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pa antyżydowskie
w pow. częstochowskim.

W. uzupełnieniu podanej przez
nas wczoraj wiadomości o zajściach
antyżydowskich w Kiobuchku poda-

zamieszkałej przez około 50 rodzin
żydowskich, W. czwartek wieczór
(Purim) tlum, złożony z młodszych

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie.
zuzytn-wuje wkłacy z wielką korzysclą dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodziLM EE

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także
I sprawie publicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

Wtorkowe posiedzenie Sejmu.
WARSZAWA. (Pat). Na wsiępie
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mówieniu referenta, Sejm przyjął u-

dzisiejszego plenarnego posiedzenia

Sejmu marszałek Świtalski wygłosił

wspomnienie pośmiernte po zgonie

posła Juljana Smulikowskiego. Pa-
mięć zmarłego posłowie uczcili

przez powstanie.
Następnie marszałek  siwierdził

wygašnęcie mandatu wskutek śmier-

ci posła Smulikowskiego. Po złoże-

niu ślubowania poselskiego przez

Ferdynanda Kondysarskiego z B.B.

W.R., izba przystąpiła do porządku

obrad.
Bez dyskusji przyjęła izba w 2 i3

czytaniu ustawę ratyfikacyjną kon-
wencji o bezpieczeństwie życia na
morzu.

Następnie Sejm przyjął, również
bez dyskusji, w 2 i 3 czytaniu, usta-
wę o konwencji w sprawie ochrony
kabli podmorskich.

Potem żostała zreferowana spra-
wa: ratyfikacji porozumienia. celnego
między Rzplitą polską a Rzeszą nie-
miecką przez czas trwania rokowań
z Niemcami o układ gospodarczy. W i
dyskusji przemawiał poseł Zieliński
z klubu narodowego, który wypo-
wiedział się przeciwko tej ustawie
ratyfikacyjnej. Po ponownem prze-

stwę w 2i 3 czytaniu.
W dalszym ciągu obrad Sejm

rozpatrywał nowelę do ustawy w

przedmiocie dożywotniego  honoro-

wego uposażenia prezydenta Rze-
czypospolitej . Referował wicemar-
szałek Polakiewicz, uzasadniając
zmianę kioniecznością dostosowania
ustawy do noweżo rozporządzenia o
uposażeniu funkcjonarjuszów urzę-
dów państwowych i uposaż, emery-
talnego. Przeciwko tej noweli wy-
stępował Kornecki (Klub Nar.), któ-
ry zgłosił formalny wniosek o ode-
stanie do komisjii przyjście na ple-
mum z tą ustawą po rozpatrzeniu na
plenum innych wniosków w sprawie
uposażeń. Również przeciwko no-
weli wypowiedział się Piotrowski z
PPS. Sprawozdawca sprzeciwił się
wnioskowi posła Korneckiego, a jed-
nocześnie zdementował  pogłoskę,
jakoby ustawa uposażeniowa była
przez rozporządzenie ministra spraw
wojskowych wstrzymana dla wojska.
Mówca wyjaśnił, że w stosunku do
wojska jest wykonywana. Wniosek
Korneckiego odrzucono i ustawę
przyjęto w 2 i 3 czytaniu, 

Z RADY MINISTRÓW.
Uchylenie sądów doraźnych. — Pełnomocnictwa dia

; „Prezydenta.
WARSZAWA. (Pat). Dziś w go- obligacyjnych oraz o przekazaniu

dzinach popołudniowych p<d prze-
wodnictwem p. premjera Janusza
Jędrzejewicza odbyło się posiedze-
nie rady ministrów.

Rada ministrów postanowiła u-
chylić postępowanie doraźne przed

mi i, wprowadzo-
ne rozporządzeniem z dnia 26 sierp-
nia 1932 r. w stosunku do wszyst-
kich przestępców tem rozporządze-
niem objętych, z wyjątkiem spraw

owskich.
astępnie rada ministrów uchwa-

liła dwa projekty dekretów o usta-
leniu zakresu działania w sprawach

praw i obowiązków ministra prze-
|mysłu i handlu oraz wyższych u-
rzędów górniczych ministrowi opie-
ki społecznej. Dekrety te, jako do-
tyczece spraw  administracyjnych,
wydane zostaną na podstawie -peł-
nomocnictw, udzielonych w tym za-
kresie Prezydentowi Rzplitej ustawą
z dn. 17.III 32 r.

Wreszcie rada ministrów. posta-
nowiła wnieść do Sejmu projekt u-
stawy o pełnomocnictwach dla pre-
zydenta Rzplitej na okres od zam-

| knięcia bieżącej sesji do następnej
sesji zwyczajnej.

 

Woj. Kościałkowski objął
urzędowanie.

WARSZAWA (Pat.) W dniu dzi-
siejszym w sali rady miejskiej od
było się uroczyste powitanie
wojewody Marjana Zyndram - Ko:
ściałkowskiego na stanowisku tym-
czasowego prezyd. m. st. Warszawy
W uroczystości wzięły udział de-

legacje cechów, stowarzyszeń i or-
ganizacyj gospodarczych które przy-
były wraz z pocztami sztandarowe-
mi, oraz członkowie t-wa rozwoju
wielkiej W-wy z wicemarszałkiem
senatu Boguckim na czele,

 

Awanse zasłużonych
Тю т бм.

WARSZAWA. (Pat). — Ostatni
„Dziennik Personalny“ M. S. Wojsk.
przynosi awanse kpt. Skarżyńskiego
i por. Burzyńskiego. Skarżyński zo-
stał awansowany na majora, a Bu-
rzyński — na kapitana.

Zgon gen Romera.
WARSZAWA. Pat. — Dziś w go-

|dzinach przedpołudniewych w szpi-
telu wojskowym w Warszawie zmarł,

generał dywizji w stanie spoczynku,|

b. inspektor armji Jan Romer.

KOMUNIKAT STRONN
"W niedzielę dnia 11 b. m. w

ICTWA NARODOWEGO
sali własnej przy ul. Orzeszkowej 11 o go-
dzinie 12,30

Sekcja Rzemieślnicza przy Stronnictwie Narodowem
zwołuje i

jemy za żydowskim „Naszym Prze-'
glądem cpis wypadków w  innem
miasteczku pow. : częstochowskiego,
a mianowicie w Truskolasie.

„Nasz Przegląd zamieszcza w tej
sprawie następujący komunikat Żyd.
"Ag. Telegralicznej z Częstochowy.
|. W. estatnich dniach panuje wśród
ludności żydowskiej w okolicach
Częstochowy silne zaniepokojenie z
powodu wzmożonej agitacji antyse-
mickiej i napadów na żydów. Wy-
kraczania te przybrały poważniej-

l sze rozmiary w osadzie Truskolas,

Rząd litewski w

RYGA. (Pat).
pism ryskich donoszą z Kowna, że,

| zastosowane przez rząd 4itewsi re-
ipresje w stosunku do zwolenników

mieszkańców  Truskolasu i pobli-
skich wiosek Hutki i Dębczyna, do-
konał napadu ną domy żydowskie.

| Napastnicy rzucali kamienie i wy-
|dłukli szyby w 18 mieszkaniach ży-
|dowskich, m. in. w mieszkaniu miej-
scowego rabina  Bomaca. Nadto
zdarte okiennice, połamano okna i
wdarto się do mieszkań, w których
pobito licznych żydów. Nikt napast-
nikom nie przeszkadzał, gdyž w
„Truskolesie niema ani jednego po-

obawie zamachu
stanu.

Korespondenci tewskiego nie wykluczając wojska. |rowiec, kursujący na rzece. Panuje
Poza rewizjami i aresztowaniami

„władze litewskie zarządziły również
ostatnio idące zmiany i przesunięcia

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 8%,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łarnowe) 85 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 29 gr.
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Ogłoszenie
Terminy

 

| Akcja ratowania czeluskinowców.
| MOSKWA. (Pat). Rządowa ko-
misja organizacji pomocy dla człon-
ków wyprawy „Czeluskina'* donosi,
że lotnik Lapidewski dostarczył do
obozu rozbitków akumulatory, co
zapewnia funkcjonowanie stacji ra- |

kości północnej, lecz po napotkaniu
lodów. grubości półtora metra, skie-
rował się na wschód, aby wyjść z
niebezpiecznej strefy, skąd następ- i
nie odpłynął ku północy. x

Komisja rządowa postanowiła
djowej w obozie. Lotnik przywiózł wysłać do Wellen drogą na Włady-
również do obozu zapas oliwy. dla|wostok lotnika Bołotowa z jego apa-
znajdującego się tam samolotu. Roz- 'ratem. Otrzymana z Wellen radjode-
bitkom- przesyłany jest codziennie pesza: wylicza nazwiska wszystkich
przy pomocy radja specjalny biule- | osób, wywiezionych drogą  po-
tyn agencji Tass o najważniejszych wietrzną z obozu. W tej liczbie znaj-
wypadkach w Związku Sowieckim i | duje się trzyletnia dziewczynka, có-
zagranicą. Parowiec „Stalingrad“, |reczka kierownika stacji polarnej na
wiozący: kilka samolotów, zapasy |wyspie Wrangla, oraz córeczka geo-
paliwa oraz 'radjoaparaturę zPetro- |dety, zajętego również na wyspie
pwłowska, minął miejscowość Elu-|Wrangla.
torskoje, położoną pod 60 st. szero-

| ZATONĄŁ OKRĘT W PORCIE KANTOŃSKIM.
Dotychczas wyłowione 350 trupów.

Woldemarasa spowodowane były 0- w korpusie oficerskim, m. in. zmie-
bawą przed wzmożoną działalnością niono dowódców 4 puiku artylerji i
jego zwolenników na terenie róż- pułku broni pancernej,
lnych organizacyj i społeczeństwa li-'

 WIEC RZEMIESLNICZY
z udziałem posła FRANCISZKA GÓRCZAKA
i senatora WŁADYSŁAWA DOBRZYNSKIEGO

starszych cechu szewckiego
————

wieczorem o godzinie 5,30

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem poseł ZBIGNIEW STYPUŁKOWSKI

wygłosi Sprawozdanie poselskie.
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

OSZUSTWA STAWISKIEGO NIE
MAJĄ KRESU.

PARYŻ. (Patj. O' finansowych
rozmiarach atery Stawiskiego świad»
czą następujące dane. W aktach
jsprawy znajduje się 886 czeków na
| ogólną sumę 157 milj. irs, ponadto
jznaleziono 1200 talonów czeków.

Według zeznań sekretarza Sta-
wiskiego Romagnino, Stawiski
|znaczną część czeków zniszczył. lle
'miljonów trs. przeszło przez ręce
|oszusta, trudno dociec, wiadomo
jjednak, że Stawiski prowadził oszu-
| kańcze operacje finansowe z najroz-

 
„|maitszemi bankami, przyczem wy-
stępował pod różnemi nazwiskami,
jak Boitel, Serge Alexaadre, Doisy,
ide Monty i in.

O zawiłości tych wszystkich o-
peracyj Stawiskiego świadczy choć-
by laki, że ekspertyza czeków do-
tycząca jedynie lombardu w Bayon-
ne obejmuje, wediug doniesień pi-
sma, 500 stronic maszynowego pi-
sma.

