawić cźoło rozhukanym fa ru i z urzędu — jest opiekunem mło-
loml.... A dziś? Pobudowaneschro- dzieży, ono więc musi mieć oko na

miska ułatwiają pobyt nad jeziorem. wszystko i roztaczać nad młodzieżą-
„duchowa na tą młodzieżą,

Niestety lata ubiegłe wykazały,
przyjezdnym w ciągu lata turystom, prawdziwą opiekę.
obozy rozbite nad brzegami dają po,
mieszczenie różnym  stowarzysze-że opieka nad młodzieżą bardzo du-
niem młodzieży męskiej i żeńskiej,żozostawiałado życzenia. Poruszano
awreszcie pociągi całe, głównie w nie tę sprawę trochę w roku zeszłym,
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nice. Że uwagi moje nie są zbyteczne
i że w latach ubiegłych nie było tak,
jalk być powinno, wykazują niestety.
smutne wypadki utonięcia — dwa la-

czasem, przyglądając się temu, co
się działo nad jeziorem Narocz, mo-
glišmy się przekonać, że dla ciała
zrobiono 'dużo, dla duszy nic — setki
młodzieży wprost dziczało, bo anį
nabożeństwa w niedziele, święta,
ani spowiedzi, ani wogóle żadnej o”
pieki duchowej. Powiedzą może, że
Kościół parafjalny w Kobylniku odda
lony jest tylko o kilka kilornetrów,
ale to żadne tłumaczenie, bo nie
wiem, czy 1 proc. młodzieży będzie
iść piechotą na Miszą w niedzielę czy .
święto. W, niedzielę j święta specjal-
ne pociągi przywoziły zrana setki tu
rystów, a oni nie mogli też być na
Mszy św., bo jej nie było! Jeżeli
Kuratorjum znalazło pieniądze na
wybudowanie schroniska, to powin
no znaleźć środki na wybudowanie
,Kaplicy i wyposażenie księdza, któ-

 

ta temu ucznia, a w roku zeszłym| ryby był specjalnie mianowany przez
uczenicy w nurtach jeziora.  Tego|J. E. Księdza Arcybiskupa na mie-
być nie może i tu winien niedozór!:siące letnie jako _ duszpasterz
Jeżeli Kuratorjum, liga morska iin'; wszystkich zebranych nad jeziorem
ne stowarzyszenia, dały młodzieży. Narocz w okolicy schroniska. W
łodzie, kajaki, motorówki kuich ucie, ostateczności Kuratorjum — za zgo
sze, to muszą gwarantować bezpie- dą J. E. Księdza Arcybiskupa —
czeństwo tejże młodzieży, teso żą- mogłoby przeznaczyć jedną z sal
dają — i mają prawo żądać — rodzi; schroniska, po odpowiedniem urzą-
ce i społeczeństwo. | dzeniu, na Kaplicę, nim takowej ne

Drugą sprawą palącą jest opieka; wybuduje. W nadchodzącym sezonie
W. tym; można by temu wszystkiemu zadość

wypadku wszyscy pamiętali o ciele, uczynić, to leży w obowiązku Ku*
ale nikt o duszy, a przecież głównem ratorjium i różnych stowarzyszeń, Te
celem wychowania jest danie ludzi go żąda społeczeństwo.
zdrowych na duszy i na ciele, tym- Bolesław Skirmunt.



Šroda, Aikuieknis, ("DZIENNIK WILEŃSKI |

Rozegranie nagrody „Grand National“.

, GŁĘBOKIE. (Pat). W) dniach 29
i 30 z. m. odbyło się pod przewod”

nictwem p. starosty Muzyczki po-

siedzenie wydziału powiatowego,

poświęcone sprawom budżetowym|
gmin miejskich pow. dziśnieńskiego.

