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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilne, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

Administracji i Drukami 12-44. Redakcja otwarta od 11

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do Z0-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wiiefski“ hodzi

К90 lileuski poledł umelnić 1 więzień
aresztowanych Polaków.

iTelefonem od własnego korespondenta.)

       

RYGA. 1. Iil.
rządzenie zwolnienia z więzień aresztowanych nauczycieli polskich.

Rząd litewski zastosował amnestję z okazji 16-lecia niepodległości
Litwy, która przypadła na 16 lutego r. b.

Dnia 2.Ili. ukaże się komunikat oficjalny zawierający ustępy
wiążące amnestję z retorsjam! władz polskich w Wileńszczyźnie.

АНЕИ.
Dalsze ekscesy antypolskie w Litwie.

Z Trok donoszą, iž w Sumilisz-'kilka zębów i uszkodzili oko,
kach na ulicy pobito ucznia Polaka Policja litewska wdrożyła do-
Kazimierza Domańskiego. Domań- chodzenie.
skiemu szowiniści litewscy wybili

Bezor polityczny nad urzędnikami
narodowości nielitewskiej.

Z pogranicza donoszą, iż przyj wzór osławionej carskiej с
urzędach naczelników i komendan- będą baczyli nadurzędnikami Pola-
tów powiatów utworzono agendy kami, Rosjanami, Niemcami i t. p.
nadzoru politycznego nad persone- czy są oniwobec państwa lojalnymi
lem administracyjnym i samorządo- obywatelami, czy nieutrzymują kon-
wym. Dotyczy to przedewszystkiem |takiu z osobami zamieszkałemi za-
urzędników narodowości nielitew- granicą, czy dzieci swe wychowują
skiej., Urzędnicy tych agend, na w duchu państwowym i t. p.

 

codziennie.

Z Kowna donoszą: Dziś rząd litewski wydał za-,

ochrany, !

GZ RREEDOWO ROD OTW х .

do 16iod

 

| | HELSINGFORS. (Pat).
polski „Cieszyn“ ulegt katastrofie w
|odległości kilku mil od portu Hel-
isingłorskiego przy wysepce Mac
Elliot. Znajdujący się niedaleko lodo-
łamacz „Jaakarhu” i statek ratowni-
czy „Asistance' pośpieszyły natych-
miast z pomocą „Cieszynowi”, Akcję
ratunkową utrudniałą niezwykle sil-
na burza. Ostatecznie jednak udało
się statkowi ratowniczemu „Asistan-
|jce' zbliżyć się do „Cieszyna“ i u-
| dzielić pomocy. Statek ten przyjął
Ina swój pokład pasażerów i załogę
| „Cieszyna”,
|  HEŁSINGFORS, (Pat). O wy-
„padku, jakiemu uległ statek „Cie-
„szyn”, donoszą następujące szcze-
"goly:
| Przyczyną katastrofy była silna
burza, która w wąskiem przejściu do
„portu helsingforskiego uniemożliwiła
|„Cieszynowi“ utrzymanie kursu.
| Równocześnie silne prądy podwodne
li kra znosiły okręt, tak, że wjechał

| Los rybakėw na
MOSKWA. Pat. Z pošrėd 545 ry-

bakėw, uniesionych na morze Kas-
pijskie uratowano 79, ponadto od-
naleziono 259 na 4 wielkich krach
lodowych. Rzucono im z samolo-

|

l

 

Polsko-niemiecka umowa celna.
BERLIN (Pat).  Zapowiedziane Wreszcie zawarte zostało poro-

podpisanie polsko-niemieckiej umo- zumienie między polskim i niemiec-
wy © porozumieniu celnem ogłosiła kim przemysłem żelaznym, doty-
cała prasa berlińska na widocznych czące eksportu wyrobów hutniczych.
miejscach, podkreślając w tytułach Ukiad polsko-niemiecki uzupei-
znaczenie, jakie przywiązuje się do niony będzie, pozatem przez porozu-
tego iaktu. Pierwsze komentarze mienie kontyngentowe. i
przyniosły dopiero popołudniowe, Układ zawiera szereg zalączni-
wydania dzienników berlińskich, któ- ków. '
re m, in. wskazują, że z chwilą pod-, Układ zawarty został na termin
pisania porozumienia kończy się nieokreślony. Jeżeli w czasie tego
długotrwały okres wojny celnejmię-;trwania jedna ze stron uważałaby te
dzy 2-ma krajami sąsiedniemi, posia- czy inne przepisy porozumienia za
dającemi de iacto wiele interesów nieodpowiednie w praktyce, przysłu-
wspólnych oraz dążenia do wzajem- guje jej prawo żądania wszczęcia
nego uzupełnienia się. j natychmiastowych a>g zmia-

WARSZAWA (Pat). Rokowania,nę porozumienia, (Gdyby rokowania
mające na celu Ka koniliktute nie doprowadziły =pożądanych
gospodarczego między Polską a rezultatów „w ciągu jednego zad

Niemcami, podjęto na jesieni 1933 r. Sa, nastąpić może wymówienie ukła-

Rokowania te aapotykaty passata|< zadpodlegaratyfikacji,Jedzakrudności, szukane bowiem| : odleg :
dokładnych okrośleś, jakie wzajem- przed ratyfikacją, LZpo-
ne zarządzenia gospodarcze powo-, rozumienia się obu układających się
@ща stan koniliktu gospodarczego. |stren, układ może być stosowany

Rokowania trwały przez parę mie- prowizorycznie. e =
sięcy. W. ciągu tego czasunastąpiło Podpisany będzie w dniu5 Iul
uzgodnienie ram układu. marca, Akt podpisania nastąpi w

й : Warszawie.
A =ROAR: Jak wyżej zaznaczono, eS
= й zostało równocześnie z ogólnym u-
ME IC© kiadem a" prywatno-

”я 04 REZ „|prawne, dotyczące:
prowa parePE 1) porozumienia żeglugowego, :
к;т'з;";::‘п у?’!о:аіеш Nienicy 2 eksportu maierjałów  hutni-
2 е 9 | сгусй, ;

оее Ра angys„Bosko Nojeio  žeje tych porozumień
ejeń Skaakóikie 4 będą udzie łączy 3 ž wejściem w życie ogól-

5 2 * >o1a5.|teo ukiadu.

Ji egleysiom lz,| Porozmięnię żelegowe, zawar
nasiępuje zniesienie zakazu doty- te między S. A. Żeglugą Polską
czącego przywozu ładunków z Pol- Jednej strony, a чаа litfami nie.6.6 Pokw tsżytocjina Nienócc. | mieckiemi, utrzymującemi regular-

warów między portami niemieckie-
mi a portami polskiego obszaru cel-
nego. Obecnie układ zapewnia lin-|
jom polskim należyty udział w tych
transportach, przyczem przy obrocie
rocznym nie mniej niż 100.000 tonn,
jlinjom polskim przypadnie 50 proc.
„ładunków. Porozumienie zawarte
|jest na lat 6, Zostało ono podpisane

jw dniu dzisiejszym w Hamburgu,
gdzie od pewnego czasu prowadzone
jbyły rokowania w tej sprawie przez
|zainteresowane strony przy „udziale
|czynników rządowych. Noweporo-
zumienie żeglugowe niewątpliwie
jprzyczyni się poważnie do rozwoju
| polskich linij regularnej żeglugi. Jak
wiadomo, przed 2 tygodniami zosta-

ła już w związku z tem uruchomio-
na regularna komunikacja między
Gdynią oraz Gdańskiem a Hambur-
giem przy pomocy „SS Tczew”.
Obecnie należy się spodziewać dal-
szego wzrostu naszej zeglugi,

Należy przypomnieć, że drugie
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aiastrotu stathu „Cieszyn”,
Statek na mieliznę. Wypadek wydarzył się

wczoraj późnym wieczorem. Statek
osiadł w pobliżu wyspy Mac Elliot,
Na pokładzie statku znajdowało się
około 50 pasażerów. Wlskutek roz-
bicia dzioba statku wdarła się woda,
która zalałą halę maszyn i elekrow-
mię, tak że statek pogrążony był w
absolutnej ciemności.

Statki ratownicze wyruszyły na-
tychmiast na pomoc z Helsingforsu,
Abo i Baltiszportu. Żadnego wypad-
(ku z ludźmi nie było, O godz. 6 ura-
towani pasażerowie i załoga przybyli
do Helsingforsu.

Sytuacja „Cieszyna* o godz, 9 ra-
no przedstawiała się jak następuje:
część załogi przybyła do Helsingfor-
su. Kapitan statku i 10 ludzi załogi
pozostali ma statku ratowniczym
„Asistance“, który jednak z powodu
burzy nie może przystąpić do dal-
szych prac ratowniczych W tej
chwili trudno powiedzieć, czy statek
Ча się uratować.

morzu Kaspijskim.
tów żywność i lekarstwa. Los po-
zostałych jest narazie nieznany.
W d. c. trwają energiczne poszuki-
wania i akcja ratunkowa z udzia-

zagranicą 8 zł.

PRAGA, w lutym.

Po ziożeniu wizyty w Budapesz-
cie, wioski podsekretarz stanu Su-
vich zatrzymał się również w Wied-
miu, gdzie, jak powiada się w oticjal-
nym komunikacie poselstwa  wio-
skiego pobyt jego miał charakter
prywainy. duvicn jednak odbył kii-
«a rozmow politycznych z przedsta-

wicielami oiicjalnymi, przedewszyst-

kiem zaś z kancierzem związkowym

Uolliussem i przywódcami Heim-
wenry. Nie ulega najmniejszej
wątpiwości, że rozmowa dotyczyła
wyników wizyty w Budapeszciei
dalszego wspólnego postępowania
Wioch, Austrji i Węgier, co będzie
przedmiotem rozmow _ pomiędzy
Miussolinim, Dolliussem i Gombósem
w Rzymie. Jasną jest rzeczą, że O-
statnie wypadki na terenie Austrji,
krwawe stiumienie buntu austrjac-
kich socjalnych demokratów były
właśnie tym czynnikiem, który po-
budził politykę włoską do większej
|aktywności na terenie Europy środ-
kowej. 'W Austrji widzą Włochy
klucz do sytuacji środkowo-europej-
skiej a osobisty przyjaciel Mussoli-
niego książę Starhemberg, przywód-
ca Heimwehry ma być zaułania god-
nym gwarantem planów Mussolinie- łem statków i samolotów.

LONDYN. (Pat). Wczorajszepo-
siedzenie Izby Gmin było widownią
$orszącej awantury, wywołanej przez
|posła Labour Party Mac Governa.

W] czasie debaty nad sprawami
imperjalnemi Mac Govern zwrócił|
się do przewodniczącego z żądaniem
dopuszczenia do lzby uczestników
„marszu głodomorów*, Oświadczył
przytem, że policja czyni szereg
utrudnień publiczności, oczekującej
ma dopuszczenie jej na posiedzenie.
Policja — dodał Mac Govern—spe-

 
BERLIN. (Pat). Król bułgarski

Borys, który przybył wczoraj doBer!
lina, wydał w poselstwie bułgarskiem
obiad, na który przybyli m. in.pre |
mjer p:uski Goering, wicekanclerz |
von Papen, ministrowie von Neurath

Goebbels sekretarz
isner,
Król Borys złożył wczoraj wieniec

na grobie Nieznanego Żołnierza,
godzinach wieczornych król Borys

i oraz stanu ozumienie prywatno-prawne mię-
ak przemysłem żelaznym polskim
a niemieckim zawarte zostało przed
paru dniami w Duesseldorfie, Układ
ramowy przewiduje kontyngent dla
żelaza polskiego w wysokości 42.000
tonn oraz odpowiedni kontyngent
dla stali szlachetnej. Równocześnie
ukiad przewiduje pewien kontyngent
dla złomu niemieckiego w Polsce.

Walne Zebranie
akcjonarjuszów Banku Pol-

: skiego.

WARSZAWA (Pat). Dnia 1. III. -Tok“,

podejmowany był przez prezydenta
Hindenburga obiadem, na którym

LORD EDEN
‚ PARYŻ. (Pat), Lord Eden, który,
przybył do Paryża, odbędzie konie-
'rencję z premjerem Doumergue'm i
| ministrem spraw zagranicznych Bar-|

i

!

W. trwających,

go nad Dunajem.

 

Awantura w Izbie Gmin.
nych.

Przewodniczący oświadczył, że w
sprawie  dopuszczania publiczności
na trybuny policja trzyma się ustalo-
nych w tej sprawie przepisów. Gdy
Mac Govern nalegał jednak na speł-
nienie jego żądania, został przywoła-
my do porządku, Stracił wówczas pa-
nowanie nad sobą i począł krżyczeć:
„ldźcie wszyscy do stu djabłów!”,
poczem opuścił salę, dodając: „Wa-
sza przeklęta lzba jest tylko po-
šmiewiskiem!“

cjalnie źle traktuje ludzi gorzej ubra- NASZA

Król bułgarski wBerlinie.
obecny był kanclerz Hitler.

BERLIN (Pat). Król bułgarski Bo-
rys odbył w środę 2-godzinną rozmo-
wę z ministrem spraw zagranicznych
von Neurathem. Półurzędowa Diplo-
matisch - Politische  Korrespondenz
wita króla bułgarskiego jako przy-
jaciela narodu niemieckiego, nazy-
'wając jego wizytę manifestacją nadal

j šcislych i przyjaciel-
skich stosunków między Rzeszą
Niemiecką a jej byłym sprzymierzeń-
cem na Bałkanach.

W PARYŻU.
thou. W rozmowach tych wezmą u-
dział dyrektorzy ministerstwa spraw
zagranicznych Leger 1 Massigli,

 

Intronizacja cesarza Mandžuko.
LONDYN. (Pat). Donoszą z Czan

Czi.ngu, że dziś rano nastąpiłą
int onizacja Pu-Yi na cesarza Mar
"dżuko. Pu-Yi przybrał nazwę „Kong-

co oznacza — pokój i cnoty.

 

 

‚ |па komunikację okrętową między
Równocześnie nastąpiło zawarcie portami niemieckiemi a portami pol-

porozumienia między polskiemi a skiego obszaru celnego z drugiej
niemieckiemi linjami żeglugowemi, strony, przewiduje podział ładunków
dotyczące podziału ładunków mor- okrętowych pomiędzy obie strony
skich na regularnych linjach, łączą- |według pewnego klucza. Jak wyka-
cych porty polskiego obszaru celne-| zuje statystyka, 4 niemieckie linje
$o z portami niemieckiemi Hambur- okrętowe przewoziły ostatnio prze-
giem i Bremą. „ciętnie rocznie około 50.000 tonn to-

 

ВАЛа ICZZOWRCT OLO OOOOSOTO I

KLUB NARODOW
w niedzielę dnia 4 marca o godz. 5-ej wiecz. w sall własnej przy

ul. Orzeszkowej 11

Prof. WACŁAW KOMARNICKI
wygłosi odczyt p. t.:

Przesilenie Konstytucojne Ge Francji,
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 groszy.

|NY TTTITANITALY

KOMUNIKAT
Dnia 4 marca 1934 r. o godzinie 12-ej w małej Sali Miejskiej

Końska 3
Odbędziesię Wielki Wiec Protestacyjny

Młodych Obozu Narodowego
w Sprawie ostatnich zajść na Litwie Kowieńskiej.