Dzienniki wskazują, że rozmiary
afery Stawiskiego znacznie przekra-
czają ramy oszustwa 2 bonami

| bayońskiemi, toteż prasa coraz na-
'tarczywiej domaga się oświetlenia
całokszłaitu  ałery, która służyć
mogła również celom szpiegostwa
jak i celom występnej propagandy.

STAWISKI BYŁ SZPIEGIEM,
PARYŻ. (Pat). Duże wrażenie

„wywołały w Paryżu rewelacje prasy
angielskiej na temat szpiegowskiej
j działalności Stawiskiego. W myśl
jtych informacyj, Stawiski miał sprze
| dać wiadomość o iortyiikacjach iran
cuskich rządowi niemieckiemu za
sumę 100 tys. iunt. szt.

STWIERDZENIE TRUCIZNY
W ORGANIZMIE PRINCE'A.

PARYŻ. (Pat). W dochodzeniu, pro-
wadzonem w sprawie zabójstwa rad-
cy Prince'a zaszedł wczoraj ważny
iakt. Proiesor anatomji patologicznej
w Dijon dr. Kuhn dokonał analizy
części zwłok zabitego i wykrył śla-
(dy zatrucia organizmu zmarłego
jprzez substancje organiczne w ro-
dzaju kokainy, chloroiormu lub al-
koholu, Sposobu, w jaki nastąpiło
otrucie, nie udało się ustalić Dr.
Kuhn nie może również orzec, czy
zatrucie było śmiertelne czy nie,

Zaznaczyć należy, że sprawozda-
nie dr. Kuhna pozostaje w sprzecz-
ności z raportem Kohn-Abresta, któ-
ry nie wykrył w zwłokach Prince'a
śladów trucizny. Biegli twierdzą, że
odmienne wyniki analizy tłómaczą
się różnemi metodami badania, Pod-
czas gdy Kohn-Abrest miał do dy-
spozycji wątrobę, płuca i nerki i ba-
dał je pod względem chemicznym,
dr. Kuhn dokonał badań histologicz-
nych i cperował iraś$mentami orga-
nów. Wobec tych sprzecznych opinij
znanych specjalistów, władze zarzą-
dzą prawdopodobnie dodatkowe ba-
dania i ekshumację zwłok. '

 

 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE ZA-
MORDOWANIA SĘDZIEGO

PRINCE'A.
* PARYŻ. (Pat). Prokurator w
Dijon oświadczył dziś przedstawicie-
lom prasy, że w śledztwie w sprawie
zabójstwa radcy Prince'a bierze pod
uwagę dwie hipotezy.

Według pierwszej ma się do
czynienia ze zbrodnią polityczną, za
czem przemawia zniknięcie czeków,
będących w teczce zamordowanego.

Wiediug drugiej hipotezy mor-
derstwa dopuścił się z zemsty jakiś
przestępca, przeciwko któremu sę-
dzia Prince wystąpił może w ciągu
swej karjery sądowej.
W kołach prasowych utrzymuje

się jednak przekonanie, że zabójstwo
Prince'a stoi w ścisłym związku z
aierą Stawiskiego. Jeden z urzędni-
ków urzędu śledczego oświadczył
dziś przestawicielowi „Paris Soir“,
że policja natraiila na b. poważne
ślady. W krótkim czasie należy
oczekiwać wyjaśnień zagadki w
Dijon.

Sprawozdanie proi. Kuhna, który
z całą stanowczością twierdzi, że
radca Prince przed morderstwem
był uśpiony zapomocą narkotyku,
zrobiło duże wrażenie. Władze
śledcze zdecydowały
ekshumacji zwłok Prince'a i raz
jeszcze przeprowadzić autopsję, do
której zaproszeni zostaną uczeni
światowej sławy.

Dzienniki na własną rękę prze-
prowadzają śledztwo w sprawie ta-
jemniczego morderstwa, m. in. „Pa-

PARYZ. Pat.—Na dzisiejszem po-
siedzeniu rady gabinetowej minister
spraw zagr. Barthou wygłosił exspo-
se w sprawie polityki zagr. W ko-
łach _ dobrze  poinformowanych
twierdzą, że sprawozdanie ministra

PARYŻ. (Pat). W: miejscowości
Coureon, zamieszkałej przeważnie
przez ludność robotniczą; odbyły się
wybory do rady miejskiej. Wybory
zakończyły się klęską socjalistów,
posiadających dotychczas większość
w radzie.

Wskutek tego nieoczekiwanego
wyniku socjaliści zorganizowali po-
chód protestacyjny, udając się przed
dom, gdzie zebrali się nowowybrani
radni miejscy. Manifestanci powybi-
jali wszystkie szyby w domu, na-
stępnie udali się do probostwa, gdzie
zniszczyli mieszkanie proboszcza,
następnie rozbili witraże w kościele
 

się dokonać |

KANTON.Pat. — Przed wjazdem
do portu kantońskiego zatonął pa-

obawa, że wszyscy pasażerowie w
liczbie 500 zatonęli. Dotychczas wy-

Zamach na posła japońskiego.
Z Szanghaju donoszą, że podczas

|uroczystości ku czci poległych żoł-

 

Kulisy afery Stawiskiego.
Nowe szezegóły śledztwa—=Nowe aresztowania.

ris Soir* notuje iakt, że samochód
Komagnino krytycznej nocy (kiedy
dokonano morderstwa) nie znajdo-
wał się w garażu paryskim. Może
te byc tylko zbieg okoliczności, za-
znacza dziennik, ale w aierze Stawi-
skiego ma się ciągle do czynienia,
podkreśla pismo,z codziennemi zbie-
gami okoliczności.

BONY DZIAŁA.
PARYZ. (Pat). Komisarz Bony,

który miał wyjechać do Dijon, za-
trzymał się jeszcze w Paryzu nietyl-
ko ze względu na konieczność bada-
nia uzyskanych ostatnio talonów
czeków Stawiskiego, ale również z
powodu, że, jak donosi Ffiavas, nie
jest wykluczone, iż w Paryżu wła-
śnie znajdują się nici, które dopro-
wadzą do wykrycia zabójców Prin-
ce'a.

! MASOWE REWIZJE.
PARYŻ. (Pat). W dniu dzisiej-

szym dokonano wiele rewizyj u
osób, które brały czeki od Stawi-
skiego. Rewizję przeprowadzono też
u Stawiskiej a aktorce Rincie Georg
|zasekwestrowano 7  kuirów. Dep.
'Boyer, który dostał czek od oszusta
|na 800 tys. trs. przebywa prowizo-
rycznie na wolności, jednak jest po-
stawiony w stan oskarżenia.
Sprawa prokuratora Hurlaux wy-

płynęła dzięki wręczeniu przez ad-
wokata Stawiskiega korespondencji
między prokuratorem a Stawiskim.
Stało się to podczas rewizji w miesz
kaniu adwokata.

 

 

Exposć franeuskiego ministra
spraw zagranicznych.

Barthou dotyczyło noty, jaką rząd
franc. ma wysłać do Londynu w
sprawie rozbrojenia. Sprawa ta bę-
dzie jeszcze przedmiotem obrad
czwartkowego posiedzenia francus-
kiej rady ministrów.

Klęska socjalistów w wyborach
do rady miejskiej we Francji.

i zdemolowali mieszkanie radnego,
który niedawno wystąpił z partji so-
cjalistycznej.

Władze wysłały do Coueron
wzmocnione oddziały policyjne, ce-
lem przywrócenia ładu i uniemożli-
wienia powtórzenia się manife-

stacyj. 3

 

Džuma w Indjach.
LUCKNOW. (Pat). Według ofi-

cjalnych danych, zmarło na dżumę w
Indjach w ciągu trzech tygodni, do
dnia 24 lutego r. b. 2866 osób.

łowlono 350 trupów, które ułożono
na ulicy, wiodącej z portu do mia-
sta. Zebrał się tam tłum kobiet,
które poszukują swych krewnych.

 

nierzy japońskich dokonano na posła Зя

japońskiego przy rządzie chińskim,
Arioshi, zamachu. Pewien osobnik
rzucił na posła bombę, która szczę- 5

śliwym zbiegiem okoliczności, nie
ekspiodowała. Zamachowiec został
ujęty. Jak wykazało ślelztwo, jest
on Koreańczykiem i należy do anty-
japońskiej organizacji terorystycznej.

W. związku z zamachem dokonano

licznych aresztowań. (ATE).
ss

BOIRONRAPCRWIATEATROOTOP DZEROEEDALA

6orsząca agitacja.
KRAKÓW. (KAP). Silny akcent

w liście pasterskim Najdostojn. Epi-
skopatu z 21 luiego b. r., położony
na potępienie propagandy t. zw.

świadomego macierzyństwa, wywo-
łał w krakowskim ośrodku „lowa-
rzystwa krzewienia świadomego ma-
cierzyństwa i reforniy obyczajów”
(sic!) odruch propagandowy. Po uli-
cach Krakowa uwijają się w dniach
ostatnich osobnicy, rozdający ulotki
propagandowe, zapraszające do ,„,po-
radni eugenicznej, przedmałżeńskiej
i do „poradni seksuologicznej, U-
lotki te, zapewniające „zapobieganie
niepożądanej ciąży” rozdaje się bez
wyboru publicznie każdemu, nawet
dzieciom.

Co na to władze?

anna Zad ы Aa
Sprawa Iembardowania

pożyczki narodowej.
W, swem osiatniem przemówieniu

w Senacie p. minister skarbu prot.
Zawadzki oświadczył, że sprawa lom
bardowania pożyczki narodowej łą-
czy się z kwestją ochrony wogóle
interesów posiadaczy pożyczki naro-
dowej. Chodzi o to, aby ci, którzy
zaułali państwu, nie ponieśli strat,
aby nie potrzebowali sprzedawać
obligacyj pa niskim kursie. Lombar-
dowanie pożyczki narodowej. będzie
jednem z ogniw systemu ochrony
rynku. P. minister nie przesądza w
jaki sposób to będzie zrobione, w
każdym razie nie chce, aby pozosta-
ło wrażenie, że będzie to środek re-
deflacyjny,

Sowiecka eskadra
w Pelsce.

W związku z wizytą szeła pol-
skiego lotnictwa wojskowego, gen.
Rayskiego w Moskwie, w pierw-
szych dniach maja nastąpić ma re-
wizyta szefa powietrznej floty so-
wieckiej Unszlichta. Przylot Un-
szlichta połączony będzie prawdo-
podobnie z lotem moskiewskiej eska
dry do Warszawy i Paryża.

Rekerd szybkości.
BERLIN (Pat.) Dziś na wyścigo-

wej autostradzie pod Berlinem zna-
ny sutomobilista niemiecki Hans
Stuck pobił rekord szybkości w jeź-
dzie samochodewej, osiągając 217,110
km. na godzinę. Dotychczasowy re-
kord wynosił 214,064 km. na go-
dzinę.

     
lzy już zaopatrzyłeś się
W koty jałmożccze „sarasa“? 
 



