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„Dziennik Wileński"  hodzi

  

It. PrałataJana (adowskiego
w pierwszą rocznicę Jego zgonu odbędzie się dziś
1 Marca b. r. o godz. 9-tej rano w Kościele $w. Jana

O czem powiadamia Krewnych i Przyjaciół
RODZ'NA,

===> EEE].

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Marca 1934 r. '

 

   
  

===5

Przeroanie wojny gospodarczej
z Niemcami.

WARSZAWA (Pat). W: najbliż-
szych dniąch oczekiwane jest podpi-
sanie w Warszawie protokółu, któ-
re$o mocą zostanie zniesiony stan
koniliktu gospodarczego, trwający
między Polską a Rzeszą od roku
1925.
Protokół ten, poza zniesieniem bo-

jowych zarządzeń prawnych, zawie-
ra również postanowienia, dotyczące
ułatwień we wzajemnym obrocie to-|
warowym i niestosowania dyskry-|

minacyj oraz postanowienia, doty-,
czące przewozu artykułów hodowla-|
nych przez teren Niemiec i kanał
Kiloūski, A 1

Jednocześnie wchodzą w życie
dwie umowy prywatno-prawne, —
pierwsza, dotycząca wywozu z Pol-
ski żelaza i druga — dotycząca że-
glugi morskiej i ustanawiająca po-
dział tonnażu między linjami, łą-
czącemi porty niemieckie z portami
polskiego obszaru celnego.

i

Polsko - francuskie rokowania.handlowef;
PARYŻ. (Pat). Przybyła do Pa-

rokowań handlowych nawiązała kon-|

Dookoła tajemniczego
zabójstwa Princea.

PARYŻ, (Pat). W związku z ta-
jemniczą śmiercią radcy Prince'a |
niektóre dzienniki piszą, że należy |
zwrócić się o pewne informacje do|
policji polskiej w Katowicach, jak|
wivdomo bowiem, Prince w czasie
plebiscytu na Górnym Śląsku urzę-
dował tam, jako prokurator. Prasa|
przypomina, że t. zw. sądy kapturo--

takt z czynnikami francuskimi w;
ryża pod przewodnictwem dyrektora sprawie wznowienia przerwanych w|

Sokołowskiego delegacja polska do grudniu rokowań polsko-francuskich.;

we niemieckie przejawiały wówczas

žywą  dzialalniošė. Radca Prince

zwalczał: te zbrodnicze organizacje.|

Jeżeliby trzeba było odrzucić hipo-
tezę o morderstwie na. osobie Prin-

ce'a w związku ze sprawą Stawiskie-

go, to — jak piszą dzienniki — nale-

żałoby szukać innych dalszych mo-

tywów tej zbrodni.

Plan reformy gospodarczej Ameryki
WASZYNGTON. (Pat). Przed-

stawione pobieżnie ną wczorajszem

publicznem zebraniu przez gen,
Johnsona zasady reformy  dzialalno- |
ści N. R. A. mają na celu w“pierw-|
szym rzędzie przeprowadzenie bar-

dziej powszechnych skutecznych za-
rządzeń w celu stabilizacji cen i u-
niemożliwienia sprzedaży poniżej,
ceny kosztu. Reforma przewidueje|
ujednostajnienie zarobków i godzin
pracy w przemysłach konkurencyj-

 

nych, nową redukcją godzin pracy i
nowe podwyższenie "płac, obronę

|przed monopolem i przed naciskiem,

wywieranym na drobny przemysł.

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa:
dzić zapomocą bonów jałmu-

žniczych „Caritasu“

AKN TSKKK TITA TIK LOPKN ESTSAIK

KLUB NARODOWY |
w niedzielę dnia 4 marca o godz. 5-ej wiecz. w Sali własnej przy

ul. Orzeszkowej 11 i

Prof. WACŁAW KOMARNICKI
wygłosi adczyt p. t.:

przesilenie Ronstytucojne we Francji
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 groszy.

codziennie.

" Dymitrow, Popow i Taneo O Moskole.
Wywiad z Dymitrowym.

* |mieckiego. Rewolucjonišci i komu-

(AEK TNT ETD KETNSOAIRODAKPOOR DŁ

KOMUNIKAT

MOSKWA (Pat). Dymitrow, Po-
pow i Tanew, po przybyciu do Mo-
skwy, przyjęli przedstawicieli prasy
sowieckiej i zagranicznej. W czasie
2-godzinnej rozmowy Dymitrow po-
wiedziai m, in. co następuje:

Obudzeni zostaliśmy niespodzie-

wanie 6 godzinie 5 rano, Kazano nam
się ubrać, lecz nie powiedziano nam
dlaczego, ami dokąd mają nas za-

prowadzić. Po pewnym czasie przed-

stawiciel ministerstwa spraw zagr.

oświadczył nam, że jesteśmy wolni i
będziemy dziś wydaleni z Niemiec
do Rosji. Prośba nasza o wezwanie
przedstawiciela ZSRR w celu omó-

wienia z nim naszej podróży, pozo-

stała bez skutku. Dopiero tu w Mo-
skwie dowiedzieliśmy się, że amba- |
sada sowiecka wogóle nie było po-
iniormowana 0 naszem wydaleniu.
Dziś "mogę z caiem przekonaniem
powiedzieć w swojem i moich iowa-
rzyszów imieniu, że, gdyby nie pod-
jęca w całym świecie kampanja o
nasze uwolnienie, nie bylibyśmy w
Moskwie. Rząd faszystowski do
ostatniego momentu chciał nas zśnę-
oić iizycznie i moralnie.

Następnie Dymitrow zaznaczył,
że kampanja o uwolnienie jego i

na była nietylko w celu uratowania

oliar teroru idszystowskiego, znajdu-
jących się w niezliczonych obozach
konceniracyjnych i więzieniach.

rzypomniawszy, że dzień wczo-
rajszy jest pierwszą rocznicą pożaru
Reichstagu, Dymitrow oświadczył,
że jest niezbicie przekonany, że

  nowiska w rządzie i że cała ta aiera
\Бу!а dziełem partji narodowo-socja-
jlistycznej.
| W d. c. wywiadu Dymitrow
przedstawił warunki w obozach kon-

| centracyjnych i więzieniach, dodając,
że korespondenci pism zagranicz-
nych, którzy odwiedzali go kilka-
krotnie, zapytywali o zdrowie i stan
ich ducha. Muszę powiedzieć, о-
świadczył Dymitrow, że tortury, sto-
sowane przez narodowych socjali-
stów, są wyrałinowane i że tortury
moralne są niemniej destrulącyjne.

Obecnie, mówił dalej Dymitrow,
przybyłem do ZSRR, mojej ojczyzny
proletarjackiej. Opuściliśmy Niemcy
z pełnem sercem nienawiści do ia-
szyzmu i miłości do proletarjatu nie-

niści niemieccy walczą mężnie z ia-
szyzmem. Jesteśmy dziś w Rosji,
gdy setki tysiące Niemców znajduje
się w obozach koncentracyjnych,
setki są pod sądem, a liczne pro-
cesy przeciwko innym są przygoto-
wane. Walka, podjęta o nasze uwol-
nienie, niewątpliwie trwać będzie w
przyszłości o uwolnienie setek i ty-
sięcy uwięzionych w Niemczech.

Gdy samolot nasz przyleciał do
Królewca, przedstawiciel policji Hel-
ler prosił mnie, zbym w opowiada-
niach :noich był objektywny i nie
mówił świństw o Niemczech, jak to
czynili inni. Odpowiedziałem mu,
że, oczywiście, będę objektywnyi
dodałem, że mam nadzieję, że po-
wrócę do Niemiec jako gość sowiec-
kiego rządu niemieckiego.

Odpowiadając na liczne pytania
dziennikarzy, Dymitrow oświadczył
m, in, ze faszyści nie spełnili swojej
grożby wobec oskarżonych Bułga-
rów, ponieważ ujął się za nimi pro-

  

   

 

     

dwuch jego towarzyszów prowadzo- |

ich giów, lecz i o los setek i tysięcy|

istotni sprawcy pożaru zajmują sta-| -

kiem ustąpieniu prezydenta repu-
bliki austrjackiej Miklasa.

 letarjat całego Świata. Sędziowie
werdyktu mieli rozstrzygnąć zagad-

nienie, jakiego nie mógłby rozstrzy-,

śnąć sam Salomon, bo miał być wilk,

/ WARSZAWA. Korespondent pa-

ryski „Kurj. Warsz.” donosi: |

Cała prasa francuska alarmuje się:

dzić rozwojem wypadków austrjac-,

kich. W) wielki bęben uderzyła pra-;

sa angielska, zapowiadając niechyb-,

ne przybycie do Wiednią sąmolotem

arcyks. Ottona, a, w ślad za tem, re-

stauracji monarchji austrjacko-wę-

'

syty i owca cała. Owca została, ale | ierencję ambasadorów w dniu 4 lu-

Czy Otton wróci do Austrji?

Cenanumeru 20 gr.

Nr. 58
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zagranicą 8 zł.

wilk się nie „nasycił, Badania lekar- restaurację w Reichstagu, a w in-
skie ustalą, jak dalece zostały owce nych miejscach podpalenia dokonały
dotknięte. Jesteśmy niezadowoleni inne osoby, o których Luebbe, byc
z trybunału, Goerin$ również nie moze, nie wiedział.
jest z niego zadowolony. W. końcu Dymitrow podkreślił,

Następnie Dymitrow podkreślił, że kontynuować będzie swoją dzia-
że w ciągu 5 miesięcy dniem i nocą łalność kontrrewolucyjną.
on i jego towarzysze dźwigali kajda-
ny,których nie zdejmowali im ani poznawszy się bliżej ze stosunkami,
nawet na jedną chwilę. Nie mogę panującemi w Rosji sowieckiej, rów-
sobie przypomnieć ani jednej nocy nie „objektywnie" przedstawi życie
spokojnej. Zdaniem Dymitrowa, jest|i los więźniów w G. P. U.?)
rzeczą możliwą, że Luebbe podpalił

Stan zdrowia Dymitrowa, Popową i Tanewa
według świadectwa sowieckich lekarzy.

` MOSKWA (Pat). Dziś rano spe- nerwowe, anemję, wskutek złego od-
cjalna komisja lekarska, złożona z żywiania oraz ciężki katar żołądka i
wybitnych lekarzy, zbadała stan|kiszek.
zdrowia trzech , Bułgarów, którzy W najgorszym stanie znajduje się
wczoraj przylecieli samolotem z| Tanew, cierpiący na wyczerpaniei
Berlina do Moskwy, Dymitrowa, Po- |nadwrażliwość nerwową i nerwicę
powa i Tanewa, serca, podrażnienie kończyn, bez-

„U Dymitrowa komisja stwierdziła |senność i ogólnie osiabioną zdolność
ogólne wyczerpanie nerwowe, osła- do pracy.
bienie działalności serca oraz roz-|  Dymitrowowi i Popowowi zale-
szerzenie woreczka sercowego. Po- cono leczenie sanatoryjne, Tanewa
zatem bóle reumatyczne i katar dróg zaś oczekuje długotrwałe leczenie w
oddechowych, szpitalu.

Popow choruje na wyczerpanie

 

 

 

W Austrji spokój.
WIEDEŃ (Pat). Mimo, że w po-;

łudnie dnią dzisiejszego upłynął ter-
min ultimatum Habichta, nie zauwa-
żoro dotąd żadnej wzmożonej dzia-

Znamienne pogłoski.
WIEDEŃ (Pat). Zagranicą krążyły

w ostatnich dniach pogłoski o blis-

łalności stronnictwa narodowo-socja-
listycznego. W całej Austrji panuje
spokój

 

*

arcyksięcia Eugenjusza.
Z urzędowej strony austrjackiej

stanowczo zaprzeczają wszelkim te-
go rodzaju pogłoskom.

Jako jego następcę wymieniano

SENSACYJNA WIADOMOŚĆ
DOLLFUSSA Z HITLEREM.

LONDYN. (Pat). „Daily Tele- Austrji. Teki wojny i spraw we-
śraph* ogłasza dziś sensacyjną wia- wnętrznych miały być również od-
domość, że w połowie stycznią kan- dane hitlerowcom austrjackim, W
clerz Dollfuss był bardzo bliski bez-
pośredniego porozumienia z Hitle-
rem. Na mocy tego porozumienia,
Habicht miał zostać wicekanclerzem

Czy Habsburgowie powrócą na tron?
PARYŻ (Pat). Pogłoski o możli- zollernów do Berlina. Pismo pod-

wości restauracji Habsburgów w Au- kreśla, ze minister Barthou jest prze-

strji i na Węgrzech wywołały duże |ciwny zarówno Anschlussowi, jak i
wrażenie w Paryżu. Prawie cała restauracji monarchji w Austrji, —
prasa poświęca tej sprawie obszerne|Zastanawiając się nad konsekwen-
artykuły, — „L' Oeuvre* twierdzi, |cjami powrotu Habsburgów, dzien-
że kołą polityczne Budapesztu i|nik wyraża obawy co do mogącej
Rzymu nie byłyby przeciwne powro-|wyniknąć z tego sytuacji Czechosio-
towi Ottona Habsburga, co byłoby|wacji, a także innych państw Małej
poważnym ciosem dla Hitlera, —'! Ententy,
Dziennik zapytuje, czy powrót Habs- Publicysta Dominique uważa, że
burgów do Wiednia nie oznaczałby |restauracja Habsburgów jest począt-
również bliskiego powrotu Hohen- |kiem rewizji traktatów.