Wszyscy Polacy na wieci

1934 r. odbyło się doroczne walne Ceremonjał intronizacji mieł prze-
zebranie akcjonarjuszów Banku Pol-|bieg bardzo uroczysty i odbył się
skiego pod przewodnictwem prezesa; weuług  starodawnego rytuału z
banku dr. Władysława Wróblew- |przed 3.000 lat.
skiego. W, zebraniu wzięło udział Rano wspaniały samochód, przy-
148 akcjonarjuszów,  reprezentują- brany kwiatami, zawiózł nowego ce-
cych 864.274 akcje. Po przemówie- sarzą do „świątyni niebios”, gdzie
niu prezesa Wróblewskiego, zebra- odbyły się uroczystości religijne, Ce1
nie zatwierdziło jednomyślnie przed-,renonjał trwał 15 min. Ołtarz skła-
„łożone mu sprawozdanie z roku 1933
|wraz z bilansem ostatnim i r-kiem!
I strat i zysków, zawierającym podział
|zysków z tem, że przypadającady-
,widenda 8-złotowa od jednej akcji się
j lej i 2-ej emisii ma byčwyplacona byla odmowa Zamorry zaakcepto-
| począwszy od 2. III. 34 r. Na akcje; waria jedynie, dymisyj ministrów
125) emisji, pozostające dotychczas w;

 
MADRYT (Pat). Gabinet podał
"do dymisji. Przyczyną dymisfi

posiadaniu GIM DEprzy-
paca 4 milj. zł. reszcie dokonano
wyborów na następny okres S-letni | Straszne skutki
członków rady i komisji rewizyjnej. ; WYbUE u pt a artyleryj-
ADA 3 ego.

WARSZAWA. Pat. W dn. 28—]]
Po walnem zebraniu akcjonarju-

„szów odbyło się posiedzenie rady
|banku, na ktėrem rada banku za-
„twierdzila rėžne sprawy bieżące.

wydarzyla się we wsi Moszna pod
Pruszkowem — straszna katastrofa.
Mieszkaniec Moszny 26-letni Antoni

 

Zemarjan znalazł pocisk artyleryjski
w pobliskim stawie i począł go roz-
bierać w obecności dzieci, powraca-
jących ze szkoły. W czasie rozbie»
rania granat eksplodował, zabijając

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

 

$-|dał się z 6 kondygnacyj marmuro-
tam|wych. Cesarz wstąpił na najwyższą

kondygnację ołtarza, gdzie oczeki-
wali nań kapłani i tam położył się
krzyżem na marmurowej płycie, po-
sypanej ziemią, W| czasie modłów ce-
sarza kapłani zarżnęli białego byka,
jako ofiarę cesarza dla dobrego du-
cha, Następnie cesarz zapalił święty
ogień. To było zakończeniem cere-
monjału. Cesarz w otoczeniu świty
przy akompanjamencie muzyki odje-
chał do pałacu.

Przesilenie w Hiszpanii.
spraw wewnętrznych i skarbu. Za-
morra rozpoczął już narady z przy-
wódcami stronnictw.

Skandaliczny proces
policjantów.

Po długotrwałem śledztwie urząd
prokuratorski w Warszawie sporzą-
dził już akt oskarżenia w skanda-
licznej sprawie przekupywania fun-
kcjonarjuszów policji w hotelikach

mentu. Akt oskarżenia obejmuje 11
funkcjonrjuszów policji oraz 12 osób od 11 —3 i od 6—8 wiecz. ||na miejscu Zamarjana i 4 dzieci

oraz raniąc dalszych 9 dzieci.

cywilnych. Pierwotnie śledztwo о-
bejmowało 14-tu policjantów, ale
przeciwko trzem z nich umorzono
dochodzenia, |. .*> ;

+4

waiszawskich podejrzanego autora- S

no |sowieckich.
eh

—о

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6 lemowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenta
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 2$ proc. drożej. Terminy

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

 

Włochy a Europa Srodkowa,
Mówi się więc o wytworzeniu ła-

szystowskiego bloku w Luropie środ-

kowej, który zapoczątkuje politycz-
ną i gospodarczą wspóipracę Wloch,
Austrji 1 Węgier. U tem, w jakiej
muaerze wspótpraca ta ma być usku-
teczniona, opinja publiczną dotych-
czas nie mogia się dowiedzieć z m$gli-

stych ' komunikatów  olicjalnych,
zwiaszcza jeżeli chodzi o wspoipracę

gospodarczą, której mie można
przedstawić sobie bez znacznych
przeszkód, że — zwiaszcza w prze-
myśle tekstylnym — o uzgodnieniu
tychze nie może być ani mowy. Poli-
cyczne znaczenie zoliżenia natomiast

jest jasne i zrozumiate. a jednym
zamachem uskutecznione mogą być
odrazu dwa wielkie europejskie pla-
ny wioskiej polityki zagranicznej,
Austrja przydzielona do siery inte-
rescw Wiocn i stojąca u boku Wę-
gier uniknie Anschiussu, do kiórego
Wiochy w interesie własnym nie mo-
śą dopuścić.

4 diūgiej zaś strony proponowany
blok wfosko - austrjacko - węgier-
ski ma być przeciwwagą Małej tn-
tenty, «tora po ścisłej współpracy
politycznej przystąpiią do uskutecz-
nienia wspoipracy gospodarczej. .W,
wytwoizeniu przeciwwagi Matej Еп-
ienty największy interes ma oczywi-
ście węgierska polityka rewizjoni-
styczna. która w ostatnim czasie do-
znała na terenie międzynarodowym
poważnych kięsk, Folityka włoska,
iktórej nie można zaprzeczyć zdol-
nosci przewidywania, zdaje sobie
zapewue sprawę z tego, że niebez-
pieczeństwo brunatne ma zupełnie
anny charakter niż niebezpieczen-
stwo, jakie zagraża jej ze strony Ma-
iej £ntenty. Wtochy uświadamiają
sobie, że Niemcy nie chcą wyrzec
się austrjackiej kolonji, ale uświado-
mic sob.e muszą znaczenie słów, ja-
kie wypowiedział czechosłowacki
minister spraw zagranicznych Dr,
bBenesz, do przedstawiciela londyń-
skiego „Morning Postu”, że w £uro-
pie śroakowej potrzebna jest współ-
praca gospodarcza wszystkich
państw tej części kontynentu i że
Czechosłowacja gotowa jest współ-
pracować i z Austrją i innemi mniej-
szemi państwami. Minister Dr, Be-
nesz oświadczył również, że nie wi-
dzi żadnych powodów, dla których
demokratyczna Czechosłowacja i а-
szystowska Austrją nie mogły żyć w
przyjazni obok siebie.

Spoxojne to, rozważne i wyczer:
pujące stanowisko przyjęte zostało
z uznaniem przez całą prasę czecho-
słowacką. Organ najsilniejszego stron
nictwa  czechosłowackiego,  partji
rolniczej, a zarazem organ premjera

„Venkow“ rozumie politykę włoską
jako obronną ofenzywę, która prę-
dzej czy później doprowadzić musi
do porozumienia z Małą Ententą,
której stanowisko, o ile chodzi o
ekspansję niemiecką, zgodne jest ze
stanowiskiem Włoch. Dlatego też
nie widać powodów, dłlą których po-
lityka węgierska miałaby się cie-
szyć z polityki włoskiej. Opinja pu-
bliczna Małej Ententy nie potrzebuje
się niepokoić. W Pradze wątpią rów-
nież, by mogło dojść do wytworzenia
celnej unji włosko-austrjacko-wę-
gierskiej,
W związku z tem wyłoniła się kwe

stja resiauracji dynastji Habsburgów
w Austrji i na Węgrzech. Alarmują-
ce wiadomości o wizycie Starhem-
berga u Ottona Habsburga natych-
miast zostały zdementowane, oświad
czenie kanclerza Dr. Dollfussa, że
jkwestja ta nie może być aktualna,
|odsunęło plan nabok, bowiem obec-
nie realizację jego uważać można za
fantazję i muzykę raczej dawno mi-
nionej przeszłości niż dalekiej przy-
szłości. WI Czechosłowacji koła po-
lityczne w kwestji habsburskiej zaj-
mują zdecydowane stanowisko: re-
stauracja dynastji Habsburgów „w ja-
kiejkolwiek formie oznaczałoby no-
wy chaos, nowe zamieszanie.

K. J.

 

Wycieczki polskie
do Sowietów.

Latem roku bieżącego zostaną
zorganizowane wycieczki polskie do
owietów drogą morską,
Wycieczki odbędą się na jednym

ze statków polskich do Leningradu,
skąd następnie wycieczkowicze
udadzą się koleją do innych miast 
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Roniec wojny celne]dln tini | E. ke, Arcybiskuga Jalrzykowskiego.
z Niemcami. |

Wczoraj urzędownie ogłoszono,

że w najbliższych dniach oczekiwane

jest podpisanie w Warszawie proto-

kułu, który ma zakończyć konflikt
gospodarczy, trwający od r. 1925 po-

między Polską a Niemcami. Ten no-

wy akt jest to niewątpliwie następ-

stwo paktu nieagresji, zawartego już ,

między obu państwami. į

Protokuł powyższy ma zakończyć

wojnę celną. Niema wszakże mowy

o zawarciu pełnego traktatu handlo-

wego. Chodzi jedynie o przywróce-

nie stanu beztraktatowego bez żad-|

nych ograniczeń i restrykcyj. Wejdą;

w życie równocześnie tylko dwie
umowy prywatno-prawne: jedna do-

tycząca wywozu z Polski żelaza,

druga dotycząca porozumienia linij

żeglugowych i ulg dla tranzytu za-

morskiego z Polski.

Na temat tego, co się stało obec-
nie przedmiotem protokułu, krążyły

różne pogłoski. Mówiło się a roko-

waniach handlowych, które miały

rzekomo doprowadzić do normalne-
go traktatu handlowego w pełnem

tego siowa znaczeniu. Inne wersje

były nieco skromniejsze, wszakże za-
powiadały traktat, który miałby za-
pewnić nam kontyngenty zbożowe i

węglowe. Skończyło się na rzeczy

niezmiernie skromnej, która może

się okazać wielce dla Polski nie-|

korzystną. | i
Państwo nasze zainteresowane

jest w normalnym traktacie handlo-

wym z zachodnim sąsiadem. Trak-

tat taki musiałby uwzględniać inte-

resy obydwu stron. Tak, naprzykład,

pierwszorzędną dla nas sprawą jest

wywóz do Niemiec produktów rol-
nych. Pomijając już zawsze nieprzy-

chylne temu stanowisko junkrów

pruskich, również obecna polityka

gospodarcza nieniecka, idąca po

linji rozwoju i wydatnego poparcia

własnego rolnictwa oraz utrzymania

wysokich cen zboża, nie mogłaby

się pogodzić z wwozem produktów

rolnych z Polski. Podważałoby to

zupełnie jej podstawę.
To samo dotyczy kontyngentów

węglowych, zwłaszcza iż Niemcy

traktują tę sprawe ze stanowiska
politycznego ze względu na Górny

Sląsk.
Niezmiernie jest również ważną

dla nas kwestja robotników sezono-

wych, dawnemi czasy udających się

masowo na roboty polne w czasie

lata do Rzeszy Niemieckiej. Do nie-
dawna jeszcze Niemcy nie stawiały

zbyt wielkich trudności tego rodza-
ju czasowej emigracji, dziś jednak-

że nie mogą i rzecz prosta nie bę-

dą chciały dopuścić do niej. Grają

tu rolę nietylko momenty politycz-

ne, ale również gospodarcze. Niem-

cy trapione są klęską bezrobocia i

swoim  przedewszystkiem chciałyby
zapewnić pracę i zarobki. Na dro-

dze do zawarcia szerokiego traktatu

handlowego, korzystnego dla cbu

stron piętrzą się więc coraz większej

przeszkody, z których podaliśmy
przykładów parę tylko.

Z faktu zaprzestania wojny cel

nej Polska nie odniesie prawie ża.
dnych korzyści, będzie je miała

strona druga. Tak, naprzykład, u=

mowa dotycząca żeglugi morskiej

i podziału tonnażu między linjami,

łączącemi porty niemieckie z por-
tami polskiego obszaru celnego, ma

wyraźnie na celu przeładowywanie
w Hamburgu części towarów idą-
cych morzem do Polski na linję

Gdynia—Hamburg. Hamburg stanie

się jednym z głównych portów

przeładunkowych dla Gdyni, co chy-
ba nie podniesie jej znnczenia.

Ulgi tranzytowe niemieckie dla Pol-!
ski będą też miały na widoku ko-

rzyści Hamburga, nie nasze. Ūmo-

wa, dotycząca kontyngentu wywo-

zowego dla polskiego żelaza, za-

wiera punkty dodatnie.

Tymczasem jednak zaprzestanie

wojny celnej, a więc zniesienie sze-

regu obostrzeń celnych otworzy
szeroko granice polskie dla handlu

niemieckiego. Nie wyrówna tej
straty naszego życia gospodarczego

wywóz z Polski do Niemiec, bo bę-

dzie minimalny. Zaprzestanie wojny
celnej to zniżka szeregu stawek

celnych. Jak sobie z tem poradzi
nasz przemysł, trudno przewidzieć,
nasuwają się naogół pod tym

względem dość smutne reflekscje.

Nie można bez poważnych wąt-

pliwości i obaw traktować protokułu

© zaprzestaniu wojny celnej z Rze-

szą. Podobnie jak na pakt nieagre-

J. E. ks. Arcybiskup - Metropolita
Romuald Jałbrzykowski znajduje się'
w dalszym ciągu w lecznicy św. Jó-
zefa na Nowym Świecie. Stan po-
operacyjny jest wciąż prawie bez
zmian. Od środy nawet, kiedy na-
stąpił okres przełomowy, zaznaczyła
się pewna poprawa. Zdaniem leka-
rzy wszystko jest w należytym po-
rządku i choroba likwiduje się po-
myślnie. Dokonany został zabieg

; chirurgiczny, zapomocą którego usu-
nięio dolegliwości, jakie powodowa-
y tany.

Wskutek wyczerpania i boleści
oraz przejść w związku z operacją,
serce Arcypasterza zaczęło cokol-
wiek szwankować. Pierwsze tego
oznaki stwierdzono w środę wieczo-
|rem. Wówczas dano choremu za-
strzyki wzmacniające. Wpłynęło to
znacznie na samopoczucie chorego;
Arcypasterz czuł się lepiej i był bar-
dziej ożywiony.