Mafja.
Jeszcze tak niedawno, gdy na

szpalatach prasy narodowe: ukazy-
wały się wzmianki o potęde orga-
nizącji masońsko - żydowskiej, w

odpowiedzi zarówno w prasie žy-
dowskiej, jak i żydofilskiej rozlegały

się śmiechy i słyszeliśmy zzpewnie-

nia, iż wszelkie napomknienia o roli
politycznej wolnomalarstwa są zwyk

łym „straszakiem endeckim“, obli-

czonym na łatwowierność mas.

Jakżeż jednakże czasy mu-
siały się zmienić, skoro naczelny or-

gan obozu przewrotu majowego,

„Gazeta Polska” zamieszcza na na:
czelnem miejscu korespondencję z

Paryża, w której czytamy takie oto

uwagi na temat ohydnej afery żyda
Stawiskiego.

Nazajutrz Francja dowiedziała się z la-
konicznego komunikatu, że p. Pressard,
prokurator Republiki, czynnik decydujący
w przeprowadzaniu, umarzaniu, czy odra-
czaniu postępowań sądowych, wpływowy
szwagier byiego premjera Camille Chau-
temps, mistrza masonerji, zosta, dekre-tem
prezydenta Republiki, brutalnie zwolniony
z zajmowanego stanowiska

Wprawdzie podkreślenia są na-
sze, ale i bez podkreśleń nawet ma-

łokrytyczni czytelnicy „Gazety Pol-
skiej” musieliby zwrócić uwagę, że
chodzi o szwagra mistrza masonerji.

Ale nie koniec na tem, bo oto kilka-
naście wierszy dalej czytamy zno-

wuż.
Można już było przypuszczać, že ien

wybitny urzędnik, związany dziwnemi so-
juszami z polityką masońską i z pewną ro:-
panoszoną $rupą policyjnej służby bezp'e-
czeństwa, wyjdzie z tej historji, biały jak
śnieg. Już się udało: Raport p. Lescc:'vć
miał być przekazany parlamentarnej komi-
sji śledczej i p. Pressard, który przez kilka
dni zachowywał się dyskretnie i wstrzemię-
źliwie, powrócił do swego gabinetu z miną
triumfatora.
A więc to nie przypadkowy zbieg

okoliczności, że mamy w darym wy-

padku do czynienia ze „szwagrem

mistrza masonerji*.

Okazuje się, że ten szwagierek

był „związany sojuszami* zarówno z

„polityką masońską”, jak i z „roz-

panoszoną grupą policyjną”. Innemi

słowy chodzi o doborowe towarzy-

stwo, działające planowo według

dobrze znanych i wypraktykowa-
nych metod.

Jak te metody wyslądają, może-
my się przekonać chociażby z o-

świadczenia właśnie owego  „mi-

strza“ 1 b. premjera, p. Camille'a
Chautemps'a nazajutrz po samordo-
waniu przez „niewykrytych spraw-

eów' nieszczęsnego radcy Prince'a.
„Nie należy się doszukiwać żadnych

nadzwyczajności w tej śmierci. Jest to п’е-
wątpliwie epilog jakiejś babskiej histcrj:
gdyż, o ile wiem, p. Prince napczór dobry
mąż i ojciec rodziny, wiódł życie: podwćj-
ne.

Slowa „mistrza“ zostały usłysza-
ne tam, gdzie należy, bo początkowo

owa „rozproszona grupa policyjna”

poprowadziło śledztwo właśnie w

kierunku wynalezienia „babskiej hi-
storji'. Więc, jak pisze dalej kore-

spondent „Gazety Polskiej”
odwoływano się do zeznań jakichś podej-
rzanych prostytutek w Paryżu i w Dijon,
które oczywiście, na rozkaz policji, pozna-
wały w fotografjach p. Prince'a* „dobrze im
znanego rozpustnika”, Starano się na gwałt
zrobić z zabitego coś w rodzaju prokuratc-
ra Hallers'a, przebywającego pół ży'ia
wśród dziwek i, do wszystkiego, bandytów.
Ta metoda ukrycia'trupa pod płotem, przy-
jęta została naogół przez opinię, nietylka z
niedowierzeniem, ale wręcz ze wstrętem

Pod naciskiem opinji publicznej

odsunięto policjantów z pod znaku

'Chautemps — Pressard i wówczas
wnet ustalono, że zabójstwo radcy

Primce'a było dziełem „mafii”, bo,

jak czytamy w „Gazecie Folskiej':
Nie ulega więc już wątpliwości, że

„mafji” zależało nietylko na odebraniu do-
kumentów, ale również na zamordowaniu
sędziego i wreszcie na sterofyzowaniu in
nych.

A więc po wymienieniu „mistrza

masonerji', po stwierdzeniu istnienia

mafji, „Gazeta Polske* na zakoń:
czenie jeszcze raz stawia kropki nad

i, gdy odpowiada na pytanie, czy
kompromitacja Pressard'a

kompromitacja ewentualna odosobnio-
nego człowieka może wystarczyć na wytl:-
maczenie niebywałej zbrodni, zbrodni zor-
ganizowanej, wymagającej wyjątkowych
możliwości i środków? Nie! odpowiada|
opinja. Za Pressard'em musi się przec:eż|
kryć coś więcej. Człowiek ten musiał być ,
zasłoną dla całej ciemnej organizacji poli |
cyjno-politycznej, wpływającej zakulisowo,
podstępnie na rządy i życie Francji, Zamor”
dowanie Alberta Prince ma wszelkie zaa*
miona bezwzględnego przecięcia nitki, wio
dącej do ohydnego kłębka.
"Że tym „ohydnym 'łębkiem'" jest

właśnie „mafja masoństa”, to chyba

już dla nikogo dziś nie ulega kwestii.

Ale nietylko we Francji istnieje

i działa owa „mafja” posiadająca do
swej dyspozycji „rozpanoszwną grū-

pę policyjną służby  bazpieczeń-
stwa”.

Jeżeli rozejrzymy się nieco do-
kładniej, to się wnet przekonamy, że

wszędzie tam, gdzie działają „nie-

Wbrew ideologii.
Opinja publiczna jest poważnie

zaintrygowana taktem, iż po „uchwa
iemiu' tez konstytucyjnych p. Cara
przez Sejm i wielkiej „„radości'', któ-
rej ujście dała sanacja, organizując
„samiorzutne” maniiestacje podwiad-
nycn sobie organizacyj i ludz.. nastą-
pia cisza dookoia sprawy „konsty-
tucji' i denat z uchwaleniem car*
skiego arcydzieła jakoś się ше
śpieszy,

Jak.twierdzą niektóre dzienniki
warszawskie, przerwa w uchwaleniu
projektu konstytucyjnego BB. nastą-
pić miała z powodu sprzeciwu „czyn
nika decydującego”.

Podobno min. Piłsudski ma być
niezadowolony zarówno z treści jak
1 sposobu uchwalenia projektu.

Lastanawiając się nad temi po-
głoskami „KurjerWarszawski* przy-
caodazi do przekonania, że istotnie
pomiędzy tem, co zaproponował Sej-
mowi p. Car, a tem, co dotychczas
mówił o konstytucji przywódca obo-/
zu majowego, zachodzi zasadnicza|
sprzeczność.

Tak np. w wywiadzie z dn. 27
sierpnia 1930 r. min. Piłsudski po-
wiedział:

„Ja osobiście mieraz wątpię w jakie-

kolwiek wartości t. zw. demokratycznych

pojęć, a jeszcze mniej o warlości t. zw.

parlamentaryzmu, gdyż ón prowadzi do mu*

su życia w świecie oszukańczym

Tymczasem p. Car, autor projektu,
zadając sobie pytanie, „jaki jest nasz
(sanacji — przyp. red.) stosunek do
demokracji?" — odpowiada całkiem
zdecydowanie:

„Otóż jest on najbardziej pozytywny —
i pozwolę sobie twierdzić— że nie zeszliś-

my ze stanowiska demokratycznego”.

W. wywiadach z dn. 27 listopada
i 14 grudnia 1930 r. min. Piłsudski
wypowiada dalej wyraźnie swój po-
śląd na konstytucję:

„Będę żądał tylko pewnych rzeczy,

które mnie się wydają jako korieczne w

konstytucji”.

Za komieczne uznawał p. Pił-
sudski usunięcie z tekstu konstytucji
wszelkiej frazeologii:

„lstniejąca obecnie konstytucja niewia-

domo poco i maco ubrała się w pieluszki
dziecinne, czyniąc wstępy, złożene z sa-
mych pryncypjów i z samych jakoby zasad,
podczas gdy właściwie konstytucja ma za-

wierać tylko coś w rodzaju układu, coś w
rodzaju kontraktu, pomiędzy trzema głów-

nemi sprężynami, poruszającemi centralę
państwową; coś w rodzaju możliwie ścisłe-

go podziału funkcji państwowych pomiędzy

temi trzema sprężynami, Gdyż głośną wadą

dotychczasowej konstytucji jest zupełny

brak ścisłości właśnie w dziedzinie podziału
funkcji pomiędzy prezydentem, rządem, sej-

mem i senatem — tak, że cała konstytucja

ułożona jest jakgdyby tylko na to, ażeby

 

DZIENNIK WILEŃSKI

4 prasy.
min, Piłsudskiego na ministerjalną

denta.
Bardzo surowo motywuje ten;

1930 r.

Nie wydaje mi się bowiem możliwem stwa-

rzanie jakiejś specjalnej prawdy, zwiążanej

z kontrasygnatami, w wypadku gdy chodzi
jedynie o osobiste rozstrzyśnięcie w naj-

wyższych sprawach państwowych”,

Wprawdzie w projekcie p. Cara
są pewne ustępstwa na rzecz dezy-
deratów wyrażonych w powyższym
wywiadzie, ale tylko ustępstw, bo
zasadniczo sprawa nie zostąła roz-
strzygnięta.

Wreszcie min, Piłsudski nie po-
zostawił żadnych wątpliwości, jak
się zapatruje na sprawę wyboru Pre-
zydenta Rzeczypospolilej.

„Na zakończenie dodam, że wiążę

kwestji z wyborem Prezydenta inną drogą,

od tej strony niezależnym i wybianym za-
tem inną drogą przez cały kraj'.

ręce 80 elektorów.
A więc doszliśmy do tego, że na-

wet „ideologję” p. Car tak „wyinter-

nie mógł.
Nauczycielstwo.

Rola nauczyciela jest w społe-
czeństwie bardzo wielka, przede-
wszystkiem rola kulturalna. „Jutro
pracy“ wskazuje również na rolę
gospodarczą nauczycielstwa i cytuje,
jako przykład uchwały jednego z tak
licznych dziś kursów dla nauczycieli.

„W uchwałach tych czytamy m. in.