Francja przeciwko
ee e

restauracji Habsburgów.
PARYŻ. (Pat). Tutejsze koła dy- tego 1920 r. i 1 kwietnia 1932 r, W

plomatyczne odnoszą się ze scep-|pismach tych konferencja ambasa-
tyzmem do informacyj prasy w spra-|dorów zaznaczyła, że restauracja
wie ewentualności powrotu Habs-| Habsburgów byłaby sprzeczna z za-

bungów na tron austrjacki. Powstrzy-|sadami traktatów pokojowych i nie

mując się od wyrażenia swoich po-|mogłaby być uznana ani tolerowana
przez mocarstwa sprzymierzone.glądów, koła te zwracają jedynie u-
Pozatem koła dyplomatyczne pod-wagę na zobowiązania, przyjęte

przez rząd austrjacki i węgierski w kreślają, że Więgdy przyjęły jeszcze

ba1dziej formalne zobowiązania popismach, wystosowanych przez kon-
nieudanej próbie osadzenia na tronie
króla Karola.

ostatniej chwili porozumienie to zo-
stało udaremnione przez Fey'a, któ-
ry przy poparciu Mussoliniego zmu-
sił Dolliussa do zerwania z Hitlerem.

wi. „Ere Nouvelle” zaznacza, że de-
cydującą rolę w wypadkach austrjac-

kich odegra Mussolini i że jego pod-
ziemna gra nie prowadzi do pokoju.

PARYŻ (A. T. E.) Korespondent
brukselski „International News Ser-

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska

poświęca wiele uwagi tarciom w ło-

|
\
Į

(Przyp. Red.: Czy Dymitrow, za-|

0KONSZACHTACH!

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową 22. 4 gr. 60,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łarnowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy '

 

Rozpoczynamy reklamowe dni
50... najrodiowupu FO
REKLAMOWE NIESPODZIANKI
BEZPŁATNE CENNE

REKLAMOWE |
NIESPODZIANKI
otrzymuje każdy

30W B.-. W. KOWICKI wera:Wielka
Bielizna, Konfekcjs, Galantar]a,

Tryko:+2a
WEASNA WYTWORNIA OBUWIA.
Kalosze, Sniegowce, Deszczówki,
Pantofie ranne — Proslry oglą:
deć nasze wystawy reki niespodz.

AREGGKASIOCYCJAstanosPI Na ai

ankana

WYSZLA Z DRUKU

| progakrzgżoca
| STACJE MĘKI PAŃSKIEJ

z Litanją

do Matki Boskiej Bolesnej.
We wstępie podany jest wykaz

odpustów za odprawienie Drogi
Krzyżowej, jak również warunki

ich pozyskania,

Do nabycia we wszystkich księ-
garniach i przy kościołach.

28 str. druku   
Budżet tranouski przyjęty.
PARYŻ (Pat.) Izba deputowanych

przyjęła budżet na rok 1934, 465

głosami przeciwko 118. ||
EB io rónic SET AC

Swięta narodowe
i kościelne w trzeciej Rzeszy

BERLIN. (Pat). Gabinet Rzeszy

przyjął ustawę, wprowadzającą trzy

święta narodowe: święto pracy w

dniu 1 maja, dzień pamięci bohate-

ców wojny, przypadający na 5-tą

niedzielę przed Wielkanocą i święto

dożynek w pierwszą niedzielę po

św. Michale. Poza 'temi trzema
świętami narodowemi ustawą wpro-

wadza obowiązek święcenia dnia

Nowego Roku, Wielkiego Piątku,

poniedziałku po Wielkanocy, Wnie-

bowstąpienia i święta BożegoNaro-

dzenia. W krajach o większości e-

wangelickiej obchodzone ma być

święto reformacji, a w krajach o

przewadze ludności katolickiej —

Boże Ciało, у

i tam ich nie chcą.
PARYŻ (Pat.) Agencja Havasa

donosi z Bombaju, że tamtejsi le-

karze postanowili zaprotestować

przeciwko wykonywaniu praktyki

lekerskiej w Indjach przez lekarzy

żydów, którzy wyemigrowali z Nie-
miec. Protest ten wywołany został

dużym napływem żydów do Bom-

baju, których w ciągu ostatnich 2

tygodni przybyło do Bombaju prze-

szło 40. i

Czy Mac Donald;
ustąpi?

LONDYN. W. związku z pogłos
kami o rekonstrukcji gabinetu, do-

wiudujemy się ze źródeł dobrze po-

informowanych, że pozycja Mac Do-

nalda jest poważnie zachwiana i że

ustąpienie jego z gabinetu jest roz-

ważane, w kołach zbliżonych do
rządu, jako możliwe w najbliższej
przyszłości. :

Cay М! zaopatrzyłeś sę |
w bocy jałmużoicze „„Cariłaga”'?

 

 
Przed rekonstrukcją

gabinetu angielskiego.
„Echo de Paris" pisze, że Simon

nigdy nie cieszył się zaułaniem Bald-

nie gabinetu angielskiego... Pomimo wina, który dotychczas jednak nic

vice'' udał się do zamku Steenocker-
|zeel i usiłował uzyskać wywiad u
jarcyksięcia Ottona. Na zamku pa-

zdementowania kursujących pogło- |nie zrobił w celu mianowania nowe-

sek, „Paris Soir' twierdzi, że nikt|go ministra spraw zagranicznych.

nie daje wiary komunikatom angiel- |Pismo twierdzi, że Baldwin wysuwa

skim. Publicysta Commines uważa, |na to stanowisko lorda Halifaxa.

Dnia 4 marca 1934 r. o godzinie 12-ej wmałej Sali Miejskiej
Końska 3 !

„Į gierskiej. Wliadomości powyższe wy-j|nowało wielkie ożywienie, Kores-

wołały w Paryżu zrozumiałe zanie- pondent podaje, że odniósł wrażenie,

pokojenię. |jakgdyby byly czynione przygotowa-

Z drugiej strony uważać można za nia do wyjazdu i jakgdyby cesarzo-

że w łonie rządu angielskiego zaczy-

na się przejawiać coraz to większa

niezgoda, która zresztą ma wiele

Przyczyną tego zainteresowania
publicystów francuskich sprawami
angielskiemi jest oczekiwanie zmia-
ny stanowiska Wielkiej Brytanji wo- oe Wielki Wiec Protestacyjny

Młodych Obozu Narodowego
w sprawie ostatnich zajść na Litwie Kowieńskiej.

Wszyscy Polacy na wieci _' z

pewnik że Anglja i Włochy fawory-

zują coraz intensywniej przywróce-

nie tronu Habsburgów, jako jedyny

sposób przeszkodzenia Anschlusso- |wa Zyta i arcyksiążę Otton oczeki-
wali na zaproszenie powrotu do
kraju.

  

przyczyn. Zwłaszcza na uwagę Za-

sługuje nieporozumienie, istniejące |

oddawna pomiędzy Simonem i Mac
Donaldem. rs

bec zasadniczych spraw polityki za-
granicznej. 
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Jesttie jeden karlel/
Wobec tego, że wszystkie przez

rząd zastosowane, czy też tylko pro

jektowane środki przyjścia z pomocą

rolnictwu nie osiągnęły celu, powstał

ostatnio projekt nowy, wielce ryzy-

kowny — skartelizowania rolnictwa.

Poprostu kartelom przemysłowym,

które mimo wszystko potrafiły utrzy-
mać wysokie ceny swych wyrobów

i kiórym naogół dobrze się dzieje —-

trzeba przeciwstawić kartel rolniczy.

Ma więc powstać przymusowa orga:

nizacja handlu artykułami rolnemi,
ktorej rolnik będzie obowiązany od-

przedawać swoje płody i która w ten

sposób ma doprowadzić, panując nad

podażą, do zwyżki cen płodów го!-
nych. RA

Pozornie projekt, ponętny, zyskał

zwolenników nietylko śród zaprzy-

sieglych etatystów, teoretyków —

ale nawet śród praktycznych zie-

mian. i
Pomysł etatyzacji rolnictwa pod-

daje rzeczowej krytyce na łamach

„Słowa Pomorskiego“ pos. Roman

Rybarski.
Pozwalamy sobie przytoczyć w

streszczeniu główne jego argumenly

w sprawie, obchodzącej blisko także

nasze «olnictwo.

Takie rozumowanie: kartel

przemysle gwarantuje dobre ceny,

a więc zróbmy także kartele w rol-

nictwie. jest bardzo zawodne. Kartel

jest organizacją monopoliczną. Mo-

nopole tylko wówczas są czemś ko-

rzystnem dla monopolisty, gdy nie

są zjawiskiem powszechnem. Gdyby

cała wytwórczość się zmonopolizo-

wała, nikt nie miałby z tego pożyt-

ku. I jeżeli monopol daje szczególne

przywileje pewnej grupie wytwór-
czej, niema innej rady, jak odebrać

te przywileje, zamiast je upowszech-

niać. Fowszechny przywilej nie jest

już przywilejem.
Na trudności kartelizacji w rol-

nictwie wskazywano już niejedno-

krotnie, tak ze strony sfer gospo-

darczych, jak i rolniczych. Żadna,

nawet w największe sankcje przy-

musu wyposażona organizacja, nie

potrafi objąć całego zbytu rolnego.

Zwłaszcza w Polsce, gdzie podaż

płodów rolnych ze strony drobnego

rolnictwa jest bardzo poważna.

Czem innem jest kilka lub kilka-

naście fabryk, które tworzą kartel,

a czem innem kilka miljonów gospo-

darstw rolnych.
Inaczej się przedstawia regulo-

wanie podaży w przemyśle, a inaczej

w rolnictwie. Przemysł panuje nad

rozmiątami swojej produckji. Może

'określiż plan wytwórczości, ozna-

czyć nawet co do tonny, ile ma się

wytworzyć danego produktu. Rolnik

zależny od urodzaju, nie określi z

góry swojej produkcji. Produkcja

przemysłowa jest niekiedy bardzo

elastyczna. Można ją dowolnie kur-

czyć i rozszerzać, czasami bez wiel-

kiej zmiany w kosztach ogólnych.

Czy rołnik łatwo decyduje się np.
na zmniejszenie stanu zasiewów?

Zrobiłby to, gdyby mu za to wypła-
cono piemję. Ale nie mamy w Pol-

sce Roosevelta ani nie mamy choćby

tych zdewaluowanych dolarów. Ma-

my złoiego, o którego trudno.

W) iaki sposób przymusowa orga-

w

nizacja handlu rolnego może ograni-|

czyć podaż? Przypusćmy, że skupi

w swoich rękach 80 proc. płodów

rolnych, co pozwala regulować cenę.

Rynek wewnętrzny zależy od siły

nabywczej ludności. Utworzenie

przymusowej organizacji tej siły na-

bywczej nie podniesie. A więc trze-

ba będzie więcej płodów rolnych
wysłać zagranicę. To zależy od wy-

sokošci premji, od stanu funduszów,

na ten cel przeznaczonych. Jeżeli

tych funduszów niema, na nic nie

przyda się przymusowa organizacja.

A geżeli są lub będą, to można

premjować wywóz dotychczasowe-

mi metodami.
Doświadczenia z przymusowemi

organizacjami nie zachęcają do na-

šladownictwa. A już tego rodzaju
eksperyment w tak skomplikowanej

dziedzinie, jaką jest handel rolny,

przeprowadzony na tak olbrzymią

skalę, nie przedstawia szczególnej
atrakcji. Wiadomo, że ta organizacja

będzie kosztowała — to jedno jest
pewne. Zagadnienie rolnictwa w

Polsce nie da się ująć bez związku

z całą sytuacją gospodarczą i fi-

nansową państwa. A w każdym

razie nie przyniesie się poprawy

przez naśladownictwo  przemysło-

wych metod organizacyjnych.

 

Pod koniec posiedzenia Senatu
w poniedziałek marsz. Raczkiewicz,
przeczytawszy stenogram przemó-
wienia senatora prof. Stanisława
Głąbińskiego, uznał za stosowne

przywolać go do porządku za jego
wyrażenie dotyczące sposobu po-
wzięcia uchwały Sejmu w sprawie
Konstytucji. Następnego dnia sen.
Głąbiński wniósł przeciwko temu

odwołanie do komisji regulamino-

wej, skierowując na ręce marszałka

Seneiu list następujący:

„Na wczorajszym posiedzeniu Se-

natu zostałem przez p. marszałka
przywołany do porządku dziennego

z powodu zaznaczenia w mojem
przemówieniu, że uchwała Sejmu w

Sprawie projektu konstytucji zosta-

ła powzięta wbrew postanowieniom
obowiązującej konstytucji. Przeciw-

ko tej decyzji p. marszałka wnoszę

na podstawie art. 88 regulaminu Se-

natu na jego ręce do komisji regu-

laminowej Senatu odwołanie z na-
stępujących powodów:

1) Według art. 104 konstytucji—

„Każdy obywatel ma prawo swobo-
dnego wyrażania swoich myśli i

przekonań, o ile przez to nie naru

sza przepisów prawa* — prawo to

przysługuje także posłom i senato-

rom.  
Nad Dunajem,

Sytuacja, jaka wytworzyła się

nad Dunajem poświęca „Polonia“

artykuł, zakończony w ten spo-.

sób:
„Nad Dunajem rozegrywają

losy przyszłości Europy. I my należymy do

państw, których bezpieczeństwo zawisłe

jest od ogólnej sytuacji europejskiej i dla

których rozszerzenie wpływów Niemiec w

Europie środkowej stanowi bezpośrednie

niebezpicczeństwo. Zwrócenie głównego wy-

siłku ekspansywnego Niemiec na południe

nie stanowi żadnej gwarancji naszych granic

zachodnich. Wiprost przeciwnie, Niemcy u-

sadowione mocno nad Dunajem z tem

większą siłą i bezwzględnością będą wycią-

gać ręce po łup polski. Dlatego też nasza

polityka zagraniczna, działająca niejako na

marginesie ogólnej polityki europejskiej, co

więcej, dcbrowolnie ścieśniająca swe ambicje

do zakresu natychmiastowych możliwości i

„realnych osiągnięć na małym odcinku”

musi z każdym dniem budzić coraz poważ-

niejsze zastrzeżenia. Pakt nieagresji 2

Niemcami odsunął nas niemal poza nawias

wpływów na odbywające się w Europie

przemiany a więc na kształtowanie i naszej

przyszłości. Pakt ten nietyle gwarantuje

nam bezpieczeństwo, ile ułatwia Niemcom

| osiągnięcie ich najbliższych celów  poli-

| tycznyca.“

się teraz

 
Co to jest „rewolucja narodowa?