Ponieważ wczoraj serce bardziej
szwankowało niż dnia poprzedniego,
lekarze odbyli konsyljum. W' kon-
syljum wzięli udział: dr. dr. prof. Mi-
chejda, prof. Januszkiewicz i Świda.
Postanowili oni zastosować środki
zapobiegawcze—zastrzyki. I w myśl
tego postanowienia około godz. 4
popoł. dano Arcypasterzowi za-
strzyki na wzmocnienie serca. Po
zastrzykach stan chorego polepszył
się znacznie.

Czego się boją?
Żywiołowy rozwój ruchu narodo-

wego zaczyna coraz bardziej niespo-
koić sanatorów.

Ci z grupy „pułkowników”, czy
też „pierwszej brygady” wciąż się
łudzą, że środkami administracyjne-
mi da się jakoś zaradzić, ale bardziej
przewidujący panowie z pod znaku
krakowskiej konserwy mają sen co-
1az bardziej niespokojny, Czasami
śni się im już rewolucja narodowa.
(To też krakowski „Czas” spieszy
uspoko:ć swych czytelników, że jed-
nak endecy rewolucji zrobić nie po-
trafią.

Jeżeli jednak endecy będą się modlić o
hitleryzm, to może się go doczekają. Tylko
naturalnie przesłanką ich westchnień jest

nadzieja, że oni, jako narodowcy, tę rewo-

lucję narodową zrobią. Płonne nadzieje.

Nie wątpimy ani na chwilę, że o ile dojdzie

u nas do rewolucji narodowej, to Klub Na-

rodowy rie będzie z nią miał nic wspólnego,

lecz że ją zrobi 10 pułkowników, 10 kapra-

low czy 10 poruczników. I wówczas będzie-

my nosili pomarańczowe czy seledynowe

koszule, będziemy się witali w tramwajach

okrzykiem „cześć Sławkowi”, lub „niech

żyje Beck”.

Tak stara się pocieszyć i uspo-
Ikoiė sędziwy „Czas”, ale i żydzi po-
czynają zastanawiać się nad możli-
wościami rewolucyjnemi i „ostrzega
obóz narodowy, że wszelka rewolu-
cja chociażby skierowana przeciwko
żydom, może się przemienić w po-
wszechną rewolucję socjalną, w kon-
sekwencji dalszej — bolszewicką.

Tak np. czytamy na ten temat w
„Naszym Przeglądzie:

Trudno nawet powiedzieć, kto bardziej

„bolszewizuje”: sanacyjni „młodo-legjonow-

cy“ czy też endeccy „unaradawiacze”. O ile

bowiem chodzi o żydów, to endecy z pew-
nością są radykalniejsi, bo propagują wy-
właszczenie bez odszkodowania, a nawet

„likwidację samorzutną”. A doświadczenie
Rosji wykazało, że wystarczy tylko skaso-

wać prawo własności u jednej gdupy bur-

żuazji, a doktryna rychło się upowszechnia.

Na szczęście nie każda rewolucja
musi xroczyć po ścieżkach rosyj-
skich. Może także przyjąć tak nie-
miły d!la żydostwa obrót, jak np. w
Niemczech.

To może spędzić z oczu sen.
Ten niepokój żydów i czwarto-

brygadowców nas bynaimniej nie
dziwi, skoro stwierdzimy, że kadry
obozu narodowego rosną niemal z
dnia na dzień, pomimo stawianych
przeszkód.

Tak np. w wychodzącym w Biel-
sku „Młodym Narodowcu* znajduje-
my następujące sprawozdanie z pra-
cy młodych narodowców w powiecie
żywieckim:

Rucn narodowy na terenie pow. ży-
wieckiegc czyni coraz to nowe podbojei

"Toczy się jak lawina górska i jedną miejsco-

wość po drugiej zdobywa dla idei narodo-

wej! Zwłaszcza praca organizacyjna w

trzech <statnich miesiącach ub. r. oraz w
styczniu b. r. przybrała potężny rozmach!—

W wymienionych miesiącach odbyło się bo-

wiem kilkadziesiąt zebrań z udziałem pow.

„ — zapoczątkował akcję o prawo do
pracy żydowskich robotników u przedsię-

biorców żydów. Akcja będzie prowadzona

w ciągu 4 tygodni między świętami—Parim

i Pesach, Będą urządzone wiece, rozrzuco*

ne ulotki i t. p.”

Plan przewiduje, że
„— w Warszawie i na prowincji będą!

 

na ten nowy krok zbliżenia z sąsia-

dem zachodnim, musimy patrzeć z
dużemi zastrzeżeniami. «ji, który nie jęst bez „ale“, tak i

 

 

Z prasy.

 

kierown:ka grup Młodych Stron. Nar. kol. I słusznie. Bo nawet na swoich

W. Bartzzela z Żywca. Zebrania odbyły się |już liczyć nie mogą.

Bojkot Polaków.
„Hajnt* z 18 b. m. donosi, Że;jurządzone specjalne biura pośrednictwa

związek ortodoksów „Aguda” pracy, które będą  polecały, żydowskim

DZIEN

Pozatem przebieś choroby nor-
malny. Obecnie chory dostaje nie-
'tylko substancje płynne, lecz rów-
nież stałe, jak kleik, keffir, jabłka,
które są pożywne i łatwostrawne.

*

Przy Arcypasterzu dyżurują stale:
do południa ks. dyr. Aleksander|
Mościcki, wieczorem zaś i w nocy
ks. prałat Złotkowski z Łomży i ks.
kapelan Czyżewski. Ponadto pod
wieczór przybywa do kliniki, po za-
jęciach w Kurji Metropolitalnej, ks.
kanclerz Sawicki.

Poza temi osobami i personelem
usługującym do chorego nikt niema
dostępu. Odwiedzających przyjmują
księża dyżurujący. czoraj, po-
dobnie jak dni poprzednich, szereg
osób zgłaszało się do lecznicy, do-
wiadując się o stan zdrowia dostoj-
nego pacjenta. Między innymi przy-
był b. rektor Uniwersytetu Wileń-
skiego ks. prof. dr. Czesław Falkow-
ski, który szczegółowo dopytywał
się o zdrowie Arcypasterza i życzył
choremu  jaknajszybszego wyzdro-
wienia. .

Należy tu podkreślić troskliwość
„proi. Michejdy i dr. Świdy, którzy po
'kilka razy dziennie przybywają do|
kliniki i bacznie śledzą przejawy |
„choroby, interesując się żywo każ-
„dym, najdrobniejszym szczegółem.

 
m. in. w Tresnej, Zadzielu, Lipowej, Siennej,

Wieprzu, Bystrej, Juszczynie, Trzebini, Cię-

cinie, w Gilowicach, Rychwałdzie, Okrajni-

ku, Slemieniu, Łękawicy, Pewli Wielkiej,

Jeleśni, Koszarowie, w Krzywej, Korbielo-

wie Sopotni (Małej i Wielkiej) potem zaś w
Milowce Prusow, Nieledwi (dolnej i górnej),
Szare-Kasperki, Szare-Suche. Wszędzie za-

pał niesłychany, wszędzie jak grzyby po
deszczu powstają Koła Stron. Nar., a przy

nich grupy Młodych i grupy b. wojskowych
a w wielu miejscowościach oddziały Naro-
dowej Organizacji Kobiet!

Sprawozdanie to stanie się tem
bardziej wymowne, skoro przypomni
my, że działalność Stronnictwa Na-
rodowego na Śląsku Cieszyńskim i na
Podkarpaciu napotykała na specjal-
ne trudności, a kierownicy Ruchu
Młodych z redaktorem  Zajączkiem
nie jeden miesiąc spędzili w więzie-
niu śleaczem.

Na swoich liczyć nie mogą.
Zresztą nietylko z powodu ruchu

narodowego nasi konserwatyści nie
mofą się czuć dobrze. Bo gdyby
przynajmniej coś w przyszłości mogli
teniu ruchowi przeciwstawić.
A tu nic, bo własna, sanacyjna

młodzież wyraźnie im grozi.
Wynika to chociażby z takich

enuncjacyj „Legionu Młodych”, jak
ten, który się ukazał w „Zrywie”,
lwowskim organie tej organizacji:

wTy!ko młodzież stać dziś na entuzjazm

i wiarę. W niespełna kilka miesięcy Hitler

przy jej pomocy zdobył całe Niemcy, mło-

dzieńczym zapałem żyją ruchyfaszystow- |

skie świata, młodzież jest dla bolszewizmu|

najdzielniejszym taranem na reakcję i ma-

razm ma.uderów. Gdyby nędzę Polski uczy-

niono sprawą młodzieży — na Polesiu nie
byłoby teraz hektara bagiennego błota i

przerost przetargów w życiu publicznem

Państwa zniknąłby pod naszym naporem.
Lecz dla nas sprawa pełnej niezależno-

ści Państwa i ustroju sprawiedliwości jest

świętym obowiązkiem. I w spełnianiu na-

szych założeń ideowych znamy jedną tylko

drogę: naprzód, i jeden w obliczu przełomu

cel: miejsce pod słońcem dla robotnika i

chłopa.

Do +zynu rozpalimy masy, własnym en-

tuzjazmem  porwiemy wszystkich, którzy

w Państwo Społeczne wierzą i Polski nie

mają zaraiaru powierzyć szarlatanom.

Pod sztandarem Marszałka dotrzemy do

wszystkich kątów, bo najwyższy czas, ażeby

ruszyć z miejsca najżywotniejsze sprawy i

zapowiedź lepszego jutra roznieść po całej

Polsce.

Konserwatyzm pragnie Państwu narzu-
cić nikczemny interes kapitalisty, nie życzy

sobie, ażebyśmy stanęli ławą w obronie pol-

skości i spraw polskiego ludu pracy. Z tymi
panami dyskusyj prowadzić nie będziemy i

niech wiedzą, że nasza myśl i nasz wysiłek

idą przez Polskę coraz głębiej.

Sprawę porywów młodzieży, jej chęci i

zapału trzeba ocenić. Jesteśmy przyszłością,
której nie przekreśli byle żubr * chcemy,
ażeby w chwilach ogólnego kryzysu i za-

mieszania decydowała odpowiedzialność

przed historją. My zaś jesteśmy spokojni i
drogi swoje znamy”.

Ale konserwatyści
coraz mniej spokojni. 
przedsiębiorcom żydowskich robotników”.

Praktycznie rzeczy biorąc, akcja
ta zmierza do tego, ażeby przedsię-
biorcy żydowscy wydalili robotni-
ków Polaków i przyjęli żydów. Boj-
kot ten jest organizowany przez ży-

dów zupełnie otwarcie i nie napoty-
ka z żadnej strony „miarodajnej' na
trudności. Zaczynają się one dopiero
wówczas, kiedy chodzi o zapewnie-
nie pracy w Polsce przedewszyst-

sanacyjni sąlrażne naruszenie

NIK WILEŃSKI

„Darbo Frontas“ Nr. 1/2 z lute-
go 1934 r., nawiązując do wydanej
niedawao w Wilnie broszury b. na-
uczyciela gimnazjum litewskiego W.
Sakow:cza pt. „Dosyć milczenia”,
oświadcza, że broszura potwierdza
w 100 proc. słuszność tego, co się
dotychczas w „Darbo Frontas“ o
przywódcach Litwinów wiieńskich
pisało. Zdaniem „Darbo Frontas“,
Sakowicz przywódców Litwinów wi-
leńskich zdemaskował i przedstawił
ich jako złodziejaszków, aferzystów
i litewskich Kreugerów, którzy za
parawanikiem patrjotyzmu i wyzwa-
lania Wilna załatwiają brudne inte-|
resy osobiste, prowadząc jednocześ-|
nie do likwidacji ruchu litewskiego|
w Wileńszczyźnie. Zdaniem „Darbo.
Frontas“, p. Sakowicz słusznie okre-|
$1а stau rzeczy wśród Litwinów wi-,
leńskich, jako skandaliczny. Co się
tyczy głównego przywódcy Litwi-|
nów, Konstantyna Staszysa, „Darbo
Frontas“ ujawniony przez p. Sąko-
wicza stwierdza, że już na stanowi-|
sku aptekarza polikliniki litewskiejj
Staszy; uczył się fałszować rachun-
iki, jakśdyby czując, że po zostaniu.
prezeszm Tymcz. Komitetu wypad-
nie czynić jeszcze większe „narodo-
we” operacje. Dalej podnosi „Darbo
Frontas“ ujawniony prezz p. Sako-
wicza iakt, że Tymcz. Komitet Lit.
płaci rodzicom litewskich dzieci, by
nie posyłali oni dzieci do szkół li-
tewskich, a tylko do polskich. „Dar-
bo Frontas” w związku z tem o-
świadcza, że tak postępować mogąj
tylko  prowokatorzy w rodzaju,
Azefa.

„Darbo Frontas“ pisze dalej, że
mimo tak wyraźnego postawienia
sprawy przez p. Sakowicza żaden z
członków Tymcz. Komitetu na bro-
szuię jego nie reagował. Organ ko-
mitetu „Vil. Ryt“ zadowolnit się je-
dynie skonstatowaniem faktu uka-
zania się broszury i oświadczeniem,
że odbyła się narada przedstawicieli
różnych towarzystw litewskich, na
której uchwalono z broszurą nie po-
lemizować, jako z niepoważnym dru-
kiem.

PARYŻ. (Pat). Sędzia śledczy wi
Bayonne wezwał telegraficznie na
przesłuchanie b. ministrów Dalimiera*
i Duranda.

PARYŻ. (Pat). Parlamentarna ko-
mis,ą śledcza po zapoznaniu się z ra-
portem prezesa komisji administracyj
nej Lescouve stwierdziła winę pro-
kurato:a Pressarda i jego zaniedba-
nie, ktore pozwoliły Stawiskiemu na
uprawianie kryminalnej działalności
przez dłuższy czas. Po dymisji Pes-
sarda stanowisko prokuratora re-
publiki objął prezes Gomien.

PARYŻ. (Pat). Na żądanie śled-
czej komisji parlamentarnej władze
postanowiły przeprowadzić ponowną
rewizję w mieszkaniu Stawiskiego i
w_siedzibach towarzystw przez niego
założonych. Wczoraj dokonano re-
wizji w banku Menara oraz u jedne-
$0 z maklerów giełdowych, jak rów-
nież w mieszkaniu dwóch osobistych
przyjaciół Stawiskiego Romanino i
Depardona.

PARYŻ. (Pat). Podczas badania
redaktora  „Volontć*  Dubarry'ego
przyznał się on, że istotnie inter-  
Garata w Banku Francuskim, by u-;
zyskać zaliczkę na rachunek bonów

Biskup Rzeszy Miiller przepro-
wadza w dalszym ciągu wytężoną
akcję za zgnębieniem opozycyjnych
|pastorów i za wprowadzeniem na te-
ren niemieckiego kościoła ewange-
|lickiego elementów, któreby ads|
się wykazać wobec reżimu hitlerow=|
skiego daleko idącą uległością w,
przeprowadzeniu akcji upaństwo- |
wienia tego kościoła, Przywódca о-
pozycyjnego t, zw. „Notpfarrerbund”*
pastor Niemólle , został już defini-|
tywnie usunięty z terenu kościelne-
go. W: Prusach zasuspednowano o-
gółem 68 pastorów.