„Nauczycielstwo Okręgu Łubelskiego uwa-

ża: że 1) istnieje konieczność nawiązania i

utrzymania jak najściślejszego kontaktu na-

uczycielstwa, jako grupy społecznej, z ota»

czającem je środowiskiem, 2) kontakt ten

musi opierać się na czynnym udziale nau*
czycielstwa w życiu swojego

na potrzeby społeczeństwa —- nauczyciel

musi budzić wśród młodzieży szkolneji

cunek dla działalności gospodarczej — za-

prawiać tę młodzież do pracy w zakresie

celem uzyskania zbiorowego wysiłku a

przez to zwiększenia wydajrtości pracy, 4)

praca powyższa będzie możliwa tylko wów-

czas, gdy nauczycielstwo otrzyma należyte

przygotowanie do działalności społecznej,

produktywnej i twórczej”.

Z zupełnie innego punktu oświetla
rolę nauczyciela w obecnych warun- się wszyscy pomiędzy sobą kłócili”.

Czy carska „konstytucja odpo-
wiada tym wymaganiom, widać cho-
,ciażby z frazesów, pozbawionych
istotnej treści.

„Każde pokolenie obowiązane jest wy-

siłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Pań-

stwa. Za spełnienie tego obowiązku odpo-

wiada przed potomnością swoim honorem i

swoim imieniem”. (art. 1).

Słusznie pisze „Kurjer Warszaw-
ski“, że podobny frazes

nadawałby się może do mówfi patrjo-

tyczno-okolicznościowej, wygłoszonej przy

okazji święta narodowego, ale w kompleksie

norm prawnych, jakim jest konstytucja —

nie jest na miejscu.

To samo możnaby powiedzieć o
2-im ustępie art. 49.

„Przez wymiar sprawiedliwości sądy

strzegą ładu życia zbiorowego i kształtują

moralność społeczeństwa”.

I znowuż musimy zgodzić się z
wywodami artykułu, ze

Ten zwrot znowu brzmiałby doskonale
w ustach nauczyciela szkoły dokształcającej

dla dorosłych.

Podobnych

które się marszałkowi

bardzo nie podobają, znajdujemy w nowej|

konstytucji dość dużo.

Natomiast brak tam owej ścisłości;

określeń przy podziale funkcji pomiędzy|

naczelnemi organami państwowemi na któ-

rej naszemu obecnemu  ministrawi spraw

wojskowych, kierującemu jednocześnie na-

szą polityką zagraniczną, i rozstrzygające-

mu o losach konstytucji, tak bardzo zależy.

Bardzo zdecydowany jest pogląd

„pieluszek* dziecięcych”,

Wobec nominacji mjr. Kościał-
kowskiego na komisarza rządu
wskrzeszono działalność „Partji pra-
cy', do której zgłosili się jako
członkowie rozmaici urzędnicy miej-
scy.

* kómieófz Kościałkowski ma po-
bieraė po 4,400 zł. miesięcznie, po*
za tem będzie miał mieszkanie słu-
żbowe i luksusową limuzynę. Wice-
komisarze otrzymują po 2,600 zł.
Z komiszrjatu rządu ma przejść do
megistratu p. Jędrzejewicz, który
ma objąć specjalnie sprawy perso-
nalne pracowników miejskich. Z
końcem ub. r. z polet=nia M. S. W.
urządzono ankietę wśród vrzędni
ków, gdzie także zbierano informa-

się zeznaniami fałszerzy lub człon-
ków band przemytniczych dla-skom- wykryci sprawcy”, gdzie nazwisko

zabitej przez zbirów ofiary, cho-
ciażby to był tylko skromny stu-!

dent, łączy się świadomie z osobami

prostytutek, gdzie wreszcie operuje

 

promitowania i trzymania miesiąca-

mi w więzieniach przeciwników po-

litycznych, — tam wsżędzie isthieją

Piłsudskiemu tak|sobie dany materjał

kach tygodnik „Myśl i czyn”.
Mówiło się, że nauczyciel ma być ar-

tystą i tworzycielem jutra, budowniczym

przyszłej Polski Jakżę inne, jakże tragicz-

! nie inne stało się «wszystko w zrealizowaniu,

|gdy do realizacji wzięli się ludzie, którym
j szło o pośpiech i narzucenie swej woli, a

|nie kochali tego, co jest w Polsce naj-

ważniejsze. Zaczęło się od polskiego ducha,

a stało się obce, wedle obcej formy narzu-
cone, tak dalekie od tego, czem kyć miało.

Dziś patrzymy na nauczycieli, którzy się bo-

ją odezwać słowem w sprawach publicz-

nych, żeby kto ich słów nie podsłuchał, nie

doniósł; nie przekręcił, nie pozbawił chle-

ba. Boją się mieć swe przekonania. Gdzież

tu miejsce na wiarę i siłę jej obrony? Mi-

łość zawodu? Można go kochać, jeśli się ma

wiarę, jeśli się ma możność tworzenia, nie

wtedy, gdy się jest tylko rzemieślnikiem,

ograniczonym do ostateczności nakazami.

Rzemieślnikiem musi dziś być nauczyciel,

który każdy dzień, każdą godzinę ma po-
kratkowaną i zgóry zapisaną, bez względu

na możność wykonania tego. Ze ścisłą do-

kładnością ma wypełnić na parę miesięcy

| zgóry papierek, na którym musi być wypi-
sane, co w której godzinie będzie robił, jak

na kawałki rozłożył,

jak go pomieścił. — Dlaczego nie wykonał.
[Ile wyników dobrych, a dostatecznych nie-

tylko na świadectwo ale po każdym zada-

niu. — Ile referatów, ile pogadanek. — Te-

mu ile i temu pisaniu nie ma konca, jakby
chodziło nie o rzecz, lecz o napisanie jej-—

A takie ładne były hasła, że nauczanie jest

sztuką, artyzmem;* klasyfikacją rzeczy
wątpliwej wartości, że i ucznia i przedmiot

należy traktować indywidualnie.

 

«Czystka» w warszawskim magistracie.
cje, dotyczące wysługi lat i emery-|
tury. ;
W przyszłym tygodniu odbędą

się wybory do zatządów Związków
zawodowych pracowników miejskich
„Sanacja”* gorliwie zebiega o opa-
nowanie tych związków. Obecnie
odbywaja sięwybory delegatów po
poszczególnych wydziałach, ale te
korzystnie dla „sanacji* nie wypad-
ną. Wielu  pracownków okazuje
niesłychaną gorliwość „sanacyjną”,
są to przedewszystkiem tacy, któ-
rzy przeszli już przez rozmaite u-
grupowania polityczne, a teraz wy-
suwają sztandar ochrony  „Partji
pracy”.

tajnym celom, dalekim od pojęcia
dobra narodu i państwa.

Dobrze się stało, że właśnie or-

gan rządzącego dziś'w Polsce stron-

nictwa- tak dokładnie zobrazował „mafje”, jednoczące ludzi, służących działalność „małjć”,

kontrasygnatę postanowień Prezy-|

|

środowiska, |
m. in.'w życiu gospodarczem, 3) ze względu

młodzieży pozaszkolnej zrozumieniei sza*|

gospodarczym na zasadach współdziałania;

Stan zdrowia J. E. ks, Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego.

Dzień wczorajszy w stanie zdro-,
wia przebywającego w klinice św.
„Józeła- JE. ks. Arcybiskupa-Metro-/

postulat wywiad z dnia 14 rekia Romualda  Jalbrzykowskiego godnia wstawać i próbować  cho-
Puls iprawie bez zmian.

„Dodam, że wstydem by było dla takiej temperatura chorego, podobnie jak|
konstytucji, aby ośmieliła się w wypadkach|wczoraj, normalne. Arcypasterz o-|św. Józefa JE. ks. Biskup-Sufragan
postanowienia Prezydenta w stosunku do;
poszczególnych ministrów jak i do sejmu i

senatu żądać jakiejkolwiek kontrasygnaty: |

|

trzymuje już normalne potrawy.
Zdaniem lekarzy, - choroba

| „ld. Sztime” w artykule redak-

polskiego porozumienia
| Zadne państwo nie może pozosta-
|wać izolowane w polityce. między-
| narodowej i zwłaszcza małe panstwa
muszą szukać sobie sprzymierzeń-
'сб «Иа zabezpieczenia się od wszel
|kich niespodzianek.  Wiaśnie ta
kwestja stała się obecnie najbardziej

| aktualną. Z Niemcami stosunki Lit-
zawsze całość poruszonych przezemnie wy stają się coraz gorsze. Dyploma- światło dzienne. Nie napróżno urzę-

cja niemiecka dochodzi do tego, że.
niż przez sejm i senat tak, by uczynići się poprostu wtrąca do litewskich'ligańskie wystąpienia
prawnie i zwyczajowo Prezydenta możliwie spraw wewnętrznych. Niemcystra-| przeciw polskim przedsiębiorstwom

szą Litwę, natrząsają się z jejegzy- |
i że jako;

Projekt p. Cara oddaje sprawę w małe państwo nie może ona być|nem jest, że masza „blta”
wielkiemi|wadomość z Warszawy o możli-

'stencji i przypominają jej,

jtraktowana narówni z
„Niemcami,

' nie można

niema dziś podstawy do powaśnie-
nia z Niemcami.

! Polska?
| Tak, Polska mogłaby być sprzy-
mierzeńcem Litwy, ale nie puścili-
śmy jeszcze w niepamięć tych prze-
ciwieństw, które nas od niej oddzie-
lają. Zagadnienie wileńskie wciąż
jeszcze leży jak kamień na drodze

„P. Kubicki odprawił
li- na intencję Arcypasterza.

Litewska prasa żydowska
o litewsko-poiskiem porozumieniu.

cyjnym rozważa kwestję litewsko-!

|

Orjentacja na Sowiety jest dla Lit |stwami,
pretował', że sam ideolog jej poznać wy pożyteczna, ale wielkich nadziei inych uwag.

„na Moskwę pokładać. Ma| Ani „Elta' zaprzecza, ani potwier-
|ona własne troski i zagadnienia i|dza.. W pewnych kołach dyploma-

kwiduje się normalnie i pomyślnie.
To też doktorzy zamierzają pozwo-
lić choremu w końcu przyszłego ty-

dzić.
Wczoraj zrana w kaplicy kliniki

nabożeństwo

możliwego porozumienia. Ale mimo
to w: czasie ostatnim ożywiły się
rozmowy o porozumienie między
obu sąsiadami. Wprawdzie historya z
polskimi nauczycielami w Litwie i
kontrakcją wiadz polskich w Wi-
leńszczyźnie drogi do przyjaznego:
porozumienia nie oczyścity. Ale ko-
niec końców są ło biahe incydenty,
które nie magą zatuszować istoty
zagadnienia, o ile ma-ono wyjść na|

dówka tak ostro reagowała na chu-
ulixzników

i instytucjom w Kownie. Bardziej
jednak ciekawem i symptomatycz-

podała

wemi porozumieniu między cbu pań-
nie czyniąc przytem żad-

tycznych obu państw staje się za-
pewne bardziej dojrzałą myśl, że ta-
kie porozumienie byłoby dziś możli-

Wyłlazd J.E.ks. biskupa
Kubickiego.

Wczoraj pociągiem rannym wy-
jechał z Wilna, po paromiesięcznym
pobycie,. JE. ks. Biskup-Sufragan
Paweł Kubicki.

JE. ks. Biskup Kubicki udał się
do Sandomierza.