Zatwierdzono budżet m. Głębokie-|

 

 

miasta Głębokiego . stanowią

7

Budżety Głębokiego, Dzisny i Dokszyc.
czone na pieniądze w odniesieniu do

sumę
18 tys. zł., Dzisny —:4 tys. zł. i Do-
kszyc — 3,5 tys. zł: `

Ponadto wysłuchano sprawozda-
nia dotyczącego spłat. pożyczki
siewnej z roku 1934, z którego wy”

$o w wysokości 120 tys., Dzisny — |nika, że ogółem z terenu powiatu

ska Agata nawiązała kontakt z kil- 
 

   

    

Na torze wyścigowym Aintree pod Liverpoolem w obecności 300.000 widzów

odbył się bieg z przeszkodami (steeplechase) o nagrodę „Grand Nationał'*—

uważany za najtrudniejsze zawody świata. Na zdjęciu: pokonywanie najtrud-

niejszej przeszkody. Wiele koni pada na przeszkodach, nie kończąc biegu.

BE ZTTPRYRTZBÓŻ WCONE ii ia ROZA

Napad złoczyńczyna posterunkowego.
Dnia 1 bm. st. post. Aleksander

Szajduko, podczas dostarczania do-
rożką do IV komisarjatu P. P. Mi-
chała Burnosa, podejrzanego o do-
konanie kradzieży, został ugodzony

2 tygodnie aresztu za napad uliczny.
Onegdaj na ul. Mickiewicza na feracie karnym Starostwa odbyła

Dominika iMaguna napadł wieczo”; się przeciwko niemu rozprawa w

rem Kazimierz Saletis robotnik tar-|wyniku której za zakłócenie spoko-

taczny zam. pczy ul. Pijarskiej 10 i ju publicznego Saletis skazany zo”

zadał Magumowi cios w czoło. Na stał na 2 tygodnie bezwzględnego

pastnika zatrzymano i wczoraj w re” aresztu.

Handel posadą dozorcy domowego.

Na skutek licznych skarg aresz- domu przy ul. Jasińskiego. Sprytna

łowana została dozorczyni domu Nr. kobietina od naiwnych pobierała

16 pozy ul. J. Jasińskiego pod za” kaucje i odstępne. :

rzutem dokonania szeregu oszustw. Ostatnio ofiarą oszustki był nie-

Dozorczyni niejaka  Lichodziejew- jaki Sawicki (Popławska 23), od

któreśo pobrała 450 zł. tytułem od-

stępnego za stróżostwo.

przez Burnosa. Posterunkowy Szaj-

duko otrzymał ciętą ranę potylicy.

Pogotowie Ratunkowe  przewiazło

go do szpitala św. Jakóba. Bunos
w czasie ucieczki został zatrzymany.

Ikonastoma  bezrobotnymi, którym
obiecała odstąpić posadę dozorcy

—
7
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8 miesięcy więzienia za Zzabojstwo człowieka

GŁĘBOKIE. (Pat). Sąd Okrę- Siodłowiski, którzy na zabawie we

$owy na sesji wyjazdowej w Głębo- „wsi Lozowiki w mieszkaniu Marcjan

kiem rozpatrywał sprawę  zabój- | ny Marchatówny pobili Chlebkę tak

stwa, dokonanego na osobie Jana|dotkliwie, że tenże zmarł w szpita-

Chiebko ze wsi Łozowiki pow. dzi- |lu w Łużkach. Sąd skazał Włodzi-

Śnieńskieśo. Na ławie oskarżonych|mierza i Arkadjusza Czerniawskiego

zasiedli 4 mieszkańcy wsi Czerepy: |na 8 miesięcy więzienia, zaś Michała

(Włodzimierz i Mikołaj Strujowie,| Siodłowskiegouniewinił.

