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PRAGA (Pat). Dziś'o godz. 8 ra-

a0 przybył do Pragi minisier Eden,
Šord prywatnej pieczęci.

PRAGA (Pat). Lorda prywatnej
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nego bezpieczeństwa.
ite nadają specjalną wartość przepro-
|wadzonej w Pradze wymianie poglą-
dów. Moje wizyty w kilku stolicach,

Okoliczności

pieczęci Edena na' dworcu powitał| ciągnął Eden, nie miały innego celu
minister spraw zagranicznych Be- | jalk zabezpieczenia pokoju. Czasy,

mesz w towarzystwie wyższych|gdy narody usiłowały szukać popra-
urzędników czeskiego ministerstwa wy iswego dobrobytu przez wojnę,
spraw zagranicznych. |są dawno  przeżyte. Jesteśmy

Min, Eden udał się z posłem bry- | wszyscy zbyt ściśle ze sobą związa-,
tyjskim Addisonem do
(Wielkiej Brytanii. |we, Utrzymamy się wszyscy lub

O godz. 10 rozpoczęły się w gma- padniemy wszyscy razem — oto jest
chu ministerstwa spraw zagranicz”
nych rozmowy Edena z Beneszem.

PRAGA (Pat). Czeskosłowackie
biuro prasowe donosi: Ministrowie
Benesz i Eden odbyli dwugodzinną
rozmowę w' gmachu ministerstwa
spraw zagranicznych. Wydano na-
stępujący komunikat urzędowy: Mi-
nistrowie Benesz i Eden przeprowa-
dzili przyjazną i w serdecznym tonie
utrzymaną wymianę poglądów we
wszystkich kwestjach' poruszonych
w komunikacie londyńskim z 3, II.
Minister Benesz dziękował żywo mi-
nistrowi .Edenowi. ża podanie do
jego wiadomości rezuitatów' wizyt,
złożonych w. innych -stolicach, Poza-
tem minister Benesz przedstawił mi”
nistrowi Edenowi szczegółowe ex-
posć. polityki Czechosłowacji, - zmie-'
rzającej do utrzymania polkoju. Obaj
ministrowie. istwierdzili całkowitą
zgodność celów polityki ich rządów
w sprawie zabezpieczenia ogólnego
pokoju oraz szczere i niezmienne
przywiązanie do polityki Ligi Naro*

"dów. Po zakończeniu rozmów mini-
ster Benesz podejmował minisira
Edena śniadaniem w ścisłem gronie.
Na. śniadaniu obecny był również
prezes rady ministrów Malypeter.
O godz. 13,30 Eden w towarzystwie
sekretarza Hankeya odleciał do
Londyau.

PRAGA (Pat). Czeskkosłowackie
biuro prasowe donosi, że w czasie
śniadania, wydanego na cześć Edena,
minister Benesz, dając wyraz uczu*
ciom przyjaznym ludności Czecho-
słowacji dla narodu angielskiego,
podkreślił zadowolenie, odczuwane
w całym kraju w związku z wizytą
Edena, tem większe, iż wizyta ta
stanowi zakończenie wielkiej podró-
ży historycznej, świadczącej o pod-
fętej przez rząd angielski w momen-
cie szczególnie poważnej akcji na.
rzecz pokoju. Cele podróży ministra
Edena, mówił Benesz, zbiegają się z
życiowemi interesami  Czechosło-
wacji, która postanowiła sobie słu-
żyć połkojowej idei współpracy lu-
dów oraz Lidze Narodów. Mamy
świadomość, zakończył Benesz, że
służymy w ten sposób: tym: samym
celom co W. Bryltanja. W odpowie-
dzi na to minister Eden omówił
szczególną sytuację ministra spraw
zagranicznych. kraju, znajdującego
się w samym środku Europy, oraz
wierność wyłkazywaną przez mini-
stra Benesza wobec zasad kolektyw-

zasada paktu Ligi Narodów.

PARYŻ (Pat). Prasa w dalszym
ciągu komentuje wyniki konferencyj
warszawskich z Edenem. „Petit Pa-
rosien' twierdzi, że negatywne sta”
nowisko Polski wobec paktu wscho-
dniego wynika z ważniejszych przy-
czyn, Ich wyjašrienie było właśnie
przedmiotem rozmów warszawskich.
„Le Matin“ utrzymuje, że rząd pol-

zmierzającą dg udziału Polski w
pakcie wschodnim, „Le Temps" pi
sze, że stanowisko rządu polskiego
nie ulesło ważniejszym zmianom.

ski nie wystąpił z żadną sugestją,|

   
   

miea, z

Pradze.
PRAGA (Pat). Na temat rozmów

praskich ministra Edena panuje tu
przekonanie, że ze względu na sta-
nowisko Czechosłowacji wobec dzi-
siejszej sytuacji międzynarodowej
rozmowy te ograniczyły się jedynie
do ogólneśo przedstawienia przez
ministra Edena wyników jego do-
tychczasowej podróży. Opinja ta

'gę krótkość rozmowy Edena z Be-
| neszem,

 

Echo wizoty warszawskiej Edend.
BRUKSELA (Pat). Prasa belgij-

ska z wiellkiem zainteresowaniem
komentuje wizytę Edena w Warsza-
wie. „L'Independance Belge' pisze,
że minister Laval został zaproszony
przeż rząd polski do odwiedzenia
Warszawy w czalsie swej podróży do
Moskwy. Będzie on przyjęty tak-
samo jak Barthou i tak jak Barthou
wytłumaczone zostaną powody ra-
czej trudnej, niż dwuznacznej poli-
tyki polskiej. . Aby zdać sobie spra-
wę z sytuacji Polski, -wystarczy spojrzeć na mapę Europy. Widać

wydaje się zupełnie prawdopodobną
poselstwa | ni, aby to dzisiaj jeszcze było celo* zwłaszcza, śdy weźmie się pod wuwa-|
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Prezes PKO. w N. Yorku
| NOWY JORK.Pat. — Z powodu
|przyjazdu prezesa P.K.O. Grubera
i"NewtYork Times“ zamieszcza wy-
'wiad, w którym prezes Gruber pro-
ponuje wyjście z chaosu finansowe-
go przez zawarcie Locarna finanso-
wego i ekonomicznego, którego ce-
lem byłaby stabilizacja walut i znie-
sienie wzajemnych restrykcyj.
 

Z wystawy Oceanu
Spokojnego.
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Omawiajac. sprawę przyiazdu Lavala tam, jak olbrzymich granic kraj ten
do. Warszawy, dziennik stwierdza,|musi bronić. Dalej autor artykułu
że Polslka pozostała wierna sojuszo”|omawia pogłoski o istnieniu układu
wi z Francją, który jest podstawą tajnego między Polską i. Niemcami,
polityki polskiej. Pismo stwierdza,
że rząd warszawski nie sprzeciwia

się definitywnie układowi, zmierza-
jacemu do stabilizacii stosunków na
wschodzie Europy i odnosi się przy-
chylnie do zbiorowego uregulowa-
nią bezpieczeństwa w ramach Ligi
Narodów. Informacje "na temat
wniosków, jalkie Anglja zamierza
wyciąśnąć z wiadomości, które
Eden przywiezie z Warszawy, nale”
ży tralktować z rezerwą. Nie można
zbyt pośpiesznie twierdzić, że obec”!

,stwierdzając . ich  bezpodstawność.
'Polska zawarła traktat o nieagresji
'zarówno z Niemcami jak i ze.Związ-
kiem Sowieckim. Polska. stara 'się
traktaty te utrzymać.RAI
RAadaA Ė rewelacjalit
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Na wystawie Oceanu Spokojnego w San
Diego (Kaliiornja) i

wėzki dla zwiedzających, popychane przež
: „hiszpańskich caballeros“. :

 

 

zastosowano wygodne

ZBROJENIA AUSTRII.nie istnieją tylko dwa możliwe roz-,
wiązania: zawarcie paktu wscho-
dnieśo bez udziału Niemiec i Polski,
lub też ośólny układ bezpieczeństwa
europejskieśo, w którym W. Bry-
tania, podobnie jak i wielkie mocar-
stwa. mrzyjęłaby pewną odpowie*
dzialność.

RZYM. (Pat). „Messagero'” w ko”
respondencji z Warszawy, komentu”
jąc komunikat, ogłoszony po war-
szawiskiej wizycie Edena, wyraża
opinję, że rozmowy zadowoliły obie
strony, ponieważ doprowadziły do
wyjaśnienia wątpliwości. Polska, jak

wielokrotnie fuż ujawnionym, krtóre
słoszą, że Polska nie przystąpi do
kombinacji,  któraby | zmnieiszata
wartość systemu dwustronnego bez-
pieczeństwa; zdobyteóo przez Pol-
skę własnemi siłami. Polska pragnie
dałej prowadzić polityke równowagi
niewymierzoną przeciwko żadnemu
z państw. °

 
 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa środę po południu odbyło się posie-
ną którem °donosi z Wiednia: Rada ministrów: dzenie rady- mińistrów,

postanowiła, że Austrja niezwłocz- zajmowano się sprawą rozbudowy.
nie uczyni kroki przygotowawcze, austrjackich sił zbrojnych. Rada mi-

by przedstawić zainteresowanym
mocarstwom żądania dotyczące rów
mości praw w dziedzinie wojskowej.

Koła miarodajne zaznaczają, że
narazie chodzi przedewszystkiem o
przygotowawcze zbadanie sprawy
na drodze dyplomatycznej. Z naci-
slkiem podkreślają, że posunięcie
Niemiec nie wywarło wpływu na

dawniej. ' :
|. -WIEDEŃ. (Pat), Wiedeńskie biu-
ro korespondencyjne donosi, że w

RYGA. (Pat). Według doniesień
z Kowna, litewskie pismo dla mło”
dzieży „Salteneris'* wysłały ostatnio
do jednej z firm cynkograficznych w
Berlinie zamówienie na klisze ilu-

nistrów dała jednomyślnie wyraz
zapatrywaniu, że osiągnięcie pełne-
go równouprawnienia pozostaje dla
Aulstrfi nadal samo przez się zrozu*
miałą podstawą jej polityki,

. „Konieczne kroki w tym celu zo-
stały już podjęte,

LONDYN. (Pat), Agencja Reute-
ra, donosząc z Wiednia o uchwałach

: 4 е JaX decyzję Austrji, która powtarza swe 'austirjackiej rady ministrów, oświad-
zapewnia, pozostała wierna zasadom żądania w poprzedniej formie cojcza, na podstawie wiadomości z kół

|dobrze poinformowanych, że Austrja
myśli narazie o powiększeniu swoich
sił zbrojnych z 30 tys. do 60,

"NASTROJE ANTYLITEWSKIE W NIEMCZECH.
szkkałych w granicach Litwy.

‚ - "Prasa litewska wie doskonale
zarówno o tem, że kraj kłajpedzki
pod względem gospodarczym, histo-

stracyjie. W odpowiedzi nadeszło nawskroś niemiecki, jakį o tem, že
|pisma, w którem firma niemiecka Litwa krajtenzagarnęła.i Ian" K | ! и

| DNIA [6-go'KWIETNIA w SOBOTĘ oświadcza m. in.: „Byłibyśmy złymi; Żaden szanujący się Niemiec nie
| wa ` - m в Niemcami, gdybyśmy podtrzymywali może podać ręki Litwinowi. Gdybyś-

/ ' Ba stosunki z przedstawicielami prasy my się zgodzili na wysyłanie klisz
n : ' itewslkiej, wśród której nie znalazło dla pisma litewskiego, bylibyśmy

` się ani jedno pismo, któreby potępi- niepoczytalni“. Pismo kończy. się
| ło teror i t - okrzykiem:„Niech żyją Niemcyi

pod Patronatem Pań Miłosierdzia. wdowi ao eis S L a ję,
ay do naszych braci i sióstr zamie- niemiecka Kłaj
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Daytirsone wyniki
podróży min. Edena.
Doświadczenie z wyjazdem lor-

da kanclerza prywatnej pieczęci kró

la Anglji, min. Edena, dowodzi, że

mimo współczesnych środków komu”

nikacyjnych, telefonu, radja i t. p.

mimo _ posiadania przedstawicieli:

poszczególnych państw w stolicach

innych krajów, * największe wyniki

daje osobiste zetknięcie się mężów

stanu i wymiana poglądów na naj-

ważniejsze zagadnienia polityczne.

Podróż min. Edena w założenia

swojem jest ściśle informacyjna i ma

być „przygotowaniem do decydujące-
go spotkania ministów spraw zagra”

nicznych Anglji, Framcji i Włoch w

Stresie, w połowie przyszłego: tygod

nia. Mimo, że podróż min. Edena nie

jest jeszcze całkowicie ukończona

(min. Eden bawi obecnie w Pradze)

jest już rzeczą widoczną, żewyjazd

dyplomaty angielskiego jest owocny

i że rozmowy przeprowadzone w

Berlinie, Moskwie i Wanszawie rzu-

cą wiele światła na obecny, układ

sił w Europie.

Centrałnem zagadnieniem: obrad

w Stresie będzie zapewne t. zw. paki

wschodni, zaprojektowamy i gorąco

popierany przez dyplomację francu-

dką. Palkt ten nie doszedł dotychczas

do skutku, zpowodu zdecydowane-

go oporu Niemiec i niecałkowicie

wyjaśnionego stanowiska Polski. Wi-

zyta min. Edena w Berlinie i War”|

szawie miała między innemi na celu

zbadanie, czy oporu Niemiec nieda |

się przełamać, oraz na czem polegają
zastrzeżenia Polski.

Aczkolwiek mia, Eden w wysu-

rzeniach swoich jest bardzo powścią

śliwy i dyskretny, jednak dzięki te-

mu, że dyplomacie angielskiemu Фо-

warzyszą dziennikarze, którzy stale

informują swoje dzieaniki londyń-

skie, wiele interesujących wiado-

mości rozeszło się po świecie za po-

średnictwem prasy angielskiej.

Tą drośą doszły do Polski od-

głosy rozmów, toczonych przez Mr.

Edena w Warszawie. Z artykułów,

zamieszczonych w „Daily Herald",

„Manchester Guardian“, „Times“ i

„Daily Telegraph“, przetelegrafowa

nych do Polski przez Pol. Ag. Tele-

graficzną, wynika, że istota zastrze-

żeń polskich przeciw  paktowi

wschodniemu polega na następują-

cem:
Polska z natury swego położenia

geograficznego obatvia się, že wszel

kie starcie miedzy Niemcaimi а Ко-

sją, nietylko musiatoby wciągnąč Ww

wir walki Polskę, ale uczynitoby

także Polskę terenem tego starcia.

Pogląd ten zresztą dawno jużbył

wypowiadany przez geograłów pol- 
skich (Nałkowski) i niemieckich,

przyczem ci ostatni wyraźnie nazy-

wają Polskę „Deutsch - russiches

kriegsschauplatz“. Ponieważ pakt

wischodni (bez udziału Niemiec, a sa

to się zanosi) byłby równoznaczny z

okrążaniem naszego zachodniego są*

siada i prędzej czy później doprowa-

dziłby do wojny, która toczyłaby się

na ziemiach polskich, przeto wzięcie

udziału przez Polskę w takim pakcie

byłoby sprzeczne najwyraźniej z in-

teresem Polski.  lnteresem Polski

jest utrzymywanie poprawnych sto-

sunków zarówno z Rosją jak. z Niem-

camii i dlatego Polska nie chce być

wciągnięta do żadnej kombinacji ani

przeciw Niemicom, ani przeciw So-

wietom, lecz chce utrzymać równo-

wagę między niemi.

