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U. 0. W. znów działa.
Zamordowanie komisarzapolicji we Lwowie

(Telefonem od własn. korespondenta.)

LWÓW. Wczoraj około g. 8 rano na ulicy Stryjskiej

zamordowany został podkomisarz policji politycznej

Komisarz Czechowski był ubrany, jak zwykle po
cywilnemu i zdążał zrana do biura. Mieszkał on w do-
mach miejskich w pobliżu rogatki Stryjskiej. Droga,
którą musiał przebyć, chcąc dostać się do tramwaju,
prowadziła przez ulicę Stryjską, która jest w połowie
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` REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 de 16 i od

5 19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
į w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
я z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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9 | COMILITON K I POLESIA
: ) Fo długich I ciężkich cierpieniach zmarł we Lwowie dnia 19

marca b. r., przeżywszy lat 26
7 Pogrzeb odbędzie się dn. 24 b. m. we Włodawie n/B.
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ча WARSZAWA (Pat). W/ś da-
je| nych Państwowych Urzędów Po-
w średnictwa Pracy, ogólna liczba

о-
зе,| na dzień 19 b. m. wynosila 354.922

Wszystkim, którzy okazali tyle serca i troskliwości wgchorobie ojca
naszego

| &р %
ALEKSANDRA ANTONOWICZA

a przedewszystkiem Profesorowi Michejdzie, Dr. Rydzewskiej, Przełożo-
nej oraz: personelowi lecznicy św. Józefa w Wilnie

składamy tą drogą serdeczne
„Bóg zapłać”.

Przewielebnemu  duchowieństwu, instytucjom, organizacjom I wszystkim
osobom, które łaskawie zechciały wziąć udział. w oddaniu ostatniej po-
sługi drogim nam zwłokom oraz tym, którzy okazali nam wyrazy współ-

czucia z powodu śmierci Ojca naszego
składa serdeczne podziękowanie

RODZINA: 

 

 DZKA EPP й

DUŽY WYBOR
GRZECZNA | DOBRA OBSLUGA.

—CENY ZNIŽONE!!!-

APTECZNY D.-H.

W. CHARYTONOWICZ
WILNO, MICKIEWICZA -7.- = TEL. 9—71.

BEST ETOUNIROSSIRAS

Nowi wiceministrowie.
* (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W najbliższych dniach zostaną mianowani wice-
ministrem: inżynier Józef Gallot, naczelny dyrektor Zakładów Modrze-
jowskich wiceministrem komunikacji, oraz prezes Związku Ziemian
pos. Karwacki wicemin. reform rolnych.

Zjazd premjerów pomajowych.
(Telefonem od własnego. korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 29 bm. ma się odbyć w Warszawie konfe-
rencja wszystkich premjerów rządów pomajowych, a więc wzięliby
w niej udział pp. Bartel, Sławek, Switalski.i Prystor.

Jaki ma byc cel tej konferencji, narazie niewiadomo.

Odwołanie p. Sokala z Genewy.
(Telefonem odwłasnego korespondenta.)

WARSZAWA. Delegat rządu polskiego w Genewie, minister
Sokal zostanie prawdopodobnie odwołany do centrali, a na jego
miejsce ma być mianowany obecny poseł w Wiedniu p. Juljan Łu-
kasiewicz, znany ze swej niefortunnej działalności na stanowisku
posła polskiego w Rydze.

Dziennik Ustaw,
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek ukazał się Dziennik Ustaw zawiera-
jący m. in. ustawę *o pełnomocnictwach.

Jedyny w swoim rodzaju okólnik
kuratora Warszawskiego p. Pytlakowskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na terenie Warszawy istnieje kilka państwowych
szkół żydowskich, w których zarówno uczniami jak i wykładowcami
są bez. wyjątku żydzi.

Dotychczas w szkołach tych świętowano w sobotę i niedzielę.
To też po lekcjach w piątek uczniów puszczono do domów już

na świętu Wialkanocne. Tymczasem kurator warszawskiego okręgu
szkolnego, p. Pytlakowski, wydał okólnik, nakazujący wznowienie
lekcyj w dniu dzisiejszym (we środę) przyczem lekcje mają trwać
również podczas świąt wielkanocnych i przerwane będą dopiero na
święta żydowskie.
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jų Znėw przybyto.2000 bezrobotnych,
osoby, co stanowi w stosunku do
poprzedniego tygodnia sprawo-
zdawczego wzrost liczby bezro-

bezrobotnych w całem państwie botnycho 2054 osoby.

niezabudowana i z jednej strony graniczy z parkiem
Kilińskiego, z drugiej zaś ze starym, zamkniętym już
dziś cmentarzemStry jskim.

W pewnej chwili zaczepił go tramwajarz Nowa-
kowski, ale Czechowski nie chciał z nim rozmawiać,
bo śpieszył się do biura. Zaledwie Nowakowski oddalił
się © jakie 20—30 kroków, posłyszał strzał i ujrzał,
jak Czechowski padł na ziemię trafiony z tyłu kulą,
Jak się następnie okazało, w prawą część czaszki.

Nowakowski oraz paru przechodniów usiłowało
gonić mordercę, ale musieli się cofnąć przed groźbą
wycelowanego rewolweru.

Sprawców morderstwa musiało być przynajmniej
dwóch. Jeden z nich strzelał, zaś drugi osłaniał odwrót,
a następnie dał mordercy kurtkę i kapelusz, w które
ten się przebrał.

Zmarły osierocił żonę i dwie córki.
Był on jednym z najzdolniejszych oficerów policji

politycznej i znakomicie znał się na sprawach ukraiń-
skich.

Przed paru dniami akurat zniesiona została ochro-
na, która nad nim czuwała. Podobno w ostatnich cza-
sach miał Czechowski zająć się Sprawą zabójstwa Ta-
deusza Hołówki.

Jeden ze sprowadzonych na miejsce zbrodni psów

policyjnych poszedł przez cmentarz stryjski w kierunku

dworca głównego, ale tu stracił ślad.
We Lwowie panuje przekonanie, że morderstwa

dokonali członkowie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
(U. 0. W.) i że jest to zapowiedź wznowienia teroru.'

Z polecenia władz prokuratorskich dokonano Kil-

kunastu aresztowań śród działaczy. ukraińskich.
M. in. aresztowany został sekretarz U. N. D.-a

Makaruszka.

z Łotiwy
Dochodzenia władz łotewskich z powodu

notatki «Dziennika Wileńskiego».
W Nr. 28 „Dziennika Wileńskiego” z dnia 5 lutego r. b. poda-

liśmy wiadomość o zajściu w szkole Przystańskiej pod Dyneburgiem,
gdzie według „Naszego Głosu* organu mniejszości polskiej w Łotwie
bto dzieci polskie za mówienie po polsku. W związku z tem wla-
dze łotewskie zainteresowały się tym wypadkiem i przeprowadziły
dochodżenie.

Na skutek tego dochodzenia konsulat łotewski w Wilnie nade-
słał nam wyjaśnienie treści następującej:

Rodzice 30 dzieci, uczących się w Priedainskiej (Przystańskiej)
szkołe powszechnej; podali skargę przeciwko nauczycielom lewenio=
wl i Akuraterowi o bicie polskich dzieci. jakoby za mówienie po
olsku. p

; Przeprowadzone przez Departament Szkolny Ministerstwa Ošwia-
ty dochodżenie ustaliło, że żadne kary cielesne nie były
stosowane. '

Kilka osób z pośród rodziców niezadowolonych z nowych nau-
czycieli, wyolbrzymiając zwykłe nieporozumienie szkolne, wszczęło
agitację wśród innych, przyczyniając się do złożenia przez nich pod-
pisów pod skargą. W czasie dochodzenia kilka osób zeznało, że
podpisując skargę, na skutek namowy, nie zapoznało się z jej
treścią. :

Dalej ustalono, że z dzieci uczących się we wspomnianej szko-
le, językiem polskim w domu rozmawia sylko 2—3 */,, a z „poszko-
dowanych" Aloizy Cimachowič i inni mówić po polsku nie umieją.

Rekonstrukcja rządu łotewskiego.
RYGA (Pat.) Gabinet premje- zaś spraw wewnętrznych, którą

ra-Skujenieksa uległ częściowej dotychczas piastował Skujenieks,
reorganizacji. Minister finansów  powrerzono..Kauliniowi, ze stton-
Zemgals ustąpił. Tekę finansów  nictwa kołonistów.
objął czasowo Skujenieks, tekę

  

Zamknięcie granicy niemieckiej
WARSZAWA (Pat). Wobec odbędzie się w roku bieżącym.

zamknięcia przez rząd niemiecki W związku z tem Państwowe U-

WILL
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., zodneszeniem |przecyliwązoz 4 @. ВЬ

druku mo:
Ronto czekowe w P. K.

zagranięq 8sł.
OSŁOSZENIA: za wiersz miłłm. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 88 gr., 10
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrelogi przed tekstem po ZÓ gr.
cyfrowe, skomplikowane'i z zastrzeżeniem

. Ogłoszenia
© 2% proc. drożej. Terminy

dowelnie zmieniane.
. 80187.

ROZWIĄZANIE SEJMIKU KŁAJPEDZKIEGO.
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą, że po odczytaniu w Sej-

miku kłajpedzkim dekiaracji prezesa dyrektorjatu Semajtisa,

frakcje niemieckie zgłosiły wniosek nieufności, który został

przyjęty 22 głosami przeciwko 5. Gdy wyniki głosowania zo-
stały ogłoszone, prezes dyrektorjatu Simajtis odczytał pismo,

być przez Administrac

 ii Podkop pod Bank Cukrownictwa-
m, we Lwowie.

LWÓW (Pat).. „Gazeta Poran-
na'' donosi, że ubiegłej nocy wła-

Banku Cukrownictwa stwierdzono
rozpoczęte roboty « podkopowe.

e?, dze policyjnevykryty zamierzone Przy robotach nie zastano jednak
2 włamanie do Banku Cukrowni- nikogo, natomiast znaleziono przy-
ij ctwa przy ul. Akademickiej. Mie- gotowane narzędzia do rozbijania

 
szkańcy tego gmachu słyszeli stu-
kanie, wydobywające się z kanału,
przechodzącego około domu. Po-
licja, która przybyła natychmiast
na miejsce, obsadziła wejście do
kanału, w którym pod piwnicą

muru, Włamywacze byli dopiero
"w pierwszem stadjum robót i
prawdopodobnie planowali włama-
nie. do Banku w okresie świąt
Wielkanocnych. Dalsze śledztwo
w toku.

granicy dli cudzoziemskich robot-
nikėw rolnych, rekrutacja polskich
robotnikėw rolnych do Niemiec nie

rzędy Pošrednictwa Pracy nie bę-
dą rejestrowały kandydatów na
wyjazd do Niemiec.

Polacy wystawiają własną listę do sejmu pruskiego.
W wyborach do sejmu pruskie-

go Polska Partja Ludowa w Pru-
sach Wschodnich wystąpi z własną
listą. .Nazwiska. kandydatów nie
zostały dotąd ustałone. Przy wybo-
rach na prezydenta Rzeszy ludność
polska w Prusach Wschodnich gło-
sowała przeważnie na Hinden-

burga.
Na ostatnim zjeździe Polsko-

Katolickiej Partji Ludowej uchwa-
lono, że czołowymi kandydatami
partji w wyborach do Sejmu pru-
skiego na Śląsku Opolskim będą
ks. Koziołek, Bożek, Witczak i
Kwoczka.

rozwiązujące sejmik.

 

Kontrofensywa przeciw Hitlerowi.
Oddawna już krążyły pogłoski

n tem, że na wypadek zwycięstwa
Hitlera w. wyborach prezydenta
Rzeszy, zwolennicy jego urządzą
„pucz'” celem całkowitego ujęcia
władzy w ręce przez Partję Naro-
dowo-Socjalistyczną. Wiadomo też
było, że hitlerowcy posiadają du-
że wpływy w niektórych pułkach
Reichswehry i w policji, oraz że
ich „Sturmabteilungen“ zaopatrzo-
ne są obficie w broń.

Obecnie po wyborach prezy-
denckich, w których  zaryso-
wałó się wyraźnie zwycięstwo
Hindenburga, obóz kanclerza Brue
ninga uznał za stosowne przejść do
kontrofensywy wobec tej akcji
hitlerowców. Na czele kontrołen-
sywy stanął premjer pruski Braun,
będący zarazem jedną z czołowych
jednostek niemieckiej Socjalnej
Demokracji. Na rozkaz pruskiego
ministerstwa spraw  wewnętrz-
nych policja — jak już doniosły
depesze — dokonała niespodzie-
wanych rewizyj w Berlinie i we
wszystkich większych miastach
Prus. Ogłoszony po tych rewizjach
komunikat urzędowy stwierdza,
że wykryto plany mobilizacyjne
hitlerowców, dotyczące otoczenia
Berlina ze wszystkich stron i za-
jęcia stolicy Rzeszy. Komunikat
donosi następnie o wykryciu du-
żych składów broni, któremi roz-
porządzały oddziały szturmowe
zwłaszcza w Prusiech Wschodnich.
Szlezwiku, Holsztynie, Hanowe-
rze i Brandenburgji. Najlepiej i naj-
szczegółowiej opracowane plany
mobilizacyjne narodowych socjali-
stów miano wykryć — rzecz cie-
kawa — na pograniczu polskiem,
w Pile, stolicy prowincji „Grenz-
mark Posen-Westpreussen". T

Hitlerowcy ze swej strony za- *

Represje przeciw
BERLIN. Pat. — W mieście

westfalskiem Hagen prezydjum
policji zarządziło zamknięcie
miejscowych schronisk hitlerows-

przeczają twierdzeniom o przygo-
towywanym przez nich „puczu“ i
utrzymują, że skoszarowanie człon
ków „Sturmabteilungen“ w okre-
sie wyborów miało właśnie na ce-
lu uniknięcie starć ulicznych z
członkami innych ugrupowań. Jak
już podkreślił nasz korespondent w
depeszy, zamieszczonej w. dzisiej-
szem porannem wydaniu naszego
pisma, prawda leży zapewne po-
środku. Hitlerowcy — jak się zda-
je — opracowali plan ujęcia wła-
dzy siłą na wypadek, śdyby w ra-
zie zwycięstwa Hitlera w wybo-
rach prezydenckich objęcie prze-
zeń tego stanowiska napotkało na
czynny opór ze strony lewicy.