Arkadjusz Czerniawski i Michał PSAS

 

"xm   

Złodziej leśny estrzeliwał

GŁĘBOKIE. (Pat). |
sów, należących do folwarku

R

z

Gajowy la- gego. Przyłapany wystrzelił dwu-

Mali-| krotnie z rewolweru i począł ucie-

nowszczyzna śm. głębockiej, Bazyli kać, ostrzeliwując się w dalszym

Chrapowicki przyłapał na gorącym ciągu. Gajowy zaniechał.wobec te”

uczynku kradzieży leśnej mieszkań: |go dalszego pościgu. Policja skiero-

ca wsi Sakowicze Huszpeta Afana- wała sprawę do prokuratora.

Pożar wsi Świnoje w gm. Dokszyckiej.
GŁĘBOKIE. (Pat). We wsi Świ- szczętnie. Ogółem spaliło się 25 bu-

moje, śminy dokszyckiej, w zabudo- | dynikków, 9 krów 14 owiec, 9 świń i

waniach należących do  Andrzeja|24 kury. Straty wynoszą okołozł.

Huszczyka dnia 1.IV "b. powstał 40.000. Zachodzi podejrzenie, że

pożar, który wskutek silneśo wiatru pożar powstał wskutek ' nieostrożne”*

przeniósł się szybko na zabudowa” |go obchodzenia się z ogniem. Staro-

mia sąsiednie. W. ogniu spłonęło 6 sta powiatowy wydał zarządzenie w

gospodarstw, które mimo energiczną kierunku przyjścia ogorzelcom z

alkcję  katunkową spłonęły do- doraźną pomocą.

Pożar wsi Uciany.

Z gminy twereckiej donoszą. iż nych. Pożar powstał w zabudowa”

we wsi Uciany w nocy z 31 marca, niach _Agnieszki Pietkiewiczowej

ną 1 bm. wybuchł groźny pożar, |podczas wypieku chleba. Straty są

który strawił 16 budynków _ gospo”,znaczne.

darskich i kilka domów  'mieszkal-

Rozszalały buhaj porani: dwie osoby.

W folwarku Szydłowce śm. za- letniego stajennegó” Kazimierza Mar

leskiej urwał się z uwięzi buhaj i cionka i 45 letniego fornala Kulusa.

pokaleczył ciężko 23 letniego pa" Rozszalałe zwierzę zastrzelono.

robka Stankiewicza Wacława, 17

gajowego. "

' о godz. 8 wiecz. misterjum pasyjne w XIII

39 tys, i Dokszyc — 24 tys. zł.
Równocześnie uchwalono plany

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. -- Dziś

obrazach „Golgota”.

bierze cały zespół Teatru Miejskiego oraz

(statyści. Pienia religijne wykona chór pod

| kierownictwem prof. Adama Ludwiga. Ce-

| ny zniżone.

| Jutro o godz. 8 wiecz. „Golgota.

| — Teatr muzyczny „Lutnia”. ,„Sztygar” . skiej w Białymstoku. Są to: Antoni Majew-.

po cenach propagandowych. Dziś op. Zel-

lera „Sztygar”, W rolach głównych wystą-

pią J. Kulczycka i K. Dembowski,

czeniu: Halmirskiej,  Czechowskiej, Domo-

sławskiego, Szczawińskiego, Tatrzańskiego

i in. Wielkiem urozmaiceniem widowiska

są efektowne tańce w wykonaniu zespołu

baletowego z M. Martówną i J. Ciesiel-

skim na czele. Ceny od 25 gr.

— „Chicago* po cenach propagando-

wych. Jutro grana będzie ciesząca się wiel-

kiem powodzeniem wspaniała op. Kalmana

„Chicago* z J. Kulczycką i K. Dembow-

skim w rolach głównych.

— Pożegnalny koncert J. Kulczyckiej

w „Lutni”*, W. piątek najbliższy odbędzie

się w „Lutni* pożegnalny koncert J. Kul-
'czyckiej, która niebawem opuszcza Wilno,

Program koncertu wielce urozmaicony,

składa się z fragmentów operowych  uję-

tych w formę sceniczną: „Halka”, „Madame

Butterfly“, „Tosca“ i „Carmen“. Część

2-$ą koncertu wypełnią najulubieńsze pie-

śni i romanse wybitnych kompozytorów.