Wobec powyžszego „Times“ u-

DZIENNIK WILENSK:i "Piątek, 5 kwietnia. Za

'_ Przed konierencją w Stresie.
LONDYN. (Pat). Prasa angielska

podkreśla, że dopiero obrady w,

Stresie wykażą, czy wogóle isinieją

możliwości uzgodnienia pomiędzy,

mocarstwami systemu zbiorowego

bezpieczeństwa i jaka forma tego!
systemu byłaby możliwa do zasto”)
sowania. |

Dzienniki zresztą nie są zgodne;

co do tego <zy Macdonald pojedzie|

do Stresy czy też nie. Niektóre pi-|
sma zapewniają, że premjer zamie-|

rza udać się: do Genewy, zwłaszcza|

o ilelby pojechał tam premier Flan'|
din. Inni twierdzą, że Macdonald po-

jedzie na nadzwyczajną sesję Rady
Ligi i w związku z tem wyolbrzy-
miają znaczenie posiedzenia g$enew"
skiego, pominie'szając równocześnie
znączenie konferencji mw Stresie i
ograniczając ją jedynie do konferen-
cji informacyjnej. Możliwem jest, že
pewne wyjaśnienie nastąpi po dzi-
siejszem posiedzeniu gabinetu, na
którem Eden złoży sprawozdanie ze
swej podróży do Moskwy i Warsza-
wy, oraz na którem zapadną uchwa”
ły odnośnie Stresy i Rady Ligi W
każdy mrazie min, Simon i Eden wy"
jadą do Stresy we wtorek.

 

 

ATOL DRA

Zamek Borromeo na wyspie Koła Bella na Lago Maggiore, gdzie odbędzie się konie-

   

Gorączk

rencja polityk ów europejskich.

  
„

zbroleń.
Co mówią cyfry?

Niemiecki instytut badania kon-

junktur gospodarczych ogłosił  cie-

kawą publikację, poświęconą zagad-

nieniam międzynarodowego przeimy-

słu i hamdłu bronią. Obszerna ta pu:

blikacja rzuca światło na olbrzymi

rozwój międzynarodowego przemy”

słu zbrojeń, a cyfry statystyczne ilu-

strują rentowność handlu bronią.

Na wstępie publikacji instytut

stwierdza, że mimo braku konjuniktu

ry we wszystkich prawie dziedzi-

nach gospodarstwa światoweśo, w

przemyśle i handlu bronią w ostat-

nich latach zaobserwować się daje

wielki ruch.
Jakkolwiek ścisłe uchwycenie w

cyfrach statystycznych natrafia na

trudności, ty jednak obliczenia in“

stytutu dają przynaśmniej ogólne po-

jęcie o stopniu rozbudowy przemy-

słu i handlu bronia.
Wedłuś tych obliczeń, handel

BREE LI RETARKIA

waża projekt paktu wschodniego za

całkowiicie pogrzebany i rzecz zna-

mienna wcale z tego powodu nie roz-

pacza. Zdaje się, że spokój prasy an

gielskiej wypływa stąd, że podróż

min. Edena wykazała, iż — wbrew

pogłogkom krążącym (na zachodzie

— żaden aljans wojskowy między

Polską, a Niemcami nie istnieje. Te:

go zaś na zachodzie najwięcej się 0-

bawiano.
Wszystko, co powyżej napisaliś-

my, zawiera się 'w doniesieniach pra

sy angielskiej. Zdaje się, że tym ra-

zem  opinja publiczna świata jest

właściwie o stanowisku Polski po-

światowy (bronią, amunicją i sprzę
tem zbrojeniowym zwiększył się w
ciągu ub. r. o 12 proc. Eksport naj:
ważniejszych państw — en-
tów materjału uzbrojeniowego, o ile
można $9 wogóle uchwycić — zwięk
szył się z 224 milj. w r. 1933 do prze
szło 251 miljonów marek w roku

‚ 1934. Wzrost ten nabiera swoistej
wymowy, o ile porównać go z obro-
tami handlu światowego. Trudności
dewizowe, restrykcje, zarządzenia
kontyngentowe i zwyżki ceł pocią-
gnęły za sobą redukcje obrotów han
dlu światoweśo w r. ub. o 4 proc.
W. przeciwieństwie do tych wiszyst-
kich trudności zapotrzebowanie na

sprzęt wojenmy było tak silne, że po”

mimo międzynarodowych murów i
przeszkód zwiększyło się ilościowo
6 20 proc.
W eksporcie poszczególnych

państw zaobserwować się dają pew-

ine różnice. Włochy, Belgja, Szwecja
i Czechosłowacja zwiększyły w
pierwszym rzędzie elksport wyprodu
kowanej przez nie broni ręcznej i a-
mumicji. Wielka Brytanja, Francja i
Stany Zjednoczone zredukowały w
r. ub, w porównaniu do r. 1933 eks-

port swój tych rodzajów broni i a”
municji. Zwiększyły one natomiast
elbsport swej broni nowoczesnej, a
w pierwszym rzędzie (samolotów i
uzbrojenia powietrznego. Eksport
samolotów, motorów lotniczych, spa

dochronów i części aeroplanowych
ze Stanów Zjednoczonych zwiększył
się w r. ub. o 100 proc. Jeszcze
"przed kilku laty eksport samolotów
i motorów nie dochodził do 20 proc.
całego wywozu przemysłu: zbrojenio
wego. W. r. ub. udział broni powietrz

informowana. W ten sposób uzyska- nej w tym eksporcie przełkiracza 30

ła wiadomości również opinja

ska.
Ze swej strony możemy tylko wy,

razić żal, że o tak ważnych tspra-

pol- |
|proc. Nietylko wartość tego eklspor-
|tu wzrasta, ale i siła, oraz  zasięś
| działania sprzętu wojennego.

Ale i te porównania w niedosta-.
tecznej imierze ilustrują rozmiar zbro

wach dowiadujemy się dopiero okrę- jeń światowych.
žną droga przez Londyn, gdy istnieją|

o wiele bliższe i bardziej bezpośred- |
nie sposoby zetknięcia się kierowni”|

ków naszej polityki zagranicznej z.

opinią kraju.

ADA ŽAS]

„W. ostatnich bowiem latach cały
szereć państw zwiekszył swe daże-
nia do autarchji w dziedzinie zbrojeń
i rozbudował w Fzybkiem tempie
własne przemysły. W” obrotach han-
dlu światowego zjawiska te z całe-

LONDYN (Pat). Wedle wiado-
mości półurzędowej, premjer Mac

Donald postanowił udać się do Stre-
sy i Genewy tylko w tym wypadku,
jeżeli w związku z dalszym rozwo”

jem sytuacji będzie to uważał za

korzystne,
PARYŻ (Pat). Jak podaje „Le

Petit Parikien“, kancelarje dyploma-

tyczne Paryża, Londynu i Rzymu

czynią obecnie przygotowania do

konferencji w Stresie, która może

stać się decydującym momentem
zwrotnymm w polityce państw tro-

szczących się o umocnienie pokoju.

Zdaniem dziennika, zainteresowanie

stolic europejskich idzie coraz bar-

dziej w kierunku zeuropeizowania

wzajemnej pomocy. W. Stresie a

później w Genewie będzie chodziło -

‚ о stworzenie mocniejszego systemu

' zlbioroweśo
"mach paktu

bezpieczeństwa w ra-

dostarcza tego rodzaju możliwości

a pozostate jedynie kwestja ich wy”

zyskania w bardziej ograniczonym

zakresie, a mianowicie w zastosowa*

niu tylko do Europy. Debaty więc

będa miały charakter konstrulkcyfny

i nacechowane będa duchem reafiz-

mu. Era akademickich lub senty-

mentafnych uchwał powinna być za”

'kończona. Pafistwa wierne ideałowi

pokoju domagają się dziś stworzenia

| zbioroweśo którybymechanizmu,

| mósł szybko działać, hamuiąc i ka-
|rzac natwchłmiast 'wiszelkie próby

napaści lub maruszenia traktatów.

„Paris-Soir" podkreśla, że od kilku

dai prowadzona jest ożywiona wy-

miana poślądów miedzy Paryżem a

Londynem. Przed kilkoma dniami

Quai d' Orsay otrzymał» odpis roz-

mów ministrów brvtyiskich z Hitler

rem. Anelia mrasnie jeszcze w dal-

szym cia6u odórywać rolępośredni-

ka, podczas 6dy Włochy domasają

sie zdecydowaneóo działania w pew-

nych nlraślonuch wypadkach.
PARY?. (Pat). Agencia Havasa

danosi z Londynu. że zdaniem kół

dobrze moinformowanych Ansa nie

moweźśmie żadnych zobowiazań w

Erropie wschodnief. udzielafsc fed-

nak nadał cnkkowiteóo moralnego

moparcia, wiszeflkim usiłowaniomi zor”

ganirowania zbioroweśo bezpieczeń-

stwa.

бо szeregu: względów są naogół u-

chwytne tylko częściowo. Rozkwit

tego przemysłu jest w rzeczywistoś-

ci znacznie poważniejszy, aniżeli to

znajduje swój wyraz w cyfrach han-
dlu bronią.

Już w r. ub, wszystkie kraje świa

ta wydały na zbrojenia o blisko 35

proć. więcej, aniżeli w ostainim ro

ku konjunktury, t. j. 1929. W. ciągu

b. r. wydatki te wzrosną o 30 miljar-

dów marek, t. j. będą o 50 proc. wyż

sze, aniżeli w r. 1929, przekraczając

niemal dwukrofnnie poziom z r. 1913.

30 mikardów marek stanowi więcej,

aniżeli wynosi roczna wartość całej
produkcji niemieckiej, <czy brytyj

skiej, więcej aniżeli cały import Eu-
ropy w zalkresie surowców, półfafbry

katów i gotowych wyrobów i dwa

razy więcej aniżeli wartość zapa”

sów złota Stanów Zjednoczonych.
Przytem uwzględnić należy fakt,

że ceny sprzętu wojennego są niższe,

aniżeli np. w r. 1928, Przeciętnie spa

dek cen tych artykułów w ostatnich
5 latach wynosi około 16 proc.

Bez zbytniej przesady można po”
wiedzieć, że cały świat w r. b. wy”
da trzy razy tyle w zakresie kapita-
łów i pracy na zbrojenia aniżeli w
rzededniu wojny światowej. Te ol-
brzymie wartości wystarczyłyby cał
kowicie na pokrycie zapotrzebowa-
nia państw uprzemysłowionych w za
kresie surowców i środków spożyw-
czych.

Publikacja ta nie zawiera żad-
nych danych, dotyczących samych
Niemiec. Wydana została niewątpli-
wie po to, alby usprawiedliwić ko”
nieczność zbrojeń niemieckich. Więc
jest może trochę przesadna. Ale fest
zbyt skromna w obliczeniach, gdyby
się dodało Niemcy, których zbroje-
nia są olbrzymie, |

Lisi Narodów. Sam pakt

0 ZWOJE” AEE a Aaa
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Wybory jednomandatowe.

„Gazeta Wlarszawska” omawia
przygotowania kierowniczych sfer

sanacyjnych do przyszłej akcji wy-

bonczej:
Rozmaici specjaliści sanacyjni  głowią

się obecnie nad projektami nowej ordyna-

cji wyborczej „Większość tych projektów

ma za punkt wyjścia dążenie do osłabienia,

lub nawet zupełnego wyeliminowania wpły

wu stromnictw politycznych na przyszłe wy

bory. Do tych pobożnych życzeń, które ze

stanowiska ideowego omówimy jeszcze w

toku dalszej dyskusji na ten temat, odno-

simy się — oile chodzi o nasz obóz — z

całym spokojem. Można przy pomocy ta-

kich czy innych przepisów wyborczych zli-

kwidować drobne grupy polityczne, zaw-

dzięczające swój byt tytko kombinacjom

parlamentarnym, ale na nic nie zdadzą się

te sztuczki w stosunku do obozu o skry-

stalimowanej ideologji, wywodzącej się z

ducha i tradycji narodu. Historja politycz-

na dostarcza aż nadto dowodów  bezna-

dziejstości tego rodzaju wysiłków likwida-

cyjnych, że wymienimy choćby aktualny

przykład narodowej opozycji chorwackiej,

formalnie zlikwidowanej przed kilku laty

przez sanację jugosłowiańską.

Podobno lansowany jest obecnie
w kołach sanacyjnych projekt wpro-
wadzenia okręgów  jednomamdato*
wych.

Okręgi jednomandatowe w całem pań-.
stwie byłyby dla nas niekorzystne ze wzglę

du na polskie mniejszościwwojewództwach

wschodnich. Że narazie może nie życzą so-

bie takiego systemu także i Rusini, to się

tłumaczy ich obawą przed „cudami* wybor

czemi i maciskiem administracji. Chodzą

słuchy, że ukraińcy w związku z wstrzy-

maniem się od głosowania nad konstytucją,

otrzymałi jakieś zapewnienia mandatowe,

niewiadomo jednak, w ramach jakiego sy-

stemu.

Przeciwko jednomandatowym okręgom

przemawiają u nas także inne względy.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że jest to sy-

stem ultraparlamentarno - liberalny. Teore

tycznie wyraża się w nim wola wyborców

w sposób najdoskonalszy, bez żadnego po-

średnictwa, bez narzucania kandydatów z

jakiejkotwiek „góry”. W. praktyce atoli i

przy tym systemie, kierują wyborami także

stronnictwa, ale muszą one liczyć się wię-

cej z gustem wyborców, ozęsto

bardzo lokalny, a nawet osobisty charak-

ter. Znający stosunki w byłej Austrji, pa-

miętają dobrze, że pierwsze powszechne

wybory jednomandatowe dały znaczny kom

tygent posłów o dość miskim poziomie u-

mysłowym. W związku z tem, pozostaje nie

zaprzeczony fakt, że system jednomandato-

mającym -

 

| W Gdańsku wybory

 
*W niedzielę dn. 7 kwietnia odbędą się w Gdańsku wybory. Na zdjęciu ogólny widok

mia sta.
wy sprzyja bardziej, niż każdy inny, ko-

BST TIT RZEPOZEW AKELOTETORGArupcji wyborczej.

Z punktu widzienia politycznej organi-

zacji społeczeństwa, system ten daje w wy
niku rozproszkowanie i przewagę <ciasnych

interesów lokalnych, gospodarczych i kla-

sowych.

 

Znowu burzliwe posiedzenie rady miejskiej
w Łodzi. i -

Wtorkowe  posiedzenie Rady

miejlskiej zagaił komisarz Woje

wódzki w obecności 67 radnych.