Czy kotrofensywa-premjera
Brauna przyniesie spodziewane re-
zultaty w postaci zahamowania
dalszego wzrostu ruchu hitlerow-
skiego — niewiadomo. Wykaże to
drugie głosowanie na prezydenta
Rzeszy w dn. 10 kwietnia, a na-
stępnie wybory do sejmu pruskie-
go i szeregu innych sejmów krajo-
wych w dn. 24 kwietnia.

Jest rzeczą charakterystyczną,
że pragnąc zmniejszyć liczbę gło-
sów narodowych socjalistów, po-
pieranych głównie przez żywioły
młodsze, t. zw. Partja Gospodar-
cza, należąca do koalicji rządowej,
postawiła w sejmie pruskim wnio-
sek o podwyższenie minimalnego
wieku wyborców z 20 na 25 lat.
Wniosek ten jednak nie ma szans
przejścia, gdyż do uchwalenia jego
wymagana jest większość conaj-
mniej dwóch trzecich głosów, a
tymczasem socjaliści ze względów
zasadniczych wypowiedzieli się
przeciw niemu, choć niewątpliwie
zależy im również na zredukowa-
niu liczby mandatów Hitlera.

ko hitlerowcom.
kich oddziałów szturmowych. W
Glatbach policja aresztowała 130
narodowych socjalistów.

STĄNOWISKO' CZECHOSŁOWACJI W SPRA-
WIE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ.

Mowa ministra Benesza.
PRAGA (Pat). W komisjach

spraw zagranicznych obu Izb mi-
nister Benesz wygłosił we wtorek
obszerne exposć na temat aktual-
nych międzynarodowych  zaga-
dnień politycznych. Znaczną część
swego exposć minister poświęcił
zagadnieniu współpracy gospodar-
czej państw środkowo-europej-
skich. Zasadnicze stanowisko Cze-
chosłowacji w tej sprawie stormu-
łował minister jak następuje:

1) Czechosłowacja w interesie
własnym i w interesie współpracy
europejskiej gotowa jest lojalnie
i przyjaźnie wziąć udział w kon-
kretnych ńaradach 5 mniejszych
państw europejskich i przyjęłaby
za podstawę tych rozmów zasadę
preferencyj, zaprojektowaną w me
morandum Tardieu. 2) Czecho-
słowacja za zgóry , wykluczone
uważa jakąkolwiek akcję poli-
tyczną: "jakiejkolwiek organizacji
państwowo-prawnej. Rozmowy o
konfederacji, czy też o podobnych
formach polityczno-prawnych ró-
wnież uważa za wykluczone, a
także i unję celną zainteresowa-

nych państw. 3) Rząd czechosło-
wacki nie weźmie udziału w żad-
nych rokowaniach, w których nie
brałyby udziału także Rumunja
i Jugosławja. Pełne porozumienie
z niemi uważa za konieczny wa-
runek każdego własnego kroku
w tych sprawach. 4) Rząd czecho-
słowacki, wychodząc z założenia,
że podobne rokowania mogą być
uwieńczone powodzeniem przy
jednomyślności mocarstw, opartej
na inicjatywie rządu francuskiego,
nie weźmie udziału w nich, jeżeli
Berlin i Rzym nie dadzą swej zgo-
dy na wniosek Francji.

Podkreślić należy, że w exposć
minister Benesz kładzie bardzo
silny nacisk na konieczność poro-
zumienia mocarstw i oparcia ro-
kowań 5 państw środkowo-euro-
pejskich dopiero na tej podstawie.

Exposć zakończył minister
krótką charakterystyką sytuacji
gospodarczej Czechosłowacji, pod-
kreślając, że jest ona mimo cięż-
kiego kryzysu zasadniczo lepsza,
niż wielu innych państw.

ZAPRZECZENIE DE VALERY.
LONDYN |Pat). Premjer ir-

iandzki de Valera w wywiadzie
z prasą zaprzeczył kategorycznie
rewelacyjnemu twierdzeniu, jako-
by on sam miai być autorem roty
przysięgi poselskiej na wierność
królowi, nazywając twierdzenie
to fałszem. Przysięgę zredagował,
w/g de Valery, występujący w ro-

ku 1921 ze strony brytańskiej jako
lord-kanclerz Birkenhead, który,
wręczając redakcję przysięgi sze-
fowi delegacji irlandzkiej Collinso-
wi, oświadczyć miał cynicznie, iż
przysięga ta jest najznakomitszym
w historji egzemplarzem  krę-
tactwa.

NA DALEKIM WSCHODZIE.
CZYŻBY WZNOWIENIE WALK?

TOKJO (Pat). W/g radjodepe-
szy z Czang-Czun, w czasie wczo-
rajszej wałki, jaka się rozegrała w
Nan-Hutu pomiędzy piechotą ja-
pofską -a chińskiemi oddziałami
nieregułarnemi, zabitych zostało
13 Japończyków, rannych zaś 15.
Chińczyków padło 150, — Wspo-
mniane oddziały rozwinęły oży-
wioną działalność od Czang-Czun,
niszcząc tor kolejowy.

MOWA JAPOŃSKIEGO MINI
STRA SPRAW WOJSKOWYCH.

TOKJO (Pat). Minister wojny,
przemawiając dziś w parlamencie,
oświadczył, że sytuacja w Man-
dżurji jest daleka od tego, by ją
można było uważać za spokojną.
W związku z tem jest rzeczą ko-
nieczną pozostawić tam, a nawet
w razie potrzeby wzmocnić wojska
japońskie, wymagana jest bowiem
ciągła czujność. 3
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Przyszłość gospodarcza
wjala,

Znakomity ekonomista polski,

autor kilkunastu prac z tej dzie-

dziny, doskonały znawca stosun-

ków gospodarczych w Polsce,

wreszcie praktyczny polityk, któ-

ry często występuje publicznie

z trybuny sejmowej, prol. Roman

Rybarski wystąpił świeżo z nową

pracą p. t. „Przyszłość gospodar-

cza świata” *). Temat niezwykle
interesujący ze względu na aktual-

ność przedmiotu i na gorące spory,

toczone nietylko w publicystyce

fachowej, ale również w prasie
codziennej całego świata, a także

na mównicach parlamentarnych.

Tytuły kilkunastu rozdziałów

ilustrują w zarysach ogólnych

treść sporej książki: I. Istotne

fakty i zagadnienia; Il. Równo-

waga gospodarstwa światowego

przed wojną i skutki wojny;

II. Obroty handlowe w powo-

jennem gospodarstwie światowem;

IV. Kredyty zagraniczne po woj-

nie; V. Wędrówki ludności po

wojnie; VI. Przyszłość gospodar-

stwa światowego; VII. Racjonali-

zacja; VIII. Równowaga przemy-

słu i rolnictwa; IX. Ciężary pu-

bliczne i społeczne; udział pań-

stwa w kryzysie; X. Planowa go-

spodarka i kryzys ustroju $gospo-

darczego; XI. Ruch naturalny

ludności a przyszłość gospodar-

cza; XII. Konsekwencje mniejsze-
go postępu gospodarczego; XIII. O-
gólne wnioski i przewidywania.

W ostatnim rozdziale prof. Ry-
barski stwierdza, na podstawie

poprzednich wywodów, iż obecny

kryzys nie jest zwyczajnym kry-

zysem nadprodukcji, który auto-

matycznie prowadzi do swego

rozwiązania. Zarówno przesilenie

rolne, jak brak równowagi w for-

mowaniu się cen na rynku,
sprzeczności, tkwiące w samych

podstawach ustroju gospodarcze-

$o, nadają obecnej katastrofie go-

spodarczej specjalny charakter.

Na rozwiązanie tych trudności

trzeba będzie czekać lata.
A obok tego obecny kryzys

nie oznacza załamania się gospo-

darki, opartej na podstawach

dawnego kapitalizmu i urzeczy-

wistniającej ideę wolnego współ-

zawodnictwa. Wiolna konkurencja

już.przed wybuchem ostrego prze-

silenia podległa bardzo wielkim

ograniczeniom: przez monopole

prywatne, kartele, a także przez

interwencjonizm państwa, przez

rozrost działalności państwa jako

przedsiębiorcy. Gospodarstwo spo-
łeczne w wielu krajach miało

charakter mięszany. Było kombi-

nacją tradycyjnych pierwiastków

gospodarstwa „planowego".
Obecne przesilenie jest wyra-

zem już dawniej istniejących, we-

wnętrznych sprzeczności w gospo-
darstwie społacznem. Tyłko tak

zw. wysoka konjunktura, której

towarzyszyło wiele złudzeń opty-

mistycznych i wiele beztroski, nie

pozwalała dojrzeć tego wewnętrz-

nego braku równowagi. Dopiero
depresja, szereg katastroł gospo-

darczych i finansowych zmusza do
szukania źródeł choroby. Zarazem

ostro wysuwa się pytanie: w jakim

kierunku pójdzie świat — czy
zwyciężą ostatecznie pierwiastki
gospodarstwa „planowego“, które

już moćno przeniknęły życie go-
spodarcze w niektórych  pan-

stwach, czy też świat powróci do

gospodarczej wolności?

Powtarzanie końcowych wywo-

dów autora w ramach informacyj-

nego artykułu prasowego zabra-
łoby' nam zbyt wiele miejsca.

Dość, że skonstatujemy, iż prof.

Rybarski, sam będąc zwolenni-

kiem  urzeczywistniania zasady

wolności gospodarczej, wyjaśnia,

iż narody same będą decydowały

o tem, jaka będzie ich przyszłość
gospodarcza, jaki utrwali się

u nich ustrój gospodarczy. Roz-

strzygnie o tem świadoma wola

tych, którzy kierują temi gospo-

darstwami.
Książka prot. Rybarskiego nie

jest wyłącznie rozprawą  teore-

tyczną. Przeciwnie, możnaby po-

wiedzieć, że zawiera przewagę

materjału informacyjnego o proce-

sach i przemianach gospodarczych

w ostatniej dobie powojennej, że

szereguje mnóstwo żywych fa-

któw, wiadomych każdemu z nas

z prasy codzierinej, że promieniami
metody naukowej prześwietla pie-

kące zagadnienia, gorąco dziś in-

teresujące każdego członka spo-
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Rozwód.2 prasy.
Rekonstrukcja rządu Prystora.
Jest to dziś centralne zagadnie-

nie dyskusji prasowej.
W dyskusji tej zdecydowane

zdanie mają ci właśnie, co z natu-

ry rzeczy nie posiadają informa-

cyj z tego najpierwszego źródła.
Prasa opozycyjna bez różnicy

odcieni wypowiada się zgodnie, iż

zmiany ostatnie niczego właśnie

nie oznaczają i niczego nie zmie-

nią,
W;yrażają one jedynie i wyłącz-

nie kłopotliwą sytuację obozu rzą-
dowego, który w przesadzaniu pa-
nów ministrów z jednego fotela
na drugi szuka lekarstwa na za-
gadnienia, które sam określił ja-
ko ustrojowe. Krótko mówiąc:

Zmiany bez zmiany,

Najlepiej ujmuje tę sprawę
wstępny artykuł „ABC”, który po
zobrazowaniu kłopotów p. Prysto-
ra z określeniem właściwej linji
politycznej pisze tak:

„oczekiwano, że oddawna zapowia-
dana zmiana rząd1 będzie podjęta właśnie
pod kątem widzenia jakiegoś rozsądnego
skodyfikowania programu gospodarczego
rządu.

W rzeczywistości, dokonana wczoraj
rekonstrukcja nie wróży urzeczywistnie-
nia tego postulatu. Przeciwnie. Charakte-
rystyczną cechą zmiany jest brak jakie-
gokolwiek zabarwienia programowego.
Nazwisko p. Zawadzkiego nic nie mówi
społeczeństwu.

Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie:
na froncie rządu, mającego za zadanie
walkę z kryzysem, nie zaszło nic nowego.

Ci sami nie wiedzą, czego mają się
trzymać.

Jeżeli, jak to wyżej zaznaczy-
liśmy, stanowisko prasy opozycyj-
nej jest całkiem jasne i jednolite,
o tyle znowóż prasa rządowa nie
umie jakoś ani uzgodnić swego
stanowiska, ani też wogóle jakoś
logicznie cel i potrzebę rekon-
strukcji wytłomaczyć swym czy-
telnikom.

Nie będziemy polemizować
się to w lejborganie pułkowników
— „Gazecie Polskiej”, która pisze
tak:

„Najbardziej bowiem  charaktery-
styczną cechą zmian obecnych jest
właśnie ich rzeczowość i brak wszelkie-
go zabarwienia personalnego.

> Wszyscy trzej ustępujący ministro-
wie: czy to p. min. Janta-Połczyński, czy
min. Norwid Neugebauer, czy też min.
Kozłowski, są tymi członkami gabinetu,
którzy w zakresie swych resortów prze-
prowadzili w niełatwych zaiste warun-
kach obecnego kryzysu pracę bardzo po-
ważną i docenianą w pełni przez wszyst-
kich obserwujących objektywnie działal-
ność rządu. Nie jest to więc zastąpienie
ich kim innym pod kątemwidzenia zmian
personalnych — lecz ściśle rzeczowa re-
konstrukcja kilku odcinków aparatu rzą-
dowego”.

Nie będziemy się polemizować
z „Gazetą Polską”, czy istotnie
panowie, którzy opuścili świeżo
fotele ministerjalne, „przeprowa-
dzili pracę bardzo poważną i do-
cenianą w pełni przez wszystkich'*

ale konia z rzędem temu, kto zdo-
ła zrozumieć, dlaczego usunięcie
tych „dzielnych i pracowitych lu-
dzi”, skoro się ich za takich uzna-
ło, ma być nie „personalną“ lecz
„rzeczową rekonstrukcją” rządu.

Jedyna pociecha.