 
Pozostałe bilety nabywać można w. kasie

teeatru „Lutnia“ codziennie 11—9 bez

przerwy:

į — „Wesoła para”, Codziennie odby-
i

wają się przygotowania i próby do op.

Ziehrera „Wesoła para*, która ukaże się w

(przyszłym. tygodniu z udziałem całego ©

zespołu artystycznego pod reżyserją M.

Domosławskiego. Do operetki tej przygo-

į towuje się całkowicie nową i efektowną

wystawę.

Z za kotar *studjo.
Wieczór mickiewiczowski.

całą Polskę kolejny wieczór mickiewiczow-

w Petersburgu".

formie słuchowiska

czątek o godz. 20-ej.

Teodor Bujnicki. Po-

TWO
Jazz na gorąco,

 

Taki imtrygujący tytuł nosi dzisiejsza

muzyce jazzowej. Poprzedzi je
wstępne T. Szeligowskiego. Godz. 18.45.
PWZTRY OT p 4

Polskie Radie Wilno.
Środa, dnia 3 kwietnia 1935 r.

6.30—8.05: Pieśń. Pobudka do gimna-
styki. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik po-
ranny. Prograłm dzienny. Audycja Iniarska.
Giełda rolnicza. Audycja dla szkół, 11.57:
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05:
Zespół Salonowy Rozśłośni Warsz. 12.50:
Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik popo-

łudniowy. 13.00: Z oper Mozarta (płyty).

13.50: Codzienny odcinek  powieściowy.

15.45: Rewja starszych operetek. 16.30: Ze

świata dziewcząt — odczyt. 16.45: Kwad-
rans muzyki kameralnej (płyty). 17.00: Pod-
atawy wiedzy współczesnej. 17.15: Z muzy-

ki klasycznej — utwory Bacha i Handla.
"17,50: Książka i wiedza — odczyt.

Pieśni słowiańskie. 18.15: Wykończyli sić
'_— wesoły sketch Tadeusza Sygietyńskiego.

18.30: Ze świata radjowego — pog. 18.40:

Życie artystyczne i kulturalne miasta.

18.45: Jazz na gorąco (płyty). 19.25 Wi.

wiad. Sportowe. 19,30: Wiadomości sporto*

we ogólnopolskie. 19.35: Komcert  Zesp.

Harmonistów Warszawskich. 19.50: Poga-

| danka aktualna. 20.00: Fraśment operowy.

"20.15: XV-ty wieczór Mickiewiczowski,

20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak: pra-

cujemy i żyjemy w Polsce. 21.00: Koncert

Chopinowski. 21.30: Audycja pogodna.

21.40: Pieśni polskie w wyk. Tow. Śpiewa-

czego „Lutnia”. 22.00: Koncert reklamowy.

'22.15: Ogłoszenie wyniku Konkursu fabry-

ki „Tunósram”. 22,30: Koncert życzeń
(płyty). 23.00: Kom. met.

s

 

w oto- ;

Dzisiaj w środę Wilno transmituje na

ski na temat „Mickiewicz wśród rodaków|

Audycję tę opracował wj $ję

audycja z płyt gramofonowych, poświęcona|
słowo|

18.00: ,

zwrócono pożyczki na sumę 75 tys.
'zł., co stanowi 70 proc.

robór szażwarkowych, które przeli-

TNASKA DANISIPS TISKROR ISA EEC

` Aresztowanio fałszery
W HOTELU „ANGLJA*”.