Krok powyższy rzesze wyznaw-
ców kościoła oceniają bardzo ostro
i krytycznie, określając go jako wy-

zasad religijnych;

kościoła ewangelickiego. Na terenie
Niemiec zachodnich opozycja jest le-
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Dookoła afery Stawiskiego.

 

Sprawa upaństwowienia niemieckiego
kościoła ewangelickiego.

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny I Polska“
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
pi ti

„PRZEWROT“
ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu

należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104,

„Darbo Frontas“ oświadcza, iż
wiadoniość 0 naradzie przedstawi-
cieli litewskich towarzystw jest fał-
szywa. Według informacyj „Darbo'
Frontas' żadnej narady nie było, je-
dynie Olsejka, Czybiras i Staszys na-
ikazali redakcji „Vil. Ryt." tak napi-
isać, Boją się oni, zdaniem „Darbo
Frontas“, Sakowicza, który oświad-!
czył, że ma w swym arsenale jeszcze'
ciężkie działa.

Następnie „Darbo Frontas“ uzu-
pełnia zarzuty p. Sakowicza rewe-
lacją o aferze z nową polityką litew-
ską. „Darbo Frontas“ pisze w tej
sprawie, co następuje:

W «wiązku z aferą z polikliniką,
o której to aferze po dziś dzień mó-
wi całe Wilno, usunięty został dłu-
goletni buchalter i zarządzający po-
likliniką Kazimierz Velecki, b.
daktor wydawanego przez Litwinów
pisma „Życie Ludu'. Velecki został
usunięty za to, że jako buchalter
wykrył dawniejsze zatuszowane de-
fraudacje Olsejki i ostatnią defrau-
dację, dokonaną przez Olsejkę we-
spół ze Staszysem. Afery te sięgają
sumy ok. 30 tys, złotych. Sam Olsej-
ka zdefraudował 5 tys. zł, obecnie
zaś wspólnie ze Staszysem, przepro-
wadzając remont nabytego latem
$machu, otrzymał 10 proc., t. zn. 25
tys. zł. łapówki od przedsiębiorców,
którzy remont przeprowadzali. Re-
mont kosztował ok, 250 tys. złotych.
By zatuszować aferę, zrobiono Ve-
leckiego złodziejem i wyśnano go z
posady. Zebrał się potem wpraw-
dzie sąd honorowy, który jednak,
rzecz prosta, usprawiedliwił zarów-
no Olsejkę, jak Staszysa. Ciekawą
jest rzeczą, że o aferze tej nigdzie
nie pisano. Podobnie jak inne afery,
została ona osłonięta parawanikiem
patrjotyzmu.

Tenże „Darbo Frontas“ Nr. 1/2:
zamieszcza pt. „Wilnianie strzeżcie
się” list z Kowna, ostrzegający spo-
łeczeństwo litewskie w Wilnie przed
redaktorem wydawanego w Wilnie
pisma litewskiego „Vilniaus Žodis“

bajońskich. Dubarry przyznał, że
znajdował się w bliższych stosun-
kach ze Stawiskim i że rekomendo-
wał go byłemu prefektowi policji pa-
ryskiej Chiappe'owi, Co do pieniędzy
zeznał Dubarry, że wszystkie otrzy-
mane przez Stawiskiego sumy poszły
na wydawnictwo „Volonte'”.

PARYŻ. (Pat), B. minister Durand
ogłosił list, w którym stwierdza, że o
istnieniu Stawiskiego dowiedział się

Rewelacyjne zarzuty „Darbo Frontas“
pod adresem przywodcow Litwinow wilenskich.

Janem Latvysem. Autorzy listu о-
świadczają, że Latvys jest agentem
dyrektora policji politycznej w Kow-
nie Statkusa. Według informacyj
'autorów tego listu, Latvys przywiózł
Statkusowi w czasie ostatnich świąt
"Bożego Narodzenia, materjał z życia
"emigrantów w Wilnie, którym to
materjaiem operował Słatkus pod-
czas głośnego procesu b. emigranta
politycznego Sławińskiego, skazane-
$o. jak wiadomo, na dożywotnie
więzienie.

„Darbo Frontas“, zamieszczając
list powyższy, dodaje od siebie uwa-
śę, że zapewne niejeden z kleryka-
łów litzwskich w Wilnie pełni obo-
wiązki szpiega. W swoim czasie
„Darbo Frontas“ pisał o Litwinach
wileńskich, którzy w walce z postę-
pową młodzieżą litewską nie krępu-
ją się nawet w pisaniu listów anoni-
mowych polskiej policji politycznej.
Zdaniem „Darbo Frontas“, najwaž-
niejįszemi cechami ideologji kleryka-
łów litewskich w Wilnie są szpiego-
jeże na wszystkie strony, korupcją
it. d.

1 kasy im Nianowskiego.
Kasa im. Mianowskiego — Iustytut Po-

pierania Nauki — urządza od 26 lutego do

10 marca rb, tanią sprzedaż książek. Zniż-
ka wynosi do 80 proc. dotychczasowej ceny.

Kasa im. Mianowskiego chce w ten sposób

udostępnić swe wydawnictwa szerokim

siercm społeczeństwa polskiego.

Kataloś tanich książek obejmuje dzie-

dziny: astronomię, biologję, fizjologję, bo-
tanikę, chemję, ekonomję, etnografję  filo-

zoiję, fizykę, geolizykę, meteorologję, ge-

ograiję, historję, językoznawstwo, literatu-
rę, prawo, medycynę, mineralogję sztukę,

rolnictwo, psychologję i in. W ciągu 50 lat

swego istnienia kasa im. Mianowskiego
wydała około 1000 dzieł. Ponadto wydruko-
wano przy pomocy wydawniczej kasy 8

dzieł (Komitet Wydawn. Podręczników

Akademickich, Państwowa Rada Ochrony i
Przyrody i in.). .

Kasa im. iManowskiego udziela zainte-
resowanym katalogu swych wydawnictw z
podaniem zniżonych cen.

Przymus należenia
do straży ogniowej

Nowe obciążenia samorządów.
Sejmowa komisja administracyjna

rozpatrywała projekt ustawy o 0-
chronie przed pożarami i innemi klę-
skami żywiołowemi,

Projekt ten, który został opraco-
wany nie przez rząd, ale przez głów-
ny związek straży pożarnych zmie-
rza do zakładania w całym kraju z
urzędu straży pożarnych, tam gdzie 

dopiero po wybuchu skandalu.
PARYŻ, (Pat). Komisarze policji

złożyli raporty, zawierające zeznania
osób, przesłuchanych w sprawie
morderstwa radcy Prince'a. Z ze-
znań tych wynika, że Prince w dniu
17 lutego był śledzony przez podej-,
rzanych osobników.

PARYŻ (Pat). O nastrojach, pa-j
mujących wśród młodzieży, świadczy
następujący fakt. 15-letni uczeń ko-
legium zgłosił się do mieszkania by-
łego ministra Frota i zażądał widze-
mia się z nim. Dozorczyni domu za-|
wezwała policję, która znalazła przy;
uczniu nóż. Prasa wyciągnęła z tego!
wniosek, że planowany był zamach |

że chłopiec założył się z kolegami,!
że potrafi wywrzeć sprawiedliwość. |

 

piej zorganizowana i nie pozwala na
przeprowadzenie na swoich terenach
eksperymentów państwowych. 'Wo-
bec zdecydowanej podstawy społe-
czności ewangelickiej i jej przywód-
ców w życiu religijnem wobec akcji
zgóry zmuszony był zrejterować mia
nowany z Berlina dla Nadrenji bi-

skup Oberheid. Oberheid przebywa
w tej chwili na stałe w Berlinie,
gdzie odgrywa wybitną rolę w kształ
towaniu się dalszych losów niemiec-
kiego kościoła ewangelickiego.

оы e : BEM

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

žniczych „Caritasu“

  

 
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.  

ich jest zamało lub gdzie zdaniem
władz nie funkcjonują one należycie.
Stosownie do tej podstawy nakłada
on na gminy i powiaty obowiązek fi-
nansowanią tych instytucyj, a na za-
kłady ubezpieczeń od ognia — udzie-
lania na te cele subwencyj w wyso-
ikošci do 7 proc. zebranej składki u-
bezpieczenia.

Projekt przewiduje dalej przymus
należenia do straży ogniowej i pospo-
lite ruszenie wszystkich powyżej 14
roku życia.

Na opornych lub nieposłusznych
makłada kary do 3000 zł. i aresztu do
3 miesięcy. Pozatem projekt przewi-
duje ubezpieczenie wszystkich stra-
żaków od wypadków, odszkodowa-

wenjował na prośbę deputowanego „na b. ministra. Stwierdzonoistotnie, nia i renty.

, Projekt ustawy przyjęto w dru-
giem i trzeciem czytaniu.

KSa IA RI TEO SZW KC 0,
SALA KONSERWATORJUM (Kofiska 1)
Dziś. W Piątek Dziś.

o L 8,15 wiecz,
DRUGII OSTATNI WYSTĘP

Znakomitej tancerki. bohaterki ost.
przeboju filmowego p. t. „Kocha... Lu-

bi,. Szanuje..."
LODY HALAMA

siynnej artystki scen poiskich, najmłod-
sza gwiazda ekranu polskiego znanej z
filmow „Puszcza*| „Pałac na kółkach”

NINY GRUDZINSKIEJ
Solisty op. „La Scala“

JERZEGO CZAPLICKIEGO
Szczegóły w programach.

 

          

      

      

          

  
  

 

B.lety do nabycia w kasie Sail Konser-
watorjum.

Ruch wydawniczy.
Tragedje morskie

na naszem wybrzeżu.

Gwałtowne burze, które szalały na naszym
brzegu, nie przeszły bez ofiar. O parę kilo-
metrów od Jastarni zatonął norweski sta
tek „Hardy” wraz z całą załogą. Po kilku
dniach dopiero morze wyrzucito na brzeg
zwłcki jednego marynarza z tego statku.
Zrazu nie wiedziano nawet, jaki tostatek
zatonął w tem miejscu. Dopiero nurek od-
czytał pod wodą jego nazwę. W tym sa-
mym czasie miotany burzą statek chiński
„Tempo“ szukai ratunku w ten sposób, że
skierował się na brzeg i utkwił w piasku
wybrzeża pod Karwią. Ciekawy o tem ar-
tykuł, ilustrowany oryginalnemi zdjęciami,
znajdą Czytelnicy w ostatnim (9) nume ze
„llustracji Polskiej", który przynosi barwny
feljeton o „Kaziuku” wileńskim, t£ jį. n
słynnym jarmarku, który odbywa się dn. 4
marca, w dzień św. Kazimierza. Uzuprł-
nieniem obfitego i pięknego numeru są а-
tykuliki pomniejsze, mnóstwo zdjęć aktual-
nych z kraju i zagranicy, odcinek powie-
ściowy, nowela, humor, mody, strona mło-
dzieży, rozrywki umysłowe i t. d.

„llustrację Polską” nabywać można u
wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego", Wilno, ul. Mo-
stowa 1,

   

   



 

KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno, miejsca

mi mglisto. W północnej połowie
kraju niewielkie przejaśnienia, w
połuoniowej miejscami opady. We
wschodnich dzielnicach nocą umiar-
kowany, w dzień lekki mróz, poza-
tem po nocnych przymrozkach tem-
peratura w pobliżu zera. Ulmiarko-
wane wiatry z kierunków wscho:
dnich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowsk<:. — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31;, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telet. 3-29) i „Rostkowskie-
$o — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie » przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W kościele św. Kazimierza

dnia 4 lli-1934 r. jako w dniu pa-
trona kościoła św. Kazimierza od-
będzie się w tym kościele uroczy-
ste nabożeństwo z całodziennem wy-
stawianiem Najświętszego  Sakra-
mentu,

Porządek nabożeństwa następu-

jący:
Godz. 71ma Mszę św. odprawi

Ks. Byrektor Wilusz, w czasie Mszy
św. wspólna Komunja mężczyzn re-
kolaktantów.

Godz. 10ta Mszę św. odprawi
Ks. Dyr. Gimnazjum OO. Jezuitów
O. Mączka, podczas Mszy św. chór
w połączeniu z orkiestrą pod batu-
tą pp.: Kowalskiego i kpt. Reszki
wykona szereg pieśni religijnych.

Godz. 11-ta Mszę św. śpiewaną
odprawi Ks. Prof. O. Mozelewski —
kazanie wyglosi Ks. Dr. Wilusz.
W czasie Mszy šw. pienia reli-

gijne wykona chór kościelny.
— Nabożeństwo za $. р. В!

skupa Bandurskiego. W dniu 6
marca o godz. 10-ej rano w koście-
le garnizonowym jako w drugą rocz-
nicę zgonu J. E. ks. Biskupa Ban-
durskiego odbędzie się nabożeństwo
za spokój Jego duszy, na którem
obecni będą przedstawiciele władz
administracyjnych i wojskowych.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przełączenie prądu stałego

na zmienny. Wydział Elektryczny
Zarządu m. Wilna niniejszem powia-
damia pp. abonentów, że od 5 mar-
ca r.b. rozpocznie się przełączanie
abonentów prądu stałego na zmien-
ny, przy ulicach: 1) Mickiewicza od
3-go Maja do mostu Zwierzyniec-
kiego, 2) Stroma, 3) Sierakowskiego
od Mickiewicza do Jasińskiego, 4)
Gimnazjalny zaułek, 5) Jasińskiego
od Sierakowskiego do Portowej, 6)
Portowa od Nr. 15 do 3 go Maja, 7)

' 3-go Maja od Jasińskiego do Mic-
kiewicza.

Przełączanie będzie stopniowe,
ulicami według wskażanej kolejno-
ści.

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek od uboju bydła.

Władze skarbowe wyjaśniły szereg
wątpliwości związanych z pobierania
podatku państwowego od uboju by-
dła. Jak wynika z tego wyjaśnienia,
ubój owiec i kóz nie podlega pań-
stwowemu podatkowi od uboju. W
razie całkowitego uznania mięsa za
niezdatne do spożycia następuje
zwrot podatku w pełnej wysokości.
W razie uznania połowy zabitego
źwierzęcia lub wlęcej niż połowy za
niezdatną do spożycia, podatek po-
winien być zwrócony w połowie
wysokości.

Po 25 S

w różnych pozach w ciągu 10 minut
w AUTOMACIE FOTOGR. „KINAFOT"'

Wileńska 5 I Wielka 27. 
 

Dr. Wacław Odyniec.