Ciekawa polemika na temat po-
wyższy toczy się na łamach „Czasu”
i „Gazety Warsz.'. Zapoczątkował
ją „Czas”, który zastanawia się nad

tem, kto w Polsce mógłby takiej re-
wolucji dokonać?

„Jeżeli endecy będą się modlić o hit-

leryzm, to może się go doczekają. Tylko

naturalnie przesłanką ich westchnień jest

nadzieja, że to oni, jako narodowcy, te re-

wolucję narodową zrobią.  Płonne iluzje.

Poseł Miedziński w mowie zapewne umyśl-

nie cynicznej dał endecji próbkę, że w ra-

zie potrzeby może łatwo sobie przyswoić

cały obwiepolski słownik”.
„Nie wątpimy ani na chwilę,

dojdzie u nas do rewolucji narodowej,

Klub Narodowy nie będzie z nią miał nic

wspólnego, lecz że ją zrobi 10 pułkowników,

10 kapralów czy 10 poruczników. I wówczas

będziemy nosili pomarańczowe czy seledy-

nowe koszule, będziemy się witali w tram-

wajach okrzykiem „cześć Sławkowi”, lub

„niech żyje Beck”.

że o ile

to 

DZIENNIK WILEŃSKI

List sen. Głąbińskiego
do marsz. Raczkiewicza.

2) Prawem i obowiązkiem sena*
torów | całego Senatu jest poddać
ocenie krytycznej wszelkie uchwały
Sejmu dochodzące da Senatu, a to
zarówno pod względem merytorycz
nym jak i formalnym, w pierwszym
zaś rzędzie pod względem ich wa-
żności formalnej.

3) Z tego powodu nie można
mówić o niedopuszczalnem miesza=
niu się senatora do wewnętrznych
spraw Sejmu i o powszechnie obo-
wiązujących (pod tym względem
zwyczajach parlamentarnych".

Zwyczaje parlamentarne wyma-
gsją jedynie „odpowiedniego wyra-
żania się pod względem formalnym,
a pod tym względem moje wyraże-
nie było zdaniem mojem calkowi-
cie poprawne.

4) Historja parlamentaryzmu, a w
pierwszym rzędzie angieiskiego do-
wodzi, że spory pomiędzy izbą lor-
dów, a izbą gmin o ważność ро-
wziętych uchwał były w swoim cza

sie na porządku dziennym i dopro-

wadziły do zmiany ustroju parla-
mentarnego w Anglji.

Z tych pawodów proszę o uchy-

lenie decyzji marszałka, gdyż spo-

sób mojego wyrażenia nie uchybie
w niczem godności Senatu “

 

Ż prasy.
różnych koszulach, dyktaturę,

parlamentaryzmu, wodza „symbol narodu”.

A jednak nawet sam „Czas” nie nazywa te-

go rewolucją narodową!

zniesienie ,

Kowieńskie „ABC* w artykule
p. t. „Dojrzałe najbliższe zadanie
Litwy” pisze:

„Kamieniem węgielnym rozwią-

zania problemu bałtyckiego winno
być utworzenie związku państw bał-
tyckich, których niepodległość i
neutralność ma być zagwarantowana
przez wszystkie inne państwa,
zwłaszcza Rosję, Niemcy i Polskę.
Główną trudność w realizacji tego

Wilno — wolna strefa.
Jeszcze jedno majaczenie litewskie.

problemu będzie stanowiło rozstrzy-
śnięcie sprawy wileńskiej.

| Jedną z koncepcyj w tej sprawie
jest projekt uczynienia z Wileń-
szczyzny coś w rodzaju wolnej stre-
fy, której stan faktycznej neutral-
ności odpowiadałby w ten sposób
netralności jurydycznej wszystkich
państw bałtyckich i stałby się naj-
pewniejszą rękoimią neutralności ca-
Iego Balticum.“

 

Związek oficerów w stanie spoczynku

Zebrani w dniu 27 lutego oficero-
wie w stanie spoczynku, zrzeszeni
w Związku Oficerów w st. sp. R. P.
Koia Wileńskiego, z okazji dorocz-
nego walnego zebrania, wobec ostat-
nich antypolskich wystąpień na Li-
twie, jednogłośnie postanowili, po

NOWA SZKOŁA POLSKA

Ze Stołpców donoszą, iż na sku-
tek starań ludności polskiej w Ziem-
binie w Mińszczyźnie uruchomiono

Z dniem 1 marca r. b. wzbronio-
ne jest hodowanie gołębi poczto-
wych w pasie granicznym. Posiada- 

Przeciwnie, wszyscy wiemy, że właśnie

to wszystko dzieje się, między innemi, po!

nie dopu-to, aby do rewolucji narodowej

ścić. 1 dla tego „przyswojenie sobie“ tego

czy innego słownika nie przyda się na nic.

Chodzi tu bowiem nie o słowa, ale o treść,

nie o meiodę, ale o istotę tego, co nazywa-

my rewolucją narodową.

Rewolucja narodowa, to oparcie ustro-

ju i życia państwa na zasadzie narodowej i

wszystkie wypływające z tego następstwa.

samolot
TOKIO (Pat). Raport oiicjalny

potwierdza wiadomość, że wojska
sowickie ostrzeliwały w dniu 23 lu-
tego samolot japoński, który odby-
wai lot wywiadowczy nad granicą

 

przeciwko ekscesom antypolskim w Kownie.

zapoznaniu się z protestami emi-
[grantów z Litwy Kowieńskiej prze-
ciwko represjom i prześladowaniom
Poiaków w Kownie, — przyłączyć
|się do protestu emigrantów litew-
|skich, ogłoszonego w dziennikach
polskich.

Z POGRANICZA.
W MIŃSZCZYŹNIE.

įpolską szkołę rzemieślniczą. Do
„szkoły uczęszcza zgórą 100 słucha-
czy narodowości polskiej.

ZAKAZ TRZYMANIA GOŁĘBI POCZTOWYCH
W PASIE GRANICZNYM.

„nie gołębi pocztowych należy zgłosić
pwojskowym.

Artylerja sowiecka ostrzeliwuje
japoński.
sowiecką w związku z działaniem
|grasujących tam band. W wyniku
Itego ostrzeliwania pilot odniósł lek-
|ką ranę. Aparat nie został uszko-
dzony.
 

Socjaliści atakują Mac Donalda.
LONDYN. (Pat). (W Izbie odby-,larnego przywódcy niezależnych so-|

Fach. maodowyo OBY AR OSYNA PSESENO ała się wczoraj o godz. 11 wiecz. cjalistów Maxtona, który zwrócił się
robi to w imię majestatu narodu, w imię je-

go istotnych interesów i nigdy nie przedaw-

nionych praw. Rząd narodowy, przy  naj-

większej nawet przewadze w ustroju pań-

stwa władzy wykonawczej, znajduje się pod

bezwzględną kontrolą moralną zasady do-

bra narodu i godności tego narodu. Wresz-

cie rząd taki nie może być improwizacją.

Wyrasta on z woli i entuzjazmu najszer-

szych kół społecznych i na nich się opiera.

Nic łu nie poradżi „10 pułkowników, czy 10

gdyż rewolucja narodowa

mus: mieć za sobą przekonanie i wolę więk-

szości czynnych sił w narodzie.

Rewolucja niemiecka dała tego najlep-

szy dowód.”

poruczników”,

Żydzi z Austrji i do Polski.

„Hajnt* w korespondencji z
Wiednia podaje spostrzeżenia 0
wpływie ostatnich wypadków w
Austrji na sytuację żydów w tym

kraju:
„Koniec tej walki — to znaczy dykta-

tura Heimwehry. Fey, jako zastępca Doll-

fussa. Faszyzm w stylu Mussoliniego w

Austrj. Nic ponadto — tylko znacznie

więcej niechęci do żydów”.

Judofobja będzie systematycnzie
wprowadzana w życie:

„A co będzie gorsze — to cały system

szantażu w stosunku do żydów. Wyciskanie

ostatniego grosza, zmuszanie do opłacania

się za każdy kącik, za każdą kroplę po-

wietrza, za każdy promyk światła. Innemi

słowy: średniowiecze, średniowiecze w sty-

lu austrjackim“.

Šredniowiecze... w krajach nie-
micckich, ale zato  „nowoczesnošė“
w krajach słowiańskich Rosji,
Polsce... Toteż żydzi masowo ucie-
kają do krajów słowiańskich, a m. in. | Na to odpowiada „Gaz. Warsz.'”.

! „Więc „Czas”* wyobraża sobie, że re-

| wolucja narodowa polega na włożeniu kolo-|

rowej koszuli, pozdrawianiu się w tram-

wajach okrzykiem? 3

Winszujemy przenikliwość sądu! Rewo-

lucja narodowa, to coś więcej, niż parada,

zniesienie demo-liberalizmu i twarde rządy.|

Przecież w Polsce po rewolucjimajowej |

mieliśmy i mamy zarówno częste parady w,

Detronizacja
króla Leszczyńskiego.

Z Jasła piszą: W dniu 20 bm.
odbyło się w sali miejskiej posiedze-
nie komitetu w sprawie przygotowa-
nia uroczystości ku czci imienin mar
szałka Piłsudskiego. Po omówieniu
całokształtu programu, zabrał głos
prof. Kuska, kierownik gimn. państw
w Jaśle i zapowiedział jeszcze jeden
kulminacyjny punkt programu za-|
mierzonych uroczystości, a mianowi-
cie uroczyste. przemianownie patro-
na gimnazjum państw., którego do-
tychczasowym patronem był króli
Stan, Leszczyński na patronat mar-
szałka Piłsudskiego. Motywem tej
zmiany, jak podał p. Kuska było to,
iż grono nauczycielskie nie zna bliż-
szych dat życia króla Leszczyńskie-
go i jest 'w kłopocie, kiedy urządzić
jakąś rocznicę, czy doroczne święto
Patrona. Nie zna tych dat również
sam kierownik, bo się do tego pu-
blicznie przyznał, mówiąc: „nie wie-
my“. Rada Pedagogiczna skłoniona
petycją młodzieży uchwaliła już taki
wniosek i przesłała do władz.  
  

do Polski. Do samej Łodzi przybyło
500 żydów:

„Na innem miejscu czytamy w
tem samem piśmie depeszę z Łodzi:

„W związku z wypadkami w  Austrji

daje się zauważyć masowy powrót żydów

wiedeńskich do Polski. Do Łodzi przybyło

z Wiednia 500 żydów”.

A więc „powracają” do Polski
„obywatele polscy” i ci, którzy nie
są... obywatelami polskimi.

Po żydach niemieckich, żydzi
austrjaccy!

Spieszą, jak do Ziemi Obiecanej.

PAP APRA DDBD

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu.

debata nad nagłym wnioskiem socja-

listów w sprawie nieprzyjęcia przez

premjera MacDonalda delegacji bez-

robotnych. W wyniku dyskusji, trwa-

jącej półtorej godziny, wniosek so-
jejalistów odrzucono 270
| przeciw 52.

Mówcy atakowaliopozycyjni |

cjaine silne było wystąpienie popu-

Mac Donald odmówił przyjęcia
delegacji bezrobotnych angielskich,
którzy zorganizowali marsz na Lon-

dyn, Odmowę uzasadnił tem, że de-

moustracje zorganizowali komuniści,
Mógłby także oświadczyć, że bezro-

botni angielscy nie bardzo zasługują
na nazwę „głodomorów'. Demokra-
tycznie i sprawiedliwie rządzone

państwo daje im stosunkowo duże
zasiłki. p

Korespondent „Polonii“ umawia-

jąc angielskie kłopoty węglowe zau-
'waża:

„Kazdy bezrobotny górnik kosz-
tuje tytułem zaopatrzenia z funduszu
bezrobocia 50 funtów rocznie
1.500 zł)”
A zatem ponad 120 zł, miesięcz-

nie.

„Il. Kur. Codz.* (w nr. z dn. 24 b.

Krwawy
W Berlinie toczą się obecnie roz-

mowy między wysłannikiem rządu

angielskiego,

clerzem Rzeszy, Hitlerem. Jak po-

wszechnie wiac”mo celem tych roz-

mów jest nakłonienie Niemców do

powrotu do Genewy, aby ponownie

podjąć rozmowy dokoła międzyna-

rodowego rozbrojenia.

IW tym samym czasie wyścig

zbrojeń odbywa się we wszystkich

państwach. W] Stanach Zjednoczo-
nych komisja wojskowa uzyskała od

Izby Reprezentantów zgodę na roz-
budowanie floty powietrznej U.S.A.
W ciagu 6 lat ma się wybudować 16

tysięcy nowych samolotów najróż-

niejsześo typu.

|tantów orzeczono jednak, że jest to

|niedostateczne pogotowie na wypa-

dek zatargu zb.ojnego Stanów Zjed-
noczonych z jakiemkolwiek innem

mocarstwem i wobec tego należy
 

(ASTISTTIT TTT YITAION KOSI ATS

Akademja ku czci Adama Mickiewlcza.
NOWOGRÓDEK (Pat). W dniu

25 lutego w sali teatru miejskiego w
Nowogródku odbyła się urządzona
|staraniem dyrekcji miejscowego gi-

uroczysta,mnazjum państwowego
akademja ku czci Adama Mickiewi-
cza. Akademię zagaił dyrektor gi-
mnazjum WI. Witkowski, następnie
odczyt okolicznościowy wygłosił

Żydzi w Baranowiczach przeciwko

prof. Lukas, wreszcie wychowanko-
wie gimnazjum wykonali szereg de-
klamacyj, pieśni chóralnych i od-

tworzyli iniscenizacje p. t. „Roman-

tyczność', „Rok 1812' i „Pani Twar-

dowska”. Akademia ściągnęła dużo

publiczności i wypadła bardzo udat-

nie

be —

bojkotowi towarów niemieckich.
BARANOWICZE (Pat). Wielkie

poruszenie wśród miejscowego spo-
łeczeństwa żydowskiego wywołała
dymisją komitetu bojkotowego to-
warów niemieckich. Według ogło-
szonego przez zdymisjonowany ko-

mitet komunikatu, przyczyną tego

kroku ma być ignorowanie przez ży-

dowskie społeczeństwo, szczególnie

inteligencję, wszelkich poczynań ko-

„mitetu. й

głosami| ską pozycję polityczną i

'do MacDonalda ze słowami:
| „Czy zdaje Pan sobie sprawę, że
| wielu z tych ludzi, których Pan dzi-
Įsiaj odpycha, poświęciło znaczną
j część swego życia, aby umocnić Pań-

posadzić
Pana tam, gdzie Pan siedzi obecnie".