W dniu wczorajszym w hotelu „Anglja”

W wykonaniu udziałi policja zatrzymała dwóch podejrzanych o-

handlow-

ców. W. czasie przeprowadzonej rewizji u

ML znaleziono falszywe dowody

|sobników, którzy podali się za

| osobiste, przyczem zdołano ustalić, iż' są.

| to członkowie rozproszonej szajki falszer-

'ski (1 Józef Dziewiątkiewicz. Fałszerzy
| przekazano do dyspozycji władz sądowo-
śledczych. ›

\!, NIEUDANE WŁAMANIE DO SKŁADU

WÓDEK.
' Nocy «wczorajszej (do składu
przy ul. Dobrej Rady 1 włamali się złodzie-

je, którzy zrabowali większą ilość towaru.
W czasie wynoszenia paczek z wódką i to-

warami zostali spłoszeni, skutkiem czego,

porzucili paczki i zbiegli.

OKRADZENIE MIESZKANIA. |
Dnia 1 bm. z mieszkania Bronisława

Rakowskiego (Kazimierzowska 11) nieznani

„sprawcy skradli, w czasie nieobecności go-.

spodarza, różną garderobę oraz w gotów-

ce 25 zł., ogólnej wartości 365 zł.

Sygnały świecące na chodni-
2 kach.

 
1
i

|
| W Paryżu tytułem próby układane są na
| skrzyżowaniach ulic sygnały świetlne na

płytach chodnikowych, aby i w nocy prze-

| chodzień mógł wi słzieć, którędy należy

| przechodzić.
į
1 

+ * Г

! Czwartek, dnia 4 kwietnia 1935 r.
' 6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka: społecz
na. Giełda rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół.
11.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.03: Kom. met.
12.05. Audycja dla szkół, 12.30: Koncert
szkolny z Filharmonji Warsz. 13.00: Chwil-
ka dla kobiet. 13.05: Dzien. poł. 13.10: D. c.
koncertu. 13.45: Z rynku pracy. 13.50:
Codz. odc. pow. 15.45: Koncert Ork. Adama
Furmańskiego. 16.30: Pogadanka w języku
francuskim. 16.45: Taniec w muzyce symfo-
nicznej (płyty). 17.00: Reportaż z Inst. Ra-
dowego w Warszawie. 17.15: Koncert popu
larny w wyk. ork. P. R. 17.50: Poradnik
sportowy. 18.00: Gitary hawajskie (płyty).
18.15: Rok 1905 w poezji polskiej—szkic lit.
18.30: Skrzynka pocztowa muzyczna. 18.40:
Życie artystyczne i kulturalne miasta. 18.45
muzyka (płyty). 19.25: Wil. wiad. sportowe.
19.30: Wiad. sportowe ogólnopolskie. 19.35:

Kwadrans opery (płyty). 19.50: Feljeton ak-
tualny. 20.00: Z wesołą muzą przez świat —,
aud. muzyczna. 20.45: Dziennik wieczorny.

22.55: Jalk żyjemy i pracujemy w Polsce.
21.00: „Rekin:: słuch. 21.30: Władysław Że
leński: Trio fortepianowe. 22.00: Koncert re
klamowy. 22.15: Muzyka lekka. 22.35:
Śpiewy historyczne. 23,00: Kom. met.

 

wódek
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Nowości wydawnicze.
Zarząd Miejski w Wilnie: Rocznik Sta-

tystyczny Wilna 1933, Wilno 1935, str. 293.

Ukazał się czwarty rocznik wymienio-

nej publikacji, opracowywanej przez Cen-

tralne Biuro Statystyczne m. Wilna. Obej-

muje w cyfrach, jak wykazują tytuły po-|

szczególnych działów, całokształt życia Wil,

na — poczynając od jego warunkóy klima-;

tycznych (meteorologja) warunków  tech-|
nicznych bytowania (obszar Miasta i drogi|

publiczne, budowle i meiszkania, przedsię-|

biorstwa użyteczności publicznej), rozwoju|

ludności (ludność i ruch ludności), do życia|

śospodarczego (praca, przemysł i handel, | {

zrzeszenia gospodarcze, kredyt, ceny 1 а-) :