Móród bolszewickiej elily.
(Szkic psychologiczny)

L

Jako wyraz moich zainteresowań
zagadnieniami rewolucji rosyjskiej,
a ńadewszystko jej stroną psycholo-
giczną, powstały drukowane w swo-
im czasie w „Dzienniku Wileńskim"
notatki oparte na malerjaie, zapožy-
zon dostępnej mi literatury ro- )
RÓ aa sk | Treść gigantycznego

nego, jak i bolszewickiego. Kreśląc reformatorskiego elity bolszewickiej gdyś, że rewolucjonistami stają

syjskie, zarówno obozu emigracyj-

owe notatki, miałem na celu podjęcie
próby wiernego w granicach możli-
wości «ddania pewnych rysów głów-
niejszych postaci rewolucyjnych, w
pierwszej linji tych z.nich, w psy-
chicznej organizacji których w
mniejszej lub większej mierze, mniej
lub więcej jaskrawo, zaznaczyły się
cechy i właściwości, daleko nieraz
od przeciętnej odbiegające normy.
Również ininiejszy artykuł bynaj-
miniej nie rości pretensji do odtwo-
rzenia psychologicznej całości struk-
tury współcezsnych filarów  bolsze-
wizmu rosyjskiego, tego tak złożone-
go zjawiska dziejowego, — nie ule
ga bowiem wątpliwości, iż niejeden
z twórców nowych form życia spo-
łeczno-politycznego dzisiejszej Rosji
(Lenin, Stalin) nie przestaje być dla
nas wielką zagadką psychologiczną,
która nie prędko zapewne należyte
znajdzie rozwiązanie. Piszącemu te
słowa chodzi li tylko o odnotowanie

|ryczna chłodnia dla eksportu drobiu

DZIENNIK WI

Wczorajsze posiedzenie Rady

'Załatwiono szereg spraw, które z
powodu braku kwalifikowanego quo-
rum spadły z porządku dziennego
poprzedniego posiedzenia.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Czynności meldunkowe są

bezpłatne. Władze administracyjne
wydały przypomnienie, że wszystkie

LEŃSKI

Posiedzenie Rady Miejskiej.
Dalej ustalono zasady zaciągania

Miejskiej trwało zaledwie 20 minut. |pożyczek krótkoterminowych. We-
dług tych zasad Magistrat będzie
mógł dla zasilenia środków obroto-
wych zaciągać pożyczki krótkoter-
minowe do wysokości 20 proc, bud-

czynności związane z przemeldun- Uchwalono upoważnić Magistrat żetu bez zasięgania opinji Rady
kami i zameldowywaniami muszą|do zaciągnięcia pożyczki w Fundu-|Miejskiej. у
być przeprowadzane  bezpłatnie.|szu Pracy w wysokości 663.814 zło- Wreszcie uchwalono etat stano-
Rządcy domów względnie dozorcy
nie mogą z tego tytułu pobierać
żadnych opłat. W wypadku wykro-
czenia przeciwko tym przepisem
winni karani będą grzywną wymie-
rzaną w drodze administracyjnej.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Prowizoryczne chłodnie dla

eksportu drobiu. Ostatnio pod Wil-
nem zbudowana została prowizo-

wodociągowo-kanalizacyjne, na re-

wanie planu zabudowy Wilna

bnych przeniesień kredytów w ra-
mach budżetu.

 

| lipca b. r., w dalszym ciągu istniał
obowiązek poświadczania ksiąg han-'

zagranicę, Chłodnia w ciągu gru-
dnia i stycznia wysłała zagranicę,
przeważnie do Prus Wschodnich,
przeszło 3000 sztuk gęsi i innego
drobiu,

Obecnie gromadzone są zapasy
ma święta Wielkanocne, gdyż spo-
dziewane jest wywiezienie z Wileń-
szczyzny około 4000 sztuk drobiu.

Ze względu na dodatnie prospe-
rowanie tej chłodni, powstał projekt
urządzenia podobnej chłodni w po-
wiecie święciańskim lub mołode-
czańskim.

SPRAWY KOLEJOWE.

jaśnia, że na tym terenie, gdzie obo-
wiązują przepisy rosyjskiego kodek-
su handlowego, niema obowiązku
poświadczania ksiąg handlowych.
Jeśli więc chodzi o Ziemie Północno-
Wschodnie, niema tego obowiązku
na obszarze woj. Wileńskiego, No-
wogródzkiego i Poleskiego oraz pow.
Grodzieńskiego, Wołkowyskiego, So-

Suwalski, Augustowski, Szczuczyn-
Białostocki, Ostrowsko-Mazowiecki,
Wysoko-Mazowiecki, Łomżyński i
Ostrołęcki.
— Zebranie Iniarskie. Na dzień

2 go marca r. b. o godz. 11-ej w
gmachu tut. Urzędu Wojewódzkiego
zostało wyznaczone posiedzenie ści-
słego Komitetu do spraw standary-
zacji lnu, na którem zostanąbliżej
omówione i sprecyzowane stanowi-
ska poszczególnych przedstawicieli
zainteresowanych grup w kwestjach
merytorycznych.
— Na targowisku miejskiem.

W ub. tygodniu na targ miejsxi
spędzono około 1300 sztuk bydła
i nierogacizny. Na konsumcję miej-
scową zakupiono 1260 sztuk, 14 sztuk
zbrakowano, zaś pozostałe bydło
zakupiły pobliskie gminy powiatu
wileńsko-trocklego.

Spęd bydła słaby, popyt mały.
Ceny w porównaniu z poprzedniemi
tygodniami — uległy nieznacznej
zniżce.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— 0 umowę zbiorową w sto-

larstwie. W dniu wczorajszym zra-
за ® Inspektoracie Pracy przy ul.
Ostrobramskiej 19 odbyła się kon-
ferencja w sprawie umowy zbioro-
wej dla zawodu stolarskiego.
W konferencji wzięli udział przed-

stawiciele cechu stolarzy, Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego Sto-
larzy i odnośne władze.

Tematem narad była sprawa
podpisania umowy zbiorowej w sto-
larstwie.

Przedewszystkiem zajęto się u-
zgodnieniem projektów tej umowy, |z
złożonych przez pracodawców i ro-
botników. Oba projekty nie wpro-
wadzają zasadniczych zmian, a je-
dynia tylko dążą do unormowania
płac i warunków pracy.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— 5765 bezrobotnych. Wediug

ostatnich danych na terenie Wilna
oraz powiatów województwa wileń-
skiego zanotowane 5765 bezrobot-
nych. Z liczby tej około 2500 osób
korzysta ze świadczeń społecznych

Z dniem 15 b. m. Fundusz Pra-
cy przy robotach inwestycyjnych
ma zatrudnić około 700 bdzrobot-
nych na terenie województwa.

się żadnych zmian zasadniczych. Je-
dynie z dniem 15 maja rb wprowa-
dzona będzie bezpośrednia komuni-
kacja Wilno — Lwów i z powrotem.

Odjazd z Wilna o godz. 18 m. 50
i przyjazd z powrotem do Wilna
11.45, W okresie letnim na tej linji
będzie kursować bezpośredni wagon
Wilno — Truskawiec.

Od dn. 15.V będzie wprowadzo-
na dodatkowa para pociągów na linji
(Wiiino — Mołodeczno i z powrotem,
Odjazd z Wilna o 9 rano, powrót do
Wilna o godz. 16.00. Na linji Wilno
— Kobylniki — Narocz będzie kur-
sować stały pociąg w niedziele i dnie
świąteczne,

Na linjach magistralnych i innych
rozkład jazdy utrzyma się dotych-
czasowy. Co się tyczy ruchu między-
narodowego pasażerskiego i towa-
«owego, to narazie rozkład jest nie-
ustalony, gdyż na konferencjach pol-
sko-łotewskiej i polsko-sowieckiej
ustalą się nowe rozkłady, Konferen-
cje takie będą przeprowadzone w
miesiącu kwietniu rb.
— Statystyka wypadków wyka-

zuje poprawę. W ciągu m. lutego na
całym obszarze wileńskiej Dyrekcji
Kolejowej zanotowano 17 wypadków
ma przejazdach, drogach i przej-
ściach kolejowych. Z zanotowanych
wypadków zaledwie dwa były śmier
telne, reszta to drobne pokaleczenia.

Przeprowadzone dochodzenia u-
staliły, iż w 16/ wypadkach zawiniły
(osoby poszkodowane, zaś jedynie w
jednym zanotowano na przejeździe
wypadek z winy funkcjonarjusza ko-
lejowego, który notabene został u-
karany.

Gdy porównamy statystykę wy-
padków z poprzednich lat, stwier-
dzić musimy, iż ilość wypadków na
przejazdach, szlakach, przejściowych
kol. znacznie się zmniejszyła. W ub.
roku w lutym było 36 wypadków, w
1932 roku, zanotowano 43, w 1931
— 58 w 1930 — 97 iw 1930 prze-
szło 100.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— W sprawie poświadczenia ksiąg

handlowych. W niektórych pismach
ukazały się notatki, jakoby do chwili
wejścia w życie przepisów nowego
kodeksu handlowego, t. j. do 1-go  
nie oryginalnej i ciekawej duchowo-  

„malnego napięcia energji, nieugiętej

! wym budzącej

„skomplikowanego mechanizmu

mniej
mi napiętnowani byli. Wniniejszejści owych filarów, o uchwycenie,
notatce będzie mowa o młodszej ge-rzecby można, niezwykłych i osobli-

wych jej znamion, jej elementów
swoistych, — z jednej strony maksy- ludziach, co zajęli należne

sce i doszli do głosu w ostatnich cza-
żelaznej woli rewolucyjnej bezkom- sach,
promisowego fanatyzmu idei, połą- szych warstw społeczeństwa
czonej z prymitywizmem  umysło- szczyty się wzbili dzięki jedynie

psychicznej i bezgranicznego strasz- co nie szczędząc ani siebie, ani in-
mego

strony. j wują.
rozmachu— [. Tołstoj miał powiedzieć nie-

pozostaje w zależności od ludzi, kie- „dwojakiego rodzaju ludzie: stojąc
rujących poszczególnemi motorami ac.„bądź na wysokim poziomie etycz-

‹ .. TZĄ” nym, idealiści i oderwani od życia
„dzącego, chociažby wprzybliżeniu, realnego fanatycy, bądź wyzuci ze
różnorodne przejawy życia TOSY|- wszelkich norm i hamulców etycz-
skiego dobyobecnej, należy przyj- nych, dotknięci paraliżem moralnym,
rzeć <ię sylwetkom wykonawców jawne iub utajone skłonności zbrod.
doktryny bolszewickiej. ;nicze wykazujący degeneraci. I miał-
W moich, niepozbawionych nie- by rację pisarz rosyjski, gdyby nie

dociągnięć i nieścisłości, szkicach poriinął milczeniem i trzeciej kate-
próbowałem przedstawić sylwetki gorji kandydatów ma rewolucjoni-
czołowych przedstawicieli starej stów, — osobników, rzucających się
'gwardji bolszewickiej (Lenin, Trocki, w wir rewolucji nie z przekonania i
Dzierżyński, Stalin, Łunaczarski), potrzeby wewnętrznej, lecz na sku-
'którzy pod względem stalowej woli i tek ich położenia życiowego, nie-
żelaznych charakterów (za wyjąt- rzadko z wyrachowania, częstokroć
kiem Funaczarskiego — tego paso- ze względu na płynące stąd korzyści
żyta rewolucji), tudzież całkowitego i zyski Do przedstawicieli tego od-
oddania się idei bolszewickiej wyso- łamu „rewolucjonistów" mogą być
ko ponad przeciętność ludzką się zaliczeni: Litwinow-Wałłach, Kara-
wznieśli, w drodze wielkich wysił- chan, Łunaczarski, poniekąd i na-
ków zwalczając piętrzące się przed stępca Dzierżyńskiego Menżyński,
mimi przeszkody i cały nastrój ota- Grupę według klasyfikacji L. Tołsto-
czającej ich rzeczywistości do siebie ja drugą reprezentują: Peters, Jago- 

kó!skiego i Białostockiego w „aiz.0. :
Białostockiem. Natomiast obowiązko |swych i, członków, iż
wi temu podlegająksięgi, prowadzo- |2 marca r. b., od godz. 18-tej do
ne na terenie działania kodeksu 20-tej odbędą się—,Ćwiczenia prak-

— Ewentualne zmiany wrozkła- |handlowego b. Królestwa Kongreso- tyczne z obrony stalej“--mįr. Kasz-

życiu narodowem”.
powyższym tytułem wygłosi dnia 4
marca r. b. o godz. 7-ej wieczorem
dr. Marjan Kazimierz Morawski. Od-
czyt zorganizowany przez Związek
Polskiej inteligencji Katolickiej od-
będzie się w sali

im miej- |sięcy podpisanych przez
OSL ków śmierci. Z pochodzenia łotysz,

co z najniższych i najuboż- z wykształcenia

tych na zatrudnienie bezrobotnych. |wisk służbowych na rok budżetowy
Pożyczka ta będzie użyta na zoboty | 193435. _W porównaniu do roku

poprzedniego,
gulację brzegów Wilji i na opraco- |budżetowym będzie mniej stanowisk

etatowych o
Następnie załatwiono szereg dro- jo 35. W! ten sposób z dniem 1 kwie-

tnia
64 osoby.

w przyszłym roku

29 i kontraktowych

stracą posady w Magistracie

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Koła Pań Komitetu Ratowa-

dlowych. W] związku z tem Izba Prze nią Bazyliki Wileńskiej. W niedzielę
mysłowo - Handlowa w. Wilnie wy- 4 b. m. jako w dniu św, Kazimierza

Patrona Wilna,
dzanie Katedry wileńskiej, Wyciecz-
ki złożone z 10—12 osób będą opro-
wadzane przez specjalnych przewod-
ników w godzinach od 10-ej rano do
4-ej pop. Jednocześnie pokazywane
będą korony królewskie, odnalezione
w swoim czasie w podziemiach.

odbędzie się zwie-

— Zarząd Koła Wileńskiego
R., podaje do wiadomości

dziś dnia

dzie jazdy. Wi nowym rozkładzie| wego, wchodzi więc tu takżeczęść; tlowicza. (żyta iatóriiczych
jazdy pociągów na terenie wileńskiej |okręgu Izby Przemysłowo-Handlo-|! , % E zwią. RY i
dyrekcji kolejowej mie przewiduje|wei w Wilnie, a mianowicie powiaty: SIęgłych — otrzymliśmy  komunika

treści następującej:

Wobec oświadczenia niektórych
pp. Prezesów i Naczelników wydzia-
łów technicznych O. U, Z. na konfe-
rencji
Reform Rolnych z dn. 17 i 18 listopa-
da 1932 r, że kilkunastoprocentowe
obniżki rachunków mierniczych przy
sięgłycu, składanych na podstawie
umów z
pomiarowo-agrarnych były stosowa-
me w porozumieniu

scowych kół wojewódzkich Związku
Mierniczych  Przysięgtych, Zarząd
Związku Mierniczych Przysięgłych
oświad:za, że omawiane zniżki były
stosowane bez zgody wspomnianych
kół, że noszą wszelkie cechy przy-
musowych obniżek pod rygorem nie-
uregulowania
mieprzydzielenia nowej pracy mierni-
czemu przysięgłemu, sprzeciwiające-
mu się złożeniu deklaracji na obniż-
kę rachunku o ustalony zgóry przez
Okręgowy Urząd Ziemski procent.

w Ministerstwie Rolnictwa i

Z. zą wykonanie prac

i za zgodą miej-

teżrachunku, bądź

— Komunikat Związku Pań
Domu. Dnia 2 b. m. o godz, 17,30
w lokalu Szkoły Pracy Domowej.
zaułek Franciszkański (wejście z u-
licy Trockiej, naprzeciw Pogotowia
Ratunkowego), odbędzie się demon-
stracja sposobu przyrządzania legu-
min, przeprowadzona przez p. Bar-
barę Wołodźkową

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— (Cykl odczytów „Dawne Wil-

no". Dzisiaj o godz. 6 pp. odbędzie
się odczyt p. Heleny Romer-Ochen-
kowskiej p. t. „Instytut Szlachecki
w Wilnie”. Prelegentka opisze sze-
reg ciekawych faktów źwiązanych z
tym zakładem naukowym, który

pomimo przemocy wychował szereg
patrjotów.
— „Pierwiastki Katolickie w

Odczyt pod

Śniadeckich (I S.B.
— Odczyty organizowane

przez Ligę Morską | Kolonjainą.
Okręgówy Zarząd Ligi Morskieji
Kolonjalnej podaje do wiadomości,
iż następny odczyt odbędzie się
dziś o godz. 17-ej w Sali

zasadniczych momentów bezsprzecz-|przystosowując, a którzy temnie-da i Kaganowicz. Pierwszy z nich
znamionami psychopatyczne. |ma za sobą niezwykle bogaty doro-

bek rewolucyjny, bo, jak podaje K.
Srokowski w swej książce (patrz „Ма

neracji potentantów bolszewizmu, czerwonym Olimpie"),

Giełdy

około 100 ty-
się wyro-

prawnik, z przeko-
na narią krańcowy od wczesnej młodo-

!ści rewolucjonista,
podziw aktywności własnym bezprzykładnymwysiłkom, 'na, zimna, twarda, okrutna, niezna-и sze | : jjaca żadnych sentymentów. Oczyta-!

wprost cynizmu z drugiej mych, władzę dziś nad Rosją spra- ny i wykształcony, w towarzystwie,
jak mówi S. Dmitrijewskij, (patrz
„Sowieckije portrety“ str. 204—207),

się |bywa niekiedy przyjemny i ujmują-
cy, pedantycznie przytem lubi ład i
porządek. Peters nienawidzi wrogów
całą potęgą, zwyrodniałej swej du-
szy; jesli okazuje pewne względy dla
chłopów i robotników,
siepiu do ludzi innego pochodzenia
nie przejawia ten istny sadysta naj-
nmiejszego cienia litości. Kierowany
jego ręką aparat do „siekania mięsa”
zalał Kijów w okresie wojny domo-
wej krwią 7 tysięcy oficerów car-
skich, porąbał w ciągu kilku dni w
Petersburgu w r. 1920 przeszło 10
tysięcy ludzi, tyleż najprawdopodob-
niej posiekał przy likwidacji powsta-
nia
krwawy urząd szefa południowo-ro-
syjskiej czrezwyczajki
jednocześnie redaktorem
nego mieczą'', w którym to miesięcz-
niku z właściwym jego organizacji
psychicznej
teorję i precyzował metody teroru,
Obecnie jest komendantem straży

to w odnie-

kronsztadzkiego. Piastując

był Peters
„Czerwo-

cynizmem uzasadniał

Natura aktyw-|

3

Wieczór literacki
z okazji 100-lecia „Pana Tadeusza”,!

Dyrekcja kursów maturalnych im.
„Komisji Edukacji Narodowej' z oka-
zji 100-lecia „Pana Tadeusza” zorga-
nizowała dn. 25 ub. mies. propagan-
dową wieczornicę literacką, która
wypadła bardzo uroczyście, W Czengerego. Dekoracje — W.Makojnika.

Na całość wieczoru złożyły się „, — Niedzielna popołudniówka. W nie-
okolicznościowe referaty, deklama-- Kea o godz. 3 „dana będzie na przed-ojej: część koncartówa, Paw. popołudniowe „Pieniądz to nie

Zwłaszcza bardzo ciekawy był — Uwaga! ini ; е
referat p. J. Zaleskiego o „Addi lanka priydekaa, PRZ astoteżo„Pana Tadeusza”. Prelegent wska- upłynął termin ważności legitymacji zniżko-zał na. żywotność i piękno. utworu wych, wydmych2*pocztkiem zezom Вн,oraz podkreślił troisty charakter letów na legitymacje dacie Žaszbrodni i pokuty Jacka Soplicy. | „Do odwołania”. Od dnia 1-go marca admi-Bardzo korzystne wrażenie wy- nistracja wydaje (od godz. 11-ej do 2-ej po
warły referaty p. Sieniuciówry p. t. pca eGtmaace zniżkowe z ważnośy
„Tło historyczne Pana Tadeusza" | — Teatr muzyczny Lutnia. — Dziśoraz p. Kassenberga — „Geneza Pa-, ukaże się po raz 9-ty pełna wytwornego

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, — Dz'ś

о godz. Ś-ej w. Teatr Miejski na Pohulance
gra szłukę węgierską p. t. „Pieniądz to sie
wszystk”, która cieszy się niebywałem po-
wodzeniem na naszej scenie. Udział bierze
cały zesjół Teatru z J, Tatarkiewiczem, J.
Woskowskim, L. Ściborową i I. Jasińską-

na Tadeusza”, humoru z” zabawnych sytuacji melodyjnar ы ch; « : ' operetka tolza „Dzidzi” z Komanowską,
Zaslužone oklaski zbierali P. Ja паппизка, Dembowskim, Szczawińskim i

 

— 3 sławy na estradzie Sali Konses-
watorjum. Dziś, w piątek w Sali Konserwa-
torjum muzycznego (Końska 1) drugi i ostat-
ni występ znakomitej tancerki i bohate-ki
ostatniego przeboju filmowego „Kocha...
Lubr.. Szanuje..." — Lody Halama, naj-
młoaszej gwiazdy ekranu polskiego Niny
Grudzińskiej, niedawno oglądanej w „Pusz-
czy i „Pałacu na Kółkach”, oraz Jerzego
Czaplickiego, barytona opery „La Scala',—
Bilety do nabycia w kasie Sali Konserwa-
torjum, i Sa AE04

— Koncert Bratniej Pomocy Konserwa
torjum. W. sobotę w sali Konserwatorjum
odbędzie się koncert na dochód Bratniej
Pomocy słuchaczy Konserwatorjum Muzycz-
nego w Wilnie, Na program złożą się:
utwory fortepianowe, skrzypcowe, klarne-
towe i wokalne, w wykonaniu pp.: B. Rym-
kiewiczówny, Zawadzkiej, Załkinda, Czo-
snowskizgo, Markiewiczówny, Brużykowej,
Czuchowskiej i Rabinowiczówny. Początek
o godz. 8 wiecz. Należy spodziewać się, że
doborowy i obfity program, współudział
młodych, utalentowanych sił artystycznych,
jak również bardzo przystępne ceny miejsc
zainteresują licznych miłośników muzyk: i
pozwolą zasilić fundusze požytecznej orga“
nizacji mlodziežy muzycznej.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Piątek, dnia 2 marca.

7,00: Czas. 11,40: Przegl. prasy. 11.50:
Utwory Kalmana (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Koncert. 12.30: Kom. meteor. Dzien. poi.
15.15: Pogadanka L.O.P,P. 15.25; Wiad. o
eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15.40: Kon-
cert dla młodzieży (płyty). Opera włoska.
16.10: Koncert. 16.20: Recital śpiewaczy.
16,40: „Co się dzieje w Wilnie?" — pogad.
16.55: Arje i pieśni. 17.20; Trio kameralne.
18.00: „Nowe statuty szkoły powszechnej i
gimnazjum” — odczyt. 18.20: Przeboje Wł.
Dana w wyk. M. Fogga. 18.50: Ogłoszenis
konkursu na reportera radjowego. 19.15:
Codz. odc. pow. 19.25: Odczyt aktualny,
19.40: Wiad. sport. Wil. kom. sport. Dzien.
wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”. 20,02: Po-
śadanka muzyczna. 20.15: Koncert symlo-
niczny z Filharm, Warsz, „Słońce zwrotni-

 

 

kubowski a wygłoszoną „Spowiedź Wyrwicz- Wichrowskim w rolach głównych,ks. Robaka“, jak również p. Оотай-` Zespół baletowy wykona efektowne ewo-

Wieczór literacki wywarł na „. IZ zwa niedzielnaw„Łutai”,obecnych fiezmierhie dodatiie: wra. Niedzielue przedstawienie popołudniowe po

: A „Nitouche“ z L. Romanowską w roli tylu-
zmieścić publiczności, co dowodzi, iowej.
że Wiilno głęboko interesuje się tem, niedzielę o godz. 12.30 „ Staś-Lotnikiem”,‚ komedjo-bajka w 4 aktach, która dziękiWieszcza.

Lis k Я „е śrze artystów z Wyrwicz-Wichrowskim naNależy podkreślić z uznaniem, że czele i przepięknym baletem R. Goreckiej

mn'ane Kursy pierwsze na śruncie akcie 1-szym odlot Stasia lotnika samolo-
wileńskim godnie uczciły 100-lecie tem w przestworza. Ceny miejsc od 25 gr.

|
„komedję współczesną H. Jenkins'a p” t
„Kobieta i szmaragd” z H. Skrzydłowską iiaASSJ

„Kobietę i d О: ianie.Zbożowo-TowarowejprzyulicyMie. ietę i szmaragd w Oszmianie.

Odczyt na temat „Stan obecny
i przyszłość wychodźtwa Polskiego

przeżyć) wygłosi Superjor XX Mi-
sjonarzy ks. Jan Rzymełko. Wstęp

— S$tudjum muzyczne. Jutro w
sobotę wykład T. Szeligowskiego

gramie ilustracji muzycznej figureją
poza poematem Preludja Liszta po-

już do areydzieł muzyki symfonicz-
nej. Początek o godz. 6 pp.

— Z Koła Poionistow. Dzis o
godz. 19 odbędzie się zebranie Sek-

gramie: 1) „Twórczość Maurois'a'—
referat kol. Folejewskiego 2) „Opo-

skiego—reportaż kol. Krassowskiej
— Chór akademicki! Najbliż-

o g. 20'ej w lokalu seminarjum et-
nograficznego. Ze względu na bliski

ków jest konieczna.

KRONIKA POLICYJNA.

kolu. Od dłuższego czasu miesz-
kańcy FAntokola zaniepokojeni byli

nej choroby wśród kur, gdyż zupeł-
nie zdrowe kury po upływie 2—3

Wkrótce jednak wyjaśniło się,
iż kury były zatruwane przez nie-

ski za ładną grę na skrzypcach. |lucje i tańce. Ceny zniżone, Źniżki ważne.

Rie: Oba 6 ь cenach zniżonych wypełni operetka Hesve

— Poranek w „Lutni*, W. najbliższą
co jest związane z twórczością

|interesującej i zabawnej akcji, wyśmienitej

poza Związkiem Literatów, wspo- zyskała sobie niezwykle powodzenie. W

wydrukowaniaepopei. — Teatr Objazdowy gra dziś doskonałą

W. Ściborem w rolach głównych, 3.11 gra

kiewicza 32.

w Brazylji“ (na podstawie własnych

wolny dla wszystkich.

p. t. „Poemat symfoniczny”. W pro

nadto Sowizdrzał Straussa należący

SPRAWY AKADEMICKIE,

cji Literatury Współczesnej. W pro-

wiadania dwuznaczne" Choromań-

sza próba chóru odbędzie się dziś

występ obecność wszystkich człon-

— Žatruwanie kur na Anto-

pojawieniem się jakiejś epidemicz-

godzin już nie dawały oznak życia.

znanego złoczyńcę.

Jaden z poszkodowanych p. Ga-|iunja taa: Kam melt 2386-2346,łecki (ul. Piaski 17) przekazał kury Muzyka tan, :
do zbadania wetery naryjnego. Sek-ANSIKe isO SI SI
cja ustaliła ponad wszelką wątpli-
wość, iż kury były zatruwane.