Oświadczył on, że ponieważ budżet

miasta nie został uchwalony w ter--

minie, zarząd miejski będzie się mu”,

siał opierać na prowizorjum budże”|

toweim. Następnie ogłosił decyzję w;
sprawie uchwały Rady miejskiej co

do zmiany statutu nagrody  litera-|
ckiej m. Łodzi, w którym, jak wia”

domo, narodowcy przeprowadzili
poprawkę, że nagrodę tę może otrzy

mać tylko Polak wyznania chrze-
ścijańsikiego. Otóż kom. Wojewódz-

ki oświadczył, że uchwała ta koli-

duje z Konstytucją i dlatego musi

wstrzymać jej wykonanie aż do cza-
su, gdy sprawa ta zostanie rozstrzy”
gnięta 2/3 głosów radnych.

Decyzja ta spotkała się z hucz-
nemi oklaskami BB. i żydów, z pro-

testami zaś narodowców, którzy wo”

łali: „Dzielnie pan bronisz żydów!”

Poczem kom. Wojewódzki udzie-
ił radnemu niemieckiemu Kahlerto'

wi admonicji za opuszczenie sali w
trakcie posiedzenia, Na to radny
Podgórski zwrócił uwagę p. Woje-
wódzkiemu na nieformalny, sposób
traktowania tej kwestji, przyczem

oświadczył, że radca  Trawkowski

groził radnemu Kahlertowi za to, że

głosuje razem z narodowcami pol-

2 wskazując, że obradom przy”
ują się urzędnicy skarbowi, któ

rzy mogą go zniszczyć materjalnie.

Radny Kahlert zabrał głos i po-
twierdziłsłowa radnego Podgórskie"
$o. Następnie rozpoczęła się debata
nad budżetem miasta. Obcięto sze-
reg subwencyj dla onganizacyj ży”
dowskich. Jednak przy pozycji, od-
uoszącej się do żydowskiego Pogo-'

towia, cała opozycja, a więc żydzi,

sanacja, socjaliści, Ch. D. radny nie-,
miecki Kahlert i komisarz Woje-;
wódziki połączyli się celem utrzy-|
mania subwencji. Przeciwko głoso-
wał tylko Klub Narodowy. Głosami
połączonej opozycji subwencję wsu-;
mie 2.500 zł. utrzymano.

Radni żydowscy, którzy przy tej
okazji zabierali głos, ili sį
prowokująco o narodowcach  pol-!
skich. Wybuchia wrzawa wśród rad-,
nych polskich i publiczności. Dwaj

 

wyrazili się|

radni żydowscy rzucili krzesłami w gotowaniach wśród ugrupowań ży-, żydowskich partyj i ugrupowań, aby wy-

za co dowskich do nowych wyborów sej- | tworzyły jednolity front i szły zblokowanestronę radnych narodowców,
otrzymali należytą odprawę. zwi

Komisarz Wojewódzki skorzy-
stał z tego, aby zamiknąć posiedze-
nie o godz. 11 m. 15. !

Widoczną jest taktyka żydów,
którzy dążą do przewlekania obrad,
z czego korzysta skwapliwie komi-
sarz Wojewódzki, który nie chce
realizować budżetu w postaci, u”
chwalonej przez narodowców.

|. (O SIĘ DZIEJE
IW Gdańsku odbył się wielki po*

chód ludności polskiej, w którym,

(wzięło udział 12.000 osób. Następnie:

w sali Targów odbył się wiecprzed:|

wyborczy polski. Dobrze się stalo,

że ludność polska śmiało zamanile-|

|stowała swoje uczucianarodowe, w,

|okresie, gdy Niemcy wGdańsku

|aprowadzaja, do agitacji:ministrów |

|Rzeszy ,zamykają dzienniki polskie;

w Gdańsku itd. н

Nie wiemy. natomiast, co sądzić

o szczegółach podanych przez.

| „Deutsches Nachrichten - Biiro', na

itelmat rozmowy prezydenta Senatu

Premjer pruskiw Gdańsku. a
GDANSK. Pat. Dzis przybył do

Gdzńska premjer pruski Goering.
W Dworze Artusa odbyło się powi-

PROTOKUŁY MĘDRCÓW SJONU.
Dalszy ciąg procesu w Bernie.

BERNO (szwajcarskie) (Pat).

29 b. m. rozpocznie się w Bernie

druga część przerwanego w końcu

ub. roku procesu w sprawie preto-

kułów mędrców Sjonu.

Interwencja żydows
„Gazeta Polska'* wystąpiła: kilka

dni temu z artylkułem, domagającym
się zniesienia uboju rytualnego dla
ludności nieżydowskiej, Nie wycho”
dząc oczywiście z założeń antysemic
kich, dowodzi „Gaz. Polska” zupeł-
nie objektywnie, iż 1) ubój rytualny

 

jest wysoce niehumanitarny i zwie- go
rzęta, w ten sposób zabijane, ogrom
nie się męczą, 2) skoro jednak reli-
gja mie pozwala żydom na inne bicie
budła, irseba im zostawić możność
dokcywania na swoje potrzeby u-
boju rytualnego; 3) niema natomiast .
dobrej racji, by mniejszość żydowska
narzucała ogromnej większości pol-
skiej ów barbarzyński sposób zabija”
nia zwierząjt.

Artykuł „Gazety Polskiej” wywo
łał wśród żydów burzę i gwałtowne
napaści w prasie. Jak donosi ,„Unzer

ress“, „z różnych stron alarmo-
wano ortodoksyjnych posłów sejmo-
wych i żądano
wobec tego faktu“.

Zostało zwołane w dn. 29 marca
specjalne posiedzenie posłów z u-
działem rabinów.

SOLIDARNOŚĆ„PRZYMUSOWA.

tanie Goeringa przez władzeGdań- | utwierdzać się

skie z prezydentem senatu Greise-|Wysoki

rem na czele.

į
i
i

.. Według przypuszczeń proces po”:
trwa 7 dni. Dalsi świadkowie, o ile
nie zajdzie specjalna potrzeba, prze-|
| słuchiwani nie będą. į

l

kich posłów w B. B.
„Przebieg posiedzienia był burz-

liwy...' „..jest niedopuszczalne, by
tak występował organ rządowy..."

Zostało zdecydowane wysłanie
delegacji do ministra oświaty.

„Delegacja ta ma położyć nacisk
na humanitarność uboju żydowskie-

„W końcu memorjału delegacji
jest żądanie, by ministerstwo wywar
ło nacisk na „Gazetę Polską”, aby
odwołała ona w odpowiedni sposób
swoją napaść na ubój rytualny”.

Jak widzimy, żydom nie brak tu-
petu. i

„Jest niedopuszczalne”... „żąda-|

 

„dalej,

W GDAŃSKU.
gdańskiego z wysokim komisarzem

Ligi Narodów, Lesterem. Według

tych  informacyj rozmowa miała
przebieg następujący:

Prez. Greiser zapytał Wysokie-
6о Komisarza ,czy ma jakąś specjal

ną skargę co do przebiegu gdańskiej

akicji wyborczej.
Wysoki Komisarz miał na to py-

tamie odpówiedzieć, że wie ma skarś,
lecz tylko mimochodem chciałby

wspomnieć o kilku skargach gdań-
skich partyj opozycyjnych.

Prez. Greiser miał powiedzieć,
że z powodu ciągłych starań partyj.

opozycyjnych wylkorzystywania Wy-
sokiego Komisarza dla swych celów,
wśród gdańskiej łudności zaczyna

przekonanie, że
Komisarz swój urząd

bierze za urząd gubernatora,
z czego mogłoby powstać porówna
nie z p. Knoxeim. P. Greiser ciągnął

że jeśli daje się wyraz tej
obawie, to nie czyni tego, by atako-
wać urząd Wysokiego Komisarza,
lecz jedynie, ponieważ wważa za
swój obowiązek przestrzec Wyso-
kiego Komisarza Lestera przed tem
niebezpieczeństwem. (!)

Na odpowiednie pytanie miai p.
Greiser następnie podkreślić, że nie
uważa za swoje zadanie czymić ja-
kichkolwiek zarzutów i że ma jedy'
nie obowiązek informować go o 1a-
strojach, panujących wśród ludności.

Wysoki Komisarz miał na to po-
wiedzieć, że rozumie intencje prezy”.
denta Greisera i że w stosunku do
przedstawicieli partyj opozycyjnych,
nie uczynił żadnych uwag, których-
by nie mógł powtórzyć przed prezy-
dentem senatu.

Robi to zupełnie wrażenie, jakby
„wysoki komisarz składał raport
Greiserowi i usprawiedliwiał się

przed mim, słuchając poleceń. Aibo
niemieckie biuro informacyjne... jest
nieścisłe, albo pan Lester nie ceni
godności swego urzędu, {
W Gdańsku zdarzył się jeszcze

zajęcia stanowiska

my, by ministerstwo wywarło na” taki incydent: Kierownik biura pra-
cisk!..." No, no!... Zobaczymy, co da- sowego a zwirócił siędo mak

lej... : skiego przedstawiciela PAT-a z żą-
| Tymczasem „Der Moment“ też daniem, by ten zjawił się w jego biu-

nie przebiera w wyrażeniach i pi' rze, celem omówienia pewnej spra-
sze o „niesłychanem” i „dzikiem wy wy prasowej, na co gdański przed“
stąpieniu „Gazety Polskiej' oraz stawiciel PAT-a odpowiedział, že
twierdzi, że ze wszystkich syste- chętnie stoi do jego dyspozycji w
mów bicia bydła ubój rytualny jest swojem biurze. ь
najbardziej  humanitarny“'(I). Jeżeliby to było zgodne z praw-Poza-

: Н zł
tem żąda energicznej interwencji ze dą, to świadczyłoby o tem, że

jgdański przedstawiciel prasy ma ostrony żydowskich posłów z BB.
;|wiele więcej poczucia godności wła-
,snej i narodowej, niż... inni.

„Moment“ (Nr. 75) donosi o przy” że klub BB. ma zwrócić się dowszystkich | Akcja antyżydowska

mowych, które mają jakoby odbyć
się w lipcu r.b. Klub BB. jużnara- |
dza się z żydami:

„Dowiadujemy się z pewnych źródeł,

GDAŃSK. (Pat). Komisarz gene-
rałny R. P. w Gdańsku interwenjo-

(do wyborów. Dla tego bloku będą wytwo- wał wczoraj ponownie w senacie w
rzone okręgi wyborcze, w których żydzi sprawie szerzącej się w dalszym cią-
> mogli przeprowadzić swojemanda- | gu na tereme Wolnego Miasta akcji
i ty”, antyż żej.
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Zmalrły nieoczekiwanie w dn. 3
kwietnia ś. p. gen. dywizji Daniel Ko-
marzewski urodził się w dniu 21
sierpnia 1871 r. w Petersburgu, wy”
kształcenie średnie otrzymał w Kor
pusie Kadetów, poczem przez sze-
reg lat istudjował prawo na Uniwer”|
sytecie Petersburskim i ukończył,
studja wyższe z dyplomem w peter-
sburskim Instytucie  Archeologicz-
nym. Zkolei rzeczy obiera karjerę
wojskową. Jako absolwent Wyższej
Szkoły Wojskowej (Pawłowskiej) w
Petersburgu, mianowany zostaje w
1890 r. podporucznikiem i w latach
1904 — 1905 bierze udział w wojnie
rosyjsko - japońskiej w stopniu ka-|
pitana. Po wojnie, w 1907 r. wycho
dzi do rezerwy w stopniu pułlkowni-
ka i przez szereg lat z zapałem go-
spodaruje na umiłowanym  zagonie

i

S | DZIENNIK MILENSKI

S. p. gen. dyw. Daniel Konarzewski

ski mianowany dowódcą Okręgu Ge-|

 ojczystym, w Wileńszczyźnie, Wiel-
ka wojna światowa odrywa go od
tych zajęć i od rozpoczętej pracy
społecznej. Powołany na skutek mo”
bilizacji do szeregów artmji, ś. p. gen.
Konarzewiski bierze udział w wal-
kach na froncie, jako dowódca jed-
nego z pułków piechoty i potem do-
wódca brygady.

Rok 1917, rak rewolucji  rosyj-
skiej, powołuje generała Konarzew-
skiego do służby w wojsku polskiem,
tworzącem się na terenie imperjum
rosyjskiego. Gen. Konarzewski bie-
rze najczymniejszy udział w pracach
organizacyjnych, poczem dowodzi
Legją Rycerską i brygadą strzelców
b. I Korpusu W. P. na Wschodzie i,
biorąc udział w walkach z ibolszewi-
kami pod Toszczycą, jest kontuzjo-
wany. Jeszcze przed rozbrojeniem I
Korpusu w 1918 r. powraca do kra-

| do ojczyzny,

1Es ia

ECHA DEWALUACJI FRANKA BELGIJSKIEGO.
Z dniem 30 lipca 1919 r. gen.Ko- |

narzewski rozkazem Naczelnego Wo:
dza przerzucony jest na czele swej|
бгиру na front Mtewskobiałoruski i|
bierze wybitny udział w zwycięsikiej|
ofenzywie na Mińsk i Bobrujsk, po-|
czeim walczy pod Połockiem. j

Na czele swej świetnej dywizji,|
generał Konarzewski bierze udział|
we wszystkich operacjach wojny|
1920 r. i wyróżnia się szczególniewi
ciężkich walkach odwrotowych, a
potemw zwycięskiej ofenzywie sierp |
niowej. |

Po wojnie jest generał Konarzew|

 

neralnego Białystok, a z tego poste-|
runku na pewien czas powołany zo-;
staje na stanowisko dowódcy wojsk;
Litwy Środkowej i grupy operacyj'|
nej Bieniakonie. Z chwilą ostatecz-|
nego przyłączenia Litwy Środkowej |

j generał Konarzewski|
powiraca do swego dawnego stanowi-
ska dowódcy O. K. III skąd przecho”
dzi, jako dowódca O. K. I, do War*:
szawy.

Mianowany generałem dywizji
jest ś. p. gen. Daniel Konarzewski
kolejno iszefem administracji armii i| zd

I saintec spraw sGRkóych | WARSZAWA (Pat). Dewaluacja |potrafił on oprzeć się jeszcze silniej-

w końcu inspektorem armji. | ranka belgijskiego wpłynęła na | szemu spadkowi spekulacyjnemu.
Ś. p. generał dywizji Daniel Ko- wzmożenie propagandy dewaluacyj| *BRUKSELA (Pat). Poważne oba-

narzewiski, inspektor armji, odchodzi T€] w Holandji, ©оzkolei wywołuje wy wywołały w Belgji nadchodzące '

od nas nieoczekiwanie i nagle. ucieczkę kapitałów. Ucieczka tych |z Francji i Holaodji wiadomości o

Cześć Jego pamięci! kapitałów może spowodować pewneodgłosach, jakie tam wywołała de-
trudności. Wiszystiko to znajduje od- waluacja franka belgijskiego. Ro-

® bicie та giełdach, gdzieod kilku dni zeszły się w Brukseli pogłoski, że

WARSZAWA (Pat). W, piątek trwa zniżka florena holenderskiego. Francja ma zastosować do eksportu

 

—

„Już się dalej z wami nie bawię“ krzyknąl maly Belgijczyk, opu-

szczając swych dotychczasowych towarzyszy z „bloku złotego”:

Holendra, Francuza, Polaka i Szwajcara.