prowizacja, komunikacja i transport), kultu |

ralnego(oświata, kultura) i społecznego (wy-

znania, bezpieczeństwo publiczne, więzien-

nictwo i sądownictwo). Szczególnie dużo

miejsca poświęca Rocznik szkolnictwu, zdro |

wotności publicznej i opiece społecznej, w |

których to dziedzinach Miasto czyni naj-, |

większe bodaj wysiłki, Dział: podatki pań- | Ši
stwowe charakteryzuje udział Wilna w bud-|
żecie ogólno - państwowym oraz stopień zai

możności wilnian. Dział finansów ptr

kończy część zasadniczą Rocznika,

|
|
|

RTP

Oblicze polityczne Wiilna znalazło od- | mijając już względy

bicie w dodatku I-ym: wybory do Rady | Bei NS

Miejskiej w L 1919 — 1934, udział Wilna Księstwa Litewskieg

w  Pożyczce Narodowej — w dodatku

II-im.

Dodatek III-ci zawiera wyniki pracy

bezrobotnych pracowników umysłowych: za

trudnionych przy Centralnem Biurze Staty

stycznem m. Wilna i podaje cenny mater-

jał o dowozie i ilości spożywanego przez

Miasto mleka i masła, oraz pierwsze próby

nad badaniami ruchu kołowego w Wilnie.

Nietylko jednak życie samego Wilna

znalazło w 'Roczniku swój wyraz. Wycho-

dząc z całkiem słusznego założenia, że Wil

no jest naturalnym ośrodkiem ciążenia go-

Эн

miast i województw

kiego i poleskiego.

dewszystkiem — jak

 

Dziś nieodwołalnie
ostatni dzień

JUż

PAN

HELIOS
z genialna, nie-
zapomalaną

ю 2 1 $.
Jedyna | niezrównana

 

  
  УРОаUCZA

—- stolica

о(,

wia w dodatkach II i Ill-im

to: wileńskiego, nowogródzkiego, białostoc-

Rocznik pomyślany jest jako publikacja|

nietylko informacyjna, ale także — i prze-|

"gromadząca materjały do przyszłych opra-

cowań monograficznych,

JUTRO PREMIE

DZIENNIK WILENSKI

 

Przyszły

dun.

kulturalne i historycz+

ziem b. Wielkiego

Rocznik  przedsta-

gospodarkę

- wschodnich, a |półn. Zapowiedziane

|K. odwołuje.

o publikacja źródłowa, dalszym ciągu

 

Czy jesteś członkiem L. O. P. P.
spodarczego ziem półn. - wschodnich (PO AOZZEZEZZE W"ECKA

 

USTA

RZY OWE a NY WA у

Schmelinga.

W najbliższym czasie Schmeling
zmierzy sie z popularnym drwa-
lem hiszpańskim. Paolino Uzcu-

Spotkanie odbędzie się
w Berlinie 30 czerwca b. r. *

 

ZN

 

KURS ŻEGLARSKI

na poprzednim wykła-

| dzie przesunięcie wykładów z godz. 20 na

|18, Zarząd Państwowego Oddziału L. M. i Р°Р

n
a
w

ł

przeciwnik

 
i
t

Wykłady zatem będą się odbywały w

w godzinach od 20—21 w Konwersyjna 68.25. Kolejowa 63.00. Dola-

poniedziałki, środy i piątki.

Wstęp dla wszystkich wolny. |
!

 

POLSKIFILM „CZARNA PERLA“.
RA, FILM KTÓRY "E SIĘ CAŁE ŻYCIE

MARZĄCE

"Elżbietą B ERGNER.
 -—-——|—

"FRANCISZKA GALL w Rajnowszym i nallepszym
z dotychczasowych filmów

„WERONIKA”
Przepiękne piosenki Franciszki Gaał Nadprogram: Kelorowa atrakcja „W lasku wiedeńskim",
> eraz Tak Paramouniu. ŪUprasza = Sz. Pabileznošč o prxybycie na pocz. seanRSu.