Słowa te uczyniły w Izbie głębo-

głównie premjera MacDonalda. Spe-|kie wrażenie.

Czy bezrobotni angielscy są «głodomorami»?
m.) rozmowę swego przedstawiciela

z przywódczynią marszu głodomo-
rów. Pani ta oświadczyła, że mąż jej

jest górnikiem i od 8 lat nie ma pra-

cy. Otrzymuje 23 szylingi na tydzień.
Z tego idzie 10 szylingów na miesz-

kanie, 2 na ubezpieczenie, 11 na ży-

cie. Taki jest, mówiła przywódczyni

„głodomorów”, los przeciętnego bez-

robotnego w Anglii.
Otóż 1 szyling, to obecnie coś

4 zi. 40 gr. Zatem tygodniowy do-
chód bezrobotnego wynosi około 32
zł., miesięczny (4 i pół tyg.) około
140 zł. Huż Polaków chciałoby być
takimi „głodomorami”.

Mógłby ktoś zauważyć, że w

Anglji jest drożej. Zapewne, ale nie

'wszystko jest droższe niż u nas, Np.

cukier, który sprzedajemy Anglikom 

W. Izbie Reprezen-|

po 12 gr. za kilogram, napewno nie.

 

rachunek,
wyasygnować dalsze kredyty na roz-
budowę zbrojeń, szczególnie po-

lordem Edenem, a kan- |wietrznych.
Taki sam wyścig zbrojeń dokony-

wa się na kontynencie azjatyckim
w Japonji oraz w zauralskiej części
Rosji Sowieckiej. Cała produkcja
przemysłowa nastawiona jest tam na
zaspokojenie przyszłych potrzeb wo-
jennych. W Europie zbroją się na
wyścigi Niemcy i Włochy, a wobec
teśo nie może pozostać również w
tyle Francja i Angljga, wychodzące z
założenia, że jedynie należyte pogo-
towie wojskowe może obecnie gwa-
rantować bezpieczeństwo granic o-
„raz pokój europejski.

Wobec tych poczynań warto za-
cytować bardzo charakterystyczne
„cyfry, niedawno ogłoszone przez mię
,dzynarodowe Biuro Pracy, które u-
jstaliło straty w ludziach imaterjale
na skutek 4-letniej wojny światowej.
Świat jakby już całkiem zapomniał o
tej krwawej okropnej hekatombie,
która dopiero w cyfrach uwypukla
całą potworność wojny i przypomina
rzeki krwi, jakie w tych latach wy-
lano. Oto bilans wojny w latach
1914—18:

zabitych żołnierzy 9.998.771
ciężko rannych 6.295.512
lżej rannych 14.002.039
zabitych cywilów 1.300.000
sierot 900.000
wdów 5.000.000
uciekinierów i bezdomn. 10.000.000
Straty materjalne spowodowane

przez wojnę wynoszą 400 miljardów
dolarów. Ten straszny bilans warto
przypomnieć, kiedy w całym świecie
coraz głośniej mówi się o możli-
wościach nowych wojen.

Popierajcie Polską
Maciera Szkolną. 

TLia на

SALA KONSERWATORJUM (Końska 1)

Dziś! Dziś!
    

   

We czwartek
o godz. 8,15 wiecz.

WYSTĘP
znakomitej tancerki, bohaterki ost. prze-
boju filmowego p. t. „Kocha... Lubi...

Szanuje...
LODY HALAMA,

słynnej artystki scen polskich, najmłod-
szej świazdy ekranu polskiego, znanej
zfilmów „Puszcza” i „Pałac na kółkach
NINY GRUDZIŃSKIEJ,

solisty op. La Scala
JERZEGO CZAPLICKIEGO.

Szczegóły w programach.
p
Pozostałe bilety do godz. 5-ej w sklepie
WW. Charytonowicza, Mickiewicza 7, zaś
od g. 530 w kasie Sali Konserwatorjum,

Z teatr u.
W. dniu 27.II Teatr na Pohulance

wystawił trzecią część niezrówna-
nego tryptyku scenicznego Karola
Huberta Roztworowskiego: „U me-
ty' Szkoda, że tak wielkie przerwy
dzielą na scenie teatru Miejskiego
w Wilnie poszczególne części potęż-
nego dramatu tego największego
dramatopisarza Polski, przerwy bo-
dajże więcej niż jednoroczne, dzie-
lące wystawienie  „Niespodzianki“
od „Przeprowadzki“, a „Przepro-
wadzki“ od „U mety“. Tak duże
okresy próżni nie pozwalają pod
świeżem wrażeniem ogarnąć jednym
rzutem perspektywicznym — cało-
kształtu niepospolitego utworu, któ-
ry na szczegółową analizę w całej
pełni zasługuje.

Sprawozdanie z ostatniej tej czę-
ści tragedji Roztworowskiego poda-
my w jednym z najbliższych nume-
rów nasześo pisma, e

Listy do Redakcji,
Przyczynek do dziejów powstania

Lidzkiego.

Pani Zofja Kowalewska, kreśląc ną
łamach „Dziennika Wileńskiego”
dzieje powstania lidzkiego i zobrazo-
wując wyczerpująo sylwetki i czyny
osób z rodziny śp. Ludwika Narbutta
ijego bliższego otoczenia, niemal
zupełnie pominęła osobę mojej bab-
ki śp. Izabelli z Narbuttów Olszew-
skiej i jej córki, a mojej ciotki, śp.
Eleonory: Olszewskiej.

Izabella Olszewska, jako córka Adolia Narbutta — brata historyka
Litwy Teodora, była stiryjeczną sio-
„strą śp. Ludwika, — wraz ze swoją
córką Eleonorą brała nietylko czyn-
(ny, ale wybitny udział w werbowa-
niu powstańców do jego partji, w do-
'starczaniu żywności i w przechowy-
|waniu broni. Wychodzącego do po-
wstania Ludwika błogosławiła w
imieniu rodziny relikwją rodzinną —
starożytnym ryngrafem z dwuch-
stronnemi na nim wizerunkami Mat-
ki Boskiej i Zbawiciela,

Będąc ostatnim w rodzinie, ryn-
grał ten w czasie poświęcenia w
1933 r. pomnika w Dubiczach, prze-
kazałem po mojej śmierci 76-mu puł-
kowi piechoty imienia Ludwika
Narbutta, i pułk przyjął go jako dro-
śą pamiątkę historyczną.

Po klęsce pod Dubiczami mojej
babce i ciotce udało się przewieść
Bolesława Narbutta do Druskienik i
ukrywać go czas dłuższy w dwóch
domkach przyjaciółki rodziny, osoby
wielkiego serca śp.  Poziomskiej
(zmarła w czasie wojny światowej).
Na miejscu tych domków w Dru-
skienikach obecnie zbudowana jest
willa „Radjum“.

Za swoją działalność w czasie
powstania Izabella i Eleonora Ol-
szewskie były zrazu osadzone w
więzieniu, a następnie wysłane
wgłąb Rosji.
W aktach Archiwum Murawjewa-

wieszatiela w Wilnie zachowały się
dotąd protokuły badań w więzieniu
mojej śp. babki z jej własnoręcznemi
„podpisami.

« Babka moja zmarła na wygnaniu
w 1869 roku w m. Galiczu gub. Ko-
stromskiej i tamże pochowana na
cmentarzu przy żeńskim prawe-
sławnym klasztorze, Mogiły jej, tak
drogiej dla mnie, nie mogłem, nie-
stety, odnaleźć już w 1897 roku.

Ciotka moja po amnestji wróciła
do kraju w 1871 r., zmarła w Wilnie,
w czasie okupacji niemieckiej i po-
chowaną została na Rossie.

Niesłusznie więc p. Zofja Kowa-
lewska twierdzi, iż za wyjątkiem
Franciszka Narbutta wszyscy człon-
kowie Rodziny Narbuttów spoczęli
w ziemi ojczystej.

Tych słów kilka pozwalam sobie
skreślić dla uzupełnienia dziejów
powstania Lidzkiego.

Inż. Jan Olszewski.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda.
Nt 124,13 — 123,41.

' и 56,25. Kopenhaga 120,55—
121,15—119,95. Londyn 26,93-—26,95—27 08
—26,80. Nowy Jork 5,32'/2—5,35—5,30. Ne-
wy Jork kabel 5,33—5,36—5,30. Oslo 135,70
—136,35—135,05. Paryž, 34,94—35,03—34,85
Sztokholm 139,18 — 139,88—138,48. Szwai-
carja 171,45—171,88—171,02. Praga 22,00—
22,05—21,95. Włochy 46,20 — 46,32 — 46 08.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 210,40.

Aniejednolita.
, Papiery procentowe: Pożyczka inwesły-

cyjna 107,25. Poż. konw.56,75. 5 BrosfdE
54,75—54,35. 6 proc. dol. 68,25. Dolarówka
53,50—54. Stabilizacyjna 57,13—57,38—57,50
—51,88—57,75. 7 proc. L. Z. T. K. Przem.
Polskiego 42. 4 i pół proc. ziemskie 51,75.
8 proc. warsz. 53—53,63—53,25.

: Akcje: Bank Polski 85,75. Cukier 16 75
Lilpop 11,20. Norblin 23. — Tendencja nie-
jednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,30.
Ak 4,74.
ożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-

lonowska 79!/s. Stabilizacyjna 96,50, “r
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Ma zadedhanym ońdnin) Działalność Koła Pań Komitetu Ralowania
Sprawy kobiecej.
Pod tym tytułem umieszcza pani

Witkowska w „Kobiecie
czesnej artykuł traktujący o jeszcze
jednej niedoli, jaką ujawniają dzisiej-
sze warunki życia społecznego. Jest
nią duchowe osamotnienie kobiety
bezdzietnej a może ściślej biorąc,
bezrodzinnej,

Pozostawione sobie i swemu sie-
roctwu, aczkolwiek posiadają niekie-
dy wysokie uzdolnienia i kwalifika-
cje zawodowe, nmiszczeją i giną w
pustce życiowej, jaka ogarnia zwykle
kobietę, gdy nie ma ona dla kogo
żyć. kogoś kochać i czuć, że jest ko-
muś drogiemu nieodzownie potrze-
bna.

Niegdyś takie osierocone istoty
znajdowały przytułek u bliższych lub
dalszych zamożniejszych krewnych,
tworząc grono tak zwanych rezyden-
tek czy też panien respektowych.
Nie był to los zawsze godny poza-
zdroszczenia. Ten dach nad głową i
miejsce na szarym końcu stołu od-
pracowane były gorliwem  drepta-
niem przy gospodarstwie, dzieciach,
krosnach lub tamborku. A iluż to
dowcipów i sarkastycznych docin-
ków stawała się przedmiotem! Dla
świętej zgody połykało się z uśmie-
chem tę gorzką przyprawę smutnej
doli, słodząc ją przywiązaniem da-
rzonem przez któreś z dzieci lub
przyjaźnią z drugą istotą takiemuż
poddaną losowi.

Dzisiejsze czasy przyniosły duże
zmiany pod tym względem, zmiany
wywołane przewrotem ekonomicz-
nym, Niema już owych zamożnych,
obszernych dworów, którym podo-

Współ-'

„bardzo licznie członkinie Koła oraz

|zyliki. Do dnia 23 b. m. Kolo zebralo

reg darów w naturze, wśród których

Bazyliki Wileńskiej,
Jak już donosiliśmy, odbyło się fony, wydać żetony, zapomocą któ-

nadzwyczajne walne zebranie człon- rych będą zbierane datki w skle-
kiń Koła Pań Ratowania Bazyliki pach polskich w całem państwie,
wileńskiej. Na zebranie stawiły się oraz zwrócić się do redakcyj pism

polskich w całym kraju, a zwłaszcza
przedstawicielki organizacyj kobie- do pism o charakterze religijnym, o
cych i zaproszone osoby. Komitet
wykonawczy reprezentowali ks. kan.
A. Cichoński i ks. dyr. A. Mościcki.| Należy zaznaczyć, że Koło Pań

Zebranie zagaił w imieniu chore- liczy w swych szeregach przeszło
go Arcypasterza ks. kan. Cichoński, 200 osób. Na czele Koła stoi zarząd,
wygłaszając gorące przemówienie, w do którego w chwili obecnej wcho-
którem dziękował członkiniom Koła dzą panie: Marja Wardejnowa—pre-
za ich dotychczasową pracę oraz zeska, Janina Burhardtowa — I wi-
wzywał obecnych do dalszych wysił- ceprezeska, Emilja Dąbrowska —
ków mad ratowaniem  zagro.onej II wiceprezeska, Aniela Sztrallowa—

święconego propagandzie Bazyliki.

czącą zebrania powołano p. Marję na — skarbniczka, Janina Reuttowa
Iwaszkiewiczową, a obowiązkise-' prezeską sekcji zbiórkowej, Irena
kretarki powierzono sekretarce Ko-|lLorentzowa — skarbniczka, Nina
ła p. Elwirze Jodziewiczowej. |Dobrzańska — prezeska sekcji do-

Na wstępie obrad p. Jodzewiczo- chodów niestałym. Elwira Jodziewi-
wa odczytała wyczerpujące sprawo- czowa — sekretarka, oraz Zofja
zdanie z działalności zarządu w okre Protasewiczowa i Anna Kwiatkow-
sie od ostatniego walnego zebrania,'ska, jako członkinie zarządu.
tj. od dn. 3 listopada roku ubiegłego.!
Że i wynikalo, že
mimo  niepomyšlnyc warunków, S d . Š
wynikających z ogólnego kryzysu ą y w
ekonomicznego, działalność Koła
rozwija się i zarząd dokłada wszel-
kich starań celem zebrania jaknaj-
większych środków na remont Ba- leży boginiak w koleb

nos m1 perkaty, oczy
ogół 7312 zł. 86gr., a ponadto sze- хRC Wo Skwierczy odmieniec,

należy wymienić pierścień po bisku-
pie wileńskim ks. Stefanie Zwiero-
wiczu oraz broszka i kolczyki, ofia-
rowane przez p. Bokszewiczową,

Jodła -awisa nad nią,

świątyni wileńskiej. Na przewodni-III wiceprezeska, Marja  Reuttów-|

CY K
Od dwuch tygodni

a przez miłośników poezji

'we wtorek w
"przy ulicyOstrobramskiej.