У
ч

 
 po nabożeństwie żałobnem w koście- ‹ cła

zycja techniczna florena holender- O podobnych projektach donoszą
skiego jest mocna i że swego czasurównjeż z Holandi.

PROCESY POWSTAŃCÓW GRECKICH.

le garnizonowym nastąpi wyprowa-
dzenie zwłok ś. p. Daniela Kona-
rzewskiego, generała dywizji, inspe";

ju, a w styczniu 1919 r. organizuje w ktora armji, na dworzec wileński.
Poznańskiem 1 pułk strzelców Wiel
kopolskich, poczem mianowany zo
staje imspektorem piechoty tworzą-
cej się 1 dywizji wojsk wielkopol-
skich. Mianowany jest dowódcą gru
py wielkopolskiej, z którą chlubnie
przeprowadza akcję w  „Odsieczy
Lwowa” i dnia 23 maja 1919 r. mia-
nowany zostaje generałem.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie
się 6 b.m. przed południem w Balia-
gródku. Na trumnie Daniela Kona-
rzewsłkieśo złożony zostanie jutro
wieniec od marszałka Piłsudskiego.
Na uroczystości pogrzebowej w Ba-
lingródku reprezentować będzie
mamszałka Piłsudskiego gen. dyw.
Dąb-Biernacki, inspektor armii.

Należy jednak przypomnieć, że po- belgijskiego antydumpingowe.

Przywódcy skazani na śmierć.
SALONIKI (Pat). Przed sądem |został skazany na karę śmierci.

wojskowym zapadł wyrok w sprawie Drugieśo przywódcę skazano na do-
34 uczestników powstania, którzy, żywotnie więzienie. 20 oskarżonych
dostali się do niewoli pod Serres w |otrzymało kary wahające się od 6
Macedonii. Kapitan Volaris, jeden miesięcy do 20 lat więzienia. 12 zo-
z przywódców ruchu rewolucyjnego, stało uniewinnionych.

Choroba Venizelosa

ZAGNIEWANI LITWINI.
Od niedawna pracujący w War-

szawie pierwszy korespondent li-
tewski, p. Gustainis, oglasza w „Lie-
tuvos Aidas“ (nr. 72 > 28.11 1935)
p. t „Jozet Pilsudski“ uwagi tej
+rešci:

— Dnia 19 marca Warszawa uroczyšcie

obchodziła imieniny Jėzeia Piłsudskiego.

Do imienin tych przygotowywała się równie

uroczyście. Milczała jedynie prasa opozy-

cyjna. Opozycja, gdzie tylko może, tam
Piłsudskiemu dokucza. Postąpił tak proie-
sor historji, endek, Wacław Sobieski, który

wydał w r. b. historję Polski w języku iran
cuskim. W książce tej, pisząc o bitwie war-

szawskiej w 1920 r., twierdzi Sobieski, iż

Pilsudski wybrał. plan gen. Rozwadowskie-
go. dzięki któremu bitwa nad Wisłą została

wygrana. Stronnicy Piłusdskieśo bardzo się

oburzyli na Sobieskiego.

W. praktyce Marszałek Piłsudski roz-

strzyga o wszystkich ważniejszych  spra-

wach państwowych. Zachodzi kwestja, ko-|zycję narodową polską, ż prof, So- która się odbyła następnego dnia w rę krążowników
mu przypadnie spadek po Piłsudskim. Zda-, bieskim włącznie, gniewają się tak- Jaffie,

je się, że zatroszczono się już o to. Nowa że Litwini, spodziewając się widocz” w tem 4 kobiety,
Konstytucja daje prezydentowi szerokie ne mniej od tej opozycji niż skądinąd. siące więzienia.
pełnomocnictwa. Z tego wynika, że Pił-|
sudski całą swą faktyczną władzę zamierza,
przekazać prezydentowi,  posiadającemu|
szerokie prawa. Kto będzie tym prezyden-|
tem — narazie nie wiadomo. Niewątpliwie

jednak jeden z bliskich Piłsudskiemu  lu-

dzi.

Jedną z  charakterystycznych cech
obecnej polityki polskiej jest tajemniczość.

Bardzo mało osób zna łajemnice państwo-
we, a jeszcze mniej wszystkie plany Pił-

sudskiego. Największą tajemnicą jest sam

Piłsudski.

Wszyscy wiedzą, że Piłsudski jest fi-|
iewskiego pochodzenia, W Warszawie krą-

žy wersja, iż Goerin$ podczas polowania

białowieskiego zapytał Piłsudskiego, jakby|
Polska spojrzała ma konkretniejsze poczy-|
nania niemieckie względem Litwy. Piłsud- |

ski miał mu odpowiedzieć: Nie zapominaj-|
cie, że jestem  Litwinem. O  litewskości

 

Piłsudskiego podaje Tyg. Illustf, następują-
„ce informacje: Ojciec Piłsudskiego pochodzi

z litewskiej rodziny Ginejfisów  (Ginetów).
Przodek Ginejtisów był posłem Jagiełły,
który prosił w imieniu Jagiełły o rękę Ja-
dwigi. W 1625 r. rodzina Ginejtisów przy-

jęła nazwisko Piłsudskich, Matka Piłsud-

skiego również była Litwinką (Billewiczów-

na). Tak więc rodzina Piłsudskich jest sta-

ryra rodem litewskim. Polacy dobrze o tem

wiedzą i dlatego miano Litwina wysoko w

,Polsce stoi. Niestety, Litwinom nie jest
| wcale lżej od tego. Litwini mają wiele po-
,wodów do śniewania się na Piłsudskiego,
zwłaszcza za Żeligowskiego i za politykę

| polonizacyjną w Wileńszczyźnie. Litwini
| mogą Piłsudskiemu też czynić zarzuty za

'jego oderwanie się od swoich. Jednak z.

|połskiego punktu widzenia Piłsudski jest
wielkim mężem stanu, z którym mało się

;kogo da porównać.

| Widać z tych uwag, że na opo-

 

Zorganizowany entuzjazm.
Jedno z pism warczawskich ośła-

sza ogólnik stołecznych władz B.B.
W.R. w sprawie pochodu w dniu 24
marca 1935 r. W. okólniku tym szcze
gółowo podano, jak ma się uformo-
wać „spontaniczny'* pochód, gdzie
mają się ustawić kompanje rezerwi-
stów i którędy ma pochód maszero-
wać. Okólnik kończy się następują”
co:

„Trasa:
Ś-totJańska — Pl. Zamkowy (o-

krzyki na cześć Prezydenta, Sejmu,
Koaustytucji] — Krak. Przedmieście
—przemarsz pod Pałacem: Rady: Mi-
nistrów i okrzyki na cześć Rządu i
Konstytucji .

|
| NEAPOL. Pat. Venizelos, który
„przebywa tu od kilkunastu dni za-
'chorował. Doktorzy kazali mu po-

Według krążących pogłosek, cho-
roba byłego premjera była następ-
stwem rany odniesionej podczas re-

 

zostać w łóżku. Chory odczuwa
'bardzo silne bóle w lewej nodze.

JAK ŻYDZI BÓJKOTUJĄ ARABÓW?
TEL AVIV (Pat), Walki z powo” odłamów energicznie potępia czya

du zatrudniana arabów przez plan- plantatora.
tatorów żydowskich przybierają na W. Tel Aviv ogłoszono bojko

wolucji,
+
,

|
i

Nowy Świat — okrzyki na czek.
}

sile. W. tych dniach w jed: kilku kawiarni, w których właści-
desów w Herzliji doszło na tem tle
do zajścia. Ч a . RAK

Jeden z właścicieli, dla pozyska-'
nia tańszej siły robotniczej, zwolnił; Cesarz mandżurski
„pracy. kilkud: ydów sjo-| wJaponii.
8 ów Edas Obu TOKIO. Pat. CesarzWRA
śriiami -+batolsbw Lala „angle, odbywający podróż do Ja-

u ; у : „Hiyei", byl powitany na wodach
policja angielska, aresztując kilka- | japońskich, w pobliżu wyspy Ome-

j naście osób. | i 'drima, przez flotę japońską złożo-
| W. wyniku rozprawy sądowej,ną z 70 okrętów wojennych, eskad-

32 sjonistów rewizjonistów, wraz z łodziami podwodnemi, które
skazano na 2 mie- przedefilowały przed krążownikiem
Prasa wszelkich „Hiyei”. Podczas defilady: ukazało

jsię w powietrzu przeszło 100 wod-

BEEASTEORKBRONIE KFETORAOLWZETOWA

Ministra Kościałkowskiego. Z Berezy.

| Wiejska — okrzyki pod Sejmem „Diło* z 2 kwietnia r. b. donosi,
'na cześć Marszałka Sejmu, Sata że w piątek 29 marca r.b, policja a-

| AL Ujazdowskie — defilada pod| kiewicza, Rusina, współwłaściciela
|Belweder i okrzyki na cześć Mar-|ruskiej pralni „Brin”.Wsobotę 30 ub.
 szałka.

Uwaga: Przy tych miejscach, gdzie man Paładińczuk (Rusin) i obaj je-

stawić grupy jktóre będą je inicjowa obozu koncentracyjnego w Berezie
ły, a orkiestry winny stale grać”. | Kartuskiej.

Nie można zaprzeczyć, że wła: li Eo

B.B ban je przygoto. AMKVIKI
ze „spontaniczne i

Pada e Popierajcie Polską Macierz
| | :

My z par-

ciele zatrudniali służbę arabską.

z pracy kilkudziesięciu żydów sjo-|

1 i kładzi i
walka, której kres położyła dopiero. 90) na pokladzie krążownika

i torpedowców

nopłatowców. '

| Posłów i Konstytucji. resztowała we Lwowie Józefa Ruda

będą wznoszone okrzyki, należy u- szcze w sobotę odwiezieni zostali do

z

dze B.B. bardzo starannie przygoto

Szkolną.

|m., został aresztowany student Ro- |
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4 Posiedzenie Rady Miejskiej.
Zaimteresowanie obradami Rady

Miejskiej jest coraz moaiejsze. Na
wczorajszem _— posiedzeniu | galerija
świeciła pustkami, nawet przy stole
prasowym siedziało zaledwie ' parę

Wczorajsze posiedzenie było po-
święcone głównie załatwieniu szere-
śu spraw tormalnych: Wioski magi”
stratu w tych sprawach zostały
przyjęte bez dyskusji. |

istotną sprawą była jedynie Ikwe-|

Pidek, 5 kwietaża.

głos prof. dr. Komarnicki i dr. St.
Kodź

Waiosek Kola Narodowego 0|WY)
uchylenie poprzednich wyborów zo-
stał odrzucony,

Poza tem dokonano wyborów
uzupełniających. Na miejsce ławni-
ka dr. Niżyńskiego, który zrzekł się
mandatu, wybrany został p. Tadeusz
Miśkiewicz, wicedyrektor Banku
Rolnego.

Na miejsce ś. p, Aleksandry Ka-
stja delegacji samorządu wileńskiego sperowiczowej wybrano do komisji
na zjazd Związiku Miast, któryod-; kulturalno-oświatowej p. Zofję Re-|
będzie się w Warszawie dn. 7 kwie- nigierową, Na miejsce p. Pudły wy”|
tnia r. b. Na jednem z poprzednich brano do komisji rewizyjnej p. Iszo“|

 
posiedzeń Rady dokonano wyboru
delegacjj w sposób sprżeczny ле |
statutem Związku Miast. Mianowi-|
cie, wbrew brzmieniu statutu, który!

nąkazuje przeprowadzenie
rów proporcjonalnych, większość sa-
nacyjna wybrała delegację, składa- |
jącą się wyłącznie z członków wię-
kszości. W sprawie tej zabierali

ile podatków płaci
Związek Miast Polskich zadał

sobie trud obliczenia świadczeń lud-
ności miejskiej i wiejskiej na rzecz
państwa, biorąc za podstawę budżet
państwowy za r. 1934-35.

Na podstawie całego szeregu da-
nych, Związek oblicza, że ze
170.000.000 zł. przewidzianych w
budżecie państwowym, z podatku
dochodowego wpłynie od ludności
wiejskiej 51.000.000 z!., miejskiej
119.000.000 zł, z podatku przemy”
słoweg, 46,8 milj. zł. i 133,2 milj. zł.,
z podatku od nieruchomości 2,1 milį.
zł. i 67,9 milj zł, z dodatku od pa-
tentów akcyzowych 0,9 milj. zł. i 1,1
milj. zł, z podatku gruntowego 60
milj. zł. i 2 milj. zł, z opłat rejental-
nych i stemplowych od ludności
"wiejskiej 48,9 milj. zł, od miejskiej
47,1 mib. zł., razem od ludności wiej-
skiej 209,7 milj. zł, od miejskiej
370,3 mik. zł., co wyraża się sto-
sunkiem, uwzględniając liczbę lud-
ności, 0,57. Ten sam stosunek przy”
jęty jest dla podatkó wpośrednich i

 

rową i do komisji finansowo-gokspo",
darczej dr. Wysłoucha.

W. skład Rady Miejskiej weszli
następujący radni: ma miejsce p.

wybo”| Sienkiewicza (Koło Narodowe) p. sów i od organizacji
Iwakszikiewicz, na miejsce zmarłego
inž. Spiry — p. Cholem i na miejsce
p. Pudły — p. Iszorowa.

i

DZIENNIK WILENSKI

0 nowe rynki zbytu.
Z Gdyni wyruszył do Afryki pol

ski statek „Poznan“. Na statku tym

jechali przedstawiciele polskiego

handlu do portów afrykańskich, by

zareklamować tam wyroby polskego

przemysłu i w ten sposób zdobyć

dla nas nowe rynki zbytu
Tego rodzaju eksperyment ma

swoje głębokie uzasadnienie.

Polska jest w ciężkiem położeniu.
Jesteśmy zbyt liczni na nasze wa-
runki gospodarcze, mamy zbyt mało

kapitału. W rezultacie posiadamy

zbyt dużo ludzi na wsi a zbyt mało

tych ludzi znajduje pracę w mieście.|
Zarobiki są coraz. mniejsze, robi się
coraz ciaśniej w Polsce.

Jakież na to lekarstwo?
Musimy być tańszymi w produk-

cji. Zależy to głównie od ceny surow
zbytu. Niektóre

surowce posiadamy w kraju: węgiel,
drzewo, rudę żelazną, choć nie naj”
lepszego gatunku, mamy wreszcie
rozmaite gatunki zbóż, mamy len.

się zdobyć możność stworzenia pol-
skich plantacyj w Liberji, murzyń-
skiej republice Zachodniej Afryki,

Właśnie dzięki temu stanowi rze-
czy zorganizowano.wyprawę. do
Afryki Zachodniej. Wysłano niewiel-
ki, bo liczący tylko 3.000 ton statek
morski .„,Poznań', naładowano go
towaraimi, a mianowicie: cementem,
solą, tkaninami, żelazem budowila-
nem i szeregiem innych towarów i
wysłano w daleki świat, jako pionie-
ra nowej drogi handlowej. S/S „Po-
znań' wróci do Polski z towarem
tamtejsześy pochodzenia: zabierze
kakao i orzeszki palmowe. !