Na dworcu żegnało odjeżdżające-
e Biskupa duchowieństwo  wilef-
skie.

JE. ks. Biskup Kubicki w czasie
pobytu w Wilnie pracował w archi-
wach miejscowych, zbierając ma-
terjały o księżach, którzy walczyli w
obronie wiary św. i o wolność Oj-
czyzny, do drugiej części dzieła pt.
„Kapłani-bojownicy w obronie Ko-
ścioła i Ojczyzny w latach 1860 —
1914".

Pošwiecenie
nowej piekarni wojskowej.
Wczoraj zrana w lokalu przy ul.

Legjonowej 2 nastąpiło uroczyste ©-
twarcie nowej piekarni wojskowej.
W. uroczystości tej wzięli udział
przedstawiciele wojskowości z do-
wódcą D. O. K. Ill gen. Litwinowi-
czem na czele, delegaci władz cy-
wiinych i przedstawiciele organiza-.
cyj społecznych.

Aktu poświęcenia dokonał ks.
major Śledziewski, starszy kapelan
garnizonu wileńskiego, który też wy-
śtosił okolicznościowe przemówie-
nie, podnosząc zasiugi gen. Litwino-
wicza nad organizacją tej placówki.

Szef  Intendentury, pułk. ind.
dypl. Kościelny, w dłuższem  prze-
mówieniu naszkicował wartość
techniczną piekarni. Mówca stwier-
dził, że nowa piekarnia ma wielkie
znaczenie, gdyż nowoczesne jej u-
rządzenia potralią zaspokoić po- we i konieczne. Przecież prof. Wol-

demaras miał urzędowe spotkanie
z polskimi dyplomatami. Foczątek
został więc już uczyniony. Dlaczego
w dziś niemożliwa jest taka pró-
a?

 

Czy Karaimi zamierzają
emigrować do Palestyny?

Niedawno obiegła prasę wiado
mość, że do Warszawy przybyła z
Łucka grupa miodych Karaimów,
którzy zabiegali 'w Urzędzie Pale-
:styūskim o wydanie im certylikatów
ina wyjazd do Palestyny. Wiadomość
ta została później zdementowaną.

(W; związku z tem wypłynęła jed-
mak ciekawa kwestja 0 ustosunko-
waniu się Karaimów do problemu
palestyńskiego.

Żydowski „Nasz Przegląd zwró-
cił się w tej żywotnej dla żydów
sprawie do Hachama Karaimskiego
J. E. Hadži Soraja Szapszała w Wil-
nie z prośbą o zajęcie stanowiska.

Najwyższy kierownik religijny
wyznania Karaimskiego całego świa-
ta oświadczył co następuje:
— Palestyna jako cel aspiracji

narodowo - państwowych, dla mas
Karaimów nie istnieje, a zatem sjo-
nizm wogóle jest nam obcy i obojęt-
ny, wierzymy bowiem, że dopiero po
zjawieniu się Mesjasza Falestyna
stanie się państwem dla wyznawców

wiary mojżeszowej.
Do owego czasu nie powinny być

podejmowane żadne wysiłki ludzkie
w tymi kierunku. W tej mierze zga-
dzamy się zatem z analogicznem sta-
nowiskiem' ortodoksów żydowskich.
Palestyna ponadto nie ma dla mas
również znaczenia ekonomiczno-kut-
turalnego, gdyż zarówno ekonomi-
cznie jakoteż kulturalnie umiemy się

yć w krajach naszego osiedlenia.
Dla ilustracji przytoczę chociażby
następujący fakt z mojej działalno-
ści w Polsce, W; Jerozolimie gmina

Komisarz rządowy
w Płocku?

Z Płocka donoszą, że kolporto-
wana jest tam przez koła sanacyjne
wiadomość, jakoby.w najbliższych
dniach miała być rozwiązana rada
miejska. Wrymieniane jest przytem
nazwisko komisarza rządu, którym
ma być inż, R. Chmielewski, dotych-
czasowy zastępca komisarza rządu
we Włocławku.

„Zwijanie czwartych
klas.

Ministerstwo Oświaty rozpoczę-
ło prace przygotowawcze do utwo-
rzenia klasy drugiej gimnazjów no-
wego typu. Z przyszłym rokiem
szkolnym 1934-35 zwinięte będą w
gimnazjach _ państwowych klasy
czwarte. Do klas drugich przyjmo-
wana ma być młodzież, licząca co-
najmniej lat 13.

Li siekiai iABinkis

Wybory bratniackie
na wyžszych uczelniach

Warszawy.
10 marca r. b. odbędzie się walne

zebranie Bratniej Pomocy $.G,G.W,,
zaś 20. marca wybory władz. Przyj-
mowanie składek . członkowskich
zamknięto 1 marca. 2 marca zgłoszo-
ne zostały listy kandydatów. Na
liście narodowej kandydują na pierw
szych miejscach: prezes Bratniej Po-
mocy, p. Olgierd- Staniszkis,.i wice-
prezes Kola Rolników,p. E. Kracz-

ASKSKAAAIA DS LA I WAW DE Li K i iik

karaimska liczy razem 12 osób, w|
tem 2 mężczyzn i 10 kobiet. Gdy
przed 4-ma laty objąłem w Polsce
stanowisko Hachama, otrzymałem

od Gminy naszej w Jerozolimie pi-
smo z prośbą o wpłynięcie na mło-
dzieńców karaimskich z Polski, by
wyjechali do Jerozolimy. Otóż sta-
rania moje w ciągu całego czasu do-
tąd nie odniosły pomyśnego skutku.
Jeden młody Karaim z Łucka wpra-
wdzie już był się zgodził na wyjazd
do Jerozolimy, gdzie zresztą miał
widoki dobrze się urządzić, jako ad-
ministrator domów tamtejszej naszej

Gminy, w końcu jednak i ten rów-

nież zrezygnował i pozostał w domu.
— Czy nie żywią jednak, Eksce-

lencjo, Karaimowie sentymentu re-
ligijnego dla Palestyny, kraju biblji?
— To tak. Ale nie dla Valestyny

jako całości, lecz dla Jerozolimy, w
której znajduję najświętszy nasz za-
bytek religijny a mianowicie świąty-
nia wybudowana przed 1200 laty w
jaskini przez założyciela karaimiz-
mu Anana. Każdy pobożny Karaim
dąży do tego, aby choć raz w Życiu
odwiedzić świątynię Anana w Jero-
zolimie w jedno z trzech uroczystych
świąt Pesach, Szebuot lub Sukot.
Imię takiego pielgrzyma zostaje wpi-
sane do specjalnej, przechowywanej
w Świątyni, księgi i Karaim ten uzy-

skuje wtedy na całe życie zaszczyt-
ny przydomek „hadżi” po karaimsku
i „Jeruszalmi“ po hebrajsku, jako u-
znanie za odbytą pielgrzymkę.

P. Hacham Szapszał jest także
„hadzi” i tytuł ten zdobył w 1921 r.

Manifestacje
studenckie w warszawie:
W. poniedziałek na. Uniwefsyte-

cie odbyły się demonstracje przeciw-

ko skasowaniu przez denat paragra-
iu zakazującego wstępu do Bratniej

Pomocy żydom i komuaistom, Mani-
iestacje takie, polegające ra prze-
mówieniach i okrzyka:h po audy-
torjach przed wykładami odbyły się
na paru kursach. Między innemi
większe rozmiary przybrała manife-
stącja .na pierwszym roku prawa.
Spowodowało to przybycie rezerwy
policyjnej i motopompy.
W ciągu wczorajszego dnia w

dalszym ciągu kolportowano ulotki
na tematy żydów oraz Legjonu Mło-
dych,

zakazane zebraniaj
akademickie.

Z powodu zajść, wywołanych w
czwartek na uniwersytecie poznań-
skim przez czynniki „sanacyjne“ na
zebraniu informacyjnem Młodzieży
Wszechpolskiej, rektor Uniwersyte-
tu zakazał urządzania jakichkolwiek
akademickich zebrań przedwybor-
czych, Również walne zebranie Brat
niej Pomocy, : zapowiedziane na
dzień 5 marca, nie odbędzie się.
Wybory do Bratniej Pomocy odbę-
dą się w dniu 12 marca.

POW acne
W połowie marca odbędzie się

walne zebranie Bratniej Pomocy U-
niwersytetu. Składki - wpłacać  je-
szcze można do dnia 9 marca. Skład
ki przyjmujesekretarjat w godzinach

trzeby garnizonu wileńskiego.
Na podkreślenie zasługuje fakt,

że wspomnianą piekarnię wybudo-
wano z materjałów krajowych, a
wszelkie urządzenia są również za-
kupiono w: kraju.

| Przemawiał jeszcze prezes Zw.
Piekarzy, który w imieniu reprezen-
|towanej organizacji życzył nowej
placówce pomyślnej i pożytecznej
I.

końcu uczestnicy zwiedzili
piekarnię, składy  Intendentury,

| znajdujące się w tymże samym loka-
lu, oraz elewatory zbożowe.

Należy zaznaczyć, że Intenden-
tura, zamiast przyjęcia okoliczno-
ściowego, ofiarowała na bezrobot-
nych 500 bochenków chleba.

Sejm aKiOLOW
poisKiCh.

Związek Artystów Scen Pol-
skich zwołuje tradycyjaym zwycza-
jem przed świętami Wielkanocnemi
zjaza ogólnopolski artystów. Zjazd
odbędzie się w Warszawie dnia 29 i
SU marca. Frzedmiotem narad arty-
stów będzie coraz bardziej pogię-
biające się bezrobocie w tym zawo-
dzie. Uwecnie pozostaje bez pracy

okoio 170U aktorów.

Łiowu na Druk.
Kończy się sezon zimowy w

przemyśle węglowym, co spowoduje
znaczne redukcje górników i zam-
knięcie kopalni w zagiębiu Dąbrow-
skiem. Sosnowieckie towarzystwo
kopalni węgla zapowiada zamknię-
cie na przeciąg miesiąca kopalni
„Milowice Niwka' i „Modrzejów”.

Ruch wydawniczy.
ORLĘTA",

„ 4—5 „Orląt“, pięknego,
miesięcznika  pol-

 

m

Ukazał się ar
estetycznie wydanego
skiej mfodzieży. szkolnej.

„Orlęta” wychodzą w Poznaniu i a
uznaniem trzeba zaznaczyć, że pisma mło-
dzieży o tym poziomie w całej Polsce
niema.

Uderza przedewszystkiem głębsze za-
interesowanie się miodzieży, skupionej przy,
„Uriętach“ wszelkiemi przejawami žycia
polskiego, zwłaszcza duchowego. Nie
dziwnego, bo już hasło: „Wrzyszłość to pu-
tęga boiski — to my! Wiara w Nią — to
wiara'w was', umieszczone na czele pisma,
świadczy o silnem poczuciu odpowiedzia!'+
ności za losy Polski, którem nacechowana
być musi młodzież z pod znaku „Ūrląt“.