Nie dziwimy się też, że po tej
rzeczowej rekonstrukcji spieszy
„Gazeta Polska'** pocieszyć swych
czytelników, że jednakże p. Pry-
stor wojował sprawnie i działał
zgodnie z przepisami pomajowe*
strategji:

„Rekonstrukcja gabinetu w związku
z ustąpieniem trzech ministrów, przepro-
wadzona została przez p. premjera Pry-
stora szybko i zdecydowanie. W ciągu
jednego dnia odbyło się przegrupowanie
kilku opróżniionych resortów i gabinet w
nowym, nieco tylko szczuplejszym skła-
dzie zmontowany został dla prac, jakie
zarysowują się na okres nadchodzący

Ale co najważniejsze, „zasko-
czylo“ się opozycję, bo

„Zmiany zaszłe wczoraj w składzie
rządu premjera Prystora rozczarują do-
tkliwie całą opozycję”.

A może to był właśnie jedyny
cel rekonstrukcji.

ооы 66 NA ° X
Kwalifikacje na ministra.

Jeżeli chodzi jednakże o prasę
opozycyjną. to możemy zapewnić

strategów i Metterniszków sanacyj

nych, że ona bynajmniej nie była

niczem oczarowana, by się miała
dżiś rozczarować, °

Opozycja raczej mogłaby się
bawić, gdyby w gruncie rzeczy
rzeczywistość sanacyjna nie była
tak smutną. A przyczyn do śmie-
chu może nie zabrakłoby.

Weźmy dla przykładu chociaż*
by kwalifikacje niektórych panów

ministrów. :
Pisze o nich dowcipnie „Gaze-

ta Warszawska” nazywając „zre-
dukowanych* ministrów koztami
ofiarnemi.

„W  aklualnym wypadku kozłami

ofiarnemi są pp. Janta-Połczyński i Nor-

wid-Neugebaver. Trzeci ze zredukowa-

nych ministrów, p. Leon Kozłowski, ulo-

kowany został w ministerstwie skarbu

ua stanowisku wiceministra. Jak wiado-
mo p. Kozłowski jest profesorem pre

historji, a zatem znawcą tego okresuw

dziejach ludzkości, kiedy nie znano je-

szcze pieniądza i uprawiano handel wy-

mienny, a „wałutą” porównawczą były

woły lub barany. Przy postępującem

kurczeniu się obiegu pieniężnego system

ten tu i ówdzie znowu znajduje zastoso-
wanie”. у d

Na ten sam temat pisze rów-
niež „Robotnik“ zamieszczając
wierszyk p. t.

Z sennika egipskiego.
Gdy bolączki wewnętrzne rozważa,
Wzywa chirurga - lekarza...
Gdy w kwestjach socjalnych się głowi,
Powierza je... akuszerowi.
Gdy w tajnikach finansowych błądzi,
Rzecze: „niech sędzia osądzi”.
Gdy i przemysł bardzo niedomaga:
„Filolog niechaj pomaga”.
Rolnictwu też podwija się noga:
„Wezwać mi archeologa".

Pamiętacie? Było to tak:
Szczupak, łabędź i rak...

40 dekretów
Przed kończącą się sesją sej-

mową, w ministerstwach, a zwła-
szcza w prezydjum Rady mini-
strów wre gorączkowa praca nad
przygotowaniem rozporządzeń Pre
zydeta  Rzplitej na podstawie
uchwalonych przez parlament peł-
nomocnictw.

Dotychczas opracowano głów-
nie dziedzinę usprawnienia admi-
nistracji, z tego zakresu rząd ma
w pogotowiu 40 dekretów, które
mają być ogłoszone jeszcze w tym
miesiącu. Również w najbliższym
czasie ma się ukazać rozporządze-
nie Prezydenta Rzplitej, dotyczące
wydania Zbioru Ustaw.

Na pierwszym planie znajdują
się tu rozporządzeia, projektowane
przez centralną komisję finanso-
wo-rolną, a więc w pierwszym rzę-

w pogotowiu
dzie rozporządzenia wykonawcze
do świeżo uchwalonych przez lzby
4 ustaw. Е

Poza sprawami rolnemi na za-
sadzie pełnomocnictw Prezydenta
Rzplitej będą wydawane przepisy
o uzdrowieniu finansów gospodar-
ki komunalnej.

Ministerstwa opracowują wpraw
dzie projekty innych jeszcze rozpo
rządzeń gospodarczych, jednak o
zrealizowaniu ich zdecyduje prze-
bieg  konjunktury gospodarczej
oraz układ stosunków handlowych
Polski z innemi państwami.
W opracowaniu jest projekt

rozporządzenia 0 zastosowaiu ceł
maksymalnych względem Rzeszy
niemieckiej, na wypadek wprowa-
dzenia przez Berlin ceł bojowych
w stusunku do importu Polski.
 

Huragan nad Ameryką.
NOWY YORK (Pat). Skutkiem

śwałtownego tornada, który prze-
szedł nad stanami Alabama, Ten-
nessee i Kentucky, zginęło 71
osób, a-wiele odniosło rany i zna-
iazło się bez dachu nad głową.
Miasto Northport w stanie Alaba-
ma leży w ruinach. Po tornado

nastąpiły ulewne deszcze, które
utrudniły akcję ratunkową.
NOWY YORK (Pat). W/g do-

tychczasowych obliczeń, ofiarą
tornada padło 140 zabitych i około
100 rannych. Najbardziej znisz-
czony jest stan Alabama. Miasto
Northport padło pastwą płomieni.
 

Spalenie zwłok
Kreugera,

STOKHOLM (Pat). We wto-
rek w krematorjum w Stokholmie
odbyła się tiroczystość żałobna
spalenia zwłok Kreugera. Zgodnie
z życzeniem wyrażonem przez ro-
dzinę zmarłego, ceremonja pogrze-
bowa odbyła się bardzo skromnie.* |
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łeczeństwa, zatroskanego o przy-
szłość i byt gospodarczy własnego

narodu i państwa.

I dlatego „Przyszłość gospo-
darczą świata” czyta się jednym

tchem z głębokiem zainteresowa-

niem, a po przeczytaniu wynosi

się jasny i przejrzysty pogląd na

przesilenie, które gnębi cały świat

i nas wraz z nim.

Nie od rzeczy będzie nadmie-

nić, iż nowa książka prof. Rybar-

skiego wiąże się do pewnego

stopnia z ostatnią książką Roma-
na Dmowskiego „Świat powojenny

i Polska”, która stała się wielką

rewelacją dla kół politycznych

i ekonomicznych w Polsce. Dmow-
ski traktuje kryzys gospodarczy

jako polityk, Rybarski przemawia

głównie jako ekonomista. Stąd

w obydwu książkach są obok
wielu wspólnych wywodów ró-

wnież różnice w toku rozważań.
Wygląda to nawet tu i ówdzie na

polemikę Rybarskiego z Dmow-

skim. Nie wynika to z różności
programów, lecz jest wymianą
myśli, zmierzającej do wspólnego

celu.

Niedawno ukazał się w „Wia-
domościach Literackich" artykuł
p. J. E. Skiwskiego o projekcie,
uchwalonym przez komisję kodyfi-
kacyjną, w zestawieniu z prawem
kanonicznem. Sprawa była dość
zajmująca. Było to bowiem roz-
trząsanie na gruncie piśmiennictwa
pięknego i w sposób na tym tylko
gruncie możliwy doniosłej dziedzi-
ny życia w dwu różnych ujęciach
prawnych.

P. J. E. Skiwski doszedł do
przewodniego twierdzenia wcale
wyrazistego:

„Otóż trzeba powiedzieć otwarcie i
bez obsłonek, że wystarczy najpospolit-
szy zdrowy rozsądek, aby stwierdzić z
całą pewnością, że jest przeciwnie: nowa
ustawa małżeńska bierze rodzinę w opie-
kę, kodeks zaś kanoniczny, wyrażając się
oględnie, poświęca jej niezwykle mało
uwagi”.

Czy można wydać wyrok dalej
idący i bardzej stanowczy? Ko-
ściół nie dba w swem prawie mał-
żeńskiem o rodzinę! Jest to w każ-
dym razie odkrycie, burzące
wszystko, co sam Kościół sądzi o
istocie swej nauki o małżeństwie
przez dwa niemal tysiąclecia, oraz
co jest ugruntowane w pojęciach
nietylko katolików, ale także prze
ciwników Kościoła. Natomiast Ko-
misja Kodyfikacyjna dopiero dba o
rodzinę! Znowu odkrycie, wobec
niewątpliwego małżeństwa na pró-
bę (art. 54), jakie wprowadziła dla
bezdzietnych, oraz możności ro-
zejścia się z powodu żywszej kłót-
ni (art. 58), przewidzianego dla
małżeństw z dziećmi, oraz dla jed-
nych i drugich w dalszym ciągu
rozwodu (art. 77), już bez żadnych
trudności. Czy można wobec tego
zestawić i ocenić te dwa prawa w
sposób bardziej nieoczekiwany?

jeżeli p. J. E. Skiwski, którego
odkrycia prawnicze były bardzo
dobitnie wymierzone przeciw
wszystkim, mającym inne w tym
względzie zdanie, przypuszczał, iż
poglądy jego będą przyjęte czoło-
bitnie, jako ostatnie słowo, byłby
-о objaw pewności siebie, godzien
„odziwu w tych czasach powszech
nej niepewności.

Zdaje się jednak, że p. Skiwski
żywił takie przypuszczenie. W u-
wagach swych o tem wystąpieniu
wykazałem zwięźle, że p. Skiwski
posługując się opowieściami t. zw.
konsystorskiemi, nie zna ani pra-
wa kościelnego, któremu  przypi-
suje aż małżeństwo na próbę, ani
zamierzonej ustawy w opracowa-
niu Komisji Kodyfikacyjnej. Otóż
p. Skiwski najwidoczniej jest za-
śniewany, bo nietylko zdziwiony,
iż ktoś śmie powątpiewać o słusz-
ności jego twierdzeń, dość jednak
niezwykłych.

Byłoby to pół biedy. W spra-
wach prawa małżeńskiego pewna
osobliwość poglądów p. J. E. Skiw-
skiego i jaskrawość ich ujęcia nie
ma większego znaczenia. Samo
wskazanie tych wybujałości wy-
strcza.

Więc też obecnie już nie oceny
p. Skiwskiego z zakresu prawa
przedewszystkiem małżeńskiego
wydają mi się zajmujące. Inny rys
wysuwa się na czoło. Mianowicie
godny uwagi wydaje mi się prze-
dewszystkiem sposób przemawia-
nia pisarza w tygodniku .piśmien-
nictwa pięknego.

Przedstawiającpoprzednio po-

glądy p. Skiwskiego, ująłem cały
spór z nim w ten sposób, że wska-

załem rozbrat polotu pisarskiego z

ocenami prawniczemi nie posługu-
jąc się ani jednem słowem nie-
uprzejmem. !

Odpowiedž p. J. E. Skiwskiego
brzmi tak:

„Przyzwyczailiśmy się do tego, że

dyskusje, a raczej to co niesłusznie ucho-

dzi za dyskusję w sprawach spoleczno-

religijnych — od niedawna w sprawie

projektu nowej ustawymałżeńskiej —

utrzymuje się rozmyślnie na najniższym

poziomie. Wstręt do logiki i uczciwej
argumentacji, zato gorący efekt do fraze-
su i wykrętu, oto po czem można poznać

wystąpienia publicystów, uchodzących za

%atolickich. Choć jednak wszyscy o tem
wiemy i przygotowani jesteśmy zgóry, że

xażde bezstronne wystąpienie w tych
sprawach spotka się ze strony „obrońców
wiary” z repliką tego właśnie typu, trud-
no obronić się uczuciu niesmaku i zdzi-
wienia, odczytując podobne elaboraty,
podpisane nazwiskiem poważnem, któ--
se — bądź co bądź — powinno dawać
zhoćby minimalne gwarancje intelektual-
ne. To uczucie ogarnia czytelnika, który
miał cierpliwość przeczytać artykulik
prof. Strońskiego: Polot a. prawo...| |

Jedyne, dosłownie i ścisle je-

dyne, zdanie, mające objaśnić te
napaści, brzmi:
FoolStroński...wie doskonale,

że zarówno strona informacyjna m go

artykułu, jak jego wnioski i przykłady

mają swe źródło i uzasadnienie: tamto —

w treści kodeksu kanonicznego i projektu

nowej ustawy małżeńskiej, te — winter-

pretacji kompetentnych specjalistów i

praktyce życiowej”. к

Nie wchodzę nawet wdocieka-

nie, co to maznaczyć, bo w związ-

ku z całą sprawą nic nie znaczy,

ale stwierdzam, że to jest jedyne

tam zdanie przyzwoiciewyrażone.

W dalszych zdaniach już tylko
takie powiedzenia:

„— „prof. Stroński pisze to, czego

nie myśli. Wiem, dlaczego to czyni. Zna
swojego czytelnika... Gra na naiwności
czytelnika... Walki nielojalnej i niemoral-
nej... Ponieważ prof. Śtroński w swym

artykule nie użył ani jednego argumentu

w dobrej wierze... Fałsz jego pseudoar-

gumentėow..." Be

Chętniej piszę o polocie i pra-
wie niż o prostactwie i prawie.

Małżeństwo z piśmiennictwem
także do czegoś obowiązuje. O ile
wiem, p. Skiwski nie może już ko-
szystać na tem polu z arl. 54-go
o małżeństwie na próbę trzyletnią
dla dwudziestopięcioletnich i bez-
dzietnych. Jego rozejście się z piś-
miennictwem we właściwem tego

słowa znaczeniu, po pożyciu wię-
cej niż trzyletniem i nie bezdziet-
nem, należy raczej do art. 58 o
zerwaniu np. z powodu kłótni. Jest
to równia pochyła do trwałego
rozwodu.

St. Stroński.

Przechrzczono <ul. Kościuszki»
na „ul. Piłsudskiego".