Zdawatoby się, že jest to zwykla.
transakcja handlowa, Cóż z tego, 2е
kto śzarobi czy straci na takiej wy-
prawie? A jednak na naszym małym
statku pracuje 20 ludzi, a jednak
wzięliśmy w drogę 1-000 ton węgla,
nie licząc. jedzenia, wody itd. A
przecież za fracht weźmie pieniądze
„„Žegluga Polska“, mie niemiecka

 
| Ale brak nam tłuszczów roślinnych, |linja okrętowa, a pozatem i towar
i

miasto, a ile wieš.
z wyjątkiem rzepakowego i Iniane-
$o, nie mamy szeregu produktów

(przywieziony przez ' nas będzie tań-
,Szy „niż przywieziony stąd do Ham-

monopoli oraz ceł, których ludność spożywczych takich jak kakaoczy. bunga, czy Rotterdamu, a tam przez
wiejska płaci 337,9 milj, zł, miejska
488,2 milj. zł.

Podatki pośrednie i bezpośrednie
wyłącznie miejskie, stanowią 82,6
milj. zł, a takież wyłącznie wiejskie
44,9 mi, zł. Wreszcie podatki ma-
jątkowe od kapitałów, rent i spad-
ków wynoszą dla wsi 5,8 milj. zł., dla
miast 5,7 milj. zł. Daje to ogólne ob-
ciążenie dla ludności wieskiej w
kwocie 598,3 mih. zł, dla miejskiej
906,8 mili. zł. Znaczy to, że na sumę

około 1,505 miftj. zł. podatków pań-
stwowych 30 proc. ludności miej-
skiej płaci na rzecz skarbu państwa
60 proc. ogólnej kwoty podatków, co
daje na głowę mieszkańca miasta
104 zł w stosunku rocznym, a 70
proc. mieszkańców wsi 40 proc., co
daje na głowę mieszkańca wsi 24,5
zł. Mieszkaniec miasta płaci więcej,
niż cztery razy tyle podatków na
rzecz iikarb upaństwa,
niec wsi. :

kawa, nie posiadamy w dostatecznej
ilości wełny, bawełny wcale nie ma-,
my. To wszystko musimy kupić,

Dotychczas kupowaliśmy te pro:
dukty za gotówkę najczęściej u
Niemców, W czasie wojny celnej
polskko-niemieckiej nauczyliśmy się
kupować u Holendrów i Anglików:
Ale musimy się ograniczać w tem
kupnie, $dyż wydawać gotówkę ła-
two, ale sprawić, by wróciła ona do
kraju, o wiele trudniej. A pozatem
wydawaliśmy bardzg wiele na frach-
ty morskie za przewóz tych towa-
rów.

Liga Morska i Kolonjalna obser“
wowała te rzeczy już oddawna. Na-
razie, póki Liga była organizacją
słabą, trudno było coś na to pora-
dzić. Ale po paru latach usilnej pra-
cy Liga nietylko stała się onganizacją|

a szerokich mas społecznych, ale dzię-
co mieszka- ki ofiarności społeczeństwa | jaskółki kaźni,

się na dość duży jak na nasze sto“
suniki kapitał, A równocześnie udało

UFAJI PUDER ABARID-NAJLEPIZYDLA DELIKATNEJ CERY

 

GUSTAW MORCINEK.

W Raciborzu...
Gdyby nie tamta chałupka jakaś,

<o przy drodze stanęła, i gdyby nie
tamta barjera, w pasy pomalowana,
micby nie wskazywało, że to grani-
ca, Ńa murowanej chałupce orzeł nie

- miecki i gotyckie litery, w oknie czy
ste firaneczki i tuksje, na progu zaś
podtatusiały urzędnik graniczny, pa”,
trzący nieufnie aa przechodnia. |
— Dokąd? pyta, cmokając krót-|

ką fajkę,

— Do Raciborza... Nach Rati-
bori,.. — wypada odpowiedzieć w
jego języku, boć gotów nie zrozu-
mieć. Pod słoneczną ścianą bawią
się dzieci. Hałasują również w nie-
mieckim języku. Dziewczyna © ja“

nej czuprynce i niebieskich oczach,
„dwóch chłopców z jasnemi włosami
ną jeża i spory pies zwrócili na mnie
uwagę. Pies podbiegł, obwąchał.
„mnie ciekawie i zawrócił do dzieci.
Dzieci zaś wiedziały już wszystko,
Oto ktoś z polsikej strony do ich nie-|
mieckieśo Raciborza wędruje. Niech|
-wędruje, Tatuś obejrzy dobrze tam-|
tego człowieka „von driiben”, czy.
nie przemyca mięsa, wędliny, kieł-|
Basy lub czegoś podobnego. |
— A gdzie tu granica? j
Urzędnik graniczny wskazał dło--

nią w. mieokreślonym kierunku.|
Znaczyłę to, że granica tam i tu.
Wszak miedza bieży przez pola, a
gdzie miedza, to granica. Pocóż się
więc pytać niepotrzebme? Pozatem
nie się nie zmienia, Ten sam krajo-
braz, ci sami ludzie, wszystko to sa-

|że widačl...

mo. Nad płaskiemi łąkami jakies pta
szyłkika krzyczą i przelatują ze strony

gawędzą ze sąsiadkami.
— Ja, wissen sie, Frau Gałgonek,

nas zakupiony.

| W rezultacie więc — pracowali
robotnicy w fabryce cementu, sali-
niarze w kopalni soli, robotnicy-
włókniarze w Łodzi itd, na to, aby
S/S „Poznań wyruszył. Podróż jego
dała możność zarobku szeregowi lu-
dzi w kraju, marynarzom na statku,
a pozwoli na to, aby towary afry-

cenie.

Wyprawa
| ona pionierką, bo my pierwsi idzie-
my w daleki świat Afryki Zachod-
niej, uczymy się, jak tu jest i jak
tu trzeba pracować i nie będziemy
ostatni: tak zrozumiałe korzyści nie-
tylko dla jednostek, ale i dla społe- śladowców.

„Jedna jaskółka wiosny nie czy-
ni' — mówi przysłowie. Ale jedna

że inne nieba-
wem. przylecą...

LAU LL
Silna flota wojenna

najlepszą gwarancją
tor niepodległości.

kim zwrotem...
— Przeboczcie babeczki... —

niemieciej na polską. Kołują szero- ale ję pedała, że ta dzioucha nigdy zwracam wię do nich w gwarze ślą-
ko, znikają za lasem i znów wraca-
ją. W polu pracują ludzie. | |

Boże pómogej, ludeczkowie!...
Schyleni ludzie podaoszą głowy,

nie bydzie dobrych nici przędła!...
— Ja, jal... Š is aut der Welt,

moja Pietraszkulo!... — wzdycha rze
wnie Frau Galgonek i ociera nos do

patrzą pod słońce na przechodnia, palców.
uśmiechają się i odpowiadają:
— Dej Panie Božel... A daleko der?.. — woła z następnegookna Gustla, kaj je Dom Polski?...

to, daleko? '
— Do Raciborza! |
— No to niedaleko!... Hynaj wi

Droga wlecze się w słońcu i mię
"dz yplaskiemi łąkami. Tamże ptaki,

— Heinrich!... Wo steckst du wie

zaperzona pani imajstrowa.
— Ach, mein Gottl... Dyć już ida,

idal... — odpowiada z  harcującej
gromady chłopców jej Heinrich i z
niechęcią biegnie do matki.
— Du, hast zwej czeski, a geh

skiejj — A powiedźcie mi,
jest Dom Polski?...

Przekupki podparły boki, prze-
stały plotkować, patrzą na mnie w

| zdumieniu.
‚ — Dom Polski?... Nie wiesz ty,

Ten
| panoczek sie pytol... `
| Gustla, gruba baba o czerwonej-
| gębie, wie dobrze, gdzie jest Dom.
"Polski.
| — Jeckusie, tg wy: nie wiecie,
„Frau Mołdrzyk?... Ale ja, wiem do-

zowróciły z poza polskiego lasu i te- do Ruśnioka a przynieś gibko dwa; brze!... Idom se, panoczku, oto rechts
raz siadają w trawie. Ludzie, pra-
cujący w polu, już zostali daleko.

Mijają mnie dzieci. Wracają мл
dać ze szkoły, bo pod pachą czeraią
się teczki z klsiążkami.
— Griiss Gott!... Gelobt sei Je-

sus Christus!... — pozdrawiają obce”
60 człowieka, :
— Na wiekil... 7е szkoty idzie-

cie, dzieci? :
— Ja wohll... Że szkołyt... |
— 7 smiemieckiej?...
— Ja! Z niemieckiejł,..
Droga wchodzi: w ulicę racibor-

ską. Po obu stronach takie same do“
my, jak w Wodzisławiu, Żorach czy
Rybniku. Nad drzwiami tablice z fir-
mami. Nazwiska polskie, trochę wy
koszlawione, lecz imiona niemieckie.|
Zygfrydy, Oskary, Henryki, Oswal-|

| dy jakoś nie licują z Kietbasą, Dono-
cikiem, Chrzonszczem.  Majsterko- szczankami po niemiecku, targuią dy krzesel, na šcianach mapy, obra-
wie dłubią w warsztatach, tłuką'
młotkami o wywrócone na kolanie

" bach,

różki!...
Heinrich bierze pieniądze i śpie-

szy do Ruśnioka po dwa rogaliki.
—A nie siedź tam wieczne czasy,

sonst wirst du sehen, ty ślimokuł...
— upomina go jeszcze matka.

Odra jest szara i głęboką, Pod
mostem tworzą ię ogromae wiry.
Po brzegu przechadza się jakiś srogi
policjant, co dwa kroki odrzuca le*
wą nogą plątającą się szablę. Patrzy
na wodę i zapewnie rozmyśla g ry-

których mu nie wolno w
Odrze łapać. A radby usiadł gdzieś
na uboczu w nadbrzeżnym zagajni-
ku wespół. z przedmiejskimi drapi-
chrustami i razem z nimi chętnieby
ślepił na wędkę z glistą, zarzucane
ną środek rzeki.

Przekupki na rynku plotkują w, sze piętro, wielki pokój-z dużym sto .
języku polskim,.kłócą się 7 mie-

zawzięcie, chwalą swoją marchew i
kapustę, a kiedy mieszczanka odef-

buty soibia pracowicie igłą, a żony dzie, znowu plotkują w języku pol-
ich wyglądają przez niskie okna i skim. Raz po raz zatrącają niemiec-

,um die Ecke, a potem gradaus aż ku
jtemu kościołu, co ta. wieża. widać...
A potem trafią...
— A-zapytają się szucmana,

powie!... — doradza trzecia.
- Poszedłem, jak mi wskazały prze

kupki, Trafiłem na policjanta, połi-
ejant, ukłonił się przyjaźnie, popro”
wadził ma róg ulicy, skąd już widać
było Dom: Polski.
— Ja, jal.. — przygadywał do-

brotliwie, ocierając spocone czoło.—
- Polmqsches Haus... es ist schon nah!...
Drittes Haus rechis!...

„Okazuje się, że Domem Polskim
jest duży gmach z przybudówikkami,
biegnącemi w głąb podwórza, - O-
Gromna sala restauracyjta, mniejsze

|jakieś salki, pokoiki, schody, pierw-

to

| łem na środku, po ebu stronach rzę-

zy, gazety w ramkach, pod ścianami
| szaty z książkami.

(Dok. nast.)

kańskie doszły do Polski po niższej:

ta ma cel jasny: jest

czeństwa — pociągną za nami na--

kajtu



 

6 DZIENN

Kronika wileńska.
Opadanie wody na Wilji.

Wobec opadania wód na Wiilji, Wilgi roboty regulacyjne i jej brze-

w najbliższych dniach podjęte zo”, gów.

staną przerwane wskutek przyboru

Wyjaśnienie w sprawie handlu owocami
w godzinach wieczornych.

W. związku z wiadomością, po sie od 1 kwietnia do 30 września

daną przez pisma miejscowe, że go”; włącznie mogą być otwarte od godz.

dzimy w handlu w owocarniach zo-;9-ej do godz. Ż3rej tylko budki,

atały przedłużone, starostwo grodz-|kioski oraz sodowiarnie, w których

kie komunikuje, że wiadomość ta sprzedaje się do spożycia na miej-

jest nieścisła, gdyż w myśl zarządze- iscu wodę sodową, napoje chłodzące

mia starosty grodzkiego wileńskiego oraz słodycze i owoce, a nie sprze-

z dmia 24 czerwca 1928 roku w okre”

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda zmienna z przelutaemi

 

opadami w postaci mieszanej: Śnieg,
deszcz, krupy.

daje się żadnych innych towarów.

 

najświętszego Sakramentu w kaplicy
S. $. Urszulanek (Skopówka 4).

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— parte nieprzestrzeganie go-

Duść silae i porywiste wiatry Z| dzin handlu. W dalszym ciągu akcji,
kierunnów najpierw zachodnich, po
tem póinocnych.

DYŻURY APTEK.
Daiś w mocy dyżurują następujące

oki.

Jundziiła P. — ul. Mickiewicza Nr. 3*
tel. 10-95), Mańkowicza — ul. 1 "isudskieg

Ar. 30 (tel. 18-83); Sokołowskiego — ul Ту-

senhanzowska Nr. 1; Szyrwindia i Turgie-

ja — ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz $а -

gsszek.
SPRAWY MIEJSKIE

— Usunięcie straganów z ryn-
ku Drzewnego. Wieinie poruszenie
wywoiaio wś.od straganiarzy, han-

diujących na rynku Drzewnym, za
rząuzenie miasta w Sprawie USUuię-

cia ich z rynsu drzewnego i prze-
niesienia na rynek Stefanski.
w aniu wczorajszym przybyły

na rynek wozy magistrackie iZa-

braiy około 100 straganów, przewo-

ząc je na rynek Stefański. Jak się

wyjaśaio, wiceprezydent miastaGro-

azicki uznai, 12 dotychczasowe stra:

gany (stonki z daszkiem) są niehi-

gjeuiczne, mieszczą się w nich

szczury, Dędące jak wiadomo roz-

nosicicianii żaidży:

Naskutek cego zarządzenia zwró-

<iła się do wiceprezydeata Grodzic-

kiego aeiegacja straganiarzy, którzy

mie zostali fiawet pizyjęci przez p.

Grodzickiego, lecz

poiniurmowai ON delegację, źe de-

cyzji nie cofale 1 wszyscy straga-

niarze bęaą zmuszeni hanalować na

rynku Эгетапькца.
‚

ź ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

‚ Laxząa MmoOia w UEUSKIEŻO

Związku uiicerów mezerwy podaje

do wiacomosci swyca  CZiOnKOW, 1

aziś © godz. 15-6j OGDEUZIE 615 WY”

siak p. myr. Masztelowicza p. t

„aśroń maszynowa, poiączony Z po

kkazem. .w sobotę, dia 15 bm. ©

godz. 15-ej oapędzie się wyjazd sa-

mochodami kompanjj czoiżów w

stronę Izeszy, gazie oabędzie się

ówiczenie pokazowe czoigow. LIDIÓT-

ka dnia 15 bm. o godz. 14 min, 30

w. юКа uwiązku przy ul. Urzesz“

kowej 11-a m. 1.