Sala wypełniona poza
(gdyż część przybyłych
"się musiała miejscem stojącen: w ko-

wydanie specjalnego numeru, po- rytarzu), elitą inteligencji świadczy- siebie poezje na dwie odrębne gru-
łała wymownie, że apel Komitetu

, Odbudowy Bazyliki znalazł od-
dźwięk należyty — zaś autorka o-
"trzymała jeszcze jeden dowód, że
bliską jest sercu Wilnian i że wy-
"rėžniona przed czterema laty pierw-
"szą nagrodą literacką nie zawiodła w
' swej dalszej twórczości pokładanych
'w jej talencie nadziei.
| Szereg recytacji zapoczątkowała
p. lłakowiczówna wstępem, w któ-
rym starała się scharakteryzować
stosunek słuchaczy do odtwarzają-
cego własne utwory autora, poczem

przedstawiła związek zależności za-
chodzący pomiędzy autorką a twór-
czością, będącą przeważnie odbiciem
jej osobistych przeżyć uczuciowych.

iatowida.
Bogunk2 dziecko we wsi zamieniła,
cudze zabrała, swoje podrzuciła:

eczce chłopskiej,

w żółte kropki.

skrzypi i sepleni...
Bogunka dziecko obmywa w strumieniu.

brzoza szumi,
puszcza podgląda, słucha i rozumie.

WIECZÓR KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY.
zapowiadany

tak nie-
cie:pliwie oczekiwany wieczór na- wierają utwory liryczne w pięciu
szej laureatki wileńskiej, odbył się zgromadzone są obrazy świata ze-

sali Tow. Literatów wnętrznego i społeczeństwa w któ-!

brzegi |
zadowolic

OBIECEJ.

 

Do Sz. Czytelniczek Kroniki Ruchu

Kobiecego.

Z dwudziestu
głoszonych drukiem piętnaście

| Wezwanie
tomów poezji 0:

za- |

i Zwracamy się niniejszem do Sz. Czy-
telniczek naszych, zwłaszcza do tych, które
mieszkaią na prowincji, z prośbą o przysy-

nam  wiądomości z pracy kobiet na

l
'

"rem autorka przebywa. !
Podzieliwszy ogėlną swoją (WÓT-| rowiacji, z życia. tejże prowincji i jej po-

czość na te dwa rodzaje, zróżniczko-'+,>eb, pomyślnego rozwoju działalności ko-
'waią recytatorka i wybraneprzez pięt w każdym zakątku naszego kraju, lub

nieaomagań i przyczyn jakie je wywołują.

Wiadomości takie, niesłychanie *wpłyną 'na

ożywienie pisma naszego, zbliżą nas ze so-

bą i zwiążą wspólną pracą. Prosimy nadsy*

' łanie
!

1

!

|ру‚ poprzedziwszy całość wspom-

|nieniami ze swego bardzo wczesne-
| go dzieciństwa spędzonego w Wilnie
u stóp i na stokach jegoi ; lesistych i jąc je wprost pod naszym adresem: Re-
piasczystych pagórków. dakcja Kroniki Kobiecej — Wilno, ul.

Grupę liryk zakończył UtWÓF, ' Orzeszkowej 11, jako korespondencje, lub
malujący w sposób wesoło-satyrycz- krótkie wiadomości. Podawać należy do-
ny egocentryzm poety tak bardzo kładny adres miejscowości, . skąd wysłane
przez poetkę potępiany. są, oraz nazwisko korespondentki. O ilePrzeszedłszy do następnych, w
których autorka, starając się 2
„wyjšė poza siebie“ rzekomo „dla
odpoczynku”, odmalowywala nam
rzeczy i ludzi ze świata otaczające-
go ją, można było dojść do przekona-
nia i zgodzić się z autorką, że nie
jest to istotnie tak łatwą sprawą dla

ktoś nie chce by jego korespondencja pod-

pisana była w piśmie własnem nazwiskiem,

to należy podpisać dowolnie inicjałami, lub

pseudonimem, podając jednocześnie swoje

nazwisko wyłącznie do wiadomości Re-

dakcji, która powinna znać nazwiska swych

korespondentów. Dyskrecję jaknajściślejszą

pod tym wzgdędem zapewniamy.
poety to wyjście poza siebie. Przy
podmalowywaniu i charakteryzowa- ; :
niu niektórych sylwetek, szczególniej le artykułów umieszczanych w Kronice,

znanych i bliższych autorce osobi- z podoba się młodszemu pokoleniu na-

słości, nie mogła ona wyjść poza za- szych Czytelniczek, prosimy zatem te Pa-

czarowany krąg swego uczuciowego,nie które są niezadowolone z naszego

do nich stosunku. PA pewnych spraw, o sprecyzowa-
Huczne oklaski, rozbrzmiewające ay swych zarzutów zupełnie wyraźnie i na-

na salipo każdym niemal odczyta- | desanie ich nai” Może się ze sobą porozu-

nym ustępie, wyrażały gorącą miemy iwspólnie pracować będziemy. Ur
wdzięczność tak miłemu i szanow- |dział młodych i zdolnych sił niezmiernie

nemu gościowi nietylko za kwiaty jej jest Przez nas pożądany.
talentu, tak hojną ręką nam podane,| Również w każdej sprawie pragniemy
„ale i za tę serdeczną chęć pomocy, z ' służyć Czytelniczkom naszą pomocą, radą
jaką pośpieszyła do nas, by przyczy- lub wskazówką. Na każde pytanie, każdy
mić się do uratowania od zniszczenia list do nas zwrócony dawać będziemy
tak wielkiej pamiątki jaką stanowi zawsze odpowiedzi.

| Doszło do wiadomości Redakcji, iż wie-

WI dążeniu do zdobycia środków Dziwi się wilga, sroka z dziwu skrzeczy,
Redakcja.

bne rezydentki opłacaćby się mogły.
Bazylika Wileńska.Przemysł fabryczny zastąpił w znacz " ah ReZ ay skąd u Bogunki dzieciątko człowiecze! m. gnej mierze przemysł domowy, $ospo- kra: i Ša I aks Pati, Wyłlazł Topielec, wikliną się okrył, dydarka domowa skurczyła się i wy- pomógł Bogunce prać pieluszki mokre. UA W EA USS TESTAIKI KATE KSI KSI ES NOTTASA TSIRAS TPSmaga coraz mniej licznej służby. Nie- skierował również prośbę o zbiera-

 |

tylko taka samotna krewna ale i
córki rodzone stają się w domu bez-
użytecznym balastem. Ruch eman-
cypacyjny kobiet miał w dużym
stopniu swoje źródło w tych zmienio-
nych  konjunkturach gospodarczo-
przemysłowych. Kobiety musiały
myśleć same o zabezpieczeniu sobie
beztroskiej a niezależnej starości.

Więc jakież wyjście z tej sytua-РИ
cfi

P. Witkowska nie precyzuje
swoich projektów, snuje jakieś ana-
logje z religijnemi zgromadzeniami
kobiet zakonnych — ale naogół pod-
daje raczej całą kwestję rozwadze i
dyskusji publicznej. Wzmiankuje je-
dynie o dużych fundacjach czynio-
nych na ten cel zagranicą.

Podejmując powyższy temat, uwa-
żaniy, że nie czekając na niepewne
a późniejsze dotacje, należałoby ra-
czej kolportować ideę samowystar-
czalności. Bardzo często daje się
słyszeć o spółkach zawieranych
przez kilka znajomych osób, które

 nie ofiar do kobiet polskich w Ame-
ryce. Pozatem zarząd - wchodzi w
kontakt ze stowarzyszeniami Akcji
Katolickiej i zamierza tą drogą roz-.
winąć swoją działalność na prowin-
cji. Koło współdziała też w impre-
zach na rzecz Bazyliki, przedsię-
wziętych przez Komitet wykonaw-
czy i inne organizacje, jak np. Zwią-
zek Literatów, a to przez sprzedaż
biletów na wieczór autorski Kazi-
miery Iłłkowiczówny, Wreszcie za-
rząd zamierza urządzić szereg im-
prez dochodowych, wśród których
pierwsze miejsce zajmuje „Dzień

marca r. b.
Omawianiu programu tej impre-

zy poświęcono sporo czasu i zgodnie
z wnioskiem zarządu ustalono, że na
program złożą się: sprzedaż obraz-
ków z wizerunkiem Bazyliki, która
będzie się odbywała przy kościołach,
loterja na książki, ofiarowane przez
Związek Literatów, odczyt w radjo
wileńskiem prof. Limanowskiego o
św. Kazimierzu, wyświetlanie w

Bazyliki", projektowany na 4 i 11

Ptak ptakom, drzewo drzewu wszystko wyda.
Doszła wieść w puszczy głąb do Światowida.
Wyrwał się z ziemi, z

i w wodę wstąpił, aby

Oto pospiesza, oto się

głupstwo daruje, lecz

akołysał lądem,
płynąć z prądem,

zamierzył,

w Zbrodnię uderzy,
pustotę skarci, Zło wypali grozą,
bo jego — Prawo i Wola i Rozum.

Šwierk' mu kadzą żywicy kadzidłem,
lecące kruki ocieniają skrzydłem,
leszczy i-jeżyn gąszcz, malin i kalin
klęczy, wpatrzony, jak go niosą fale.

A wierna woda wie, o jakiej chwili
Bożyca z toni na ląd znów wychylić,
tak, aby — Mocny i Groźny i Mądry —
mógł nad Bogunką swe sprawować sądy.

Kazimiera Hłakowiczówna.

Narodowa organizacja kobiet

Ze Związku
Dn. 16 lutego odbyło się walne

zebranie Związku Pań Domu, na któ-
rem przewodniczyła p. Korsakowa.
Źw. F. D. w ostatnich czasach miał
zdekompletowany zarząd z powodu
wyjazdu dwóch bardzo czynnych
członkiń — b. prezeski p. l. Łubiako- |
wej i skarbniczki p. Brzeskiej. Jed-!
nakże dzięki staraniom pozostałego!
zarządu z p. Wołodźkową na czele,:
zwycięsko przetrwał wszelkie prze-!
ciwności, z groźbą zupełnego zlikwi-
dowania wiącznie. Ho odczytaniu
protokułu z poprzedniego walnego|
zebrania, p. Wiołodźkowa składa
sprawozdanie z działalności Związku
w ubiegłym roku, z którego okazało
się, że pomimo trudności, o których
była mowa wyżej, dało się zorgani-
zować 5 zebrań odczytowych, 2 wy-
cieczki, pokaz mód i 2 pokazy robót
szydełkowych,

Następnie p. Korsakowa w swym
bardzo rzeczowym referacie o ce-
lach i zadaniach Zw. P. D. mówi o

)

Рап Воти. -
kowa. Obecna prezeska p. Wardey-
nowa jest jednocześnie delegatką lo-
kalnego związku i zgodziła się wziąć
udział w zjeździe z całej Polski Zw.
P. D., który ma się odbyć w r. b. w
Poznaniu. Po dokonaniu wyborów:
nowego zarządu zebranie obmyślało
program prac na przyszłość. Dużem
ułatwieniem w tym względzie będzie
stanowić uzyskanie jednego pokoju
na dole T-wa Kr. (Jagiellońska 14)
dzięki staraniom p. Iżyckiej. Mając
własny kąt łatwiej da się utrzymać
kontakt między członkiniami i roz-
szerzyć działalność. Projektowane
są kursy robót, pogadanki i zebrania
odczytowe, A. B.

Wydziat kobiecy -
przy unji związków zawodowych

pracowników umysłowych.
Przy Unji związków zawodowych

pracowników umysłowych powstał
iw r. ub. wydział kobiecy, który gru-

 

wspólnie wznoszą domki mieszkalne, й у 26
: ВЕВ, iKilkanašcie osėb mogloby w dzisiej- |teatrze-kino „Rozmaitošci“ przezro- wWilnie niezrózumieniu ze strony epołeczeń- puje przedstawicielki pracowniczekszych kryzysowych czasach, gdy ro-|czy, wyobrażających wykopaliska w Sado z Ze PODRWWO: różnych zawodów, dotychczas niebotnik jest tani a materjały budow-

а „Įkademickiej ы p: ; 2 A ; iązkó iста Alkai "ikona "oe ordo Wikoś kobew Poke pawi. To przeświadczenie da ma Na. RPO ае оееа мее е е еа° онŠiAalanio šias miejkcych i wych. dalęży: wywiienić odczyt ke. tała a wdzięcznością głos rodowej OrganizacjiKobiet, siłę dol |ector", wyszydza nawet samą SĘ AL zał s a 5 approf. dr. Leona Puciaty z wyświetle- wszystkich, bez wyjątku, Biskupów |dalszych prac, uświadamiających nazwę Związku starając się przytem ać Šanisprnidis assGiliwiększych mieszkań — samodziel-
nych lub wspólnych, posiadających
ogólną salę zebrań, z czytelnią, for-
tepianem czy radjem, wyposażone
we wszelkie kulturalne urządzenia,
a nie krępujące indywidualnych po-
trzeb i upodobań, Zespół osób od

Bazylice i przedstawienie Szopki A-
na rzecz Bazyliki, W.

niem przezroczy i działem koncerto-
wym, oraz sprzedaż w okresie Wiel-
kier Nocy charakterystycznych palm
wileńskich na terenie całej Polski i
jajek drewnianych, artystycznie wy-
konanych przez członkinie Koła.