Katowicka „Polonia* donosi o
niezwykłej decyzji rady miejskiej
w Rogoźnie. Decyzja ta jest jaskra
wą ilustracją, panujących u nas sto
sunków. Oto ni mniej ni więcej,
tylko przyjęto wniosek o prze-
mianowanie „ulicy Kościuszki'* na
„ulicę Piłsudskiego". Ten niezwy-
kły wniosek uzasadnił burmistrz
Rogoźna, p. Szmukalski, oraz nie-
jaki p. Sławek, którzy wysunęli
dość oryginalne argumenty, twier-

dząc, iż zmianę nazwy ulicy należy
uchwalić choćby z tego względu,
że w przeciwnym razie naraziłoby
się miasto na przykre konsekwen-
cje, np. możliwe byłoby odmowne
załatwienie przez władze sprawy
otwarcia liceum w Rogoźnie, co
jest dla miasta palącą sprawą.

Wniosek ten przyjęto i nazwę
ulicy zmieniono. Trudno, — trze-
ba żyć...

 

Manifestacje w Poznaniu i we Lwowie.
Prasa poznańska i lwowska, a

za nią warszawska donosi o mani-
festacjach, jakie miały miejsce w
dniach 18 i 19 marca we Lwowie i
w Poznaniu.

Dnia 18 b: m. jak już pokrótce
donosiliśmy, w numerze niedziel-
nym, doszło do nich w Poznaniu
w czasie capstrzyku.

O godz. 9 wieczorem tłumy
zgromadziły się przed pomnikiem
Mickiewicza, gdzie odśpiewano
„Bože cos Polskę“ i „Rotę“: Do
wielkiej manifestacji doszło na
'placu Wolności i Starym Rynku.
Silne oddziały policji rozproszyły
WET użyciu pałek śumowych.

przepełnionym tramwaju
Nr. 6 demonstrowali na cześć mi-
nistra spraw wojskowych dwaj
członkowie „sanacyjnej' „Myśli
Mocarstwowej'. Powstała bójka,
którą zlokalizowała policja.

W! auli państwowej szkoły bu-

downictwa odbyła się akademja
„imieninowa“. czasie odczytu
o życiu ministra spraw: wojsko-
wych — zgromadzona młodzież
powstawszy z miejsc — poczęła
wznosić okrzyki na cześć Dmow-
skiego. W piątek podczas imieni-
nowego capstrzyku rozrzucono we
Lwowie ulotki przeciw imienino-
wej galówce, M. in, rozrzucono ma
sowo tego rodzaju ulotki na placu
św. Ducha. z
W nocy z piątku na sobotę, po-

licja lwowska aresztowała dwu
akademików pod zarzutem rzeko-
mego kolportowania tych ulotek,
które — jak donosi lwowska prasa
popołudniowa — zawierają szereg
„inwektyw i obraźliwych zwro-
tów”.
W sobotę rano pojawiły się na

murach Lwowa i na chodnikach
napisy, malowane farbą olejną, o
treści całkowicie niecenzuralnej. .RO»
L + 1

Syn fabrykanta łódzkiego bojowym
komunistą.

Echa aresztowań w rotowców na terenie Zagłębia

Jak już donosiliśmy, władze
bezpieczeństwa dokonały w Zagłę-
biu licznych aresztowań śród ko-
munistów. W ich liczbie został uję-
ty niejaki Abram Kagan, który jest
synem znanego fabrykanta łódz-
kiego, właściciela fabryki. W!Pol-
sce przebywa niedawno. Podczas
śledztwa Kagan tłumaczył się, że
zajmuje się handlem, jako przed-
stawiciel jednej z firm włókienni-

czych w Łodzi, w rzeczywistości
jednak okazało się, że owo „komi-
wojażerstwo” służyło mu tylko do
przewożeńia z miasta do miasta
różnych zleceń partyjnych i bibu-
ły komunistycznej.

Jakiś czas „rozjazdy* Kagana
nie wzbudzały podejrzeń, w końcu
jednak zaczęto go obserwować i
wtedy dopiero wyszła na jaw cała
„robota”,

Przeciwko grypie, przeziębienia
należy niezwłocznie zastosować tablet-
ki Togal, które usuwają te chorobliwe
objawy. Nieszkodliwe dla serca, żołądka
i innych organów. Spróbujcie i przeko-
najcie się sami, lecz żądajcie we własnym
interesie tylko oryginalnych tabletek To-
gal. Do nabycia we wszystkich aptekach.
6069—1 \. & РОМ4

Žycie katolickie
GIOVANNI PAPINI.

(KAP) „Osservatore Romano“
poświęcił ostatnio wiele miejsca
szczegółom nawrócenia się głośne-
go w swoim czasie ateistycznego
pisarza Jana Papiniego, którego
utwory, pełne bluźnierstw i jadu
zapełniały półki księgarń we Wło-
szech i zagranicą.

Niepojęte są drogi Boskie! Dla
nawrócenia wielkich grzeszników
wyznacza Opatrzność częstokroć
maluczkich, Tak było również z
Papinim.

Giovanni Papini pojął za mał-
żonkę prostą dziewczynę z ludu.
Serca ich rozumiały się, pomiędzy
duszami jedak była głęboka prze-
paść: z jednej strony głęboka pro-
sta wiara, z drugiej — bezwzględ-
ny ateizm. W] przededniu ślubu ta
prosta dziewczyna zażądała od
swego przyszłego męża obietnicy,
że sama jak również ich dzieci żyć
będą mogły bez przeczkód w wie-
rze katolickiej. Żądanie to było
warunkiem zjednoczenia się z Pe-
pinim węzłem małżeńskim. Kocha-
jąc swą małżonkę Papini zgodził
się na ten warunek, zastanowiło
go to jednak i głębokie wywarło
wrażenie. Jakto, więc wiara jest
silniejszą od nadziei na życie do-
statnie i bez trosk, zwłaszcza po
okresie ciężkiej pracy jak właśnie
u jego narzeczonej? Ten moment
był chwilą przełomową. Odtąd Pa-
pini zaczął się zastanawiać nad re-
ligją. On, co z taką — zdawało mu
się — łatwością umiał zrywać za-
słony myśli, natknął się teraz na
nieprzeniknioną mgłę. Począł wąt-
pić w swoje dotychczasowe ideały,
w potęgę swego Ja. A z tej wątpli-
wości zrodziła się wiara. Witedy
znikła z serca jego wszelka wątpli-
wość. Znalazł prawdę!

Od dziesięciu lat jest już pisa-
rzem katolickim i świat czyta jego
świetne dzieła: „Historja Chrystu-
sa“, „Šw. Augustyn”, „Go$g” i inne.

J. A. Miklakiewicz laaretem
państwowej szkoły muzycznej. .
W. niedzielę dnia 20 b. m. od-

było się w siedzibie Ministerstwa
W. R. i O.P. posiedzenie jury pań-
stwowej nagrody muzycznej za rok
1921.
cy złotych (porzednio 10 tysięcy)
przyznawana jest w myśl statutu
autorowi najwybitniejszego pol-
skiego utworu muzycznego, ogło-
szonego drukiem lub wykonanego
po raz pierwszy w ciągu ubiegłych
5 lat.

Po krótkiej naradzie jury przy-
znało przeważającą większością
głosów nagrodę państwową Jano-
'wi Adamowi Maklakiewiczowi za
koncert wiolenczelowy, wykonany
po raz pierwszy w roku 1930 w Bu

 

kareszcie. W toku dyskusji wysu- °
nięte zostały jako wybitne kompo
zycje, kwalifikujące się do nagrody
utwory Jerzego Fitelberga, Kon-
drackiego, Morawskiego, Perkow-
skiego, Palestra i Tansmana. Przy
znana nagroda ulega, w myśl sta-
tutu, zatwierdzeniu przez p. mini-
stra i akademię sztuk pięknych.
 

Wszędzie węszą bojkot.
Na starym rynku w Poznaniu

miał miejsce wypadek, dowodzą- |
cy niebywałego rozzuchwalenia
się żydowstwa w Poznaniu. Pan
Edward Kowalewski, mając jako
fotograf zezwolenie odnośnych
władz na dokonywanie zdjęć fil-
mowych na ulicach Poznania, wy-
brał sobie miejsce przy
Rynku 40, by na tle ratusza doko-
nać szeregu zdjęć. W. pewnej
chwili wyskoczył do p. Kowalew-
skiego jegomość, który z krzykiem
groził fotografowi pałką gumową,
jeżeli dalej będzie fotografował.
„Ja się z panem załatwię, krzyczał
żyd, nie potrzebuję policji. Pan po-
trzebuje fotografować rycht przed
mój sklep. Pan mi psuje interes,
fotografuje klientów. Gaj weg, Ty
paskudny ganef, ty..." P. Kowalew
ski, chcąc uniknąć zbiegowiska
oddalił się. Zuchwały żyd nazywa
się Margolin.

 

Głośna sprawa przeciwko
Marji Ciunkiewiczowej zo-

° "stała umorzona. |
Po. wielotygodniowem  prze-

trżymaniu Marji Ciunkiewiczowej -
w więzieniu śledczem ostatecznie
teraz sprawa przeciwko niej zo-
stała przez władze prokuratorskie
umorzona. Jak wykazał obrońca
Ciunkiewiczowej, trzymanie jej w
więzieniu śledcz. było nieuzasad-
nione, gdyż nie było w tym wypad-
ku oszustwa. Ciunkiewiczowa za- .
wiadomiła policję o kradzieży, a
więc nawet gdyby tej kradzieży
nie było, zachodziłoby jedynie
wprowadzenie w błąd policji.
„Oszustwo zaś zachodziłoby dopie-
ro wtenczas, gdyby C. byla się
zgłosiła po.odszkodowanie do to-
warzystwa asekuracyjnęgo, czego
jednak wcale nie uczyniła,

agroda la w sumie 5 tysię-

Starym
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WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Porządek nabożeństw w

Bazylice. Dziś, we środę, jetro

we czwartek oraz w piątek

Ciemna jutrznia o godz.
4 oł.
PW Wielki Czwartek
o godz. 10-tej na nabożeństwo
wielkie, pontyfikalne, poświęce-
nie olejów i umycie nóg.
W Piątek Wielki na-

bożeństwo o godz. 9-tej.
W Sobotę poświęcenie

ognia, parchału i wody oraz
Msza św. o godz. 8-mej.

Rezurekcja o godz. 8
wiecz.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Sprawa gospodarki w kinie

miejskim. Powołana przed blisko

pół rokiem radziecka komisja do

zbadania gospodarki kina miej-

skiego zapowiedziała obecnie, że

na najbliższem posiedzeniu Rady

Miejskiej przedłoży obszerny re-

ierał sprawozdawczy z wyników

przeprowadzonego dochodzenia.
Komisja ta w badaniu gospodarki

kina miejskiego pozostawała w

ścisłym kontakcie z władzami pro-

kuratorskiemi. (a)
— Spis żywego inwentarza.

Centralne Biuro Statystyczne Ma-

gistratu m. Wilna zawiadamia, że

w dniach od 23—25 marca r. b.
zostanie przeprowadzony na tere-
nie Wielkiego m. Wilna spis ży-
wego inwentarza: koni, bydła ro-
gatego, kóz i trzody chlewnej.
'_ Spis zostanie przeprowadzony

| wyłącznie siłami bezrobotnych
pracowników umysłowych, zatru-
dnionych w tygodniu przedświą-
tecznym.
— Czy Wilno otrz 6 miljo-

nów na rozbudowę? Na ostatniem
posiedzeniu Komitetu Rozbudowy
 ząpadła uchwała zwrócenia się do

 
0 przeznaczenie dla Wilna kon-
tyngensu kredytów budowlanych
ną sumę 6 miljonów złotych. W
związku z tem do Warszawy wy-
jedzie prawdopodobnie delegacja
samorządu wileńskiego. (a)

SPRAWY SANITARNE.

— Lustracje sanitarne na tere”
nie miasta. Na terenie miasta spe-
jalne komisje lustracyjno-sanitar-
ne przeprowadzają przedświątecz-
Le badania artykułów spożyw-
<zych w sklepach; mleczarniach,
burtowniach, jatkach mięsnych itp.
ównocześnie lotne komisje sani-

tarne przeprowadziły w dniu
wczorajszym lustrację na rynkach
wileńskich, gdzie zbadano 110 pró-
bek towarów spożywczych i na-
biału W wyniku tych lustracyj
sporządzono na terenie miasta 95
otokyłów karnych, zaś na ryn-

kąch 43 protokuły.
Wi tych dniach zostaną doko-

Rane lustracje w zakładach fry-
"ierskich, aptecznych iinnych. (a)

— Choroby zakaźne. Podług
Ostatnich danych miejskich władz
Sanitarnych w ciągu ubiegłego
tygodnia chorowały w Wilnie 62
Osoby, w tej liczbie na tyfus
brzuszny 1, płonicę 5, błonicę 1,
Odrę 27, różę 4, grypę 3, gruźlicę
15 (w tem 8 zgonów), jaglicę 5
i wąglik 1.
W porównaniu z tygodniem

poprzednim daje się zauważyć
ogólny spadek zasłabnięć na cho-
roby zakaźne, jedynie gružlica
szerzy nadal spustoszenia i za-
równo pod względem nowych za-
słabnięć jak i zgonów nie ustę-
puje wcale tygodniom poprzed-
nim. a

SPRAWY WOJSKOWE.
— święcone w wojsku i K.O.P.