— Obcnod S9koii, W niedzielę o

godz. 18-ej odbędzie się Obchód 3o-

koli z następującym programem:

Odczyt p. tt wrażenia z Tatr Z

10-сющша preezroczami, który wy-

głosi druh naczelnik Jarocki Stani”

sław, 2) pokazy gimnastyczne doro-

stu sokolego, druhen i druhów w ćwi

czeniach wolnych oraz na przyrzą-

dach. Wejście dla wszystkich.
— Zarząd Herbaciarm N. O. K. dla

bezrobotnej inteligencji składa serdeczne

„Bóg zapłać” za złożone pieniądze: p.Ma-

rji Malinowskiej 5 zł., prof. Muszyńskiej 11

zł, p. Zdrojewskiej 3 zł, PP. Jeleńskiej,

Englowej,  Maube, Możejlko — zamiast

ubrania 5 zł. 20 śr. PP- Drużynównie, Dąb-

rowskiej, Kamińskiej, Józefowiczowi St. —

zamiast ubrania — 3 zł. 50 gr. p. Zdrojew-

akiej — zamiast kwiatów na grób śp. K. D.

5 zł, za złożone na ręce p. W. Eysmonta

31 zł, p. Skutkiewiczowej 3 zł., p. Dziewul-

skiej i zł, p. A. P, 2 zł, p. Zofji Zapaśni-

kowej 1 zł.

SPRAWY AKADEMICKIE.

—. Sodalicja Marjańska Akade-

miczek U. S$. B. Zarząd Sod.Marį.

A-czek U. S. B. niniejszem powia-

damia, že w piatek, da, 5. IV. o godz.

5-ej pp. odbędzie się adoracja Prze”

przez aelegata;

mającej na celu zwalczanie handlu

| w godzinach zakazanych, starosta

grodzki ukarał 14-dniowym bez-

(względnym aresztem Bejłę Bieniun-

|ską, właścicielkę sklepu owocowego

przy ul. Mickiewicza 11. Bieniuńska

karana była już czterokrotnie. Po-

zatem po 50 i 25 zł, ukarani zosiali

|rzeźnik Antoni Mirinowski (Zarzecze

15) { Siwecow Rubin (W. Pohulan-

ka 3).
ROŽNE.

— Podziękowanie. P.P. J. Kul-

czyckiej, B. Halmirskiej, M.Martów-

mie, J. Szałkowskiej i p. K. Dem-

bowskiemu za ich bezinteresowny

udział w koncercie, urządzonym "a

rzecz niezamożnych uczni gimnazjum

im. Ad. Mickiewicza, składają po”

dziękowanie Dyrekcja gimnazjum i

uczniowie kl. VII A.

— Sprostowanie, We wczoraj-

szym numerze „Dziennika Wileńskie

go” do artykułu p. t. „Na marginesie

inauguracyjnego Zebrania Izby Prze

mysłowo - Handlowej" zakradły się

pomyłki zecera, które zniekształciły

treść jego w istotnych punktach.

i tak: zaimiast „daje wyraz Ży-

wiołowości organizacji” ma być „da-

je wyraz żywotności organizacji!”;

| zamialst ,,...bez odsyłania nawet na”

zwisk (kandydatów mia (być „bez

odczytania nawet nazwisk kandyda-

tów"; zamiast „Przemówienie ponow

nie wybranego prezesa Izby... było

|bezprawne* ma być „Przemówienie

ponownie wybranego Prezesa Izby...

było bezbarwne* i wreszcie zamiast

„do roli wykonawczej zarządu Mini

stenstwa“ ma byč „do roli wykonaw

czej organu Ministerstwa".

i Na powodzian.
W. Wil Pryw. Banku Handlowym do

dn. 1 kwietnia wpłacono ogółem 51,251,95

| zł, w tem wpłacili: Firma „Chevrolet“ p-g

list. ofiar Nr. 116 zł. 5, Spółdz. Bank Kre-

dytowy w Wilnie p-g listy ofiar Nr. 59 zł. 3,

33 Dywiz. Artylerji Lekkiej zł. 537,09, Bank

Spółdz. Związk. Kupców i Przem. p-$ listy

ofiar Nr. 75 zł. 15, Składnica Materjału In-

tendenckiego w Wilnie ul. Legjonow 2

zł. 38,63, 1 p. p. Leg. zł. 14,97.

a 24 tys. ludności m. Wilia
Litwinów jest 1.427.

Rocznik Statystyczny Wilna za

1933 r. przynósi interesujące dane o

ludności miasta w latach 1916, 1919,

11923 i 1933 według narodowości.
Według tych danych procent lud-

ności polskiej w 1916 r. wynosił 50,15

(70,629), w 1919—56,09 proc. (72,067)

1923—60,21 proc. (100,830), w 1931

— 6594 (127,429). W tym salmym
czasie w 1916 r. mieliśmy libwinów

2,63 proc. (3,699), w 1919 r. 2,26

proc. (2,900), w 1923 — 0,86 proc.

(1,445), w 1931 r. — 0,73 proc. (1,413)

a w 1935 t. według danych staty”

stycznych ostatnich. mamy wWilnie

Litwinów 1427 na 211,080 ogółu lud-

ności w tem 131,236 Polaków.

ED LU LL
Każdy światty Pelak—pionie-

rem oświaty: umietący czytać

uczy ana!fabetę!

 

 
 

IK WILEŃSKI Piątek, 5 kwietnia.

Likwidacja zatargu lekarzy z lecznicą
litewską. | |

Zatarg pomiędzy Radą lecznicy

Lit. Stow. Pom. Sanit. i Kołem le-
karzy, pracujących w miej, był od-

dany do rozpatrzenia komisji, w któ-
rej skład weszli z jednej strony dele-

gacja zarządu Zw. Lek. Państwa

Polsk. (obwód wileński), z drugiej

zaś Rada lecznicy in gremio.
Odbyło się 5 posiedzeń i 3 b. m.

zatarg zlikwidowano na następują-
cych uzgodnionych warunkach:

1) Zarząd Źw. L.P. P. (obwód
wil.) składa oświadczemie, iż arty”

kuły sporne w statucie Koła lekarzy

lecznicy nie mogą godzić w prero-

gatywy Rady lecznicy i jej onganu

wykonawczego — dytrelkcji, w spra-
wach organizacyjnych i administra-
cyjnych;

Ze
Dnia 1 go kwietnia odbylo się ze

branie delegatów Z-ku Cechów. O-

becni byli prawie wszyscy delegaci.

Prócz nich przybyli: przedstawiciel

wydz. przemysłowego wojewódzitwa

p. Filipczyk i kis. dr. A. Mościcki.

lzba Rzemieślnicza (co już weszło w

stan chroniczny) przedstawiciela nie
przysłała.

Po zatwierdzeniu protokułu ostat
niego zebrania przystąpiono do

spraw podatkowych. Omawiana by-

ła stopa procentowa do podatku do-
chodowego i uchwalono bronić inte”

resów rzemiosła przed nadużywa”

niem władz skarbowych przy wymia

rze tego podątku. Rentowność rze-

miosła w Wilnie podupada z roku na

rok i zachodzi wielka potrzeba prze
konania wyższych  imstancyj władz

skarbowych i czynników miarodaj-

mych, iż mielmożliwością jelst zwięk-

szanie stopy procentowej w podatku
dochodowym (jak to było w ostat:
nich latach przewlekłego kryzysu go

spodarczego). Akcję w tej sprawie

polecono prowadzić Zarządowi.
Pozatem podano do wiadomości

komunikat PAT-a o ulgach w spła-
cie podatków. Niestety, wiadomość
ta jest o tyle świeżą, że w Wilnie

Poświęcenie domu
- ociemniałych.

W. dniu 7 b. m. odbędzie się w

Wilnie uroczystość poświęcenia

własnego domu Towarzystwa Kura-
torjum nad Ociemniałymi, przy ulicy

Mała Pohulanka 20.
W, domu tym  ześrodkiowana jest

działalność opielkuńcza nad niewido-

mymi, Mieści się więc tam szikoła,

licząca w roku bieżącym 35 ociem-
niałych dzieci, mieści się zakład dla

dorosłych, internaty dla dzieci i do:
rosłych oraz warsztaty koszykar”

 

w siklepie przy ul. Gdańskiej.

Kuratorjum nad ociemniatymi po
diužszych staraniach weszło od! je-
sieni 1934 r. we władanie domami,
które przed wojną stanowiły wla-

sność Ros. Tow. Opieki nad ociemnia
łymi. Domy te były zniszczone i nie-
dostosowane do użytku, dla: którego
zostały oddane. Kuratorjum zmuszo”
ne więc było zaciągnąć znaczną po”
życzikę, by dokonać tymczasem tyl-
ko najpotrzebniejszych remontów i
po ich zakończeniu zaprasza ser“
decznie wszystkich swych członków,
swych przyjaciół, wszystkich tych,
komu leży na sercu los niewido-
mych, jalk i wszyscy ludzie normal-
ni, garnących się do wiedzy, do ży”

|cia, do słońca — na święto poświę-
į cenia „ich domu'“.
| Uroczystość rozpocznie się od
, Mszy św. w kościele św, Katarzyny,
'odprawionej o godz. 11 przez pre-
„fekta szkoły ks. Legusa. Aktu po-

 
święcenia dokona g godz. 13 J. E.
ks. Arcybiskup Jałbrzykowski, któ”
ry już kilkakrotnie olkazał szkole
'swe poważne zainteresowanie i u-
, dzielił jej życzliwej pomocy.
| Na poświęcenie oczekiwani są
„goście z Warszawy: p „Marja Grze-
| gorzewska, dyrektorka  Inistytutu
Pedagogiki Specjalnej i p. Henryk
Ryll, wizytator szkół specjaltych z
ministerstwa.

skie, których wyroby sprzedająsię |

2) stosunki z Kołem lekarzyłecz-
micy Rada lecznicy będzie i nadal
utrzymywała w kwestjach warun”
ków pracy i płacy pp. lekarzom
w celu informacji wzajemnej, uwa-
żając Koło lekarzy jako organizację
o charakterze doradczym przy kie-
rownictwie lecznicy, lecz Rada lecz”
nicy unikać będzie aktów prawnych
z Kołem lekarzy;

3) z tytułu strajku nikt nie straci
warsztatu pracy, lecz kierownictwo
lecznicy zastrzega się co do zaaaga”
żowania na ść ich
dotychczasowych lekarzy, mających
małą frekwencję u chorych.

Zniżenie opłat za poradę w przy"

chodniach z 3 na 2 zł. było przyjęte
przez obie strony bez zastrzeżeń.

 

Związku Cechów.
zmąną tylko z prasy. Zastanawiano
się również nad reformą świadectw
przemysłowych. Pisma podają, że re
forma ta ma objąć tylko świad. prze
mysłowe dla większych przedsię-
biorstw.  Rzemieślnicy  wiłeńscy,
stwierdziwszy jeszcze raz, iż imtere-
sa rzemiosła nie moją dostatecznej
obrony przy wszelkich reformach go”
spodarczych, postanowili bronić się
z własnej inicjatywy, gdyż obecny po
dział świad. przem. na kategorje dla
rzemiosła nie jest ami dogodny, ami
praktyczny.

Między inneimi ujemną stroną jest
hamowanie rozwoju motoryzacji.
Kwestją tą zająć się polecono zmniej
szonemu zebraniu delegatów.

Zarząd poinformował, iż cenę prą
du elektrycznego zużywanego przez
motory Rada miejska w Wilnie u,
chwaliła obniżyć na indywidualne po
dania rzemieślników do 25 gr. za
klw. Przywilej ten przysługuje tylko
posiadającym karty rzemieślnicze.
Podanie należy opłacić znaczkiem
за 2 zł, Kulminacyjnym punktem ze-
brania było odczytanie pisma Wy-
działu Przemysł. Województwa o roz
wiązanie zgodnie z ust. 4 art ustawy
z dnia 10.III.34 r. Związku Cechów.
„Likwidacja ma być przeprowadzona
"do 10 czerwca 1935 roku, w przeciw
nyjm razie Urząd Wojew. przeprowa=
dzi ją przymusowo.

Po bardzo długiej ożywionej dy”
skusji uchwalono ubiegać się o odro*
czenie rozwiązania na 3 lata, gdyż
Związek Cechów jest obecnie jedyną
chrześcijańską organizacją, czuwają”
cą i broniącą rzemiosła zwłaszcza u
nas na Wileńszczyźnie. Rozwiązując
Związek pozostawionoby rzemiosło
bez organizacji.
 BREAD AKLан ——

SZCZAWNICKA JÓZEFINA

uśmierza kaszel.

 

Zwłoki topielca kupca
Ingiela.

Dnia 3 b. m. wieczorem wypłynął trup

topielca na lewy brzeg Wilji na terenie

posterunku P. P. w Landwarowie. Trupa
zauważył właściciel cegielni w Ponarach,

Mojżesz Milejnowski.  Rozpoznała trupa.

mieszkanka Wilna, Liba Ingiel (Nowogródz-

ka 68). Jest to mąż Liby Oszer Ingiel, któ-
ry w dniu 25 marca rzucił się do Wilii ź

mostu  Zwierzynieckiego. Zwłoki zabez*

pieczono.

Zaginięcie ucznia.
Wczoraj do policji wpłynęło zameldo*

wanie o zaginięciu ucznia Stefana Żytela,
zam. przy ulicy Bobrujskiej 19.

19-letni Stefan Żytel wyszedł onegdaj
zrana z domu, kierując się do szkoły i od
tego czasu zaginął bez śladu. Policja

wszczęła poszukiwania.

Skazanie awanturnika
NA BEZWZGLĘDNY ARESZT.

Józet Kratkowski (Koszykowa 28) w

nietrzeźwym stanie na ul. Żydowskiej za-

czepiał przechodniów oraz gonił z nożem

w ręku, grożąc im, Zatrzymany przez po-

licję Kratkowski osadzony został w aresz-

cie centralnym, a w dniu wczorajszym sta-

rosta skazał go na 7 dni bezwzględnego

aresztu.

 



Piątek, 5 kwietnia.

\
aTeatr i muzyka. |

— Teatr Miejski - Pohulanka. — Dziś

o $odz: 8:wiecz. misterjum pasyjne „Gol-

gota”. Udział bierze. cały zespół oraż sta-

tyści. -.Pienia religijne wykona chór pod

kierownictwem. prof. Adama Ludwiga. Ce-

my zniżone:

Uwaga!

© godz. 10 wiecz.,

zdążają na pociągi.
Jutro o godz. 8 wiecz. „Golgota“.

— Jutrzejszy koncert Bolesława Kona.

Jutro o godz. 4 m. 15 popoł. odbędzie się

jedyny recital fortepianowy znakomitego

pianisty Bolesława Kona, laureata Między-

narodowego Konkursu w Wiedniu (I nagro-

da) i w Warszawie (II nagroda).

— Niedzielny poranek i popołudniówka.