Po omówieniu powyższych kwe-

w Sprawie Listu Episkopatu Polskiego.

Polskich. Wyraźne i bezkompromi-
sowe stanowisko Episkopatu w naj-
ważniejszych kwestjach,  dotyczą-
cych życia Narodu, daje nam moż-
nosć skontrolowania dotychczaśo-
wych prac naszych, tak na terenie
własnego domu, jak i na terenie po-

kobiety w lch obowiązkach obywa-
telskich. Wezwanie o „Ducha chrze-
ściiańskieśo w Polsce'* obowiązuje
nas, kobiety, do przestrzegania go
[ee wszystkich naszych poczyna-
niach, jak na terenie życiapolitycz-
nego, tak i ogólno-społecznego.

Wispomina na dowód o nieprzyjem-

ośmieszyć całą jego działalność, w
sposób naprawdę bardzo niepoważ-
my. P, Korsakowa z zupełną słuszno-
ścią twierdzi, że Zw. P, D. jest związ-
kiem zawodowym i jako taki może i
powinien występować w obronie
swych praw w razie potrzeby. Taka

mających swej centrali, lecz należą-
do

wie największej liczby organizacji
zawodowych kobiecych i miesza-
mych, aby módz skuteczniej, niż to
działo się dotychczas, gdy argani-
zacje te nie miały centrali, bronić
spraw kobiet pracujących i przedsta-
wiać czynnikom miarodajnym wa-

siebie niezależnych, ale mieszkają- szczególnych i i 5 M : iżż
2 x : ych organizacyj kobiecych.| -W. kwestji wychowania młodzieży |;nterwenci łal podł le- Mcych pod jednym dachem, mogący za z: dka PE „agonia Poświęcenie w Liście Pasterskim Episkopat zaznacza wyraźnie nie- = E aaawRem* chwili pasek key: : ;

służyć sobie wzajemnie pomocą i to- |sekcje, do! Jąc pewnej eo
gentki, W. programie wydziału wysunię-

warzystwem wytworzy tę atmosferę
przyjaźni i zaułania, która zastąpi
niejednej utracone ognisko domowe i

ganizacji. Do sekcji zbiórkowej we-
szły panie Kazimiera Bokszewiczo-
ма, Helena Bukowska, Marja Błaże-
jewiczowa, Zofja Baranowska, Eliza

tak wiele uwagi sprawie rodziny, u-
macnia nas w przekonaniu, jak waż-
nym czynnikiem w życiu społeczeń-
stwa jest rodzina, a co zatem idzie,

bezpieczeństwo śrożące ze stron
stowarzyszeń „Legjonu Młodych"i
„Straży Przedniej”, ną co my zwra-
|camy szczególną uwagę wszystkich
| kobiet-matek,

 

Y |obecnej, na skutek nowej ustawy o
ubezpieczeniach służby domowej —
ustawy całkiem nierealnej, która ab-
solutnie rozmija się ze swem zada-

to przedewszystkiem: 1) przeciw-
działanie bezrobociu kobiet; 2) or-
ganizowanie zawodów nowych pla-
cówek pracy kobiecej; 3 akcję pro-

nieobecną rodzinę. Z р R: z о `
Sądzę, že w takim wspėlnym do- Bociarska, Emilja Dąbrowska, Ade- jak ważną jest rola kobiety. niem i tylko niepożądane konsek- pagandową za obronę praw kobietyla Giedrojciówna, Jadwiga Hattow- wencje przynieść może. Kończąc Sauliui

mu kobiet samotnych znaleźć by
mogły punkt oparcia osoby przyjęte
do grona w charakterze lokatorek
płatnych, nietylko wspėlwlašcicie-
lek, gwarantując przez opłatę swego
komornego pewien dochód od wło-
żonych kapitałów. ь

Poddając tę sprawę rozwadze-za-
interesowanych, chętnie uwzględni-
my w naszej Kronice wszelkie głosy
wypowiadające się w tej maz

ARSAKŠUaSBOI ka

° РОр banku kobiecego. |
Przedstawicielki kobiet pracują-

cych, zgrupowane w obronie swych
praw i interesów w Wiydziale Kobie-
cym Unji Związków Zawodowych
Pracowników Umysłowych, za po-
średnictwem delegatek 13 związków
zawodowych mieszanych powołały
do życia trzy sekcje Wydziału:
Sekcję Bibljoteczną, której zadaniem
jest gromadzenie całej literatury
światowej, poruszającej zagadnienie
pracy kobiet, Sekcję Propagandowo-
prasową oraz Sekcję Bankową, Ta
ostatnia zajmie się badaniem warun-

ska, Celestyna Honesti, Aurelja Ho-
nesti, Helena Moszczyńska, Janina
Moszczyńska, BronisławaMoszczyń-
ska, Anna Phytonówna, Katarzyna
Kompanowska, Zofja Protasewiczo-
wa. Anna Rymkiewiczowa, Marja
Raczyńska, Anna Straus, Helena
Syrwidėwna, Marja  Stabrowska, Weronika Stefanowicz, Turowska,
Benedykta Taraszkiewiczówna, Wan
da Wojewódzka i Zofja Wołodźko.
Przewodnicząca Janina Reuttowa.
W skład sekcji dochodów niestałych
weszły panie: Elwira Jodziewiczowa,
Anna Kwiatkowska, Łopalewska,
Mikulska, Nina Dobrzańska — prze-
wodnicząca, Helena Nowicka, Mi-
chalina Nowicka, Aniela Sztrallowa,
Śleudzińska, Helena Zagiellówna, Stą
nisława Suszycka, Helena Okuliczo-
wa i Helena Pekszyna. Do sekcji
propagandowej powołano panie: Ol-
gę Bossowską, Wandę Kotwicką,
Zofję Joczową, Irenę Lorentzową,
Emilję Malecką i Janinę Rusiecką.

Następnie dokonano wyborów do
Komisji Rewizyjnej ,w skład której
weszły panie: Marja Niżyńska, Pola
Dąbrowska, Helena Wilczewska,
Marja Iwaszkiewiczowa i Jadwiga
Opoczyńska, ‚

Zwiedzanie Bazyliki.
W. niedzielę dn. 4 marca o godz.

10-ej rano do 4 po poł. można będzie
zwiedzać Bazylikę  wileńską, przy-
czem oprowadzać będą fachowi spe-
«,aliści Pokazywane również będą
korony i insygnja królewskie, znale-
zione w podziemiach Katedry.

Może organizacje kobiece sko-
rzystają ze sposobności i zachęcą
swe członkinie do zwiedzania w tym
dniu grupami Bazyliki w wyżej ozna-
czonych godzinach.

O naszej rodzimej wytwórczości.
Z racji nadchodzącego w niedzie-

lę święta Patrona Wilna św. Kazi-
mierzą, cała ludność chrześcijańska
naszego miasta pośpieszy na plac
Łukiski robić przegląd tegorocznego
„Kaziuka“.

Pamiętać należy o pracy kobiet
wiejskich i o tem, że w roku bież.
wobec ogromnego zubożenia wsi na-
szej, winnyśmy, w miarę możności,
zakupywać od nich piękne, Iniane
wyroby, jak serwety, ręczniki ipłó-
tno na metry. Ceramika miejscowa
zasługuje również na poparcie.

Zebranie Narod. Org, Kobiet

Z Koła Pań L. O. P. P.-u.
Koło Pań L. O. P. P. w porozu-

mieniu z Kołem Pań Kolejowych or-
ganizuje w dniu 3 marca zbiórkę w
(Wilnie na samolot im, Żwirki i Wi-
gury dla polskiej lotniczki. Mając
nadzieję, że wszystkie organizacje
kobiece, które się jeszcze nie zgło-
siły, zechcą wziąć udział w zbiórce,
Zarząd Koła Pań L, O. P. P.-u zwra-
ca się do nich z gorącym apelem.
Wszelkich informacji udziela sekre-
tarjat L. O. P. P. Dyrekcja Kolejowa,
pokój I, dyżury w godzinach urzędo-
wych, w przeddzień kwesty przy
wydawaniu skarbonek do 6-ej).

Lotniczki cudzoziemki już zdoby-
wają wszechświatową sławę, (Amy
Johnson, Verejcher, Beinhorn) my
Polki też nie możemy pozostać w
tyle! Dotychczas zaledwie kilka ro-
daczek naszych się odznaczyło: Ol-
szewska i Sikorzanka, na awjonet-
kach, które społeczeństwo śląskie
dla nich ofiarowało i Marja Jounge
ze Lwowa. Kobieta polska posiada
bez wątpienia, nie mniejsze zdolno-
ści od cudzoziemek, ażeby jewyka-
zać wszakże musi mieć aparat; na-
wet w naszem mieście mamy kilka
zdolnych lotniczek, jak Kłosówna

swe przemówienie p. Korsakowa
wyraża nadzieję, że stosunek społe-
czeństwa do tak pożytecznej organi-
zacji kobiecej jak Zw. P. D. zmienić
się musi wreszcie, zachęca obecne
panie do werbowania nowych człon-
ikiń, które zapisując się liczniej po-
większą dosyć szczupłe grono obec-
mych, a wtedy Zw. P. D, nabierze si-
ły i powagi nawet w oczach tych
wszystkich, sktórzy go teraz usiłują
lekceważyć. Po odczytaniu referatu
nastąpiły wybory nowego zarządu w
składzie następującym: prezeska —
p. Wardeynowa, wiceprezeska — p.
Siedlecka, do zarządu weszły także
parie: Łukaszewiczowa, Sylwanowi-
czowa, Dąbrowska,  Korsakowa,
Iżycka, Paszkiewiczowa, Korzonowa,
Wołodźkowa, Buczyńska i Farbot-
—

Kurs dla pomccnic paraijalnych,
W] niedzielę dn. 25 b. m. rozpo-

cząi się, organizowany przez T-wo
Caritas, kurs dla pomocnic parafjal-
nych. Jak słyszeliśmy 63 słuchaczki
już są zapisane z Wilna i prowincji.
Sądząc z programu będzie to dużą
zasługą organizatorów przygotowa-
nie nowych pracowniczek społecz-

Ankieta w kwestji
zawodowej pracy kobiet.

czenia', organu Katolickich ZŽwiąz-
ków Polek, znajdujemy wiadomość
o rozpisanej przez te organizacje,
znajdujące się w Poznaniu, ankiecie
na temat małżeństwa i rodziny. W.
ankiecie poruszane są takie sprawy,
jak: praca zawodowa kobiety zamęż-
nej, jej rola w zarządzaniu mieniem

„йt p. а. * :

Teraz znów, z inicjatywy Wydzia-
łu Kobiecego Unji Związków Żawo-
dowych Pracowników Umysłowych
powstała następująca ankieta:

1) Jak zapatruje się Pani (Pan)
na przyszłość i rozwój ruchu zawo-
dowego wśród kobiet? Še :

2) Jakie Pani (Pan) widzi nowe:
możliwości i nowe placówki pracy
dla kobiet? ;

Miožebyšmy i my w Wilnieodpo-
wiedzieli na te pytania. Redakcja
Kronki Kobiecej (Orzeszkowej 11)
zwraca się do swoich czytelników z
$orącą prośbą wzięcia udziału w tej
ankiecie. Najciekawsze odpowiedzi

W, styczniowym numerze „Zjedno-

osobistem lub wspólnem, jej praca i:

ków przyszłego Banku Kobiecego. z odcz 6 6
i : : sA ytem p. Józefy Szebekówny| (140 lotów), Bańkowska.

i ści i
Bog gat eat R W końcu na wniosek p. Marji odbyło się wczoraj w lokalu wła- Sprawa zdobycia samolotu, który SE t i ni : bala ienga "aklą ai |

| 0 ewa oi E
nicjatywę zorganizowania  po- |nie później zostaną  wyciągnięte-analogicznych instytucyj zagranicz-

nych, istnieją już bowiem na świecie
trzy banki kobiece: w  Szwajcarji,
Holandii i Japonii. BIPA

czerwcu roku bież. wielką kwestę
na rzecz Bazyliki w kościołach i na

snym N. O. K.
‚ Sprawozdanie z tego niezmiernie

ciekawego referatu podamy w naj- ulicach miasta, połączoną zpocho- dem i przemówieniami przez mega-
bliższym numerze „Dziennika Wileń-
skiego”.

powiększy powietrzną eskadrę na-
szą, blizką być winna sercu każdego
Polaka! Niech więc nikt nie omiją w
dniu 3 marca kwestarek i grosz ofiar-
ny wrzuci do ich skarbonek!  A.B. wyższych kursów należy powitać z

dużem uznaniem, gdyż ciągle prze-
konywujemy się jak w każdej dzie-
dzinie potrzebna jest nietylko nauka, wnioski. ;

Termin o. ódpowiedzi do
dnia 10 marca rb, ‚ ale i specjalizacja. —— ——

 
 



 

KRONIKA.
Epidemja duru plamistego wygasa.