W. czerwcu ubiegiego roku z okazji
pięciolecia istnienia „Uriąt” wysz dł
nuiner jubileuszowy, który zawierał bardzo
przychylne i gorące opinje, tyczące pisma
takich osób, jak: arcyb. Józef Teodorowiwt,
K. H. Rostworowski, ks. prałat Prądzyński,

ks. infułat Kłos, Marja hr. Zamoyska, prot
Leon Wyczółkowski, hr. Roman Bniński itd,

Już w 1929 r. „za kulturalną i ideowv*
wychowawczą działalność wśród  młodzie-
ży” otrzymały „Orlęta” — jako jedyne o<
gólno polskie pismo młodzieży szkolnej —
odznaczenie w formie listu dziękczynnegą
rady głównej Powszechnej Wystawy Krais=
wej, która ponadto przedstawiła je da
osobnego odznaczenia rządowi  Rzeczypo*
spolitej Polskiej.

Najnowszy numer  „Orląt” jak
zwykle — piękny szatą zewnętrzną, boga-
ty i poważny w treść, tworzy piękną ca
łość, świadczącą chlubnie o zainteresowa-
niach i poziomie duchowym młodzieży. Oby
jej jak najwięcej skupiło się koło „Orląt':

4Treść numeru jest następująca:
W sprawie ochrony naszej kultury i

cywilizacji narodowej. — Niewiasta w spo*
łeczeństwie. — Mickiewicz przychylny ży<
dom? — Czyjeś oczy (wiersz), — Znamier«
ne głosy o kryzysie (ks. arcyb. Józef Te*
odorowicz, Roman wski, Aleksanjet
Świętochowski, Zygmunt Wasilewski, Sta*
nisław Grabski, Roman Rybarski), — Mo
stra della Rivoluzione Fascista. — Bisly
świat (nowela). — Krytykować czy wie bić
(dokończenie) — Obserwacje Historja
„po niemiecku” — Biała droga (wiersz). —
Życie kulturalne (o polski styl polskioge
życia, „Twór” w salonach Tow. Przyjział
Sztuk Pięknych w Poznaniu, konkurs aa
„ulubionego. aktora”, z Teatru Polskiego,
kronika kulturalna, książki i czasopismaj:
— Rozrywki umysłowe.

Cena pojedyńczego numeru w całej
Polsce wynosi 30 gr., prenumerata roczna
2,80, półroczna 1,50. Adres redakcji i ad'ni<  kiewicz. Drugą listę zgłosiła zbloko-

wana młodzież sanacyjna. urzędowania w nowym lokalu Brat-
niej Pomocy, przy ul. Nowy Świat 61.

nistracji: ul. Starośińska ar. 7, komte P,
K. O. 212-884. z  



 

zwalczania chorėb zakažnych na te-' inspekcja sanitarna w mieście do- czytelników kwesiją szwedzkich

DZIENNIK WILEŃSKĘ ., 3

Stan sanitarny Wilna pomyślny. Sprawa szwedzkich insygniów koronnych.
a Prowadzona akcja w _ kierunku Przeprowadzona w tych dniach Pisma wileńskie zainteresowały Urząd konserwatorski prowadzi

Zwolnienie aresztowanych Litwinów. 'zu':*
renie miasta przyniosła pozytywny|

W) ciągu ostatnich dwóch|
miesięcy ilość chorób zakażnych w|

szła do przekonania, iż miastu nie
grozi żadne niebezpieczeństwo epi-
demiczne i sporadyczne, wypadki

WiLNO (Pat.) Dowiadujemy się, że władze wojewódzkieza- Wilnie zmalała o 60 proc. obecnie chorób zakaźnych są zjawiskiem
rządziły zwolnienie 8 z pośród aresztowanych Litwinów naWl- choruje zaledwie kilka osób na ty- normalnem, powtarzającem się co
leńszczyźnie. fus brzuszny: i plamisty. |

 

rok w okresach wioseunych.
 

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |uiścić można bez odsetek za zwłokę,'
Najpierw chmurno 1 miejscami jedynie w wypadku nadesłanią u-

mglisto z możliwością drobnych o- pomnienia płatnik ponosi koszta te-
padėw, poc:em stopniowe polepsze-| śoż upomnienia.
nie się stanu pogody. Cieplej, umiar- HANDEL I PRZEMYSŁ.
kowane wiatry południowe i połu- — Targi w Poznaniu. Zarząd
dniowo wschodnie. W górach mo-| Stow. Kupców i Przemysłowców

Deklaracja Związku Cechów.
Dnia 5 bm. odbyło się Zebranie tylko Cechy i niezależne Związki

Delegatów Związku Cechów. Repre- Cechów, którym należałoby udzielić
zentowanych było 14 Cechów.Obec-| szerszych uprawnień, chociażby ta-
inych 25 delegatów oraz kilkunastuj kich, jakie są projektowane dla
rzemieślników z miasta i powiatów|Związków Gospodarczych.

{

żliwy wiatr halnv.
DYŻURY APTEK.

Dziś w mocy dyżurują następujące |
apteki: |

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jai-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhau- |
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śn-
iszek.

ž WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo żałobne za du-

szę śp. Bp. Bandurskiego, Wczoraj
w kościele garnizonowym św. Igna-
cego odprawione zostało nabożeń-
stwo żałobne za spokój duszy śp.
JE. ks. Biskupa Władysława  Ban-
durskiego z okazji przypadającej w
tym dniu drugiej rocznicy śmierci.

Nabożeństwo odbyło się w obec-
ności władz, wojskowości i przed-
stawicieli organizacyj społecznych.

-- Powiot J. E. ks. Biskupa
Michalkiewicza. Wczoraj w.eczo-
rem powrócił do Wilaa J. E. ks
Biskup—Sufragan Kazimierz Michal-
kiewicz, który przez kilka tygodni
bawił na kurecji w Zakopanem.

J. E. ks. Biskupa Michalkiewicza
powitało duchowieństwo miejscowe.
— Z Tow. św. Winceniego

4 Paulo. Dnia 8 marca w dzień
Patrona Czcigodnego ks. Superiora
Jana Rzymełki odprawioną zostanie
Msza św. w kościele OO. Misjona-
rzy o godzinie 8 i pół, na którą za-
prasza wszystkich członków Czyn-
nych, wspierających i sympatyków.
Rada Centralna Tow. Pań Mio-
sierdzia św. Wincentego a Paulo.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Roboty pubiiczne w mie-

ście. Przygotowany został plan ro
bót inwestycyjnych na terenie m.
Wilna. Roboty inwestycyjne prowa-
dzone będą wspólnie przez zarząd
miasta z kredytu Funduszu Pracy.
Na cel ten jest wyasygnowanych
100 tys. złotych.

Prace na większą skalę rozpocz-
ną się z dniem 1 kwietnia r. b

SPRAWY WOJSKOWE.
— Posiedzenie dodatkowej ko-

misji poborowej. 14 bm. odbędzie
się jedno z ostatnich posiedzeń do"
datkowej Komisji Poborowej przed
rozpoczynającym się niezadługo po-
borem rocznika 1913-go. Komisja
urzędować będzie w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej. Stawić się na nią win-
ni wszyscy ci, którzy z jakichkol-
wiek powodów nie uregulowali we
właściwym czasie swego stosunku
do wojska.
— Nowa piekarnia wojskowa.

Wczoraj o godz. 11 zrana nastąpiło
urochomienie przy ul. Legjonowej
piekarni wojskowej.

Uroczystość poświęcenia odbyła
się w obecności władz wojskowych
i cywilnych.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wznowienie awansów w Wil

Dyrekcji Kolejowej. Z dniem 1
kwietnia rb. wznowione zostaną
awanse w Wiileńskiej Dyrekcji Kole-
jowej. W pierwszym rzędzie awan-
sować będą ci urzędnicy, którzy
przy przeszeregowaniu stracili część
swoich poborów oraz którzy wysłu-
żyli pewną ilość lat.

SPRAWY PODATKOWE.
— Ulgowy termin płatnęści IV

raty podatku od nieruchomości.
Z dniem 1 marca upłynął termin
płatności IV-ej raty podatku pań-
stwowego od nieruchomości i od te- |
go terminu urzędy skarbowe mają
prawo wdrażać postępowanie egze- kucyjne.

Jak się dowidaujemy, do dnia 14
marca r. b. a więc w okresie 14 dni
przysługuje prawo do ulg. Podatek|

 

Chrześcijan w Wilnie powiadamia
wszystkich zainteresowanych kup-
ców i przemysłowców, że Biuro Sto-
warzyszenia udziela dokładnych in-
formacyj w sprawie wzięcia udziału
w Międzynarodowych Targach w
Poznaniu, które odbędą się w czasie
od 29 kwietnia do 6 maja r. b.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— $prawa umowy zbiorowej

w przemyśle skórzanym. W. zoraj
zrara w lokau laspektoretu Pracy
prży ul. Ostrebramskiej 19 odbyle
się pierwsza konferencja przedsta
wicieli przemysłu skórzanego w
sprawie zawarcia umowy zbiorowej

Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele zakładów cbuwia gotowego,
delegaci cechu szewców chrzešci-
jan i żydów oraz Corześcijańskiego
Zwiazku Zawodowego Szewców.

Na konferencji omawiano warun-
ki podpisania umowy zbiorowej w
przemyśle skórzanym. Po dłuższy.h
naradach postanowiono konferencję
odroczyć do piątku, by dać mo
żność wiaścicielom zakładów  goto-
wego obuwia omówić wysokość sta
wek robotniczych.
— Kursy futrzano-garbarskie.

I.ba Rzemieślnicza w Wilnie otwiera
z dniem 12 b. m. w Wilole kursy
futrzarsko-garbarskie mające na ce-
lu doksztelcenie garbarzy wojewėdz-
twa wileńskiego, oraz nowogródz
kiego. Obecnie, dzięki brakowi wia-
domości fachowych, garbarze nie
są w stanie wyprawiać skór, które-
by się nadawały na futra. To po
woduje taki stan rzeczy, że nas:
surowiec idzie zagranicę i stamtąc
wraca jako już wyprawiony w for
mie skór lub futer. Jednocześni:
duża ilość skórek, których nie mo
żna wyprawić dzięki nieznajomości
tej sztuki marnuje się i ludność po-
zbawiona jest dochodu.

Zwiększenie produkcji garbar-
skiej w dużej mierze jest ściśle zwią-
zane z współpracą rzemiosła i rol-
nictwem. Rozwój hodowli owiec do |
starczyiby potrzebnej ilości surowce
lecz z opiacalnością hodowli wiąże
się cena uzyskiwana ze sprzedaży
skórek  niewygarbowanych, które
znowu jest zależna od popytu nz
nie. Popyt ten oczywiście będzic
większy o ile klijentowi można bę
dzie zapewnić dostawę dobrze wy-
garbowanych i nadających się ne
futra skór. Wykonać to będą mogli
tylko rzemieślnicy odpowiednio w
tym kierunku wyszkoleni. To też
zainteresowanie kursem „jest bardzc
duże. Zapisy na kurs przyjmuje хБг
Rzemieślnicza w Wilnie (ul. Mickie-
wicza 23 m. 5) codziennie w godz.
8—15.
— Zwolnienie terminatorów

od opłat na rzecz Funduszu
Pracy. lzba Rzemieślnicza w Wilnie
podaje do wiadomości, iż na mocy
zarządzenia Prezydjum Rady Mini-
strów terminatorzy, praktykujący w
zakładach rzemieślniczych nie pod-
legają obowiązkowi uiszczania opłat
na Fundusz Pracy, bowiem nie
znajdują się oni w stosunku pracy
najemnej, lecz w stosunku nauko
wo-wychowawczym, a zatem nie po-
bierają uposażenia siużbowego, bądź
stałego wynagrodzenia za najemną
pracę. Pracodawcy ich również nie
są obowiązani do uiszczania opłat
na rzecz Funduszu Pracy.