W/ niedzielę „Golgota” o godz. '1-ej w poł.

i o godz. 4-ej popoł.

O godz. 8 wiecz. komedja w 3-ch ak-

tach Gabrjeli Zapolskiej p. t. „Moralność

pani Dulskiej” po cenach zniżonych.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dzisiej-

szy koncert J. Kulczyckiej w „Lutni”.

Dziś o godz. 8.30 wiecz. wystąpi ze swym

koncertem świetna śpiewaczka J. Kul-

czycka. Program koncertu składa się z im-,

scenizowanych fragmentów operowych:

(„Hałka”, „Madame Butterfly“, „Tosca” i

„Carmen'), najulubieńszych pieśni i

romansów.

— „Domek z kart* po cenach propa-

gandowych w „Lutni“. Jutro świetna ko-

medja muzyczna Granichstaedtena „Domek

z kart“. W rolach głównych J. Kulczycka i

K. Dembowski, w otoczeniu  Dunin-Rych-

łowskiej, Lubowskiej, Domostawskiego i

Tatrzańskiego.

—- Popołudniówka niedzielna w „Lutni“

Niedzielne przedstawienie po cenach pro-

pagandowych wypełni wartościowa op.

Zellera „Sztygar” w obsadzie premierowej.

 
Koniec przestawienia wiecz.

przyjezdni z prowincji

oraz

’ Z za kotar studjo.
Dwie Marysie.

| „Spotkały się dwie Marysie... — tym

razem przed mikrofonem krakowskim w

dniu 5 kwietnia (piątek) o godz. 16.00.

Rzecz prosta, że audycja ta zapowiada się

ze względu na swą nutę ludową wdzięcznie,

mełodyjnie i wesoło. W programie duety

wokalne i instrumentalne (pieśni Collonna-

Walewskiego) i E. Koszny'ego oraz duety

Niewiadomskiego it Świeżyńskiego.  Kieru-

nek audycja spoczywa w rękach—dyr. Ka-

zimierza Meyerholda. Wykonawcami duetu

mstrumentalnego będą: pp. Nierychło i

Gemrot. $

Recytacja wierszy W.Dobaczewskiej

z tomn „Nasza Dola*.

Wanda Dobaczewska, autorka kilku

tomów wierszy i doskonałej powieści spo-

łecznej z terenu Wileńszczyzny „Zwycię-

stwo Józefa Žolądzia“, najlepsze swoje

poezje zamknęła w zbiorze p. t. Nasza Do-

la”, Są to szlachetne, proste, śpiewne liry-

ki, których tematy obracają się dokoła

przyrody i ludu ojczystej ziemi poetki. Ści-

szone, zamknięte w sobie, unikające jaskra-

wych barw, wioskowe i szczere — wyra-

stają wprost z legend i pieśniarstwa pol-|

skiej Litwy. Wiiersze te nadane będą w

dniu 5 kwietnia o godz. 2230 (w piątek).

Muzyka poważna. |

Utalentowana pianistka wileńska, Ce-

cylja Krewer, znana radjosłuchaczom z

licznych występów przed mikrofonem, da

się słyszeć ponownie dzisiaj w piątek o

$odz. 18.45 w programie, złożonym z utwo-

rów Bacha, Liszta, Różyckiego i innych.

Muzyka lekka.

|| W sobotę rozgłośnia wileńska daje na

wszystkie stacje koncert orkiestry wojsko-

wej 1 p. p. Leg. W programie utwory po-

pularne kompozytorów polskich i obcych.

Początek o godz. 13.

Polskie Radje Wilno.
Piątek, dnia 5 kwietnia.

6.30: Pieśń. Pobudka do gimnastyki.
Gimnastyka. Muzyka. 7.15: Dziennik po-
ranny, 1.25: Muzyka. 7.50: Chwilka spo-
łeczna. 7.55: Giełda rolnicza. 8.00: Audv-
cja dla szkół. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał,

1203: Kom. met. 12.05: Muzyka salonowa
w wyk. Małego Zesp. P. R. 12.50: Chwilka

-

dla kobiet. 12.55: Dziennik południowy.
13.00: Koncert tria solonowego. 13.50: Co-
dzienny odcinek powieściowy. 15.45: Pills
i Tabet (płyty). 16.00: Dwie Marysie — au-
dycja muzyczna. 16.30: Kwiecień na niebie
i na ziemi — pog. przyrodn. dla starszych
dzieci, 16.45: Menuchin śra. 17.00: Dysku-
tujmy — „O wartości pracy”. 17.15: Kon-
cert organowy Fritza Iubricha. 17.40: Au-
dycja dla chorych. 17.10: Głupi Jakób —
fraśm. słuch. 18.30: Koncert reklamowy.
18,40: Życie artystyczne i kulturalne mia-

ESS ESansas

DZIENNIK WILEŃSKI

Turniej jazdy konnej w Paryżu.

oficerów '

 
W Paryżu odbyły się zawody jazdy konnej. Główną atrakcją był  karuzel

од техег\у.

     

Napad na posłankę agencji pocztowej.
- Stanisława Kolędówna, posłaniec chodził pociąg, jakiś osobnik pchnął

agencji pocztowej w Szumsku, udała Kolędównę do rowu i usiłował wy”

się 3 b. m. godz. 21 na przystanek rwać jej z rąk worek, a gdy mu cię

kolejowy, w celu oddania do ambu- to nie udało, zbiegł do lasu. Na miej”

lansu pocztowego pociągu,
ko-

 

idącego z sce wypadku wyiechał zasiępca :

Mołodeczna do Wilna, poczty i pie- mendanta powiatowego z szerego-

niędzy. W worku znajdowało się wymi służby śledczej. '

około 400 zł. gotówką. Gdy nad:

Jazdą „na gapę" ńa Kolejach nie ustaje.

Wi m. marcu w obrębie W/leń-, oraz Białystok—Baranowicze.

skiej Dyrekc'i Kolejowej zatrzymano: Osoby te zostały * pociągnięte

117 osób, jeżdżących „na $apę' po- przez władze administracyjnedo od-

sacami. Najwięcej zatrzymano na powiedzialności karnej.

Timi Wilno sa Pa. ‹ Wilno— Grodno

Wykrycie tajnej fabryczki bilonu.
Fumkicjonarjusze wydziału śled- | wiu i cyny, przygotowanej do fałszo-

czego w zaścianiku Hoduciszki, śm. wania monet. Tajrowicza i Lukula

Ikozłowsikiej, ujawnili zakonspirowa”| aresztowano.

ną mennicę 50 gr. i 1 zł. monet. і

Tama fabryczka bilonu mieściła| .

się w zabudowaniach gospodarza,

Grzegorza Tajrowicza, który wispól-

nie z niejakim Ch. Lukulem: fabry-

kkował monety. Podczas rewizji zna-

leziono 67 sztuk monet oraz narzę”

dzia do fałszowania pieniędzy. Pod

podłogą znaleziono pewną ilość oto-

Pożar pod Grodnem.

Nejsłynniejszym detektywem  francu-

skim, którego nazwisko najrzadziej spoty-

ka się w prasie, jest dr. Locard. Jemu „to

zawdzięcza się rozwiązanie zagadek kry-

minalnych takich, jak zbrodnia Landru, dr.

 

GRODNO (Pat). We wsi Daniłowce, Bougrat, adwokata Sorret i wielu, wiełu

pow. grodzieńskiego, Z nieustalonych na- innych. i IA cad
Zewnętrznie różni się dr. Locard

razie przyczyn wybuchł pożar w zabudo-

waniach gospodarza Puhacza Antoniego.

Ogień zniszczył 6 stodół, 2 chlewy i 2 pi-

wnice. W płomieniach zginęły: 1 krowa,

3 owce, cielę i świnia. Straty obliczono

no 7.584 zł.

wszystkiem prawie od popularnej syłwetki

detektywa takiego, jakim go przedstawił

Conan Doyle lub Leblanc. Nie pali fajki,

nie wypych kieszeni rewolwerami, nie za-

chowuje si ętajemniczo, nie wykłada nóg

na stóŁ Dr. Locard jest synem «uczonego.
| Średniego wzrostu, krępy, o typowym wy-

lądzie prołesora, niczego się nie boi bar-

dziej niż głośnej reklamy i rozgłosu naoko-
ło własnej osoby. Narzędzia pracy, któremi

posługuje się czynny detektyw, są: mikro-
skop, epruwetki, retorty, odczynniki che-

miczne, różne aparaty precyzyjne.

Pomimo skromnych pozorów wyczyny
dr. Locarda prześcigają pod względem ro-

mantyzmu wszystko, co pisało pióro Conan

ł
sta, 18.45: Recital fort. Cecylji Krewer.
19.15: W świetle rampy — nowości teatral-

ne. 19.25: Wil. wiad. sportowe. 19.30: Wia-

domości sportowe ogólnopolskie. 19.35:

Piosenki w wyk. Józefa Żubika. 19.50: Fe-

ljeton aktualny. 20.00: Jak spędzić święto?

20.05: Pogadankę muzyczną wygł. Michał

Kondracki. 20.15: Koncert symf, z Filharm.

Warsz, poświęcony muzyce francuskiej.
22.30: Recytacje poezji. 22.45: Nauki Wiel-

„ktorska 3)

* rzucili.

7

Napady rabunkowe
na kobiety.

Genowefa  Jurgielewiczówna  (Kondu-

doniosła,że na stacji Wiliio:

skradziono jej z pociągu kosz z jajami.

Na krzyk poszkodowanej sprawcykosz -po-

Sprawców kradzieży udało się za-,

trzymać; są to Włodzimierz Włodygo (zauł. :

Warszawski 13) i Edward Kaszewski (Sło-

wiańska 5).

Dnia 3 b. m. wyrwal nieznany sprawca

p. Wiktorji Wawrzewskiej, kiedy przecho-

dziła ul. Jagiellońską, torebkę z zawar-

tością 140 zł. w gotówce i z drobnemi

przedmiotami, ogólnej wartości 170 zł. Ja-

ko podejrzanego o powyższą kradzież za-

trzymano Antoniego Kozłowskiego (Gar-

barska 9). я

/ Z siekierą w ręku
na żonę.

Zofija Borkowska (Sygnałowa 16),

jąca ze swym mężem w separacji, zameldo-

ży-

| wała policji, iż mąż w czasie jej nieobec-

jej mieszkania rozmaite

rzeczy oraz pieniądze ogólnej wartości

700 zł. Kiedy Borkowska tegoż dnia zgło-

ności zabrał z

_— siła się do niego z żądaniem zwrotu przy-

właszczonego mienia, Borkowski rzucił się

na nią z siekierą w ręku, grożąc zabój-

stwem, Policja wszczęła w tej sprawie do-

chodzenie. 2

Splądrowanie piwnicy
PRZY UL. ORZESZKOWEJ.

Józef Szukiel (Orzeszkowa 11-a) za-

meldował, że 3 b. m. nieznani sprawcy do-

stali się wieczorem do piwnicy tego domu

i skradli wędliny wartości 300 zł. W cza-

sie poszukiwań znaleziono w ogrodzie

część skradzionych wędlin w 2 workach.

 

|
l
!

| KRADZIEŻ W PIWIARNL
Jan Jakubionek zameldował, że dnia

3 b. m. w piwiarni przy ul. Bazyljańskiej5

skradziono mu z kieszeni 270 zł. Jednego

z podejrzanych o tę kradzież zatrzymano.

1a i

Sherlock Holmes ustępuje miejsca
mikroskopowi.

żebraka nad brzegiem Sekwany, przyczem

ciało denata skrępowane było drutem. Ty-
godnie upłynęły zanim zdołano zidentyfi-

kować ofiarę zbrodni, zanim skierowały
się podejrzenia o popełnienie przestępstwa

przeciw koledze ofiary, też žebrakowi
Oskarżony wypierał się jednak stanowczo
wszelkiego udziału w zbrodni. Przy rewizji

znaleziono w jego mieszkaniu wiązkę dru-

tu. Pokazano mu drut, Śmiech był całą od-

powiedzią żebraka. Śledztwo nie posuwało

się ani na krok naprzód. Wówczas wezwa-

no na pomoc dr. Locard'a. W ciągu 24 go-
dzin wina żebraka zabójcy została udo-

wodniona. Locard stwierdził, iż drut, któ-
rym obwiązany był trup, stanowił część

większego zwoju i przy użyciu mikroskopu
wykazał, że drut ten został odcięty, przy-

czem zdjął fotograłję przekroju. Gdy po-

równano teraz drut znaleziony w mieszka-

niu zabójcy z drutem zbadanym przez de-

tektywa, okazało się, że mikroskopowe

zdjęcia przekrojów pasują do siebie jak

najdokładniej, Oskarżony wobec takiego

dowodu rzeczowego przyznał się wreszcie
do popełnionej zbrodni.

kopostne — „O powołaniu osobistem” — Doyle'a. Pewnego dnia znaleziono trupa

ks. dr, Augustyn Jakóbisiak. 23.00: Kom.

meteorologiczny. STERTTI RES ATIKAE

Sobota, dnia 6 kwietnia 1935 r. -

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka

społeczna. Giełda rolnicza, 8,00: Audycja

dla szkół, 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:

Kom. met. 12.05: Utwory Czajkowskiego,

12.50: Chwilka dla kobiet. 12.55: Dziennik
południowy. 13.00: Orkiestra wojskowa 1
p. p. legionów. 13,45: Pogadanka muzyczna

prof. Michała Józefowicza. 14,45: Koncert

Ork. Tadeusza Seredyńskiego. 15.30: Recy-

tacje prozy. 15.45: Koncert małej orkiestry

P. R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego. 16.30:

Skrzynka techniczna. 16.45: Krótki recital

fort, Ireny /Kurpisz-Stefanowej. 17,00:

Transm. nabożeństwa z kaplicy w Ostrej

Bramie. 47.50: |Pogadanka przyrodnicza,
18.00: Cały świat iPetronelce pomaga —
słuch, dla dzieci, 18.30: Co się dzieje w,

Wilnie? — pogadanika. 18.40: Życie arty-| Wikrótce powinny do nas zawi-
styczne i kulturalne miasta. 18,45: Koncert, + ' "r . j A m. а,

reklamowy. 19.00: Muzyka jazzowa. 1915: 15 a. S a zwój We

Przegląd rolniczy prasy krajowej i zaśr.i iug o erwacji ogroi u zoologiczne-

19,25: Wil. wiad. sportowe. 19.30:. Koncert $ęsi 1 łabędzi nad Warszawą

Wiosenny przelot
ptaków.

Biuro rolnicze państwowego in-
stytutu  meteorologicznego otrzy”

cie ptaków z południa. Pierwsze u-
kazały się skowronki i szpaki w po”
wiecie hrubieszowskm, mianowicie
już 14 lutego. Jak wiadomo, nastąpi”
ły później mrozy. Drugi przylot zau-
ważono 24 lutego. Skowronki są fuż
wszędzie, również bociany i szpaki.