W. tygodniu od 18 do 24 lutego nicy (1 śmiertelny), 2 zapalenia opon|giem Wilji, przylegający do ul. Łu-

b. r. zanotowano na Wileńszczyźnie mózg. rdzen., 5 róży,

DZIENNIK
4

ina zostanie na skwer.
| Magistrat nie mógł się zdecydować
ostatecznie na miejsce, dokąd miał-
|by być przeniesiony rynek. Ostat-
jnio jednak decyzja została powzięta.
|Rynek Magistrat postanowił prze-
|nieść na nowonabyty plac nad brze-

76 krztuśca, |kiskiej. Przeniesienie rynku ma na-

Dotychczas|

wypadków duru plamistego 24, W|1 wypadek zakażenia połogowego, |stąpić jeszcze w okresie wiosen-

tym samym czasie zanotowano 7 zakończony śmiercią, 16 gruźlicy nym r. b

wypadków duru brzusznego, 19 wy- |.(w tem 5 zgonów), 85 jaglicy, 9 ospy

 

 

padków płonicy, 17 wypadków bło- wietrznej i 187 wypadków odry.

Zniżka taryfy elektrycznej.
W dniu wczorajszym odbyło się zyskują tylko 5 gr, a więc bardzo

Magistratu niewiele.
m. Wilna. Rozpatrzony został budżet
posiedzenie budżetowe

największego przedsiębiorstwa miej-
skiego, mianowicie elektrowni.

Między innemi uchwalono obni- |
żyć taryfę opłat za elektryczność.
Od dnia 1 kwietnia b. r. zniesiona
zostanie t. zw. dochodowa taksa za
prąd, obowiązująca dotychczas kine-
maiografy, kawiarnie, restauracje i
lokale rozrywkowe. Odtąd wymie-
nione zakłady opłacać będą normal-
ną taksę za światło, Taksa normalna
obniżona będzie o 5 gr. za kilowat-
godzinę i będzie wynosić 70 gr. za
kilcwat prądu, oraz 10 gr. dopłaty
na bezrobotnych, razem 80 gr.

Na zmianie zyskują więc głównie
kina, kawiarnie i restauracje, które
opłacały dotychczas 1 zł. 10 gr.,,
czyli otrzymują zniżkę 30 gr. na
kilowatgodzinie. Abonenci prywatni

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno, miejsca-

mi opądy. W zachodniej połowie
kraju nieco chłodniej, pozatem tem-
peratura bez zmian. Najpierw u-
miarkowane wiatry południowo
wschodnie, potem północno-zacho-
dnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
-  Sukc. Augustowskie:; — uL Kijowska
Nr. 2 (telef. 16 31j, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
£ — « Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
ie «2 przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja. Zarząd Ńatolickie-

= Związku Polek przypomina że
-go marca jako w pierwszy piątek

miesiąca odbędzie się Adoracja Prze-
najświętszego Sakramentu w kapli-
cy Serca Eucharystycznego (Mickie-
wicza 19—2) od godz. 4 i pół do
7 i pół, zawończona błogosławień-
stwem Przen. Sakramentem.
KE Z MIASTA.

‚ — Dokończenie budowy pa-
łacu arcybiskupiego. Jak się do-
wiadujemy, roboty restauracyjne
gmachu przy placu Katedralnym
przeznaczonego na pałac arcybi-
skupi, zakończone zostaną w czerw-
cu względnie w początkach lipca.
Zaraz po zakończeniu robót do no-
woodrestaurowanego pałacu prze-
niosą się biura kurji metropolital-
nej, a następnie po urządzeniu mie-
szkania zamieszka tam również i J.
E. Arcybiskup—Metropolita. Miesz-
kanie ks. Metropolity mieścić się
będzie% drugiem piętrze.
— naukowa i gospo-

darcza do Rosji.
'wieckiej udaje się kilka wycieczek
w celach turystycznych, gospodar-
czych i zawodowych. Z Wilna wyje-
dzie między innemi wycieczka słu-
chaczy Instytutu Badań Europy
„Wpchodniej oraz wycieczka gospo-
darcza.

 

poznam| „S
 

Ostatnie dni. Rewelacyjny Epokowy Film p. t.:

| MII I Człowiek 0 2-1 Toarzath ŻÓŁTY DETEKTYW
Najnowsze arcydzieło filmowe. Koncert gry aktorskiej.

 

Pań

 

W r. b. do Rosjiso-| został jeszcze wyznaczony, wiąże|

| Pracownicy miejscy, którzy ko-

 о 5 gr., opłacać będą taksę nor-

malną.
| Wojsko, jako bardzo poważny
| odbiorca prądu w mieście Wilnie,
|płacić będzie 60 gr. za kilowat-
jgodzinę. Ponadto udzielane będą
zniżki innym dużym odbiorcom

|prądu.
Cena za prąd dla celów mecha-

nicznych obniżona będzie z 35 gr. na
32 gr.; prąd t. zw. gospodarczy opła-
cany będzie bez zmiany w wyso-
kości 25 gr.

Powyższe zmiany taryfy, uchwa-
lone przez Magistrat, rozważane

będą jeszcze w Komisji Finansowej
oraz na Radzie Miejskiej, gdzie
oczywiście mogą ulec modyfika-
cjom. (z)

— Rozdawnictwo żywności bez-

szu Pracy z dniem 5 marca rozpocz-
nie akcję przedświąteczną i będzie
rozdawał dla bezrobotnych, obar-
czonych rodzinami, mąkę 1 mieszan-
kę kawową w ilości od 15 do 25 kg
na rodzinę, zależnie od stanu ro-
dzinnego.

Przed samemi świętami dla sa-
motnych bezrobotnych projektuje się
rozdawnictwo chleba i kawy.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Dalekie plany budowy mo-
stów na Wilji. Wobec lego, że most
Zielony jest przeciążony, zachodzi
potrzeba odciążenia tego mostu i

skierowania ruchu kołowego innym
szlakiem. W związku z tem w tonie
Magistratu powstał projekt wybudo-
wania nowego mostu przez Wilję.
Mając jednocześnie na względzie
usunięcie ruchu towarowego z pryn-
cypalnych ulic miasta, Magistral
projektuje nowy most przerzucić

przez Wilję w pobliżu ul. Montwał-
4owskiej. W. ten sposób wszystkie
furmanki, jadące tak w jedną jak 1
w drugą stronę, skierują się na
Sierakowskiego, Portową i sąsiednie
ulice boczne.

Jednocześnie władze miejskie za-
mierzają wybudować drugi most
przez Wilję u wylotu ul. Arsenal-
skiej. Most ten przeznaczony byłby
wyłącznie dla ruchu pieszego. Kosz-
ta budowy tego mostu nie byłyby
znaczne. Podług prowizorycznie do-
konanych obliczeń koszt budowy nie
przekroczy sumy 100.000 złotych.

Termin budowy obu mostów nie

 
„się on ściśle z kwestją finansową,

CY Przeniesienie rynku Łukiskie-
go. Jak już donosiliśmy, w zarządzie
„miasta zapadła decyzja w sprawie
przeniesienia rynku z placu Łukis-
„kiego. Ta część placu, która obec-
| nie zajęta jest pod rynek, zamienio-

rzystali dotychczas z taksy niższej

robotnym. Komitet lokalny Fundu-|

— Wydział Elektryczny komu
nikuje, że w związku z przełącze
niem na prąd zmienny w dniu 2
Marca od godziny 6-ej rano do 12-ej
będzie prąd wyłączony na ulicach:
1) Zamkowa od św. Jana do Placu
Katedralnego, 2) Dom z drukarnią
„Słowo”, 3) Województwo, 4) Bazy-
lika i kościół św. Jana, 5) Zaułek
św. Michalski, 6) Zaułek Bernar-
dyński.
— zalety publiczne. Prace

przy budowie pierwszego w Wilnie
sżaletu podziemnego na placu Łu-
kiskim zbliżają się już ku końcowi.
Oddanie szaletu do użytku publicz-
nego nastąpi w dniu 15 b. m. Sza-
let zostanie urządzony podług o-
statnich wymogów techniki, Koszty
budowy wynoszą 24,000 złotych.

Przy tej sposobności należy za-
znaczyć że w roku bieżącym w o:
kresie wiosennym ma być wybudo-
wany drugi z kolei szalet podziem-
ny. Stanie on na ul. Wielkiej koło
ratusza i będzie większy od obecnie
budującego się na placu Łukiskitn.
Nad obu szaletami urządzone zosta-
ną zieleńce.
— Zakończenie robót kanaliza-

cyjnych na ul. Rydza Śmigłego., W
Inajbliższych dniach zakończone zo-
staną roboty kanalizacyjne, prowa-
dzone na ul, Rydza Śmigłego na od-
cinku od ul. Wiwulskiego do Szep-
tyckiego. Na robotach tych zostało,
zatrudnionych kilkudziesięciu bez-

robotnych.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Powrót p. Wojewedy. W,

dniu wczorajszym powrócił z War-
szawy, gdzie bawił w sprawach słu-
żbowych, wojewoda wileński Wła-
dysław Jaszczołt i objąl urzędo-
wanie.

SPRAWY PODATKOWE.
— Czy nastąpi rewizja podat-

ku iokałowego. W ostatnich cza-
sach na skutek nasilenia się kryzy-
su, który pociąga za sobą ogólną
pauperyzację ludności notowane są

wypadki obniżania komornego przez

właściśieli domów na skutek poro-
zumienia się z lokatorami. Tymcza-
sem zgodnie z brzmieniem ustawy
podatek od lokali obliczany jest
wedlug stawek z roku 1914. Ten
stan rzeczy powoduje, że między

'|faktycznem komornem a podatkiem
lokalowym zachodzi
proporcja.

Podług otrzymanych przez zain-|
teresowane czynniki wiadomości,
miarodajne władze zastanawiają się

obecnie nad zreformowaniem wy-
miaru podatku ód iokali.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Targi Nasienne. Organizowa-

ne przez Wileńską Izbę Rolniczą
Targi Nasienne spotkały się z du-
żem uznaniem sfer rolniczych. W
Targach wezmą udział w charakte-

rze wystawców niemal wszyscy
więksi producenci nasion z terenu
wileńszczyzny, a także producenci
kartofli z Pomorza. [zba wynajęła

ogromna dys-

WILEŃSKI_
POCZTA i TELEGRAF.:

— lLustracje urzędów poczto-
wych. Nowy dyrektor Poczł i Tele:'
grafów w Wilnie inż. Nowicki po
stanowił przeprewadzić generalną
lustrację wszystkich urzędów, agen-
cyj pocztowo-telegraficznych araz
zbadać gospodarkę pocztową na te-
renie całej dyrekcji.

 

 

Na przechodzącego ul. Jatkową

listonosza z działu pieniężnego na-

padł jakiś osobnik, który zażądał

gotówki, a gdy iunkcjonarjusz odmó-

wił, uderzył go dwukrotnie pięścią
po głowie. Napadnięty listonosz wy-

NAPAD NA LISTONOSZA PIENIĘŻNEGO.
dobył rewolwer i strzelił na postrach
za uciekającym już napastnikiem.

W wyniku pościgu ujęto go. Okazał

się nim znany pijak i awanturnik
Piotr Kuncewicz, bez stałego miej-

sca zamieszkania.

я ‚‘‚5‚‘1‘3‚:‚’‚{,‘‚’‚‘{“‘‚%}};‚%&‘,{папццсіа konwojenta przesytek pleniežnych
Jutro o godz. 8,39 w lokalu Kola“
Medyków odbędzie się zebranie dy-
skusyjne Społecznego Klubu Me-
dyków.
— Ze Związku Pań Domu.

Kontrola Wileńskiej Dyrekcji
Poczt i Telegrafów ujawniła nadu-

życia popełniane systematycznie
przez funkcjonarjusza pocztowego

Jana Malanowicza, który ostatnio

„ujawnić, iż  Malanowicz przywła-

„szczal przesyłki pieniężne zagranicz-

ne oraz listy wartościowe. Ogółem

Malanowicz przywłaszczył około 70

|listów wartościowych na sumę prze-

Dnia 2 go b. m. o godz. 5,30 wlo- zatrudniony był w charakterze kon-|szto 3.000 dolarów.
zau-'

{
kalu Szkoły Pracy Domowej,
łek Franciszkański (wejście z Troc-
kiej, vis a vis Pogotowia Ratunko-|
wego) odbędzie się demónatracja
sposobu przyrządzania legumin prze-
prowadzona przez p. Barbarę Wo-
łodźkową.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
Zebranie dyskusyjne w

Związku Absoiwentów Gim. Je-
zultėw z referatem kol. Korkow-
skiego p. t. „Dzisiejsza Austrja" od-
będzie się dziś. Początek o godz. 6
Goście mile widziani.
— Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy. Dzś o godz, 7-ej wiecz.
w Swietlicy (ul. Metropolitalna 1,
ll-gie p.) zostanie wygłoszona przez
p. prof. Laona Stępińskiego poga-
danka dyskusyjna p. t. „O prze-
stworzach”. Wsten be7płatnv.

SPRAWY AKADEMICKIE.|
— Z Akademickiego Koła Za:|

głębian I Siązaków. Dziś o godz.8
w lokalu przy ulicy Wielkiej 68—2
kol. B. Tomecki wygłosi referat
„O sztuce". i

 
— Walne zebranie Koła Przyja-|25 jutego podczas pożaru w domu cego

ciói Akademika Polskiego sea
się w dniu 16 marca w lokalu Sto-!
warzyszenia Techników przy ul. Wi-i
leńskiey 33 o godz. 6-ej. Na porząd-|
ku dziennym: sprawozdanie z dzia-
łalności Koła za rok ubiegły, omó-
wienie programu prac na rok bie-
żący.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,
— Żydzi bojkotują film „Zdo-

być cię muszę". Wszystkie pisma
żydowskie ogłaszają odezwę Žy-
dowskiego Komitetu Bojkotu Nie-
miec wzywającą do bojkotowania
filmu Jana Kiepury p. t: „Zdobyć
cię muszę* wyświetlanego przez
kino „Helies”, jako filmu produkcji
niemieckiej. (!)