Truciciela kur narazie nie ujęto,
lecz mieszkańcy Antokola starają
się zatrzymać wroga drobiu na An-
tokolu.

da saa rg wta A pó SEA,
— Jakunis nie zdążył spieniężyć

kradzionego pierścienia: W. Wilnie
zatrzymano mieszkańca powiatu wi-
lejskiego, Wacława Jakunisa, który

у usiłował w jednym z zakładów jubi-— Herszt szajki licytacyjnej na wol- = ATR pag
ności Swego czasu i lan ci o zlikwi- lerskich SpinAY LEP pierścień
dowaniu szajki licytantów, operujących па ! brylantami. Jak okazało się, pier-
terenie miasta, Herszt tej szajki, Mirov kścień ten pochodzi z kradzieży, do-
Bezek, osadzony został z innymi w więzie- koranej przez Jakunisa u swojej
niu na Łukiszkach. Obecnie na skutek sta-j = ki -owdadcicieli -Е
rań został on zwolniony za kaucją aż do ciotki, „wiašcicigiki majątku w pow.
czasu rozprawy sądowej. wile/skim, į

 
damai Lai

konań, ile z wyrachowania. Ten wy-
soki wvbecnie dygnitarz sowiecki,
najposłuszniejsze dziś narzędzie dy-
ktatora Stalina, liczy lat około 40-tu.
Jako syn biednego rzemieślnika,
twardą i ciężką przeszedł szkołę
życia. Uczył się początkowo rzemio-
sła pod kierunkiem ojca, a następnie
w garbarni pracował. Przyjęty do
partlji w roku 1913 uchodził za zwo-

kremlowskiej, pewnym i wypróbo-
warym stróżem _ bolszewickiego
Olimpu

,,.O Jagodzie dałoby się powie-
„dzicė, iż jest właściwym człowiekiem
na właściwem miejscu. Pochodzi z

, biednej rodziny żydowskiej, zamiesz-
kałej w zapadłej mieścinie białoru-
skiej, liczy lat przeszło 40, Do wy-

 
buchu rewolucji trudnił się rzemio- Ji w 1 4 к A
słem. Karjerę rozpoczął w charak- | lennika ideologji Trockiego, „wkrėt-
terze żołnierza czerwonej armji, bio- |ce jednak, powodowanny intuicją,

niemniej i umiejętnością przystoso-
wywania się do warunków, odszedł
od niego, by służyć silniejszemu. Bę-
dąc przewodniczącym komitetu re-
wolucyjnego w Homlu, wykazał nie-
codzienne zdolności organizacyjne, a
także «miałą decydującą nieraz ini-
cjatywę, szczególnie w odniesieniu
do kwestji związanych z aprowi-
zacją. Ta strona działalności Kaga-
mowicza nie uszła uwagi osób , naj-
bliżej Lenina, a potem jego następ-
cy Stalina stojących, — i oto Kaga-
mowicz staje się członkiem  central-
nego komitetu partji komunistycznej
i niebawem otrzymuje nominację ra
wielkorządcę Ukrainy z poleceniem

skiej policji politycznej. Pod wzglę- [powstrzymania tam fal nacjonalizmu
dem  krwiožerczošci ten ułomny fi- |ukraińskiego. Natura nieskompliko-
zycznie i moralnie człowiek, stojący wana, egocentryczna, żądnawładzy,
na czeie zarządu bezpieczeństwem |skłonna do kompromisów i intryg,
całego państwa sowieckiego głęboki nieprzebierająca w środkach, ilekroć
degenerat wybił się wśród terory-|chodzi o wygodne urządzenie życia
stóów rewolucji na jedno z  pierw- |osobistego, Ь
szych miejsc. (Dok. nastąpi),

Znawca stosunków kremlińskich s
S. Dmitrijewskij traktuje Kaganowi*
cza jako bolszewika nietyle z prze-

rąc udział w potyczkach i bitwach z
formacjami białych. Ciężko ranny i

j wrzucony do pełnej trupów jamy,
cudem się uratował od śmierci, na
„gale jednak życie kaleką pozostał,
jDostawszy się do „czrezwyczajki“
moskiewskiej, jako początkujący
funkcjonarjusz, ożenił się z kuzynką
Swierdlowa, najbliższego pomocni-
ka Lenina, której to okoliczności w
niemałym stopniu zawdzięcza, iż stał
się niedługo sekretarzem chorego na
uwiąd rdzenia Menżyńskiego,pełniąc
zarazem czynności kamerdynera
swego zwierzchnika, a następnie or-
ganizatora i szefa budzącego u-
czucie zgrozy aparatu wszechrosyj-

 

  
 

Detkowską w rolach głównych. Reżyserja —-
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“ Muzyka w Wilnie.i
Pomimo niesprzyjających warun-

ków koncerty symłoniczne prospe-

rują, jeżeli niezupełnie pod wzglę-

dera kasowym, zważywszy nd znacz-

ne koszta, to przynajmniej pod wzglę-

dem frekwencji publiczności: Oka-

zało się, że były potrzebne.

WĄ układzie programów nie znać

dotąd jakiejś linji wytycznej. Po kon-

cercie z udziałem Miinzera, potem

aż dwa z rzędu koncerty z takim sa-

mym programem z udziałem dosko-

nałego wiolonczelisty Wiłkomirskie-

go. Oba, a raczej trzy te koncerty

miały program bardzo mięszany. Po

nich zozganizowano koncert z udzia-

łem prof. Gałkowskiego, jako dyry-

genta prelegenta i kompozytora. Kon

cert ten nosił już charakter zupełnie

popularny, szkolny nawet, a ponie-

waż młodzież szkolna na porankach

tych nie bywa, program zupełnie nie

odpowiadał audytorjum. |

Największem dotąd powodzeniem

cieszył się ostatni poranek ku czci

Karłowicza.
Sądzę, że z tego wszystkiegoda: |

dzą się wyciągnąć pewne wnioski i

wskazania na przyszłość.

Przedewszystkiem, wobec wyją-

tkowej posuchy koncertowej i zu-

pełnego nieumuzykalnienia  szero-

kich mas, niema co na nie liczyć,

program koncertów winien być, mo-

jem zdaniem, dostosowany do pozio-

mu normalnej publiczności koncer-

towej. Programy powinny być atrak-

cyjne, zarówno ze względu na osobę

solisty, dyrygenta jak i ze względu

na treść.

Nie można z uporem godnym lep-

szej sprawy uprawiać wodnistą Tite-

raturę muzyczną, ktėra od lat kilku-

nastu wciąż od nowa zakwita w okre

sie ogó”*ków na koncertach ogródko-

wych.
Nie chodzi nam oczywista o rze-

czy najnowsze, lecz o dzieła daw-

nych mistrzów, które są zupełnie

publiczności wileńskiej nieznane.

Dlaczego się nie korzysta z od-

świeżonej i wcale pokaźnej bibljote-

ki T-wa Filharmonicznego?

Umieszczanie w programach kon-
certów symłonicznych utworów kom

pozytorów wileńskich, chociażby nie

były one arcydziełami, uważamy za

rzecz zupełnie słuszną. Nie możemy

jednak nie stwierdzić, że suita proł.

Gałkowskiego nie zdołała zaintere-
sować ani inwencją ani fakturą.

Bardzo ładnie udał się poranek

karłowiczowski, poprzedzony pięk-
nen: przemówieniem p. Witolda Hu-
lewicza. Zwłaszcza wykonanie IFi III
części „Odwiecznych pieśni” pod ba-

tułą dyr. Wyłeżyńskiego, miało nale-
żyte nasycenie uczuciowe.

P. Zofja Bortkiewicz-Wyležyūska

dała wnikliwą i trafnie odczutą in-

terpretację wdzięcznych piosenek

wybitnego symfonisty, a prof. Soło-

monowz, brawurą wykonał koncert

skrzypcowy, wykazując poważne za-

soby techniki.
Oddawna już kwartet im. Karło-

wicza wybijał się na czoło naszych

przedsięwzięć artystycznych. Ostat-

nio w związku z przygotowaniem się

do warszawskiego konkursu kwar-

tetów, zespół ten wystąpił z własnym

koncertem. Obfity program złożony z

kwartetów Beethovena,Debussy'ego

Szeligowskiego i Czajkowskiego wy-

konany został bardzo artystycznie.
Kwartet ten jest dobrze do konkursu

przygotowany, gra sprawnie, z polo-

'na wzór głośnych bandytów,

DZIENNIK WILEŃSKI

Z KRAJU.
Organista podpalaczem kościoła.

Przed paru miesiącami, jak do-

nosiliśmy, spłonął kościół katolicki

w Pierszajach. Początkowo prowa-

dzone dochodzenie nie mogło ustalić
powodu pożaru, dopiero po żmud-

nych wywiadach i śledztwach zdo-
łano zagadkę tajemniczego pożaru

wyjaśnić. Ustalono niezbicie, iż po-

żar historycznego kościoła drewnia-

nego powstał skutkiem zbrodniczego

podpalenia. Podpalaczem okazał się

b. organista Franciszek Bastrel. W
śledztwie Bastrel zeznał, iż począt-
kowo nie miał zamiaru podpalać
świątyni, lecz tylko bieliznę w za-
krystji. Ogień rozszerzył się na całą
zakrystję, a następnie przerzucił na

świątynię. Pastwą płomieni padła

świątynia wraz z całym sprzętem li-
turgicznym i cennemi „ obrazami.
Organistę Bastrela aresztowano i
osadzono w więzieniu.

Nieuchwytna banda grasuje w pow. brzeskim

Na terenie powiatu brzeskiego
grasują od pewnego czasu dwaj bez-

czelni bandyci Styrna i Zarzycki z

kompanami. Bandyci w biały dzień

dokonują napadów rabunkowych .
ja

Mucha. Czajkowski i Lisiak powia-

damiają listownie policję, iż w dniu

takim a takim zostanie urządzony

napad, lub będzie ten lub ów okra-

dziony. Bezczelnych bandytów tropi
około 60 iunkcjonarjuszy P. P.

Szajka Styrny i Zarzyckiego ma

już na sumieniu zgórą 20 napadów

i włamań. Policja wyznaczyła na-
grody za ujęcie bandytów. Tymcza-

sem bandyci listami zasypują poste-

runki policji, donosząc o swym po-

bycie raz w Stołpcach, w Barano-

wiczach, to znów w Brześciu, innym

razem w Warszawie, Białymstoku,

Grodnie, Wilnie i t. p. Listy bandy-
ci wysyłają celem zmylenia śladów.

Ostatnio odbyła się narada władz

śledczo-policyjnych, na której po-

wzięto szereg zarządzeń w sprawie

zlikwidowania niebezpiecznej szajki

bardyckiej.

Lustracja ubezpieczalni w Postawach.

W! tych dniach dyrektor Gradow-

ski w imieniu wileńskiej Ubezpie-
czalni Społecznej bawił w Posta-

wach, gdzie przeprowadził lustrację

|miejscowych instytucyj ubezpieczeń

|społecznych.

Dziki pod Olkienikami.

W pogranicznej miejscowości Łu-

kasińce w rejonie Olkienik zastrze-

lono trzy dziki.

będąc ranny ciężko, zranił włościa-

nina Konstantego Janczewicza.

Jeden z dzików, |

 

Łódź śpieszy z

WARSZAWA. (Pat) Na zebraniu

obywtelskiem, zwolanem przez Za-

rząd Okręgowy Polskiej Macierzy

Szkolnej w Łodzi, dyrektor P. M. S.

p. Jóżet Stemler przedstawił obecne

ciężkie położenie szkół, prowadzo-

nych przez Macierz Szkolną w woje-

wództwach: wołyńskiem, poleskiem,

nowogródzkiem i wileńskiem i omó-

wił sprawę zakładania Opiekuńczych

bie radę z ogromnemi różnicami sty-

lowemi wykonywanych dzieł.

Koncert Szeligowskiego, wyko-

nany swego czasu na audycji T-wa

Muzyki współczesnej, akilkakrotnie |

wykonywany w Paryżu, nie waham

się mimo pewnych nierówności na-

zwać najbardziej interesującym kwar

tetem z pośród dzieł kameralnych,

stworzonych przez młodszą genera-

cję kompozytorów polskich. Zwła-

szcza schezzo zawiera ustępy świad-

czące o nieprzeciętnejwynalazczości

kompozytora w dziedzinie kwarteto-

wego brzmienia.

Ten nowoczesny utwór, pomimo

trudności, wykonany był doskonale.

Że też nie powstało jeszcze grono

przyjaciół tego zespołu, złożone z lu-

dzi którzyby potrzebowali choć raz

miesięcznie wysłuchać muzyki ka-

meralne'!

Kwartet im. Karłowicza dostar-

czyć może melomanom wiele dobrej

muzyki w dobrem wykonaniu. tem, muzykalnie, doskonale dając so-

 

St. W—ski.
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pomocą Macierzy |
Szkolnej na Wileńszczyźnie.

Kół Poiskiej Macierzy Szkolnej w

województwach środkowych, dla

zbierania środków na utrzymanie

szkół powszechnych, zakładanych

"przez Macierz w kresowych, bez-

"szkolnych rejonach, wsiach i osa-

' dach.
| Idea ta znalazła serdeczny od-

dźwięk wśród przedstawicieli inte-
Iligencji pracującej Łodzi. Przedsta-

wiciele różnych zawodów, m. in. pp.

H. Konarzewski, Marja Czekanowicz

dyr. P. Maciński, zadeklarowali go-

towość współdziałania w zakładaniu

Opiekuńczych Kół P. M. S. w Ło-
dzi dla objęcia opieki nad szkołami

Macierzy w województwie wileń-
skiem. Obecny na zebraniu p. Józef

WGłczyński zainteresował się potrze

bami wsi Natyjasowo, powiatu woło-
żyńskiego, gdzie 100 dzieci w wieku

szkolnym pozostaje bez nauki i za-

deklarcwat jednorazowo sumę 1000

zł. na założenie i prowadzenie szko-
ły powszechnej P. M. S. w tej miej-
scowości, jednocześnie oświadczył
gotowość założenia jednego Koła O-
piekuńczego z pośród swoich znajo-
mych w Łodzi z obowiązkiem wpła-
„cania 100 zł. miesięcznie na tę szko-

'.
| Obecni na zebraniu
'ma członkówel Koła Opiekuńczego
P. M. S. wLodzi i zadeklarowali
udział w akcji werbunkowej.

AiI iui PNA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

© а)
. 54 gr, — Balkon 35 gr.
Film nad filmami

 
zapisali się

Film, który eeły świat przyjął z niebywałym entuzjazmeni.ROZMANOŚCI| „„STRAC
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5
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Katarzyna
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ZOBACZYĆ MUSI KAŻDY — Niewidziany na ekranie wileńskim Przepych Wystawy.

 

Arcywesola komedja
» w 1 akcie.
Nad program: ach Anatol

nomenalny jaanowidz-
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wielka
DOUG. FAIRBANKSEM
jr. w rol. głównych

Jajko uczy kurę,

Zostaliśmy znów zaatakowani
przez referenta sportowego „Slowa“,
że nie mamy racji pisząc, iż dystanse
2 klm. w zawodach męskich powin-
ny zniknąć z programu.

Szanowny referent ucieka się
pod opiekuńcze skrzydełka autory-
tatywnej dla niego broszurki nar-
ciarskiej, w której rzeczywiście jest
uwzględniony na nieszczęście nar-
ciarzy bieg sztafetowy 4 razy po 2
klm.

Czyż my, prasa, mamy ulegać
autorytetowi podręcznika, czyż
nie stać nas na śmiałe krytyczne wy-
stąpienie przeciw temu, co jest złe i
niewłaściwe?

__ Strusia polityka nigdy nikogo da-
ieko nie zaprowadziła i nie zapro-
wadzi.

 
| Nie chcemy w danym wypadku
jwyważać otwartych drzwi, jak to
|czyni fachowiec autorytatywny „Sło-
wa“, bo sprawa programów zawo-
dów narciarskich jest na całym świe-
cie dawno przyjęta i znana wszyst-
|kim. Szkoda więc, że p. sprawo-
zdawca „Słowa' nie wie, że na nar-
tach najkrótszym dystansem jest
dystans 5 klm. Zawody zaś na 2
К, 1 па 1 klm są organizowane tyl-
Ко dla dzieci w wieku do 13 lat, ale
nigdy dla „dzieci”* do 21 roku.

Zresztą nie chcemy dyskutować.
Temat powyższy wymagałby bo-
wiem śruntownej znajomości rzeczy
od każdego adwersarza.

Chcielibyśmy jednak, żeby w tej
sprawie zabrali głos fachowcy nar-
ciarze, lekarze, władze narciarskie
+& &

Sprawa jest rzeczywišcie bardzo
|poważna, bo obejmuje zagadnienie
|dotyczące zdrowia zawodników.