Po Groszy foto-
| 25 grafja

w różnych pozach w ciągu 10 minut
w AuTOMACIE FOTOGR. „KINAFOT*

Wileńska 5 I wielka 27   

w charakterze gości. Przewodniczył
p. A. Ślusarski. Sprawę rozwiązania
Związku Cechów i wprowadzenia
przymusowych Związków  Gospo-
darczych, na mocy nowej Ustawy
Przemysłowej referował p. Wiktor
Jankowski, poczem zebrani usta-
lili następującą opinię, ktorą prze-
słano czynnikom miarodajnym:

Związek Cechów w Wilnie, opie-
rając się na zaufaniu ogółu rzemio-
sła, wiekowych tradycjach i wiel-
kich dokonanych przez Cechy dzie-
łach, uważa, że faktycznej obrony
interesów, poprawy i rozbudowy
rzemiosła dla dobra społeczeństwa i
Państwa mogą dokonać wyłącznie

SPRAWY SZKOLNE.
— Wpisy dzieci do szkół

powszechnych. W związku ze zbli=
zającym się termiaem wpisów dzie-
ci do szkół powszechnych na tere-
nie Wilna, władze szkolne odbyły
kilka narad w sprawie spisów oraz
ustaliły plan przyjmowania dzieci.
Następnie rozważana była sprawa  

praca

łaby nazwą

Jeśliby Rzemiosłu nie udało się
obronić przed zagładą swoich zasłu-
żonych placówek i przymus należe-
nia do Źw. Gosp. był nieunikniony
uważamy, iż w projekcie o Zw, Go-
spodarczych nie wyraźne jest prawo
na orzanizowanie w jednej miejsco-
wości 2-ch Związków  Gospodar-
czych, różniących się wyznaniowo.
Ožė! rzemiosła, wyrażając w swoim
czasie opinję o przymusowych Ce-
chach, zastrzegł wyraźnie, że współ-

rzemieśników chrześcijan z
rzemieślnikami żydami w jednej or-
ganizacji, pod jaką ona nie figurowa-

jest i będzie niemoz-
liwą.

— Kumunikat Związku Pań
Domu. W dniu 8 b. m. o godz. 17,30
w lokalu T-wa Kredytowego (Ja
gieliońska 14) odbędzie się zebranie
Z.P. D. z odczytem Dr. K. Moni
kowskiego p. t. „Zwalczanie zafał-
szowań w handlu artykułami żywno-
ściowemi”.
—Zarząd Koła Sióstr Pogotowia

nowych lokali szkolnych, gdyż we-|Sanitarnego P. Cz. Krzyża tą drogą

leży przypuzzczać, iż z nowymro- skiemu za wygłoszenie cyklu odczy-

dług prowizorycznych obliczeń na: dziękuje p. dyrektorowi Wyszyń-|

kiem szkolnym zwiększy się ilość
dzieci od 1000 do 1500 osób.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dr. Stanisław Vincenz na dzi-

siejszej Środzie Literackiej. Przybył
do Wilna z Huculszczyzny filozof i
pisarz dr, St Vincenz, autor cennej

| książki „Na Wysokiej Połoninie”,
|która miebawem ukaże się równo-
jcześnie w oryginale polskim i w
przekładach niemieckim i angiel-
jskim. Jest to epiczny obraz archa-
|icznej kultury pasterskiej, księga le-
|gend i obyczajów i, jak głosi wstęp,

tów o systemie planetarnym dla
członków Koła.

ODCZYTY.
— Rada Wileńskich Zrzeszeń

Artystycznych (Ostrobramska 9
m. 4). Cykl odczytów Dawne Wilno.
W najbliższy piątek mówić będzie
Teodor Bujnicki na temat „Wiado-
mości Brukowych", wychodzących
wśWilnie w latach 1816 i 1822. Nie-
zwykle ciekawe szczegóły zain=
teresują zapewne wszystkich milo-
śników starego Wilna, zwłaszcza že
„Wiademości Brukowe" są cennym

. |stępującym składzie:

przyczynkiem do historji ruchu nie-
podległościowego w dziedzinie two-
rzenia wartości kulturalnych. Począ-
tek o godz. 18. Wstęp 50 gr. i ul-
gowe 30 gr.
— Odczyt o. Van Vost'a, Dnia 7

b. m. o godz. 7 wiecz, w gmachu
głównym U. S. B. (sala V-ta) odbę-
dzie się odczyt o, Van Vosi'a bene-
dyktyna p. t Le realisme et la for-
mation des jeunes. Wstęp wolny.

SPRAWY AKADEMICKIE,
Akademickie Rekolekcje

Zamknięte dla koleżanek, organi:

„pochwała dzieciństwa i oda do mło-
dości rodu ludzkiego.

Prelegent pochodzi z rodziny od
jwieków zamieszkałej na Pokuciu;
|ojciec jego był bliskim przyjacielem
| Stanisława Szczepanowskiego i wraz

 
'z,nim jednym z pierwszych _pionie-
|rów naftowych; dr. Vincenz podró-
|żował wiele i ogłosił liczne prace: o
|filozofji religii Hegla, a Feuerbachu,
10 psychologji buddyzmu; Hómaczył
'Holzapila, Walta Whiimana i in, W
pracy swej stoi blisko znanego Wil-
|nu pisarza szwajcarskiego dr. Hansa
| Zbindena.
| Odczyt dzisiejszy „Obrazy, du-
jmy i gawędy z wierzchowiny hucul-
jskiej” da nam w literackiej formie
owoc długoletnich studjów dr. Vin-

odbędą się pod kier. X. Prof. Dr.
Urmanowicza dn. 9, 10, 11 b. m. w
Czarnym Borze. Zapisy u członków
zarżądu dziś w środę w godz. 18—20

> żety. 1 + do|w Kole Polonistów. Odjazd w czwar-
2 „et Periaa tek dn. 8-go o godz. 18,50. Zbiórka
Początek o godz. 8.30 w. Wstęp| 9 18,30 w poczekalni I kl. Koszta

jak zwykle. utrzymania 6 zł.
— Studenci U. S$. В. na Bazy.

likę Wileńską. We czwartek,
dnia 8 b. m. studenci U. S. B. dają
przedstawienie „Szopki Hkademic-
kiej", przeznaczając całkowity do-
chód na ratowanie Bazyliki. „Koło
Pań” prosi najuprzejmiej wszystkich
Wilnian o poparcie tej imprezy przez
łaskawe jaknajliczniejsze przybycie
na Szopkę do Ogniska Akademic-
kiego — ul. Wielka Nr. 24 w dn. 8
b. m. o godz. S-ej wiecz,

NADESŁANE.
Najtańsza w kraju Wytwórnia

K. Sienkiewicza w Wilnie
gwarantuje jakość swych suszo-
nych warzyw w opakowaniu firmo-

wem (50 gram. i 100 gram.)
Wystrzegać się naśladownictwa

włoszczyzny suszonej Culeml
Jednocześnie podaje się do wia-

domości, że od dnia 8 marca b. r.
detaliczna cena naszej higjenicznej
kapusty kiszonej (sałatowej) usta-
lona została na 35 gr. za klg.

— Wiieńskie Koło Związku
Bibijotekarzy Polskich. Dnia 8
marca r. b. o godz. 7-ej wiecz. w
lokalu  Bibljoteki Uniwersyteckiej
(Ul. Uniwersytecka 5) odbędzie sie
uroczysty wieczór ku czci Ś. p. prof.
Stanisława Ptaszyckiego.

Przemówienia wygłoszą: D-r. A.
Łysakowski: Prof. $. Kościałkowski;
Kustosz $. Lisowski (Zycie i praca
bibljologiczna(; Ks. Prof. I. Swirski
(Wspomnienia osobiste); Prof. H.
Łowmiański (Twórczość historyczna
i historyczno literacka); Prof. R. Mie-
nicki (Działalność archiwalna).
— Zarząd Wil. Oddz. Polskie-

go T-wa Dermatologicznego na
rok 1934 ukonstytuował się w na

prezes dr. B
Hanusowicz, wice-prezes dr. E. Sa-
wieki, sk»rbnik dr. W. Wołodźko,
sekretarz dr. $. Fedosewicz. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli: dr. J.
Piotrowicz Jurczenkowa, dr. Małko-
wicz-Sutocki, dr. ks. Sokołowski. 

zowane przez "„luventus Christiana"|

insygniów koronnych, które rzeko-
mo znajdują się lub znajdowały w
schowkach Wileńskiego Prywatne-
$o Banku Handlowego. Chodzi tu o
koronę szwedzkiej królowej, mał-
żonki marszałka napoleońskiego

pa tej sprawie badania i jeszcze nic
konkretnego powiedzieć nie może.
|„Jedno można ustalić z całą pewno-
jścią, że jeżeli korona spoczywała w
schowku wymienionego Banku, stać
się to mogło dopiero po odparciu in-
wazji bolszewickiej w 1920 r. gdyż

Bernadotte, ks. Ponte Corvo, póź- |bolszewicy w czasie gospodarki ra-
niejszego króla szwedzkiego Karola | bunkowej w naszem mieście rozbili
Jana XIV (1818—1844), który w | wszystkie sałesy tego Banku i wy-
1812 r. stał po stronie Rosji i Angli. |kradli ich zawartość. Napewno nie
Korona królowej miała znaleźć się ocalałyby z tego rabunku również
w posiadaniu jednego z ziemian pol-| insygnja królewskie.
skich, który ukrywał ją w satesie| Wileński Urząd Konserwatorski
w podziemiach Wileńskiego Prywat-|po zakończeniu badań ogłosi odpo-

|wiedni komunikat.nego Banku.

słaniającą fragmenty kulis wileń-
skiego świata podziemnego, rozpo-
znawał wczoraj ILll-ci Wydział Kar-
ny Sądu Okręgowego.

Na ławie podsądnych zasiedli

stwa, posiadający bogate przeżycia,
uwiecznione w kartotece
śledczego i wyrokach sądowych.
Zelik Lewinson, Berek Krawiec,
Icek Kac i Zenon Skowronek, — asy

dowanej przed kilku laty niebez-
piecznej bandy, znanej p. 0. „Bru-
derferein“.

Tym razem wymienieni stanęli
przed sądem za fałszywe oskarže-
nie swych kamratów po fachu, nale-
żących do innej bandy kryminali-
stów.