Władze wojskowe Garnizonu Wi-
leńskiego i Wilejskiego urządzają
dla żołnierzy Święcone. Racja
żywności w pierwszym i drugim
dniu świąt będzie powiększona.
Również K. O. P. urządza trady-
cyjnym zwyczajem uroczyste świę-
cone dla żołnierzy K. O. P., pełnią-
cych ciężką służbę na granicy.
Żołnierze w święta otrzymają
zwiększone racje żywności, wino
i papierosy. Również P, B, K. na-
deszle dla „kopistów'** podarunki.

 
władz centralnych ze staraniami"'

 

"KRONIKA.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Dodatkowe pociągi osobo-
we. Dyrekcja Okręgowych Kolei
Państwowych w Wilnie podaje do
publicznej wiadomości, iż w związ-
ku z oczekiwaniem wzmożenia się
ruchu pasażerskiego w okresie
Wielkiej Nocy między Wilnem a
Warszawą i odwrotnie będą w
biegu dodatkowe pociągi osobowe
Nr. 713 A i 714 A, według nastę-
pującego rozkładu jazdy:

Poc. Nr. 713 A: odjazd z War-
szawy - Wil. dn. 24. III. o godz. 20
m. 20; Białystok odj. 0.10, przy-
jazd 0.30 dn. 25. III.; Grodno przyj.
2.30, odj. 2.40 dn. 25. IIL.; Orany
rzyj. 4.12, odj. 4.17 dn, 25. III.;

Wilno przyj. 6.00 dn. 25. IIL.
Poc. Nr. 714 A: Wilno odjazd

godz. 19.50 dn. 25. III; Orany
przyj. godz. 21.27, odjazd 21.33 dn.
25. Ш.; Grodno przyj. godz. 23.00,
odjazd 23.10 dn. 25. III.; Białystok
przyj. godz. 1.00, odjazd 1.20 dn.
26. IIL; Warszawa - Wil. przyjazd
godz. 5.05 dn. 26. III.

SPRAWY SZKOLNE,
—Shelley's Instltute podaje

do wiadomošci. že dnia 30 go i
31-go marca oraz 1-go kwietnia
przyjmowane będą zapisy ne kur-
sa języka angielskiego, niemiec-
kiege i francuskiego.
W pierwszych dniach maja

odbędą się egzamina konkurso-
we, decydujące o bezplatnem
stypendjum na wyjazd do Lon-
dynu do Hugo's Institute.

Kancelarja Instytutu (Skopów-
ka 11, m. 10, plac Napoleona)
otwartą będzie od 5ej do 8-ej w
powyżej wymienione dni.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

—Niech żyje Związek Cechów,
tak zakończono wczorajsze osie-

dzenie .Walnego Zgromadzenia
Związku Cechów, na  którem
obecni byli przedstawiciele do-
słownie wszystkich Cechów w Wil
nie. Po sprawozdaniu wygłoszo-
nem przez p. prezesa K Gorzu-

chowskiego i odczytaniu sprawo-
zdania Komisji Rewizyjnej przy-
stąpiono do wyboru nowego Za-

rządu, Wybrani zostali: M. Żytkie-

wicz, M. Oszurko, A. Slusarski, B.

Tarasewicz, W. Jankowski, F.

Chrul, W. Andrukowicz i J. Ka-
wecki. Kto obejmie prezesurę,
okaże się na najbliższem zebraniu.

Pracy jest bardzo dużo, co spo-
wodował ogólny kryzys gospodar-
czy i oziębłe stanowisko Izby Rze-
mieślniczej, która zbyt wzoruje
się na Izbach innych okręgów —
przez co nie zaspakaja nawet tych
potrzeb rzemiosła, które w statu-
tach Izb są przewidziane.

Szczęść Boże nowemu Zarzą-

dowi.

" — Walne zebranie Cechu Slu-
sarzy. Dnia 20 b. m. odbyło się
Walne Zebranie Cechu Ślusarzy.
Po odczytaniu protokułu p. star-
szy cechu A. Slusarski wygłosił
dłuższe sprawozdanie z działalno-
ści Cechu za owoce której Zebrani
serdecznie podziękowali. Po wy-
czerpaniu porządku dziennego
przystąpiono do wyborów nowego
Zarządu: Wybrani zostali pp.: A.
Ślusarski (starszy), W. Jankowski,
W. Piotrowski i B. Smejlis.
wolnych wnioskach  poruszano
sprawę obniżenia składek człon-
kowskich i polecono Zarządowi
poczynić w tym kierunku odpo-
wiednie kroki. Również upoważ-
niono Zarząd do umorzenia za-
ległych składek członkowskich —
w tych wypadkach, gdy członek
jest dotknięty mocniej kryzysem
i nie może wywiązać się z przy-
padających na niego płatności.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Bezrobocie wśród mon-

terów wzrosło. W ciągu ubieg-
łego tygodnia i bieżącego bez-
robocie wzrosło wśród monte-
rów o 15 osób. Na ostatniem
zebraniu Związku Zawodowego
monterów i elektromonterów po-
stanowiono dołożyć wszelkich
starań, aby pracownicy technicz-
ni elektrowni miejskiej nie po-
dejmowali się robót na mieście
i nie stwarzali konkurencji pry-
watnym pracownikom. s

DZIENNIK WILEŃSKI

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Zarząd „Herba-

ciarni i Czytelni pism dla bezrobotnej in-
teligencji'" składa niniejszym serdeczne po
dziękowanie wszystkim, którzy łaskawie
zechcieli złożyć ofiary na cel herbaciarni,
a więc: WPP. Siemaszkowa 1 zi., Syrwi-
dówna 1 zł., Strawińska 2 zł., Cedronska
1 zł, Dąbrowska 5 zł, L. Chomiński
100 zł., Broniewiczówna 5 zł, prof. Ko-
marnicki 20 zł, Koło Polek 25 zł, M.
Błażejewiczowa 5 zł, dyr. Banku Polsk.
p. Wysocki 50 zł., prof. Glaserowa 5 zł.,
Ks. Superjor Rzemełko 5 zł., N. N. 5 zł.,
Głowińska 1 zł., dyr. St. Białas 100 zł.,
A. Bułhakowa 10 zł., Kossobudzka 10 zł.,
Z. Honwaldtowa 1 zł.;, jak również za
przysłane produkty w postaci masła, cu-
kru, miodu itp. WPP. E. Wańkowiczo-
wej, Firmie „Skrypton”, M. Wolbekowej,
Firmie „Borkowski“ (za obraz Matki
Boskiej), L. Zawadzkiej, W. Broniewi-
czowej, J. Kazimierskiej, L. Życkiej, M.
Kiersnowskiej, Spółdzielni w Čudzyniaz:
kach [przez p. Śylwestrowicza), J. Buł-
hakow1 (fotografje) i Syrwidównie.

Do dnia 22. III. 32 r. wydano w her-
baciarni przeszło 580 porcyj.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Miłosierdziu czytelników poleca-

my rodzinę M., zamieszkałą przy ulicy
Staro-Grodzieńskiej 9—2, składającą się
z chorego męża (krawiec z zawodu) z po-
wodu choroby nerwowo-umysłowej ocie-
mniał, pięcioro dzieci, od lat 7—15, z
głodu przymierają, niezdolne są nawet by
chodzić do szkoły, i wycieńczonej i ste-
ranej matki i żony. — Administracja na-
szego pisma przyjmuje wszelkie datki —
dla rodziny M.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego.*
Zamiast powinszowań  Wielkanoc-

nych J. E. ks. Arcybiskup Romuald
Jałbrzykowski złotych 300— na Konf.
Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
dla najbiedniejszych m. Wilna, zwłaszcza
dla wstydzących się żebrać.

W gospodarstwie domowem jeszcze
bardziej oszczędzać nie jest zadaniem
latwem, a jednak są drogi wiodące do
celu. Należy wybrać z nich te, które
nie dają zbytnio odczuwać ograniczeń
nakazanych przez oszczędność. .Dużo
zyskujemy już przez to, gdy sami pie-
czemy wyborne ciasta świąteczne, podno-
szące nastrój wielkanocny. Niewątpliwie
znajdzie się Pani w szeregu miljonow
skrzętnych gospodyń, które odnosiły po-
ważnekorzyści przez to, że same piekły
placki, torty i ciastka, używając proszku
do pieczenia Dra Oetkera. Spróbujmy,
a przekonamy się.

REGIORIE"Z,CERA
TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Ferje świąteczne w Teatrach

Miejskich. Na Pohulance i w Lutni
trwać będą do Wielkiej Soboty, 26. III.
włącznie. Kasa zamawiań na obydwa
teatry czynna w Lutni 23, 24 i 25 marca
od godz. 11 ra no do 8 wiecz. W sobotę,
26 marca, od godz. 11 do 2 EP,

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY,
— Na Pohulance pierwszego i dru-

giego dnia świąt wielkanocnych o godz. 8
wiecz. — „Słomkowy kapelusz".

Drugiego dnia świąt po południu po
cenach zniżonych — „Mam lat 26". Po-
czątek o godz. 4.
— W Lutni pierwszego dnia świąt

poraz ostatni — „Ich synowa”. Początek
o godz. 8.

— Poranek dla dzieci. Ostatni raz
bajka „Czarodziejskie wrzeciono* w Lu-
tni. W poniedziałek, drugiego dnia świąt,
28 marca, o godz. 12 w poł. ukaże się
po raz ostatni wesoła i melodyjna baśń
p. t. „Czarodziejskie wrzeciono” oraz
balet „Wieszczka lalek', w wykonaniu
zespołów dziecięcych  Lidji Winogradz-
kiej. Ceny propagandowe od 20 gr.
do 2 zł. ы

— „Tęcza nad Wilnem”, Pod takim
tytułem ukaże się w okresie świątecznym
w Teatrze Lutnia nadwyraz barwna re-
wja w. wykonaniu wybitnych artystów
stolicy. Udział biorą pp.: ulubieniec pu-
bliczności, pełen dowcipu monologista
Leon Wyrwicz, niezrównany, groteskowy
komik Leo Fuks, wybitna śpiewaczka
Irena Carnero, Stanisław Sielański i sze-
reg innych osób. Pierwsze dwa przed-
stawienia odbędą się w poniedziałek
świąteczny o godz. 7 m. 15 i 8 m. 30 w.
Bilety już są do nabycia w kasie zama-
wiań, w teatrze Lutnia.

KIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 23 marca 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.35. Progr. dzienny.
1440. Muzyka z płyt.

valdiego, Bacha, Wagnera.
15.15. Kom. z Warsz.
16.10. Muzyka z płyt. Chór opactwa

Westminsterskiego. .
16.15. Kom. sport. z Warsz.
16.20 „Wśród ksiąžek“ — z Warsz.
16.40. Rekolekcje radjowe — pogad.

III — prowadzi ks. prof. Walerjan Mey-
sztowicz.

16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „O hejnale marjackim w Kra-

kowie“ — odczyt z Krakowa
17.35. Berlioz —  Symfonja fanta-

styczna (płyty). Słowo wstępne — St.

Utwory Vi-

Węsławskiego.
18.40. Rezerwa.
18.50. „Co nas boli* — przechadzki

Mika po mieście.
19.00. Rozmaitości.
19.05. Wiadomości sportowe z War-

szawy.
19.10. Progr. na czwartek.
19.15. Transm. ostatniego dnia kon-

kursu Chopinowskiego z Filharm. Warsz.
21.30. Słuchowisko ze Lwowa.
22.00. Muzyka i kom. z Warsz.

Plugawe oszczerstwa napiętnował
sąd apelacyjny.

„ „Rybka* z mętnej wody zasądzona na więzienie,

Wczorai przed sądem apelacyj-
nym toczył się proces sędziego
sądu okręgowego w Nowogródku
p. Eugenjusza Łowicz-Barańskie-
go, oskarżonego przez adw. Wa-
cława Siawciłię z art. 531 i 533
k. k. za znieważenie w druku oraz
zniesławienie ustne.

Sprawa powstała na skutek
skargi apelacyjnej pełnomocnika
oskarżyciela mec. Tadeusza Kier-
snowskiego na wyrok sądu okrę-
gowego w Nowogródku uniewin-
niający oskarżonego.

Rozprawie przewodniczył p.
sędzia Bądzkiewicz przy udziale
pp. sędziów lljina i Eydrygiewicza.

Po wysłuchaniu zeznań świad-
ków oraz rozprawy stron sąd,
uznając, iż wina oskarżonego sę-

dziego Łowicz-Barańskiego zo-
stała w całej rozciągłości oskarże-
nia udowodniona, skazał go na
osadzenie w więzieniu przez mie-
sięcy osiem.

Szczegóły tej sensacyjnej spra-
wy, odsłaniające niecne intrygi dy-
gnitarzy sanacyjnych, podamy w
numerze najbliższym.

Dodać należy, iż w tej samej
sprawie przed kilku miesiącami
został skazany na pół roku wię-
zienia p. Mikołaj Zdanowicz, re-
daktor dziś już nieistniejącego
pisma „Życie Nowogródzkie'”, na
którego łamach ukazał się zniewa-
żający artykuł, jak się później
okazało, pióra sędziego Ł.-Barań-
skiego, ukrywającego się pod
pseudonimem „Rybka”. Kos.

CZY MAŁY LINDBERGH ŻYJE?
" Gorączkowe a bezskuteczne poszukiwania porwanego dziecka. —
Porywanie ludzi, a w szczególności dzieci jest w Ameryce na po-

rządku dziennym.
Nowy Jork, w marcu.

Czy mały Linderbergh jeszcze
żyje? — takie pytanie stało się
teraz aktualne w związku z por-
waniem dziecka słynnego lotnika
amerykańskiego. Wiadomo — Бо-
wiem, że złoczyńcy, którzy dziec-
ko porwali grozili ostatecznemi
konsekwencjami, o ile sprawą por-
wania zajmie się policja.  Ponie-
waż zaś ostatnio nie odpowiedzieli
oni na żaden apel, a przywódcom
nowjorskiego świata podziemnego,
którzy usiłowali nawiązać ze zło-
czyńcami kontakt i doprowadzić
do rokowań z rozpaczonymi rodzi-
cami, ta delikatna misja nie udała
się, nic dziwnego wię, że pojawiają
się już bardzo pesymistyczne przy-
puszczenia na temat dalszych lo-
sów małego Lindbergh'a, na wi-
downię wysuwa się coraz wyraź-
niej pytanie: — czy dziecko to ży-
je jeszcze?