'

 

wojenta przesyłek pieniężnych i
wartościowych na linji Grodno—
Raczki—Suwałki Wi wyniku prze-
prowadzonego dochodzenia zdołano

| Badany Malanowicz przyznał się

|ze skruchą do winy, tłumacząc się,

jiż zmusiły go do tego ciężkie wa-

runki materjalne i choroba żony.

 

Z KRAJU.
Napad w lesie państwowym na gajowych.
GRODNO (Pat). W lesie spot-

nym, należącym do Nadleśnictwa

Nożańskiego i mieszkańców wsi

Przewałka, ścięto kilka drzew. W

celu dokonania pomiarów pni udał

się na miejsce dokonanej defraudacji

Jeśniczy Chrzanowski w asyście

dwóch gajowych. Przybyli tam rów-

miez wieśniacy z Przewałki w licz-

bie około 50 osób, uzbrojeni w kije

id.ągi. Leśniczy, widząc groźną po-

stawę tłumu, strzelił do góry na po-

strach, a następnie począł wraz z

Zginęla w płomieniach.
NOWOGRÓDEK (Pat). W dniu

Pawlika Antoniego, we wsi Deraźno,

pow. szczuczyńskiego, zginęła w

gajowymi wycofywać się z lasu.

, Wtedy z tłumu wybiegło kilku go-

|spodairzy i pobilo gajowego Kazimie-
rza Maciukiewicza. Zawiadomiona

„policja w Druskienikach natychmiast

(przeprowadziła dochodzenie i ujęła

sprawców: Jana Szawelskiego, Pio-

|tra Bielskiego, Konstantego Szosta-

Įka i Bronistawa Surowca. Przeka-

zano ich do dyspozycji Sądu Grodz-

"kiego w Druskienikach i osadzono

„w areszcie,

płomieniach, przy ratowaniu płoną-
mienia, przytłoczona opadają-

cemi belkami jego żona, 33-letnia

Antonina Pawlikowa.

Szczęśliwy upadek do studni,

We wsi Melejgiany, pow. šwię-

ciańskiego, wpadł do głębokiej stu-

dni 15-letni Tadeusz Hryndziunas.

Chłopak tak szczęśliwie wpadł do

studni, iż nie odniósł żadnych poka-'

Wielki połów
Na rzece Wilji w ciągu ostatnich

dni złowiono przeszło 500 klg. róż-

POLSKIE RADJO WiLNO.
Czwartek, dnia 1 marca.В A 1.00: Czas. ze A Poz

eni ki ty). 11.57: Czas. js

Teatr I muzyka. |Mi:аана biyty. 1230, Kom
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o & |

S-ej w. po raz drugi sztuka znakomitego

dramaturga Karola Huberta Rostworowskie- |

go pt. „Ū Mety“. Jest to zamknięcie try-

logji dramatycznej, którą otwiera sztuka

pt. „Niespodzianka“, odznaczona państwo-

wą nagrodą literacką i grana nawszystkich

12.35: Koncert szkolny z Filharm.

15.40: Koncert. 16.10: Audycja dla

16.40: „Jak międzynarodowe or$a-

pracują dla sprawy poko-

16.55: Hiszpanńska muzyka
18.00: Odczyt.

meteor.
Warsz.
dzieci.
nizacje kobiece
ju?" — odczyt.
(płyty). 17.20: Rec. skrzypce.

18.20: Słuchowisko.

{ Y : Feljeton aktualny. 19.40:
scenach polskich. towa'. 19,25 j ы

Šwi T. Su-; Kom. sport. 20,02: Koncert wagnerowsh:.

eeA asJ. T 21.00: „Pod murami Smoleńska BORA

tarkiewi zem, L. Wołłejką, W. Neubeltem. laty. — odczyt wyśł. prot. R e

A. Łodzińskim i K. Dejunowiczem na czele.| nicki. — 21.15: Koncert muzyki włoskiej.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś 22.00: Koncert życzeń (płyty). 22.30: Muzy-

przedstawienie „Marjetty”* po cenach pro-

pagandowych.

— „Dzidzi“. Jutro w dalszym ciągu 0-

peretka Stolza „Dzidzi“.

— 3 Siawy na estradzie Sali Konser-|

watorjum, Dzisš w Sali Konserwatorjum

muzycznego (Końska 1) odbędzie się wielki |

wieczór artystyczny wykonawcami którego

będą znakomita tancerka i bohaterka ostat-

niego przeboju filmowego „Kocha... Lubi...|

Szanuje...* Loda Halama, najmłodsza świaz-|

da ekranu Polskiego Nina Grudzińska, nie-

dawno oglądana w „Puszczy” i „Pałacu na

Kółkach” oraz Jerzy Czapliński, baryton

opery „La Scala”.
Pozostałe bilety do godz. 5-ej w skle-  na Targi specjalny lokal przy ul.

Mickiewicza 21.

Parter ulg. 54 gr, — Balkon 35 gr.
Film nad filmami

„STRACONY EXPRES"
- Film, który ezły świat przyjął z niebywałym entuzjazmem.

Fenomenalny jaanowidz-telepata

 

  

«DZWONEK NIE DZWONI» "9" akcie"
Nad program: Anatol

 

pie W. Charytonowicza,Mickiewicza 7 zaś

od godz. 5.30 w kasie Sali Konserwatorjum.

DZIŚ'

Grigo. Przylega on
skóry. Jest

DEER ST
Matową idelikafną cerę

Jię przez cały dzień |
dzięki stosowaniu

noweg
© subtelnym zapachu.

Nie ma Pani wyboru: trzeba stosować

ka taneczna. 23.00: Kom, meteor,

ZA KOTAR STUDJO.
Pod murami Smoleńska.

W/ czwartek o godz. 21 p. Ryszard Mie-

nicki opowie radjosłuchaczom o świetnym

momencie z dziejów Polski, który wyda

rzył się akurat przed 300 laty, t. j. I marca

1634 roku. W tym dniu król Władysław Iv

święcił pod murami Smoleńska  wicini

tryumi nad Moskwą, składającą u stóp kró-

la sztandary. Zwycięstwo polskie popół:

torarocznej kampanii, zniszczyło na długi

przeciąg czasu potęgę militarną Rosji, ode-

pchnęło ją od granie W. Ks. litewskiego i

odbiło się pomyślnie na naszych stosunkach

ze Wischodem muzułmańskim, t. j. Turcją.

Okoliczności, w jakich tryumf ten nastąpił,

będą właśnie treścią odczytu p. Mien'c-

19.00: „Skrzynkapo-z-|

„leczeń i sam wydostał się do poło-
wy studni. Dopiero od połowy głę-

bokości studni włościanie przy po-

mocy lin wydobyli na powierzchnię
Hrnidziunasa.

na rzece Willi.
nej ryby, a między innemi trzy sumy
wagi około 140 klg.

KRONIKA POLICYJNA.
— Włamanie do hurtowni ty-

tuniowej. Wczoraj do hurtowni ty-

tuniowej przy ul. Niemieckiej5 wła-

|mali się narazie nieujawnieni spraw-

cy, którzy zrabowali większą Ilość

„wyrobów tytuniowych, zapalniczek,

'papierośnic i t p. na sumę prze-

(szło 5 tys. złotych.
Zaznaczyć należy, iż do hurto-

|wni tej parokrotnie w ub. latach

usiłowano dokonać włamania, lecz

bezskutecznie.

SPYICTZARAZWRONKA NETTO

kiego.
Audycja wagnerowska

transmitowana będzie dzisiaj, w czwarte%,

o godz. 20 ze studja rozgłośni warszawsi'€;

w wykonaniu orkiestry Pol. Radja i Fr.

Plattówny, śpiew. Program zawiera fra-

menty z następujących oper Wagnera.

Lekas Tristan i Izolda, Špiewacy No-

rymberscy oraz Tannhūuser. Dyryguje Br.

Wolistahi.
Nowy konkurs radjowy.

Rozgłośnia wileńska ogłosi jutro, w

piątek, o godz. 18,50 ciekawy konkurs na

reportera radjowego. Udział w konkursie
mogą brać wszyscy, którzy czują się ra
siłach. Szczegóły, warunki i t. p, podane
zostaną przez mikrofon. 
 

Miłość i powodzenie pozyskasz używając wody|

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

zachowuje „LOKSOTIS"

o Pudru Simon

doskonale, nie drażni nigdy

drobny I chemicznie czysty.

Przemiły długotrwały zapach. Deka 40 gr.

POLECA
WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO,

skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej

Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania

 

Już w następnym programie NAJBARDZIEJ Sensa-
cyjny z Sensacyjnych

zneny I genjalny chińczyk WARNER OLAND.

Katarzyna Wielka
żbietą Bergner DOUG. FAIRBANKSEM

jr. w roli. głównych

ZOBACZYĆ MUSI KAŻBY — Niewidziany na ekranie wileńskim Przepych Wystawy.

Nadprogram wywołuje oklaski zachwyconej publiczności. 1) GROTESKA W KOLORACH NATUR
którego publiczność ogląda po 2-3 razy z podziwem oraz najnowszy Tygodnik „FOXA*. Seanse
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EPURA
w swej najnowszej kreacji p. t.;

|SZLAGIERÓWI

«-"2|BEZGRANICZNY ZACHWYT
«2 ogarnął JAców pr Iskie

———

Эннн

Kodkanahi

===
 

Rozy [UI
IMiesiąc  Sziaglerów.

 

Wersja francuska. Polskie piosenki: „Mch uśmiechaij się” i „Zdobyć <ię muszę”.

WILNO JEST DZISIAJ POD WRĄ-
ŻEKIEM POTĘŻNEJ KREACJI

 

przewyższającej ,,„Czempa“ I „Zaiedwie Wczoraj '

os KOLOROWEGO DODATKU «Sw. Mikołaj»

  

ALNYCH p. t. „Sw. Mikołaj”
puaktualnie: 4, 6, 8 | 10.20.

 

| „Zdobyć Cie Niuszę"

 

SYLOJI SDNEY „ULICA”
o którym wszyscy mówią z

podziwem.  Spieszcie.

 

  
 

pol
Łodzianini

lidne I punktualne.

 

| Różne
Szukam posady

w maj. ekonoma, maga-
zyniera lub łącznie, ©-
bjazdowego | t. p obo-
wiązku; Dokładnie znam
się ze wszelkiego rodza-
ju maszynami rolnicze-
mi włącznie do traktora
1 młocarni parowej. któ-
re mogę sam prowadzić
i robić drobny remont.
W mieście dozorcy do-
mu lub woźnego. Mam
zaświadczenia | mogę
dostarezyć licznych re-
komendacy|. Adresować:
Witebska 3 m, 1 dla P.R.

=
=
"

  
a Nr, 1,

leca najmodniejsze ta-
pczany-łóżka, otomany, fo-

teis klubowe oraz przyjmuje wszelkie zamó-
wienia. Przy zakładzie tapicersko-dekorzcyj-
nym została otwarta polerownia pod fachową
siłą, były współwłaściciel firmy B-el Gabałów w

Łodzi, specjalność na pianina Ifortepiany, a
także przyjmuje wszelkie mebie do odświe-
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie so-

Obsługa fachowa.
Wilno, ul. Niemiecka 2

flrma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI
Młodzieniec

uczący się w wyższej
szkola, pochodzący Z
szlachetael rodziny —ml
ołgo charakteru. Wyzna-
nia Rz. katolickiego pra-
gnąłby być usynowlony
w inteligentnej rodzinie,
Inb u samotnych osób
Otarty pod „M. M.“ do
Admiaistrzejl „Dz. WIl.“
Adres tamże. gr4
е

Potrzebna jest młoda
dziewczyna umiejąca ob-
chodzić się z dziećmi
zgłaszać się tylko z re-
komeńdscjami. Wilno,
Mickiewicza 8 m. e.Ё

rośliny pokojowe. Zgło=
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezo nowe* przyjmu-
ję w Adm. „Dzien.Wil* 2
——
Kupno

Sprzedaž į
| SWOT a ET

Niemka
ochroniarka, szuka po-
sady do dziect, Wilno,
N'emiecka 9/4 501—1    

 

 

RYBY i
Od dn. 1 marca Spół-|
dzielała Producentów
Ryb w Wilnie poza
sklspem na Rynku |
Drzewnym uruchomi-
ła jeszcze jeden skiep
ze sprzedażą ryb ży-
wych i śniętych na
Rynku Łukiskim stra-
gan Nr. 53, obok wa
gmiejskiej.

ГОЕ
karapkę @ жа fotele
miękxie | biurko antyk

NAUKA
TSSIE

Matematyk
Absolwent USB udziela
lekeji matematyki | f-
zyki oraz przygotowuje
do matury. Posłada wie=
loletnią praktykę. Nau-
cza sumiennie | grun-
townie. Adres: Mostowa
29 m. 24. е

Osoba skromnych wy-
magań szuka |akie|kol-
wiek pracy do dzieci
zna dobrze handel, umie
gotować może na wy”
jazd. Oferty do Adm.
„Dz. Wii." pod „I. Z*
OASVAKARAI|

Mieszkania

|!pokoje
i

3 pok. swmiežo Odiemon-
towane z wygodami |
piętro Tatarska 8, 508

@ akuszeRk. |
——— R

AKUSZERKA
Smiatowska

przeprowadziła się
na ul. Orzeszkowej 3—12

(róg Mickiewicza)
tamże gabinet kosmetycz
ny, usuwa  zmarszi
brodawki, kurzajki i wą-
śry.  W.Z.P. 48, 8323

AKUSZERKA

M. BRZEZINA
Prze nz se
rzyniec, Tomasza

 

 na lewo Ged jowśl
ul. Grodzka WZI

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ, _, 