Ze swej zaś strony pozwalamy
sobie zapytać p. „W. L-n", dlaczego
to wyścigi konne nie są organizowa-
ne na dystansie 100 czy 200 mtr.,dla-
czego w tenisie gra się seta, ale nie
do dwóch czy do jednej piłki i wresz-
cie dlaczego pięściarze walczą 3 mi-
nutowe rundy, ale nigdy 1 minuto-
wą i wreszcie zapytujemy czy sły-
szał p. W|. L-n o tak zwanem prze-
męczeniu serca i o złapaniu drugiego
oddechu, który wprowadza organizm
w nowy, świeży okres sił.

Mam wrażenie, że słuszna kry-
tyka przynosi zawsze dużo korzy-
ści, to też i w tym wypadku zwró-
cenie przez nas uwagi na niezbyt
trafne obranie dystansu jest zupeł-
nie na miejscu.

Powrót zimy.

W] końcu lutego mieliśmy w Wil-
nie zapowiedź wiosny. Śniegu już
Iprawie nie było widać, termometr
wskazywał chwilami ponad 5 stopni
ciepła, a tu raptem spadł świeży
śnieg.

Jest więc nadzieja, że będą mogły
dojść do skutku zapowiadane w
swoim czasie zawody o mistrzostwo
szkół średnich, może zostaną zorga-
nizowane zawody międzyklubowe,
czy też na odznakę P, Z, N.

 

SP OR TF.
Sztaieta narciarska o puhar prze-

chodni A. Z. S,

NĄ niedzielę, dn. 4 b. m. odbędą

się w Ponarach zawody narciarskie

3X10 klm. o puhar A. Z. S.

Puhar ten był w posiadaniu AZS,

potem Ogniska, obecnie zaś jest w

posiadaniu A. Z. S.
Zgłoszenie sztafet przyjmować

będzie kierownictwo zawodów co-
dziennie w lokalu AZS, Ś-to Jańska

10 i na miejscu w dniu zawodów do
godz. 10. Początek zawodów o $o-

dzinie 11.
Dojazd do Ponar pociągiem, któ-

ry odchodzi z Wilna o godz. 8.15 r.
Miejsce do tych zawodów zostało

wybrane ze względu na dobre wa-
runki śnieżne (około 16 cm.) i ze
względu na spopularyzowanie prze-
pięknych terenów mało znanych wie-

lw narciarzom.
Oprócz zawodników wybiera się

wiele wycieczek.
Powrót na nartach, lub pocią-

giem. Schroniska i gorąca herbata
zapewnione w gajówce obok letniska

Jagiellonów:

Nowinki tenisowe.

Dowiadujemy się, iż władze teni-
sowe Wilna na ostatniem swojem
zgromadzeniu omawiały szczegółowo
sprawy, związane z mającym się od-
być wielkim międzynarodowym tur-
miejem tenisowym.

W turnieju tym mają wziąć udział
gracze: Łotwy, Estonji i Polski.

Sprawa zorganizowania imprezy

bardzo się komplikuje. Chodzi о-
czywiście o sfinansowanie tej całej
imprezy, która obliczana jest na
1600 zi. Z drugiej zaś strony wiado-

mo, że suma ta z biletów wstępu po-
kryta nie będzie. Chodzi więc o wy-
szukanie subwencji.

Tenisiści nie tracą jednak nadziei,

czyniąc wszelkie starania, by turniej
wspomniany mógł odbyć się w Wil-
nie, a nie w innem mieście.

Drugą cenną wiadomością jest

zapowiedź przyjazdu do Wilna tre-

mera zagranicznego, który ma być

przysłany do nas przez P. Z. Teniso
rwy za wynagrodzeniem zbyt „sło-
nem”, iak nam się wydaje.

Trener ma kosztować za miesiąc

pobytu 1200 zł. Część tej sumy bie-
rze na siebie P. Z. L. Tenisowy, a
część pokryłoby Wilno.

Przyjazd trenera
jest od podziału tej sumy.

Ze «wej strony pozwalamy sobie

na marginesie tej wiadomości powie-

dzieć, że przyjazd zagranicznego

trenera podniósłby bardzo poziom

sportowy naszych mistrzów. Trzeba

więc wszelkich dołożyć starań, by

trener mógł przyjechać.

Może da się sumę 1200 zł. nieco

zmniejszyć.

uzależniony

Pięściarze wyjechali.

który odjechał do Poznania na mi-

strzostwa bokserskie Polski zaszła

mala zmiana a mianowicie liczba ja-

dących z 4 zawodników została

zmniejszona do 3.
Redukcji uległa osoba Mironow-

skiego. W każdym razie możemy spo-
dziewać się, że przynajmniej przez;
kilka dni potrwa jeszcze zima. Pojechali więc: Sandler, Kłoces i

Matiukow, a na swój koszt pojechał

Talko.

W składzie pięściarskim Wilna,,

Czy pojedziemy do Worochty?
Pisaliśmy w swoim czasie o obra-

dach zwołanej konferencji turystycz-
mej przez. Wil. Dyr. P. K. P.

Na konierencji tej zapadł szereg
uchwał. Powzięto kilka wniosków,
a między innemi postanowiono dą-
życ do zorganizowania w czasie
świąt W. Nocy pociągu turystyczne-
go z Wilna do Wporochty.

Dziś jest więc najwyższy czas, by
[przystąpić do propagandy „Wioroch-
ty“, by podać do ogólnej wiadomości
szereg szczegółów związanych z ma-
jącą odbyć się mile zapowiadającą
się wycieczką,

Przecież trzeba zawczasu te rze-
czy podać do publicznej wiadomości,
Ibo jeżeli w przededniu odejścia po-
ciągu zaczniemy ogłaszać, że pociąg
idzie, to, oczywiście, nikt nie poje-
dzie i jeszcze na jeden szwank nara-
żona będzie akcja turystyczna.

Zapytujemy więc _ miarodajne
czynniki czy pojedziemy na św, W.
Nocy do Worochty, czy też nie?

Znaczenie zimowego basenu wioślar-
skiego.

Przed kilku dniami podaliśmy
krótką notatkę o zimowym basenie
wioślarskim, który ma być otwarty
w niedzielę o godz. 13 w koszarach
3 B. Sap. wileńskich.

Potrzebę otwarcia basenu zimo-
wego odczuwać dawało się przez
długie iata.

Basen  wioślarski jest rzeczą
wprost konieczną dla wioślarzy, któ-
rzy muszą przez cały okrągły rok
pracować na „wiośle', by mieć po-
ważne wyniki sportowe. Dotychczas
pozostawaliśmy w tyle za innemi
miastami Polski, które posiadając zi-
mowe baseny wioślarskie mogły w
sposób planowy prowadzić treningi
swoich najlepszych osad.

Nie ulega najmniejszej wątpli-
wości, że basen zimowy oddany do
użytku wioślarzom Wilna wpłynie
bezpośiednio na podniesienie pozio-
mu sportowego. Wioślarze nasi nie
będą potrzebowali rozpoczynać se-
zonu w końcu maja, a ju żodrazu, jak
tylko spłyną lody, siadać do łodzi i w
dalszymciągu 'prowadzić trening.

Dzięki basenowi zimowemu bę-
dziemy mogli przedłużyć sezon zi-
mowy.

Bardziej szczegółowy opis base-
nu podamy w dniu otwarcia.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

' Belgia 123—124,11—123,49. Gdańsk 173,05—
173,48—172,62. Holandja 357,10—358—356,20.
Londyn 26,93 — 26,94 — 27,07 — 26,80. Nowy
Jork 5,31*/+—5,34'/2—5,29. Nowy Jork kabel
5,32—5,35—5,29. Oslo 135,50—136,15—134,85.

 

 
'Paryż 34,94—35,03—34,85. Praga 22,00-—
! 22,05 — 21,95. Sztokholm 139,10 — 139,89-—
|.138,40. Szwajcarja 171,50— 171,93 — 171,07.
Włochy  45,60—45,55—45,69—45,45. Ber'in

ji» obr. nieofic. 210,40, Tendencja niejedno-
„lita.

| Akcje: Bank Polski 85—84,50—84,75.

|Lilpop 11,50. Starachowice 10,55—10,60
Haberbusch 37,25. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka konwer-
syjna 57,15—58. 5 proc. kolejowa 54,75.

6 proc. dolarowa 68,88—69. 7 proc. stab'li-
zacyjna 57,50—57,75, drobne: 58,00, 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 52—52,25. 8 proc.

„warsz. 53,75—53,88, drobne: 54,00. — Ten-

dencja dla pożyczek i dla listów mocniejsza.
Dolar w obr. pryw. 5,31.
Rubel: 4,72—4,74.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 67. Dillonowska 79'/s. Stabilizacyj:
na 966/s. Warszawska 61. Śląska 61.

 

 

Grigo.

PALARNIA KAWY
do wiadomości, iż w naszym lokalu została uruchomionaPodajem

ZUPEŁNIE NOWOCZESNA PALARNIA KAWY
urządzona na palenie kawy czystem rozgrzanem powietrzem z wyłącze-

niem wszelkich gazów zadymienia i innych niedomagań co bywa przy pa-
leniu koksem

uatmtówy STANISŁAW BANEL
Wilno, Mickiewicza 22-a tel. 849

Polecamy pierwszorzędne Z ad. co
2 kil.

Otrzymano transport win_ rosyjskich.

dziennie świeżego palenia od

| PRACA i

Poszukuję pósady go-
spodyni na wieś do ma-
jątku lub na plebańję.
Posiadam b. dobre rafe-
тече)е. Zna się dosko-
nale na mieczarstwie I
hodowii drobiu 3 Maja 9
m. 10 Józefa Masłowska,

 

gr2
iiiiiii

Kucharka
samodzielna do Dru:

 

Korzystając

P. P. Członkinie I Członkowie

(iześcijańskiego Banku Spółdzielczego —
na Antokolu, z siedzibą ZAMKOWA 18

z kredytu, jednocześnie

skienik potrzebna Kró.
lewska 9 m. 2. 511—1

 

Wykwallfikowana kra-
wcowa poszukuje pracy
w domach prywatnych.
Szyje płaszcze, suknie,

 

 
—

 

oklaski zachwyconej publiczności. 1) GROTESKA W KÓLORACH NATURALNYCH p. t. „Sw. Mikołaj"

ogiąda po 2—3 razy z podziwem oraz najnowszy Tygodsik „FOXA“. Seanse puaktualnie: 4, 6, 8 I 10.20.

mundurki szkolne i bie-
Jiznę. Referencje poważ-
ne. Jagiellońska 5-3 Da-

Nadprogram wywołuje
którego publiczność

zabezpieczają swej rodzinie zapomogę 1400 LŁOTYCH.

Z Funduszu Zapomogowego — (Kasa Pogrzebowa).   ""$zlacienówi
-. pers ARENOS < OLED TALS KES ATSRIAA
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UEI
Dziś Ostatni dzień.
Najnowszy Epokowy

Film p. t.:

szej

 

L
I
U

 

Roxy ji!
Miesiąc  Sziaglerów.
а—

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Bezgraniczny Zachwyt
ogarnął publiczność, kledy zaśpiewałpol-

skle piosenki nasz niezrównany mistrz

w swej najnow-

JUŻ JUTRO w sobotę dnia 3-go marca REW!

° r

Kraina tajemnie, zagadek I niezwykłości. Przedziwne przygody najznako:

i rego postać odtwarza znany i genjalny chińczyk WARN

kreacji p.t;

„CZŁOWIEK o 2-wu TWARZACH:
ELACYJNA PREMJERA. Z wieikiego cykłu najnowszych znakomitych filmów Foxa o CHAR-

LIE CHANIE

DETEKTYW"Y

WILNO JEST DZISIAJ POD WRĄ-
(ZENIEMĄPOTĘŻNEJ KREACJI

 
 

Jan Kiep
«ZDOBYĆ CIĘ MUSZĘ” Wersja francuska.

feaomenalnego chmitszego A ės
OLAND.

 

SYLOJI SIDNEY
przew; ższającej f,,Czempa” i „Zaledwie Wczoraj'

c KOLOROWEGO DODATKU c$w Mikołaj»

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

Poiskie piosenki: „Ach
uśmiechwij się" | „Zdobyć Cię muszę”.

 

«4 Wspaniałe areydzieło

o którym wszyscy mówią z
podziwem.  Spieszcie.

ura

filmowe. Koneert
gry aktorskiej.

lńskiego detektywa, któ-

„ULICA“

Mieszkanie2 pokoje z
kuchnią do wynajęcia za
25 zł. miesięcznie za-
pytać u dozorcy Wiłko-
mierska 82 m. 12,

513—1

Poszukuję mieszkania z
4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien-

 

nika Wileńskiego” pod
„Centrum“. gr.

LOKALE |
Sklep z urządzeniem w
handlowym punkcie ul
Miekiewicza. Informacje:
godzina 19—20 Dąbrow-
skiego 3 m. 8. 512 

ZEUOTEK S
*

*
йЫ + М,

w Wilnie.ay

 

Szukam posady
w maj. ekonoma, maga-
zyniera lub łącznie, o-
bjazdowego | t. p. obo-
wiązku Dokładnie znam
się ze wszelkiego rodza-
ju maszynami rolnicze-
mi włącznie do traktora
I młocarni parowej. któ-
re mogę sam prowadzić
1 robić drobny remont.
W mieście dozorcy do-

mu lub woźnego. Mam
zaświadczenia | mogę
dostarczyć licznych re-
komendacyj. Adresować:
Witebska 3 m, 1 dla P.R.
— —<
Polecamy gorąco mło-
dą panienkę z ukończo-
ną szkołą handlową. Zna
dobrze  trykotarstwo |
szycie. Zgodzi“ się do
dzieci. Referencje po-
ważne. Sadowa 21,

—gr.

OGRODNIK
Urządza i zakłada nowe
sady, ogrody handlowe i

owocowe ochrania od
szkodników, czyści i do-
prowadza do stanu
dochodowego. Udziela
wskazówek i porad fa-
chowych. Zgłoszenia Kal-
waryjska 12. m. 33. gr.4

 

Inteligentna wdowa sta-
ruszka bez środków do
m znajdująca się w

skrajnej nędzy prosi iu-
dzi dobrej woli o pomoe
Łaskawe ofiary prosimy
składać do RAdminisira-
cji „Dz. Wil." dla „sta-
ruszkį“. gr4
——
Wdowa po urzędniku
magistrackim, znajdują-
ca się w okropnej nę-
dzy wraz z 3-glem dzie-
ei prosi o jakąkolwiek
pracę, lub pomoge ma:
terjalną.  Antokol 134
m. 2. Oflary składać w Adm. „Dz. WIl.* pod „A.“

ozdobne. Sady i ogrody ;

niszewski. 481
 

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32,
prosi o łaskawe zaofia-
įrowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
mią, hodowlą i t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.

12,Z-k ListopadowyB
ла, "1-а, А. В.

 

Koguty
„Karmazyny“ natych-
miast do sprzedania.
Aatokoiska 62—3. 510

 

PIANINO
kupię. Płacę najwyższą
cenę. Niemiecka 22 m. 19

(Front).

2 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |  