Zanim przyszłość na to odpo-
wie, cała dosłownie Ameryka znaj
duje się w stadjum jakiegoś: go-
rączkowego podniecenia, powie-
dzieć można zbiorowej psychozy,
spowodowanej porwaniem dziec-
ka. Każdemu policjantowi marzą
się laury i dolary za schwytanie
złoczyńców i dopomożenie słynne-
mu lotnikowi do odzyskania swego
pierworodnego synka. Każdemu
reporterowi marzy się sława wiel-
kiego sprawozdawcy kryminalne-
go,ufundowana również cennemi
banknotami dolarowemi, jaką da-
łoby mu odkrycie śladów i trafie-
nie do kryjówki bandytów. A
któż zaręczy, że gubernatorowie
poszczególnych- Stanów,*' którzy
mają ambicje niepoślednie i zwy-
kle sterują ku „Białemu Domowi*,
nie marzą sobie, że śdyby właśnie
w ich stanie złoczyńców schwyta-
no ta byłby znakomity arśument
do postawienia swej kandydatury
w wyborach prezydenta i świetny
„slogan** wyborczy dla mas: — czy
ten, którego podwładni zdołali
ująć sprawców porwania, nie wy-
kazał przez ta, iż jest znakomitym
organizatorem administracji, i czy
nie jest to również dowodem, że
potrafi on schwytać w sieć kryzys
gospodarczy?

Jak powiedzieliśmy już, Ame-
ryka zajduje się w stadjum zbioro-
wej psychozy na tle odszukania
porwańego przez bandytów synka
Lindbergh'a. Jeden z dziennikarzy
amerykańskich zadał sobie pewien
trud i obliczył, że żaden wypadek,
od momentu wypowiedzenia przez
Stany Zjednoczone wojny Niem-
com, nie zajął w prasie amerykań-
skiej tyle miejsca, zarówno pod
względem treści, jak ilustracyj, i
nie cieszył się takiem zaintereso-
ma każdego poprostu obywa-
tela.

Codziennie ogłasza. się przez
radjo wezwania do wszystkich o-
bywateli Stanów Zjednoczonych,
by starali się wziąć udział w po-
szukiwaniach, a jednocześnie wzy-
wa się bandytów do zwrotu dziec-
ka, względnie do porozumienia się
z pułk. Lindbergh'iiem, który go-
tówjuż złożyć okup w wysokości

100 tys. dolarów. Codziennie w
kościołach wszystkich wyznań od-
prawia się modły na rzecz odnale-
zienia tego dwudziesto-miesięcz-
nego obywatela Stanów Zjedno-
czonych. W. prasie opublikowano
już wszystkie fotografje małego
Lindbergh'a; w urzędach  policyj-
nych trzaskają maszyny do pisa-
nia i „tickery“, po szosach krążą
motocykle i auta policyjne, któ-
rych jedynem zadaniem są poszu-
kiwania za dzieckiem, na wszyst-
kich mostach i przy tunelach za-
trzymuje się auta i pociągi, i prze-
prowadza się rewizję. W Newark
gorliwość policji posunięto tak da

leko, że przeszukano w mieście
wszystkie domy bez wyjątku. Iz-
ba Reprezentantów i Senat ame-
rykański burzą się, niepokoi się
prezydent w „Białym Domu* — o
ile bowiem dziecka nie uda się od-
naleźć, to przeciwnicy jego w zbli
żających się wyborach prezyden-
ckich napewno wyzyskają odpowie

dnio ten atut przeciwko niemu.
Stowarzyszenia kobiet amerykań-
skich składają w Waszyngtonie me
morjały, domagające się wprowa-
dzenia kary śmierci za porywanie
dzieci. A wreszcie głośny król
świata podziemnego, największy
„gangster'” Ameryki proponuje swe
usługi i stawia do dyspozycji cały
swój „ganś”, jednak pod warun-
kiem... uwolnienia go z więzienia.
Gdy ta propozycja zostaje odrzu-
cona, Al Capone wyzacza ze swej
strony nagrodę 10.000 dolarów za
odnalezienie dziecka, względnie

wykrycie bandytów i poleca z wię
zienia swej bandzie, by wszystkie
wysiłki skierowano w tym kieru-
nku; — chce on w ten sposób wy-
kazać, iż nie ma on, ani też jego
banda, nic wspólnego z porwaniem
dziecka, ostatnio bowiem pojawi-
ły się również takie podejrzenia.

Przy tem wszystkiem trzeba za
uważyć, że porywanie ludzi, w
szczególności zaś dzieci, i wymu-
szanie w ten sposób odpowiednie-
go okupu, staje się w Ameryce co-
raz wyraźniej odrębną gałęzią prze
mysłu bandyckiego, pobocznym
niejako produktem zorganizowane
$o przemytnictwa alkoholu i ganś
sterstwa. „Kidnappers* rozwinęli
w ostatnich latach szczególnie o-

żywioną działalność, przedewszyst
kiem w zachodnich stanach, oraz
na terenie Chicago i Nowego Jor-
ku. W tym okresie porwali oni
celem wymuszenia okupu przeszło
2.000 osób, mężczyzn, kobiet i dzie
ci. Ile zaś jest matek, opłakują-
cych porwaneśo synka lub córecz-
ki, o których już wieść całkiem za
ginęła!

Trzeba jednak było dopiero por
wania dziecka bohatera narodo-
wego, za jakiego Ameryka uważa
Lindbergh'a, by władze policyjne
zwróciły baczniejsze oko na ten
UV resort bandyckiego przemy-
stu.

Dzięki temu wypadkowi zerwa
no jedną z wielu zasłon, okrywa-

jących podziemne życie Ameryki.
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Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!
Prosimy uprzejmie o zamiesz-

czenie na łamach swego poczytne-
$o pisma, niżej podanego sprosto-
wania.
W nr. 64 „Kurjera Wileńskie-

go” z dnia 18 marca rb. zamieszczo
na została notatka byłego Prezesa
Rady Głównej Zjednoczenia Ro-
botniczych Związków  Zawodo-
wych Ziem Północno - Wschodnich
p. Walukiewicza, w której demen-
tuje komunikat zamieszczony
przez prawnie wybrane Prezydjum
Rady w nr. 62 „Dziennika Wileń-
skiego” z dnia 16 marca rb.

Wobec wymienionej notatki je
steśmy zmuszeni napiętnować dwu
licową politykę p. Walukiewicza i
postawić pod pręgierz opinji pub-
licznej.

1. Nieprawdą jest, że Wasie-
wicz i p: ogłosili samowol-
nie komunikat w nr. 62 „Dziennika
Wileńskiego" w dniu 16 marca rb.

Natomiast prawdą jest:
2. że umieszczenia komunikatu, na
posiedzeniu nowo wybranego Pre-
zydjum Rady domagał się w stano
wczej formie p. Walukiewicz,
twierdząc, że niezdanie akt, pie-
częci Rady Głównej i majątku Ra-
dy przez p. Mrozowskiego jest za-
machem na Związki Zawodowe i
ich prawa;

3. że Konferencję Rady Głów-
nej zwołał p. Walukiewicz i p. Mro
zowski i, że na Konferencji prze-
wodniczył p. Walukiewicz a sekre
tarzował p. Mrozowski i zgodnie
ze statutem uznano Konferencję za
prawomocną;

4. że wybory do Prezydjum Ra
dy Głównej w dniu 13 marca rb. od
był się zgodnie ze statutem i na 19
głosujących 17 wypowiedziało się
w tajnem głosowaniu za nowym
składem Prezydjum i p. Walukie-
wicz po wyborach ogłósił Konferen
cji skład Prezydjum i oświadczył,
że wybrani są jedynymi reprezen-
tantami Związków Zawodowych
wchodzących w skład Rady Głów-
nej;

5. że p. Walukiewicz na posie-
dzeniu starego Prezydjum po od-
mowie wydania przez p. Mrozow-
skiego akt i pieczątek Rady, pod-
pisał protokuł w dniu 14 marca rb.
potępiający stanowisko p. Mrozow
skiego i przelał prawa swoje na
nowo wybrane Prezydjum;

6. że p. Walukiewicz ustalał w
dniu 13 marca rb. skład nowego
Prezydjum i wyraził swoją zgodę
na przyjęcie stanowiska skarbnik:
w Prezydjum; '

7. že lącznie ze starem i nowo
wybranem Prezydjum podpisywał
komunikat ogłoszony w prasie jak
i pisma wysłane do Inspektora Pra .
cy XII-go Okręgu.

Wyżej wymienione fakty stwier
dzają bezpodstawność zamieszczo
nej notatki podpisanej przez p. Wa
lukiewicza z nadużywaniem god-
ności Prezesa Rady Głównej do
której to godności obecnie niema
żadnego prawa.
Prezydjum Rady Głównej Zjedn.
Związków Zawodowych Ziem

Północno - Wschodnich.
Wilno, dnia 21 marca 1932 r.

Zdrojowisko Inowrocław otwiera.se-
zon wiosenny z dniem 1-go kwietnia.
Sądząc ze stosunkowo dużej irekwencji,
jaką Inowrocław cieszył się tej zimy,
spodziewać się można, że nie zawiedzie
także wiosna i lato. Dowiadujemy się, że
zgłoszenia na kurację kąpielową w kwie-
tniu i mają są rzeczywiście już dość
liczne. Na otwarcie nowego sezonu
odświeża się wszystkie zakłady. Praca
wre od tygodni w całej pełni przy po-
mocy murarzy, malarzy i monterów.

Nawet nowy, wielki Zakład Przyro-
doleczniczy i Inhalatorjum wystąpią w
odświeżonej szacie. Nowością będą ką-
piele kwasowęglowe na solance i kąpiele
borowinowe w tym gmachu.

W ten sposób stworzono rzecz nie-
słychanie doniosłą, szczególnie na czas
przejściowy wiosną i jesienią: w jednym
wielkim i nowoczesnym zakładzie wyda-
wać się będzie wszelkiego rodzaju ką-
piele mineralne i borowinowe oraz zabie-
gi przyrodolecznicze  (wodolecznictwo,
elektroterapja, wziewania solankowe, na-
świetlania, kąpiele słoneczne). Tamże
mieści się również Emanatorjum Radowe.

Zakład ten posiada centralne ogrze-
wanie, wielki hol-poczekalnię, pokoje
towarzyskie i t. d.

Warunki lecznicze w Inowrocławiu
będą z tego powodu nadzwyczaj dogodne
i zdrowotne. ь

8)
ROMAN JASIEŃSKI, generał.
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Po Syberji i Mandżurii.
- Przyjezdny zaraz na wstępie, rzucał się na ku-

pno jedwabiu, w które obfitowało każda większa
firma. Wybór był duży, od tkanin grubych, jak na-
sze samodziały, do cienkich, jak szale indyjskie.
Ceny na ten artykuł były bajecznie niskie. Klijen-
ta przedewszystkiem częstowano herbatą, Do ma-
łej wdzięcznej filiżaneczki, wkładano w jego oczach,
dwa białe herbaciane kwiatki z jednym, lub paroma
listkami, na to nalewano wrzątek i przykrywano
większą, bardziej płaską filiżanką. Nie zdejmując jej,
a tylko uchylając trochę, piło się tę herbatę bez koń
cu, bo po kilku haustach, służący dopełniał ją wrzą-
tkiem. Gospodarz dotrzymywał towarzystwa go-
ściowi. Kilku, czasami kilkunastu, subjektów wpra-
wiało się tymczasem w rachowaniu, na specjalnych
chińskich liczydłach, monotonnym śpiewem wymie-
niając cyfrę: „Iga, langa, sanga, syga, uga, paga...“
dźwięczało melancholijnie, w olbrzymiej, półmro-
iem owianej sali.

Sztuka posługiwania się liczydłami jest w Chi-
hach podniesioną do kultu.

Wnętrze magazynu, jak i każdego innego poko-
, dzieli się na 2 odrębne części. Jedna mniejsza,

£ podłogą ceglaną, lub glinianą, ułożoną na zwykłym
_ poziomie i druga wzniesiona na 1 metr, pokryta ple-
"tionkami i matami. Ta część zwie się „kan”. Kan
służy do siedzenia, do jedzenia i spania. Pod nim są
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piece. (W nocy na kanie jest tak gorąco, że trzeba
się przewracać z boku na bok, żeby się nie przy-
piec zanadto.

Wielką trudność sprawiało nam rozrachunki.
W użyciu było tylko srebro. Po zakupy chodziło się
z woreczkami, żeby oszczędzić kieszeń. Wielkie fir-
my przyjmowały rosyjski 100 i 500 rublowki. Ale tu
znów wynikała trudność z resztą. Otrzymywało się
nietylko ruble, dolary, tureckie piastry i t. p., lecz i
chińskie „łany'* niezgrabne kawałki srebra, w kszał-
cie łódki, różnej wielkości. W. ich wartości, chyba
numizmatyk, umiałby się zorjentować.

Biedni Chińczycy handlowali na „czochi“, mie-
dziane pieniądz, z kwadratową dziurką we środku
do nanizywania na sznury, lub druty. Za osiem —
biedny człowiek umiał przeżyć dobę. A szesnaś-
cie mógł już sprzedać za — kopiejkę.

Widziałem kupców, których cały towar, rozło-
żony na ziemi, składał się z kilku zardzewiałych
gwoždzi, kawałków połamanych podków, 2-ch 3-ch
używanych torebek papierowych i kilkunastu róż-
nych guzików, znalezionych na ulicy.

Tłum uliczny, ruchliwy, złożony z mężczyzn, o-
raz z kobiet, pochodzących z najbiedniejszych
warstw ludności. Bogate — ukazywały się tylko w
lektykach, młode i ładniejsze uciekały od cudzo-
ziemca, kryjąc się do magazynu lub wnętrz domów.

Twarze chinek, podobne są do masek; gruba
warstwa białej, tłustej szminki, ozdobionej olbrzy-
mim rumieńcem, pokrywa skórę, — bez reszty. We
włosach, ociekających łojem, wetkinięte szpilki, naj-
wyszukańszych rysunków, sterczą na wszystkie

strony. Tylko bystre, a zawsze ciekawe spojrzenie
skośnych, czarnych oczu i ręce, niepospolitej piękno-
ści, ratują sytuację,

Życie przeciętnego Chińczyka przechodzi na uli-
cy. Tu rozsiada się on przed golibrodą, który, za-
grzawszy wodę, na przenośnym piecyku, obmywa mu
dłonią twarz, aż do czerwoności, a potem goli, bez
mydła, małym żelaznym toporkiem. Tu przed inną,
też przenośną kuchnią, popija herbatę, lub je śniada-
nie, dopiero co wyciąśnięte z gorącego oleju, rozta-
czającego niemożliwy zapach. Tu załatwia sprawy
handlowe. Tu mu różni przygodni doradcy wypisują
na bibułkach długie wstęgi skarg, lub zażaleń.