Seanse: 4, 6, 8 I 10.15,

Dziś Rewelacja sezonu. JEANNETTE MACDONALDB, MAURICE CHEVALIER W nnjciekawszym
filmie od czasu wynalezienia taśmy filmowej p. t:

Wesoła
wciw Ka»

Rež. Ernest Lubitsch. Muzyka Franciszek
Lehar.CASINO)

Ładną biżuterję, zegarki eraz Inne drobiazgi
jako prezent na Święta Wielkanocne

można Rabyć w pierwszorzędnej firmie
po cenach kenkurencyjnych

V. | IAEWICI (nistrzP. Aure)
MICKIEWICZA 4.

Tamże przyjmują się wszelkie naprawy.

szego,
jednym wielkim obrazie.

 

Wsżystko ce jest pajweseiszego, najpiękniej-
najwdzięczniejszego zebrano w tym

Seanse: 4, 6, 8 i 10
wiecz. Błety honorowe i bezpłathe'bezwzglę-

dnie nieważne. !

Kto próbował ten przekonał się

wina
wytwórni

w. Osmołowski—ili
są stare, leżałe, mocne | zdrowe,

niech ich nie zabraknie na stole Wiel-
kanocnym

Do nabycia w sklepach wlano-spožywezych  
 

LICYTACJA

Wileński Lombard „KRESOWJA*
ino, Hetmańska 1 (róg WielkiejB) mi 3

o go -ej pop. od-

podaje do sgónej 15 116:iwietnia LD. będzie się w lokalu

lombardu LICYTACJA NIEWYKUPIONYCH | NIEPROLONGO-

WANYCH sa “a1 >e ważna a

dniu licytacji prolongat Ń-rów cytacyjnych lombar'UWAGA! W dniu = aBoprzyjmował

 

 

 

 

UTTAS,

Mieszkania EKupno E
i I pokoje I CJ

k
Pokė| kaspgłazy

umeblowany do wy- Mika12 aaa

nsjęcia, Portowa |IS|ieńska 21 m. 5. 193  
 

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
m. 11.

Odpowied
DrukarniaA.„Zwierzyńskiego, TMesłowaNr.1.

 
 
 

DO SPRZEDANIA
place od 825 de 165
sąż. kw. przy ul. Su-
bocz i
(widzieć ul. Subocz
Nr. placu 43). Ziemia
ogrodowa z
spektów,
pod zabudowania,od
2 ulic.
na,

pod in-

 

mały z placem aibo
zostanę współwłaści-
cielem domu celem
posładania  mieszka-
nia o 3—5 pokojach
na własność. Peśre-
dnietwo wykluczone.
Oferty składać de
„Dziennika Wileńskie-
go* okazicielowi kwi-
tu Nr. 193. 193
8-2 OWH

belgijska nie wykazała
niejszych wahań.

dawnego

|— 528.

Bobrujskiej Wyijni

nadaje "a

Cena dostęp-
136

Środa, 3 kwietnia.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat) Na dzisiej-

szych giełdach walutowych dewiza
już poważ*

Notowano ja w
Warszawie 90.35 wobec 91 wczorat

parytetu wynoszącego
123.95. Rozważana podobno przez
rząd belgijski ewentualność pod:
wyższenia nowego parytetu do po-
ziomu tylko o 25 proc. niższego od
jparytetu dawnego powinna zasadni”
czo wpłynąć na zahamowanie zniż-
kowej tendencji waluty belgijskiej,
Dewiza na Londyn wykazała poważ
ną zwyżkę: W Warszawie z 25,45 do
25.70, w Paryżu z 72.621/+ przy wczo
rajszem zamknięciu do 73:12 przy
dzisiejszem otwarciu. Pozostałe de*
wizy nie wykazały poważniejszych
zmian.