"go, ciad
Zesp. mandalinist6ėw „Kaskada“. 19.45: Fel odbyt się przed 10 dniami. Prawdo-

jeton aktualny. 19.55: Na wesołej lwowskiej „„dobnie w drodze do Polski są si-
fali. _ 20.25: Dziennik wieczorny.—_ 20.35: 25 у ać U *

Transm. z teatru „La Scala”. Op. „Faust“, W€ czaple i bąki. Ostatnia przyleci

Gounoda. kukułka. =

mały z różnych stron kraju meldunki.
telegraficzne o przylocie i o przelo-

 

! W innym znów wypadku mikrototogra-

ficzne zdjęcie chustki, znalezionej w toreb=

jce zamordowanej kobiety, pomogło dr.

| Locard'owi do odnalezienia właściwego

' tropu. Fotograłtja wykazała, iż w przędzy

chustki są deiekty, Chustki z defektami
rozdawała tabryka tylko swoim pracowni
kom, wśród których znajdował się właśnie -

| przestępca. Dr. Locard jest też twórcą „po”

roskopji“, odkrywcą iaktu, iż pory skóry

„na ręku człowieka różnią się między sobą

| tak samo, jak odbitki daktylograficzne. Po-
| roskopja pozwala więc dr. Locard'owi zie

| dentyfikować przestępcę z tą samą šcisto=

| ścią co daktyloskopija.

AA
'Najskutecznieį walkę

z żebractwem można
prowadzić za pomocą bonów
lałmużniczych „Caritasu.

PUL!" wypop"ALE



STOSUNKI TOWARZYSKIE WŚRÓD
PIŁKARZY.

Piłkarze wileńscy postanowili żyć wi
zgodzie, utrzymując między sobą stosunki '

towarzyskie, a walcząc w sposób gentel-
meński na boisku wykazać, że sport upra-

wia się dla samego sportu.

W tym też celu

Klubów wileńskich postanowiło w sobotę

aorganizować towarzyską herbatkę. W sali

Ogniska zbiorą się piłkarze: WKS. Śmigły,

Ogniska, KPW. i Drukarza. Ogółem  po-|
winno zebrać się około 60 graczy. W cza-

sie zebrania pogadankę sportową wee

red. J. Nieciecki.
Wszyscy piłkarze wspomnianych klu-

" bów proszeni są o przybycie do Ogniska

na godz. 18.

BIEG NAPRZEŁAJ O MISTRZOSTWO

WILNA.

W niedzielę о godz. 10 w Zakrecie|

odbędzie się bieś 'naprzełaj o mistrzostwo

Wilna. Bieg orśanizuje WiL Okr. Zw. Lek-

ko-Atletyczny. Trasa wyniesie około 4

kmitr.

Termin zgłoszeń zawodników mija

dzisiaj. Zgłoszenia przyjmuje Wacław

Rymkiewicz, Wielka 44 od godz. 17 do 19.
Na starcie biegu o mistrzostwo Wilna

staną zapewne wszyscy najlepsi zawodnicy|

Wilna, 3

POPISY GIMNASTYCZNE I MECZ ZA-
PAŚNICZY OGNISKO—ZW. STRZELECKI

W niedzielę w sali Ogniska przy ul.

Kolejowej 19 o godz. 13 odbędzie się cie-

kawy mecz zapaśniczy ciężkoatletów mię-
dzy Ogniskiem KPW, a Strzelcem. Najcie-

kawszym punktem programu będzie spotka

nie w wadze ciężkiej mistrza Szyłańskiego

z Bielawskim.

kierownictwo trzech |

DZIENNIK WILENSKI

>PORT
gromnem powodzeniem ze względu na bar-
dzo wysoki poziom sportowy. ćwiczących.

|Trójka gimnastyków: Żebrowski, Orłow-

 

ski, Giedrojć wystąpi z nowym programem
efektownych ćwiczeń.

|
iBOKSERZY OGNISKA ODJECHALI DO

POZNANIA.

Dziś w Poznaniu rozpoczną się indy-

widualne mistrzostwa bokserskie Polski,

| które zgromadzą na ringu wszystkich naj-
lepszych bokserów polskich.

Mistrzostwa trwać będą trzy dni. ®!

| niedzielę odbędą się walki iinałowe.

Reprezentacja Wilna wyjechała w na-

stępującym składzie: Sandler,  Krasnopio-

row, Szczypiorek, Orlicz i Matiukow. Szko-

(dą wielka, że nie mógł pojechać Wojtkie-
|wicz, który w przededniu wyjazdu rozcho-

|rował się i leży w izbie chorych.
|

Razem z bokserami pojechali: Hołow-

nia i Popiel.

, WILNIANIE KANDYDATAMI DO GRUPY

OLIMPIJSKIEJ.

! Zarzad Polskiego Związku Hokeja na

lodzie nie ustalił jeszcze  detinitywnego
„składu grupy olimpijskiej. Grupa ta žo-
stanie wybrana z pośród następujących

hokeistów: Adamowski, Tupalski, Kowal-
ski (AZS—Wiarsąawa), Głowacki, Rybicki,

Przeździecki; Materski (Legja Warszawa),

Krygier (Polonia Warszawa), Michalski,

Przedpełski, Meternich, Werner (Warsza-

wianka), Stogowski, Warmiński, Zieliński,

Ludwiczak  (AZS--Poznaf),

Kowalski, Michalik, Wołkowski (Cracovia),

Godlewski, Zubr, Staniszewski (Ognisko—

Wilno), Kasprzak, Jasiński, Lemiszko, 
Marchewczyk, |

j Stupnicki (Czarni Lwów), Sabiński (Pogoń|

Przed paru dniami w Warszawie w

Ogrodzie Saskim porwano 3-letniego Jan-
ka Skalskiego, w chwili, śdy matka oddali-
ła się o kilkanaście kroków, by przypro-
wadzić bawiącego się opodal: drugiego sy-
na. Ponieważ dziecko wyróżniało się urodą,

inteligencją i żywem, wesołem usposobie-

niem, było szczególniej kochane i wyróżnia

ne przez rodziców, to też rozpacz ich po

stracie syna była straszna.

Obecnie tajemnica porwania małego
Jasia Skalskiego została już wyjaśniona,

aczkolwiek sprawa sama przedstawia się

jeszcze dość zagadkowo.

| Po kilku dniach nieobecności Janka,

do p. Skalskiego zgłosiło się dwóch nie-

| znajomych mężczyzn i zakomunikowało mu,

że wiedzą, gdzie przebywa syn i pomogą

mu do odzyskania dziecka. Uradowany p.

 
Skalski udał się w towarzystwie iniorma-

torów do mieszkania niejakiej Stanisławy

Rakowskiej przy ul. Wolność 15. Po dro-

 

SKŁAD NARCIARSKIEJ GRUPY
OLIMPIJSKIEJ.

Polski Związek Narciarski ustalił już

skład narciarskiej grupy olimpijskiej. W

skład tej grupy weszli: Stanisław Marusarz,

Bronisław Czech, Andrzej Marusarz, Mi-

chał Górski, (ombinacja klasyczna), Stani-

jsław Karpiel i Marjan Orlewicz (biegi:

otwarty na 18 klm. i na 50 klm.), Izydor

Łuszczek, Jan Bochenek (skoki otwarte),

błoński (kombinacja alpejska).

SKŁAD SZERMIERCZEJ DRUŻYNY
OLIMPIJSKIEJ.

W skład szermierczej drużyny olimpij-

skiej weszli: kpt. Nycz, kpt, Segda, kpt.

|Suski, por. Zabielski, kpt. Dobrowolski,
Friedriech, Zaczyk, Sobik, Paszek i Franz.

Prawdopodobnie grupa ta zostanie po- 
Przed meczem odbędą się popisy gi- Lwów), Sokołowski I, Sokołowski II. (Le- gę brani są przedewszystkiem: kpt. Szem-

 

zawsze 0- chja Lwów), Król (Ł. K. S.).-mnastyczne, które cieszą się

PREMJERA. FILM KTÓRY PAMIĘTA SIĘ CAŁE ŻYCIE

B. й RZY ŻA, о =—

w najnowszym flimie,
potężnym arcydzlele Rz p ą

‚ przewyższ. „Arjanę“ 55 a z ©e

Bilety honor. i bezpł. bezwzgiędnie nieważne.

pliński, Kantor, kpt. Małłysko i por. Tichy.

Seanse © g. 4, 6 8 i 10,95%

filmie od czasu wynalezienia taśmy filmowej p. t.:

ММе оГа

УМаОмУК2›
Reź. Ernest Lubitsch. Muzyka Franciszek

Lehar.
Wsžystko co jest najweseiszego, najpiękniej-
szego, najwdzięczniejszego zebrano w tym
jednym wieikim obrazie. Seanse: 4, 6, 8 i 10
wiecz. Biłety honorowe i bezpłathe'bezwzglę-

dnie nieważne. |

 

wreszcie Weinschenk, Fedor i Michał Ja--

 

większona o kilku szpadzistów. Pod uwa-;

Piątek,5kwietnia.

Sensacyjna kradzież dziecka.
dze nieznajomi opowiedzieli p.Skałskiemu,.

że będąc bezrobotnymi, spacerowali bez

celu poulicach, kiedyzauważylijakąśko-

bietę, prowadzącą zarękę dziecko, które

głośno płakało i domagało się „do mamy”.

Zainteresowani zaczęli śledzić kobietę i

przekonali się, że była to Rakowska.

Po przybyciu na miejsce,  niezmajomi

zażądali od Rakowskiej kategorycznie wy-

dania dziecka. Ta pierwotnie usiłowała
przybyłych zbyć niczem, ale ich pewność

siebie i groźna postawa poskutkowały. Zło-

dziejka dzieci zgodziła się Janka wydać.

Naprzód spacerowali wszyscy po ul, Woł-

ność, dopóki Rakowska nie spotkała ja-

kiejś Celinki, z którą zamieniła kilka słów,
poczem udano się do dzielnicy żydowskiej,

gdzie na ul. Nowolipki 68, w brudnej izdeb-
ce, zajmowanej przez b. dozorczynię, Mar-

jannę Łukasiak z córką Celiną, znaleziono

wreszcie Janka, przebranego dla niepozna-

ki w inne ubranie i ostrzyżoneśgo do skóry.
Dziecko było na szczęście jeszcze całe i.

zdrowe.

| Zabrano więc Janka do domu, a zło--
dziejkę wydano w ręce policji. Jednocześ-

nie zatrzymano także do wyjaśnienia spra-
wy obu iniormatorów p. Skalskiego.

Wypytywana przez policję złodziejka

nie chciała wyjaśnić, dlaczego porwała
Janka. Istnieją poszlaki, že ratunek przy-

szedł w ostatniej chwili, gdyż, jak się zda-
je, dziecko miało być z ukrycia przy ul.
Nowolipki przeniesione w inne miejsce.

Rakowska robi wrażenie osoby nienor-

malnej, co pozwala przypuszczać, że była

| narzędziem w czyjemś ręku.

Co się tyczy pobudek działania obu
nieznajomych, którzy udzielili informacyj, .
to jeden z nich jest ojcem licznej rodziny i

przeczytawszy wiadomość „o porwaniu |
dziecka w gazetach, postanowił przyjść z

pomocą zrozpaczonym rodzicom,

 

 

Młody

 

Usia“ва
W nadprogramie m. in. Kolorowy Splewso-Muzyczny Dodatek rysunkowy.
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D-Iš Rewelacja sezonu. JEANNETTE MACDOMALO, MAURICE CHEVALIER_W najciekawszym

Poszukuję
posady woźnego, do-
zorcy lub na wieś za
skremnem  wynagro-
dzeniem. Referencje
poważne Sw. Ignace-
go 8 m. 3.

człowiek z ukończe--
ną szkołą średnią po-
ŠatoTa posady biura:
listy (chętnie na wy»
jazd do majątku). Re-
ferencje powaźne. Po-
siada świadectwa pra
cy. vn, -
m. 22. S. H. 4
 

Młoda
panienka sierota,skoń-
czyła szkołę przem.-
handl. znajdująca się
w  krytycznem polo-
żeniu przyjmie z
wdzięcznością kaźdą
pracę, Łaskawe ofer-
ty do redakcji pod
„Wdzięczna”.

Patrebna
ekspedjentka obezna-
na z branżą piśmien-
ną. Oferty z poważną
rekomendacją do fir-
my Wł Borkowski
Mickiawieza 5.

 

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

—-- |blernn 68 u gospo-
darza domu. g2

EA

Rutynowany
korepetytor, mate-
matyki i fizyki, wcię-
zkich warunkach ma-
terlainych. Prosi P. P,.
potrzebujących kore-
petycyj z przedmio-
tów wyżej wymlenio-

'|nych o zgłoszenie się
 

DZ I $.
Jedyna i niezrównana

HELIOS
FRANCISZKA GAAL

NIKA“
 
 

 

w najnowszym i najlepszym
2 dotychczasowych fiimów

 

pod adres podany Po--
locka 26—m. 2. 2

Czy jesteś

STOLARZ
przyjmaje wszelkie
roboty wchodzące w
zakres stołarstwa jak

 

 WERO WA
» Wrkawaja.sdlilne, członkiem

Przepiękne piosenki Franciszki Gaał. Nadprogram: Kolorowa atrakcja „W iasku wiedeńskim", ceny niskie. ul. Mic-
РАТ oraz Tygodnik Paramountu. Uprasza " Sz. Publiczność o prxybycie na pocz. seansu |kiowicza 24 m. 17. 3. L. 0. P. P.
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Niłośnikom piaków ku uwadze * Kupno 1 RÓŻNE. iii E
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE.| SPECJALNA KANARKÓW isl żak Ę

: Вуп\:с]а Targėw Futrzarskich w sono aa ||. BEWDCSGCZŚGWOCKK| KPTOKOWINOWYK
ogłasza niniejszem przetarg nieograniczony S unisTcśni KUPIĘ DOM ŚWICIE WEGWG Pe U R Ę
na remont budynków targowych znajdują
cych się w ogrodzie po-Bernardyńskim (tyn-
ki. ścianki działowe, neprawa okien i drzwi,
naprawa dachów papowych i t p.)

Oferentów obowiązuje złożenie wadjum
w wysokości 5 proc sumy oferowanej.

Po „ślepe kosztorysy, szkiee planów |!
bliższe warunki należy zwracać się do Biu-
ra Targów Futrzarskich, Mickiewicza 32
(gmach Izby Przemysłowo-Handlowej) w go-
dzinach od 9ej rano do 3-ej p. p. dn. 10-go

ptaki nasion jak: kanar, rzepik, konopie,
sałata, murzynek, proso i t. d.
do nabycia w Polskim Składzia

Aptacznym

Władysława Trubiłły
Wilno, Ludwisarska 12 róg Tatarskiej

  
|BEZWĄTPIENIA BARDZOTANIONe-

mały z placem aibo
zostanę współwłaści-
clelem domu celem
posiadania  mieszka-
nia o 3—5 pokojach
na własność. Pośre-
dniętwo wykluczone
Oferty składać do
„Dziennika Wileńskie-
go* okazięielowi kwi-

Strunnictwa  Narodo-

o 'askawe. zgłoszenia

jakiejkolwiek

ciażby czasowego w
Wiinie i na prowin-

eji dla bezrobotnyck

 

    

wego uprzejmie prom

pracy
łab zatrudnienia, cho-
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