{ Tak trwa w lecie do g. 6-tej po popołudniu O
tej godzinie ulice puścieją raptownie. Pozna ją każdy
zdaleka po niebywałym kurzu, którym owiane całe
miasto: Jest to pora sprzątania. Wszystko, co za-
śmiecało ulice — pierze, wnętrzności, tysiące rybich
ogonów i głów, odpadki wszelkiego rodzaju, —
wszystko to zgarnia się w kupki na środek ulic i pod-
pala. Pali się to i tleje godzinami całemi, spowijając
miasto w całun ścielącego się dymu, w którym tonie
wszystko. W upale, bezwietrzne dnie nie umiałem
wytrzymać w tej atmosferze. O ile możności ucie-
kałem na cmentarz, — jedyne ładniejsze, bo zalesione
miejsce, w bezbarwnej przestrzeni stepu, ciągnącego
się na długie kilometry.

Chińczyk wybiera na cmentarze najpiękniejsze
zakątki. Nie urządza tu ani ścieżek, ani dróg. Jeżeli
to był las, to pozostaonie takim samym lasem, w któ-
rym bogaci ludzie pobudują murowane zagrody, u-
piększone figurami dziwacznych jakichś ptaków, smo-

ków, czy innych potworów; powciskają w kamienie
bronzowe napisy i rozepną strzeliste dachy; biedniej-
si — zadowolą się kopcami piasku, z wetkniętemi
weń pałeczkami ze zwietrzałemi pąpierowemi wstą-
żeczkami zapisanemi cudacznemi znakami.

Dużą, kilkupiętrową trumnę, w której niebosz-
czyka prażącego się na słońcu, oglądało całe miasto,
przez dwa tygodnie, — przywiezie tu skrzypiąca cię-
żka dwukołowa arba. miejscu bradziej przypada-
„jącem do gustu — trumnę postawią na ziemi, zasy-
pując ją piaskiem. Nieboszczykowi, zaopatrzonemu,
jak faraon egipski, we wszystko, co mu było po-
trzebne w życiu; a więc — w pieniądze, (naturalnie
fałszywe) oraz w różne sprzęty, wykonane z tektury
i bibułek, będą jeszcze przez jakiś czas przynosić li-
chą, nie nadającą się do jedzenia strawę, ustawiając
ją w miseczkach na kopcu. Z biegiem czasu zatraci
się o nim pamięć. Wichry, deszcz i zawieje zmiotą |
ziemię ze spróchniałej trumny i drogi szczątki roz-
biegną się po cmentarzysku.

Spacerując po zacisznej siedzibie zmarłych na-
potykałem często pojedyńcze kości i czaszki ludz-
kie. Niektóre nie były jeszcze całkowicie sprepa-
rowane, przez kruki i inne ptactwo.

Ciągnący się daleko cmentarz, stanowił dla nas
teren polowanie na bażanty. iKlkanaście sztuk dzien
nie zasilało stół oficerski, aż do czasu kiedy najwy-
trwalszy z kolegów — Bibików — nie zaklął i nie
przysiągł, że bażantów ma dość, przynajmniej na 10
lat. Inni znacznie wcześniej odstąpili od tego sma-
kołyku.

(D. c. n.)
poł  



     

4 DZIENNIK MIEENSKI

Z KRAJU.
Walka złodziei drzewa z gajowymi

i policją.
wać gajowych i
dłuższej walce  zranieni zostali
siekierami  gajowi oraz  po-
bity policjant, który. w obronie
własnego życia użył broni palnej
strzelając do napastników, lecz
chybił. Strzały oddane przez po-
licjante ochłodziły ataki Dajno-
rowiczów i na wezwanie porzu-
cili broń i siekiery. Rannych. ga-
jowych opatrzono na miejscu.
Ranną Michalinę Dajnorowiczową
odwieziono do szpitala. Dajnoro-
wiczów aresztowano. a

Przypadkowo dostała mi się do
rąk gazeta sanacyjna, narzucana
ludności przez śminne urzędy, wy
dawana pod nazwą „Gospodarz
Kresowy”.

Właściwie w tym numerze nie
znany „Strzelec' napada na pro-
boszcza naszego za to, że związek
strzelecki nie jest u niego w łas-
ce i przytacza dowody. Jako pa-
rafjanin muszę w imię sprawiedli
wości zabrać głos w odpowiedzi.

Pewnego razu szanowny i ko-
chany nasz ks. Proboszcz mówił
w kościele o organizacjach młodzie
ży i przytoczył przykłady, które
świadczyły, iż niektóre z nich nie
liczą się z.prawem Bożem, z przy-
kazaniem kościelnem i moralnoś-
cią chrześcijaństwa.

Faktów było nieco więcej niż
to wymienił „Strzelec w swoim
artykule, natomiast ks. Proboszcz
ani jednego słowa o związku strze

W dniu wczorajszym podczas policjanta. Po
zatrzymania przez posterunkowe-
go i gajowych braci Dajnorowi-
czów Józefa i Syiwestra miesz-
kańców wsi Dziedaniszki gm.
dziśnieńskiej oskarżonych o kra-
dzież drzewa z lasów państwo-
wych rodzina Dajnorowiczów sta-
wiła zacięty opór. Dajnorowicze
wyrwali bagnety gajowym, a wi-
dząc iż mimo te nie dadzą sobie
rady wpadli do domu, skąd por-
wali siekiery i wraz ze swą
siostrą Michaliną poczeli atako-

Odtrącony młodzieniec strzela do ex narzeczonej i rani ciężko
jej matkę.

Z Dzisny donoszą, iż w dniu
21 b. m. w kolonji Czerniewicze,

gm. prozorockiej 19 letni Fleksan-
der Rymbionek usiłował zastrzelić
swą narzeczoną 19 letnią Eufro-
zynę Borysionek, oddając 3 strza-
ły rewolwerowe. Po pierwszym
strzale dziewczyna ukryła się za
swą matką Heleną sądząc, iż na-
pastnik: nie będzie ponownie
strzelał, jednakże  Rymbionek
dwukrotnie strzelił, raniąc ciężko

w ramię Helenę Borysionek oraz
lekko w szyję jej córkę. Po do-
konaniu zamachu  Rymbionek
usiłował popełnić samobójstwo,
lecz został obezwładniony i roz-
brojony. Niedoszły morderea jako
przyczynę zamachu—podał odrzu-
cenie jego oświadczyn przez E.
Borysionek. Ranne kobiety umie-
szczono w szpitalu, zaś Rym-
bionka osadzono w  więzieuiu
w Dziśnie. a

Zastrzelenie zbiega na granicy koło Rakowa.

Z Mołodeczna donoszą, iż
onegdaj w rejonie Rakowa zabity
został Michał Hrasnak, mieszka-
niec wsi Gielamki, pow. nowo-
gródzkiego, oraz ranni dwaj ucie-
kinierzy, udający się do Rosji

sowieckiej. Trupa Hrasnaka za-
bezpieczono do przybycia komisji
śledczej. W jakim cełu Hrasnak
udawał się do Rosji sowieckiej

z towarzyszami ustali prowadzo-
ne dochodzenie. a

Aresztowanie fałszerza i oszusta.

Funkcjonarjusze policji śled-
czej aresztowali oszusta i fałsze-
rza Jana Swidorowicza mieszkań-
ca pow. suwalskiego. Swidoro-
wicz podając się za plenipotenta

kilku majątków ziemskich doko-
nał szeregu nadużyć i oszustw
na szkodę ziemian.

Swidorowicza przekazano do
dyspozycji władz śledczych. a

leckim, ani też o strzelcu nie po-
wiedział

Tymczasem „Gospodarz Kreso
wy' zastosował to wszystko do
Strzelca. Widocznie sprawdziło się
iw tym wypadku przysłowie „u-
derz w stół, a nożyce się odezwą”.

Ponieważ sam „Strzelec” przy
jął zarzuty pod swoim adresem,
nie będzie rzeczą nową jeżeli dam
oświetlenie artykułowi z „Gospo-
darza Kresowego".

Zresztą niech to posłuży ostrze
żeniem dla młodzieży.

Jakiż stosunek naszych strzel-
ców do religii i do praw moral-
nych?
W swoim czasie 3-ej strzelcy

ze wsi Lipnice pojechali do cu-
dzego lasu (maj. Dziedzina) po drze
wo.

Gdy gajowy zgłosił do nich pre
tesję, powołali się na zezwolenie
swojej „władzy” i w tym wzglę-
dzie złożyli pismo w języku rosyj-
skim czy białoruskim.

Gajowy „list żelazny” zabrał,
W rezultacie odbył się sąd i kara
za defraudacje w cudzym lesie.
W dnie świąteczne zamiast speł

Zlikwidowanie bandy koniokradów. nić przykazanie kościelne, co do
mycał do Rosji.  Onegdajszej
nocy ujęto Piotrowa wraz z dwo-
ma koniokradami, którzy zamie-
rzali przemycić 3 konie, pocho-
dzące z kradzieży. Aresztowani
wydali jeszcze 3 wspólników
mieszkańców gminy gródeckiej. a

Na terenie gminy gródeckiej
wykryto dobrze zorganizowaną
szajkę koniokradów na czele z
niejakim M. Piotrowym. Piotrow
będąc w porozumieniu z sowiec-
ką strażą graniczną kradzione
konie na terenie polskim  prze-

+

Obława na tajne gorzelnie.

się świąt poczęły intensywniej
pracować i zasilać mieszkańców
w samogonkę W wyniku rewizji
w trzech tych powiatach ujaw-
niono w ostatnich dniach 8 ,taj-
nych gorzelni. ai,

rZ pogranicza donoszą, iż o-
statnio na terenie Mińszczyzny
zwłaszcza w okręgach borysow-
skim, koszyrskim oraz w zasław-
skim i: krajskim coraz częściej
notowane są wypadki podpaleń
magazynów, kooperatyw i wogóle
budynków „państwowych. W ub.

Na terenie pow. święciańskie-
go, oszmiańskiego i wileńsko-
trockiego przeprowadzono obławy
na rozsiane licznie w szeregu
miejscowościach potajemne go-
zelnie, które wobec zbliżających

 

Oetkera pieczywo udaje się wybornie.

tekstu, 6 barwnych obrazów i kosztuje 40 gr. Do nabycia wszędzie.
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i SWIEJSKI — RINENATOGRAF | | rydzieńi
E HILLEGOM A U R o R A HOLANDJA Z Ostrobramska 5.

E CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY KINO

== Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najlepszej firmy w Holandii!

Otrzymujemy od jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty

== pokojowe lub ogrodowe z Polski, W celu ostatecznegowprowadze-

IE nia naszej firmy na rynek polski, sądzimy, że najlepiej będzie ofia-

== rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cebulek, tak bogatą w odmiany,

== Ъ i najpiękniejsze zapachy, jakiej jeszcze nie było w handlu.

Kolekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-

stała skompletowana przez specjalistów i zastosowana dopolskiego

klimatu. Kwiaty „Aurora” dają radość młodym i starym, biednym

i bogatym. Kolekcje „Aurory” zmieniają wasze pokoje lub ogrody

w prawdziwy raj ziemski, Z uwagi na to, że otrzymujemy codzień

dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu, pisząc wy-

raźnie nazwisko, imię i adres. Nikt nie powinien zaniedbać zamó-

wienia tej kolekcji jak najprędzej pod naszym adresem:

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom — Hollande — Europe

Nasza wspaniała kolekcja zawiera: a
100 Gladjolusėw o wielkich kwiatach, 5 rėžnych barw: lila, žėlte,

czerwone, różowe, łososiowe.

50 Gladjolusów o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach.
+20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych barw.

ulica Wlieńska 88, tel, £26.

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 26 22.

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego
== podaje do wiadomości, że, w myśl decyzji
= Walnego Zgromadzenia Akcjonartuszów z

701—8 o = dnia 14 marca r b. zostały udzielone dłu-
= żnikom Banku następujące ulgi w nalicza-
== niu kar za zwłokę:

1) Termin składania deklaracyj o u-

== Zgromagzeniu Akcjonarjuszów w dn. 30
== marca 1931 r. przedłuża się do dnia 20

 

     
      

 

10 Nuo SO ms ai Oka, ) królowa kwiatów. E mara 1933 r. zapadla uchwała о |- :
andicans) królowa * — mi K -

50 А„‘і..’‚'.'…‚‘і‚. :3::;' kwit o tęczowych barwach. = 2) Ulgi wymienione w p. 1 będą sto- EPR|gaj keidacji. Komisja Likwi- ———-—— kroesści Popular)

x Rononkułów „małe różyczki” w różnych barwach, == sowane do dłużników, którzy zalegają z o- ażtwjaiekicaaj. Spot Kupno - | Kraków, Józefitów 10.
e aR pana szczęścia”. = płatami rat w wysokości 2 ch lub wyżej, dzielni do zgłaszania Sprzedaż:

15 Dalilas „Aurora“ Roem. = wączająć w nie_ i ratę bieżącą. 77 e ao nai G ——— DODODANO
350 Cebulek i roślin za 70 fr. (24 zł. 50 gr.) = 3) Dlužnicy, ktėrzy uprzednio uzyskali == 2.ch tygodniod dnia0 UWĘDLINY Wysockiej
Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130 fr. (45 zł 60 gr.) = prawo do ulg, lecz je stracili mogą po- Gpedicykośi wał i Fiedorowiczowej. | PPLIKARNIA
Usługa szybka. Wysyłka bez kosztów na miejsce. Świadectwo == nownie ubiegać się o takowe w terminie EE się do zostali Kolie Zeyd- Szynki  Wielka- T

== zdrowia” żałączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalo- = wymienionym w p. 1. | Akuszerki =Prosze”: więć ier i Adam Poniatownkł. nocne. £I INTROLIGATORNIA
Z giczny. Opakowanie każdego gatunku z etykietą. Katalog ilustro- Ż ; а ika | aS? "Na" qdres Komisji: Wilno,ul. | Kiełbas
= wany ze wskazówkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim SĘ 4) Dłużnicy, którym została udziełona zwis a La res, Eros Ponia Aion y.