WARZAWA. (Pat). Dewizy:  Beigja.

|90.35 — 90.65 — 90.05, Berlin 213.00—-214.00
|-- 212.00. Gdańsk 173.20 — 173.63 — 172.77
Holandja 358,20 — 359.10 — 357.30. Kopen-

haga 114.60 — 115.15 — 114.05. o
| 25,70 — 25.83 — 25,57. Kabel 5.31'/s fs

Poryż 34.99 — 35.08 — 34,90.

| Praga 22.14 — 22.19 — 22.09. Szwajcarja

     

[171.67 — 172.10 — 171.24. Włochy 43.95 —

| 44. 07 — 43.83. Hiszpanja 72.46 -— 72.82 —

72.10.

Akcje: Bank Polski 88.00 — 89.00. Lil-

10.90 — 11.00. Starachowice 16.75.

, Tendenoja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 46.00.

rowa 76.00—77.50. Dolarówka 53.25—53.50

— 53,38. Stabilizacyjna 69.00—69.88, drobne

! 69.50—69,88. Setki 72.00—73:00. Listy ziem-

* + skie 50.25—50.63—50.50. Tendencja dla po-
| życzek mocniejsza

| mocniejsza.

dla listów przeważnie

 

Debrym sercom naszych m połe-
samy młedą  ose»ę, inteligentką, ciežko-
chorą po operacji, sierotę(przed miesiącem
utraciła matkę) znajdującą się w skrajnej
nedzy, Nieszczęśliwa prosi o pomoc ma--
terjalną—gdyż pracować narazie nie mcże..
KE Pań Mi dzia św. Wincentego
. Paulo sk rac Łaskawe ofiary upra-
M się sk ges)wjaa wew dla „siero--

„UE| ironitur miękkich 7 szt.
158—zł. Łóżka żela-
zne: dziecinne 16—zł.
normaine, sprężyne-

we 15—zł. Wiwułskie-
go 6—12. 196

 

wana. Adres w Admi-.
nistracji.

 

Ratynow
kerepetyter,

zkieh warunkach ma-
terjainych. Prosi P. P,.
petrzebujących korę-
petycyj z przedmio-
tów wyżej wymienio-
mych o zgłoszenie się

Do  wydzieržawienia
dom mieszkalny o 6
pok. świeżo odremon*
towany » 3-ma ogro=
dami owocowemi, #
 

łocka 26—m.2 2

| parkiem i 13 dz. Ties|-——-— sn...
mi, rozlokowane przy
rzece Wilence. Wilno

j maj. Markucie. Infor=
macje u właścicielki.
Kalas 16-48, 136

Paco
posady wožnege, co--

“|zerey lub na wieš za
skromnem wynagro-
dzeniem. Referencje-
poważne Św. lgnace-
go 8 m. 3

SEKCJA MŁODYCH
Strunnietwa  Narodo«

! uprzejmie prosł
le Faskawe zgłoszenia
jakiejkelwiek my
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego =
Wilnie i na peowia-
cji dla bezrebetnych
swych ezlenkėw,
Zgłeszenia
Administracja „
nika Wilešskiego“.

 

Teatr i žycie wy-

tworne.

Opera „Tristan i“

Izolda“. Na sali ci-

wie |sza. Orkiestra gra.

m:|pianisimo. Tristan-
sam na scenie,

Na balkonie  sie-

dzi pan Parasolik re-

Zdołbunowa z żoną.

W _ pewnej chwili
zwraca się do swej:
połowicy:

— Słuchaj Balbino,
jak znowu  będzie-
trochę więcej ludzi

na scenie,

obudzisz.

Młoda panienka z u
końezoną szkołą Prze
mysłowo - handlową
poszukuje pracy dc
dzieci jako bona lub
do szycia. Może R:
wyjazd. Łaskawe o
ferty prosi, kierowat
do,„Dz. W." dla „bo-
ny”"lub p-adr. Szka-
plemn 68 u gospo-

92darza domu.   

 

złałny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ.|

kucharka wykwalifiko- -

192"

y
maie--

matyki I fizyki, w eie--

pod adres podany Po--

to mnie-
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