Z sysyla się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą == ulga, lecz którzy na poczet wpłaty ulgo- AKUSZERKA Šanis PAalA а- * 2045| Polędwice. || LWIERZYŃSKJEGO
=zgratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory” Z wej, przypadającej do zaplaty do dnia 20 MARI LAKNEROWA ante. szynka bez kości: ь ь

=. Sava otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania = marca r. b., nic niewpłacili, lub wpłacili przyjmuje.od godz. 9 do 70:20 sz228||||||||]||)11)1UDUD) Ro prze- Mostowa Ul. 1. Tel' 12-44

zamówienia, wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem, doliczając == JA częściowo, mogą opłacić ją jeszcze, 7 w. Kasztanowa ARE = szło 10 ,
== 5 fr.(1 zł, 75 gr.) na koszta porta. == nie tracąc ulg, do dnia 30 czerwca r. b., Co Kraj — to obyczaj.| pojęca B.-I. L ktewicz. PRZYJMUJE DO DRUKU

= л FZzaocile nieruchomoščė zostala wystawiona (Sims o „| Mickiewicza7, tei.10,62
STD ii bi i ibi DAAD па iicytację, to do dnia licytacji. Mieszkania | L Oi Ria Mickiewicza,le 105"| DZIEŁA, BROSZURY

z ZAC E 111-00 I pokoje | muza *7777 165! POrVaniem BILETY WIZYTOWE

WINA OWOCOWE 727 ———- =oder uwięzleniemdzieckaLind” FORTEPIAN _ krzyżowy, я
о 25‘../' ==== Do wynajęcia dwa po- ODKROŻENIE bergha. Dziwny kraj! znan. zagr.'firmy, w do- ZAPROSZENIA,

dodatkowo jeszcze rabat świąteczny 10”/, | LEKARZE aa RS Gkygięałnm „.miaść u Gazbyjja. nas bandyd) A p oe e | RÓŻNE KSIĄŻKI

WÓDKI GATUNKOWE rabat świąteczny 10/5. Doktór i. SZYRWINDTOglądać od godz. 4 do 6. (z kogutkiem) porwali i ukryli nazawsze NOM kaišass 15 kwi Ą

Wszystkie artykuły świąteczne | spożywcze po cenach tanich. Choroby weneryczne, WZWZZKRZNNH „ MROZOL * kaka. Aknelacga ctobyś:niej 7. m. 23. DO OPRAWY

PIERWSZA WILEŃSKA SPÓŁKA WIN Ir. BlumowiczEZ šio powytale Śdodank:|| my im tylko wdzięeznia 0———— WYKONYWA
Choroby weneryczne, MISKA Rpg Z!sła odpowiedź. żenia. byli.  skórne | moczopiclowe

ul. WIELKA 21
S. A. Łubkowscy wutńska se.

el. 921, od 8—1 I 2—8. EET.

   

 

 

i najwytwor. meżczyzna Adolf Menjou w
potężnym dramacie z Życia rosyjskiego

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Dziś! Najnowsze przebojowe
piosenki Paryża odśpiewa

 

= dzielenie ulg, uchwalonych na Walnem .

  

Idołta (pow.:Brasławski).
obowiązku słuchania Mszy św.,
często się przytrafia naszym strzel
com maszerować po polu.

Znana jest z tego drużyna strzel
ca ze wsi Marcinowce.

Niektórzy uważają, że im wy-
starczy wysłuchać nabożeństwa
przez radjo. Nowy, bardzo wygo-
dny sposób!

Tuż przy kościele naszym
strzelcy nazywali młodzież stowa-
rzyszeniową (S. M. P.) psami koś-
cielnemi.

Podczas wyborów wiemy też
kto był agitatorem jedynki i ro-
bił napady na plebanje.

Strzelec z kol. Zaborcy nazwi-
ska Bezzubionek (widocznie z mi-
łości do Ojczyzny naszej) poszedł
do bolszewików, a dziś po powro-
cie wypoczywa w więzieniu.

Słyszeliśmy, że i z Leonpola—
sąsiedniego strzelcy powędrowali
za Dźwinę.

Nic też dziwnego, że te i wiele
innych rzeczy nie wyrobiły dobrej
opinji“ „pokrzywdzonym“ u nas
strzelcom.
A do tego biją oni nas po kie-

szeni i to w tak trudnych czasach.
Dla garstki „strzelców” gminy

uchwalają dla nich podatki. Gdy
jeden z radnych przy uchwala-
niu budżetu gminnego zapytał in-
spektora samorządowego — jaką
korzyść strzelcy przynoszą, że lud
ność biedna ma im dawać zapomo-
gi, zagadnięty nie pofatygował się
nawet dowodzić, a tylko zapowie-
dział, że przyjdzie wojskowy na
inne posiedzenie rady i wyjaśni
im.

Trzeba było 300 zł. uchwalić.
Dzisiaj takie już czasy!
Księża nie są w łasce u strzel-

ców i ich opiekunów, natomiast po
pi stali się obywatelami pierwszej
klasy i często przewodniczą w
śminnych i powiatowych kołach
„sanacji”,

„Jedynkarze“ jak żydzi biją i
krzyczą: „stul pysk''!

etody nowe i zarazem bardzo
stare!

Parafjanin.

 

Z Rosji sowieckiej.
Sabotaż na terenie Mińszczyzny.

sobotę w osadzie „Krasnyj Ług"
w okręgu borysowskim podpalo-
no wielkie gospodrstwo kolek-
tywne. Spaliło się 7 budynków
i stajnia. Również w ub. nie-
dzielę w okręgu krajskim spalił
się magazyn z mąką należący do
straży sowieckiej. a

Na Wielkanoc irzeba
gdyż przepysznie udany placek lub smaczny tort potęguje radosny, nastrój świąteczny.

Dra Oetlsera proszels „QDachią
posiada niczawodną, miljony razy wypróbowaną siłę pędną. Z jego pomocą i według lubianych przepisów

Samemuz upiec — znmuczy oszczęcizić ?
Przyjęła się już książeczka F, zawierająca liczne przepisy tak na obchody Świąteczne jak i dla życia codziennego. Obejmuje ona 60 stron

br. Auutunst ©eś

Żywot, cuda i męka Chrystusa
miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr.

Nast

 

 

 

Romans 1 Porucznikiem
progr. Super-atrakcja sezonu „WOLNE DUSZE" z Normą

1 ———25-——-———— 3-57
-0

[GRANIEzMIŁOŚCIĄ
seansów o godzinie 4, 6, DOBRE. ZAROBKOWA-

filmie dźwiękowym
Henry Garrat ;rodukcji francuskiej

Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek

 

Z pogranicza.
Mieszkańcy Rosji sowieckiej proszą braci zza kordonu o pomoc.

W dniu 21 b. m. na polach
w pobliżu wsi Derewno, w rejo-
nie Rubieżewicz mieszkańcy tej
wsi znaleźli balonik z przymoco-
waną doń kartką następującej
treści: „Mieszkańcy wsi Ursarz
okręgu zasławskiego w ilości 175

osób*od tygodnia są bez kawałka
chleba. Dzieci umierają z głodu,
władze sowieckie nie przysyłają
żywności. Prosimy o pomoc was
braci z terenu polskiego*. List pi- -
sany był w języku białoruskim. a

лН

Przepustki graniczne świąteczne będą wydawane: ludności.

Starania ludności pogranicza
o przepustki na święta Wielka-
nocne zostały pomyślnie załatwio-
ne. Władze administracyjne pol-
skie. i litewskie będą udzielały
przepustek granicznych młodzie-

ży szkolnej, uniwersyteckiej i
niektórym rolnikom: na przeciąg
1 tygodnia. W związku z tem
spodziewane jest przybycie na
święta do Wilna kilku działaczy
litewskich i młodzieży szkolnej. a

 

SPORT.
Świetne zwycięstwo tenisistów

polskich w Cannes.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Na międzynaro-
dowym turnieju tenisowym w

mistrzostwo Lazurowego Wybrze-

Ognisko I — Ognisko III 7: 1.
Ubiegłej niędzieli odbył się w Wiłnie

mecz hokejowy pomiędzy  łyżwiarzami
Ogniska,

Zwyciężyli bardziej rutynowani ko-
a brąćmi Godlewskimi na czele,
ramki strzelili: Godlewski Józek 6

i Staniszewski 1.
Bramkę honorową. strzelił. dlą.trze”

ciego zespołu Wasilewski Wł. Ъ
Gra dosyć ostrą i ciekawa, Lód

nieco za mięki.
Sędziował Andrzejewski.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?:
W dziesiątym dniu ciągnienia

5-ej. klasy.. 24-ej. polskiej.. loterji
państwowej, większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

ZŁ. 20.000 na Nr. 28111. '
21. 3.000 na N-ry: 51953 61432

94300 95735 145886 156782.
ZŁ 2.000 na N-ry: 6 6702 15004

36723 38546 45501 47518 74036
`95499 100747. 144222 146053
148037 156177.

ZŁ 1.000 na N-ry: 2525 3576
7939 8818 8972 19607 20959 28505
34430 37221 42338 142487 43465
55425 62809 66177 67402. 76369
93356 99121 99369 101181 105806
106762 118407 120806 126944
141328 142487 144791 152482
153322.

WARSZAWA. (Pat). W 11-tym
dniu 5-eją klasy 24-ej Polskiej
Państwowej Loterji Klasowej głów-
niejsze wygrane padły na nume-
ry następujące:

25 tysięcy złotych <= 57.859,
15 tysięcy 23963, 10 tysięcy —
127.722, 5 tysięcy — 41.470.

ieer, «pifiwwan.

Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

8 1 10,15 w dnie świąteczne o godz. 2-ej.
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że na Walnem Zebra-
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Sprzedają aptekiI
składy apteczne.

      

  
    
     

IDEA0210?

z dostosowaną do akcji muzyką. „Początek

seansów o godzinie 4, 6,81 10 w.

' — Bo nad stołem nie
„Własny Domek* z od- można było sukien zo-
powiedzialnością udzia- baczyć, a pod stół nie
łami ogłasza niniejszym, zaglądałem.

pO aaa "e 0 7——————

 

Marzenie sztubka.

ża zdobył Polak — Tloczyūski,
zaś mistrzostwo pań Jędrzejewska,
także Polka.

Ukonstytuowanie się władz Wil. Tow.
Cykl. i Motocyklistów.

Prezes dyrektor J, Wysocki, wice-
prezes cyklistów J. Sałasiński, wicepre-
zes motocyklistów W. Stelmasiewicz,
sekretarz B. Rydłewski, zastępca sekre-
tarza J. Balul, skarbnik A. Felitan, ka-
Rim sportowy «St. Wojciechowski, K.
iałokur, E. Urniarz, B. Moroz, gospodarz

A. Hermanowicz.
a

Do. komisji rewizyjnej weszh pyp.:
Smejlis, Godlewski i Krzysztofowicz.

GIEŁDA.
WRRSZAWA (Pat.) 22. III. 1932 r.
Walaty I dewizy:

Dolary 8,90—8,92 —,88.
Belgja: 124,40 =124,7! —124,09.
Gdańsk: 173,85—174,28 —173,42.
Holandja 359,75—359,65—360,60—358,80
Londyn32,60—32,76 — 32,44.
Nowy: York 6,921—8,941—8,901.
Nowy York kabel 8,926 -8,946—8,906.
Paryż-35,05—35,14— 34,96.
Szwajcarja 172,40—172,33—172,82--171,96
Berlin 212,50.
Tendencja przeważnie słabsza.

3% pożyczke budowlana 37-—37,50—
37,25. 4%y pożyczka iwestycyjna seryjna
99,50. 5/, Konwersyjna 39. 6 cola-
rowa 60. 4'|, dolarowa 48,50—48,75 7%,
Stabilizacyjna 57,75—58,25—57,62. 10%,
Kolejowa 102,35. 8° L. Z. В. @. К. 1 В.
R, obligacje B.G.K. 94. Te same 7.
83,25. 84, obl. kom. BGK. 93. 8, L. Z.
Warszawskie63,10— 61,90—6,25, 8%, Lu-
blina 53,25. 8-., Piotrkowa 55. 10%, Sie-
dlec 57,50. Tendencja przeważnie utrzy-
mana.

Bank Polski 85. Lilpop 14,75. Ten-
dencja niejednolita.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku;
Stabilizacyjna 56,50. Warszawska 43,25.
Sląska 43.

Dolar w obrotach prywatnych:
8,90”,
4. Rubeli zloty: 8,817, — 4,82,

 

upiec

 

— Posłem na, sejm.

— Dla: czego?

— Bo miałbym  ciągie

Ceny

i wakaoje.
i dzieło. Król barytonów, najwiekszy śpiewakDziś Świąteczny Program! Sensacyjny Przebój Monumentalne Arcydzieło y „ać kak wakHELI

й Ameryki, bohater „Piešn. Сбг" LAWRENCE TYBBETT, awiazda „Metropoliten-Opera“ w New

<HELIOS> || yk . “= poprawa Na szy seans ceny zai.0
żone. Początek seansów o g. 4, 6, 8 l 10,15.

| PRACA i

NIE w każdej miejscowo*
ści umożliwia Ciślak, Ka-

1aa (Yi: «|. Miyiska 15.
12 Sprawy Ea
(* majątkowe Nazprzyłęciia Administracji poręcza-

x : —Jak cl sib podobały jącej dochód z majątku
а suknie peń, poczukuję zaraz. Wypła-

Komisia Likwidacyjna | Nie wiem,, ta dochodu zgóry. Ofer-
Stowarzyszenia Spół=  — Jakto? ty dla „zaraz*. Adres:

Red. „Dz. Wil."

 

panowie — praca dla
was. Pole wielkich za-
robkówl Piszcie zaraz:

PUNKTUALNIE.
yć

ИИНИНИЕНОИНРННОЛЮННИНИ
— Czembyś chciał b

Hudaktm odpawiedrialry: JAROSŁAMI NIECIECEL

й

 

  