Banda b. „Bruderfereinu', której
hersztem był odbywający obecnie
karę w więzieniu za uprowadzenie
synka dyr. lombardu  „„Kresowja”
Lejbowicza Zelik  Lewinson,
mszcząc się na swych konkurentach
zgrupowanych wokoło rownie osła-
wionego Wojciuka, usiłowała uwi-
kiač go i jego towarzyszy w sprawę
karną,
W tym celu Lewinson podrzucił

Wojciukowi granat, o czem zawia-
domił policję, organizował wraz ze

Niezmiernie ciekawą sprawą, od

znani dobrze władzom  bezpieczeń-|

urzędu|

kryminalistów wileńskich ze zlikwi- |“

 

Konkurujące ze sobą bandy przestępców
przed sądem okręgowym.

Lewinson wraz ze swymi towa*
rzyszami: Kacem i Krawcem namó-
wili Zenona Skowronka, by ten о-
„skarżył przyjaciela Wojciuka —
|Lichtsona o dokonany na jego oso-
jbie napad rabunkowy.

O planie tym dowiedział się jed-
nak Lichtson i Wojciuk i, by spara-
liżować zamierzenia, w nocy z 16 na
17 grudnia zgłosili się do wydziału
śledczego i prosili o zatrzymanie, co
będzie stwierdzało ich alibi.

Istotnie tej nocy Skowronek za-
alarmowal  posterunkowego, pel-
niącego służbę na ul. Sofjaniki, iż
napadł na niego Lichtson i zrabował
zegarek oraz portiel z dokumentami.

Odnośne zameldowanie złożył na
stępnie w 3-im Komisarjacie.

Cała intryga stała się przejrzy-
stą, a w konsekwencji zdemaskowa-
no inicjatorów jej o osobach Lewin-
sona, Kaca i Krawca oraz symulanta
Skowronka.

Wszyscy odpowiadali wczoraj z
art. 143 k. k. t. j. fałszywe uskarże-
|nie przed władzami o czyn prze-

jstępny,
| W wyniku rozprawy, odbytej pod
przewodnictwem p. sędziego A. Or-
|lickiego, a przy udziale pp. sędziów:
|K. Bobrowskiego i Zaniewskiego,
| wszyscy podsądni uznani zostali za
jwinnych i skazani na zamknięcie w

 
swymi synami napad na jego rodzi-|więzieniu: Skowronek przez 8 mie-
nę it p. sięcy, a Lewinson, Kac i Krawiec

Ostatnio, a działo się to, kiedy| przez 1 rok. Na zasadzie amnestii
Lewinson chwilowo przebywał na|kary orzeczone sąd zmniejszył o po-
wolności, t. j. w grudniu 1931 r., ob-| łowę. Kos,
myslony został nowy plan zemsty,

W. Nowicka (Mickiewicza 47)
powiadomiła policję, iż w pobliżu
jej mieszkania wyrwano z rąk to-

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś.

o godz. 8-ej wiecz. komedja K. H. Rostwo-
rowskiego p. t. „U mety'. Komedja „U me-
ty” majwybitniejszego dziś polskiego dra-
maturga, ujęta jest w zwarte cztery aktv,
zamknięte epilogiem,

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Nilou-
che* po cenach propagandowych. Dziś uka-
że się po raz ostatni po cenach propagan-
dowych świetna operetka Herve „Nitou-
che“ z L. Romanowską w roli tytułowej.
Ceny propagandowe od 25 gr. №

— „Pilango”. Oto tytuł oryginalnej we-
gierskiej nowości, która w czwartek wcho-
dzi na repertuar Teatru „Lutnia” pod tytu-
łem polskim „Niebieski motyl'* Józefa Koli
Operetka ta jest w repertuarze operetko-
wym nowoczesnym najbardziej lubianą, a
pod względem wartości muzycznych i dow-
cipnego tekstu wprost nieporówraną. Na
całość „Pilango'” składa się osiem barwnyci:
obrazków, a mianowicie: 1) Na vlicy, przed
variete, 2) Rewja „Niebieski Motyl', 3
Foyer, 4) Willa na wzgórzu róż, 5) Za daw*
nych dobrych czasów, 6) Pod zegurem ele-
krytycznym, 7) W pałacu ekscelecji, 8) W
parku Willi róż. W przedstawieniu bierze
udział cały bez wyjątku zespół, oraz orygi
nalnie pomyślane balety z Martówną i Cie-
sielskim na czele. Dekoracje i kostjumy no-
we. Zniżki ważne.

— Poranek w „Lutni“. W niedzielę o
godz. 12.30 pełna humoru komedjo-bajka
„Staś - Lotnikiem“. Balet primabaleryny K.
Gėreckiej. Ceny miejsc znižone od 25 gr.

— Teatr Objazdowy gra dzis w Glębo-
kiem, jutro w Królewszczyźnie — świetną
komedję angielską p. t. „Kobieta i szma-
ragd“ cieszącą się dużem powodzeniem.

Teatr - Kino Rozmaitości. Dziś, do-
skonały film „Miasto widm”. Na scenie we-
soła aktėwka pt. „Pech“.

 

 

! l

„Znowu wyrwanie z rąk kobiecych torebki.
rebkę z zawartością 30 zł.

Przeprowadzone dochodzenie u-
staliło sprawców napaści.

WYPADKI.
1  — Fałszywy alarm w Banku Bu-
| Jeden z urzędnikówerste
przez nieuwagę potrącił o instalację
alarmową w banku Bunimowicza.
Gdy rozległy się sygnały woźni
zamknęli drzwi wejściowe i nikogo
nie wypuszczali. Wi chwiię potem
„okazało się, że alarm był fułszywy.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ujęcie złodzieja Walizkę, zawiera-

jącą 150 rubli ros. w złocie, oraz różną bie-
liznę, łącznej wart. 740 zł. skradziono z
mieszkania Sokołowskiej Marji (Ostrobram-
ska 3). Szlome i Mirjam Giteles, (Subocz ..),
którzy dokonali tej kradzieży, zatrzymano.
— Pożar przy ul. Wieikiej. Przy ul:

Wielkiej w piwnicy domu Nr. 8, należącego
do Morducha Rabinowicza (Zamkowa 13),
z nieustalonej przyczyny powstał pożac.

Spaliło się 25 dętek samochodowych, wart.
800 zł. Straż pożarna ogień ugasiła.

TITANA KT RIй

POLSKIE RADJO WiLNO,
Środa, dnia 7 marca.

7.00: Czas, Muzyka, 11.50: Utwory Mo-
niuszki (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyla
popularna (płyty), 12.30: Kom meteor.
12.33: Wyjątki z operetek Lehara (płyty).
15.15: Wiadomości ogrodnicze. 15.40: Ho-
negger — „Pacilic“ (płyty). Objaśnienia
prot. Tadeusza Szeligowskiego. 15.55: Re-

|cital śpiewaczy. 16.10: Audycja dla dziec:.
|16.40: Nowości teatralne. 16.55: Koncert.
17.25: Recital fortep. 18.00: „Tajemnicze
głębie oceanu” — odczyt. 18.20: Muzyka
lekka. 18.45: „Jak ongiś piękności wileń-
skie swą uradę konserwowaly“ — felj.
19.00: Odc. pow. 19.10: „Literatura na
Capri" — felj. 19.30: Opera „Dwie wdo-
wy' — Smetany. 20,38: Sport. 22.00: „Sen
porabka wiosennego“ — felj. 22.15: Muzy
ka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05:
Muzyka tan. 

1 722 SWORDA A"OWE OR IIS EDA TN OFOPEIK
M. GODLEWSKA. i 2) ;łają Bę jeszcze bezkarnie po stroni-s'ieimatematyku Jean'sie skończyw|Twierdzi więc za K. Marxem, że jten wyzyskiwany robotnik w Ame- | znaczniejszym jeszcze stopnia zme-BROSZURA MONSTRE | cach dzieł filozoficznych i brane są szy. 2 “а wszelka nadwartość, uzurpowana |ryce, ojczyźnie największychkapita- | chanizowana, więc praca obowiązu-jna serjo przez ciasne, zakute głowy, Nawet Kantowski imperat'yw przez właścicieli warsztatow produ- |listów, żył otoczony dobrobytem a|jąca wszystkich trwać będzie bar-czyli | sprostywowanej rzeszy  „inteligen- wewnętrzny, tak daleki od religii ob- |kcji jest ukradzioną robotnikowi. |nawet komfortem, podczas gdy nie- |dzo krótko, autor przypuszcza, żeWYZWOLENIE CZŁOWIEKA. /tów. Odrażającymprzykładem nędzy jawionej,niedaje spokojuP. Sp-Wied Niemamytu zamiaru brać w obro-
DA ŠV S kase siela co Na-: Guchowej a zarazem bezwstydu te- ług jego materjalistycznego pa kapitalisty, ktėry zabiera zyskiPP a 4 F PR 8 ь ё 1933 ologów jest skład dogmatycznywia- ,— sumienie, którego istnienia nie |osiąśnięte przez zmechanizowanie
adem ©. Hoesicka r. jry katolickiej, ułożony przez Sobór może jednak zaprzeczyć, jest „wie- wytwórczości. Korzyści, jakie przy-

str, 567 in 4-0. Watykański”, (Autor miał zapewne lowiekowym osadem psychicznym, noszą właścicielom fabryk wynalaz-
(Ciąg dalszy). jna myśli Sobór Nicejski)'. „Teolog, atawistycznie w podświadomościna- ki genjuszu ludzkiego, należeć win-

Nauka Kościoła jest zawsze i kapłan, papież — każdem zdaniem, gromadzonym'”. Wszelkie zaś zja- ny do całego społeczeństwa. Robot-
wszędzie — zdaniem p. S. — z $śrun- które wypowiada, nietylko błądzi, wiska psychiczne, nie wyłączając nik, wytwarzający dzieki cudownej
tu jałowa, $dyż miele tyłko plewy: |ale łże....* czytamy w dalszym ustę-|wyobraźni twórczej artystycznej czy konstrukcji mechanizmu dziesiątkiKażda książka teologiczna ma być |pie tych wywodów. Przytoczone tu naukowej „to tylko drogą ewolucji tysięcy cegieł czy też par butów w
świadectwem godnego , pożałowania|wyjątki nie są najjaskrawszą manife- osiągnięta, wzmożona działalność ciągu dnia roboczego, nie może rów- ki zapanuje na całej kuli ziemskiej, pełne zadowolenie (chwała Bogu, żeubóstwa myśli. Teologiczna kosmo-| stacją nienawaiści i pogardy w jakiej kory mózgowej”. |nież rościć pretensji do całkowitegopo wyrwaniu z korzeniem „drogą re- |autor nie jest zupełnie zadowolonylogia, będącaw istocie tylko mitolo- jautor ma religję i jej wyznawców.| porawszy się z „przeżytkami* owocu swej niezbyt wytężonej pra- wolucji proletarjuszy, całej spolecz- ze swojego dzieła), nie będzie w po-#а i próbą „uniknięciawiększegona- | Jedynem wyznaniem wiary, na jakie religijno - teozoficznemi, zwraca p.'cy, wyłożonej przy obsłudze niezna- |no - religijnej cywilizacji, stworzonej gardzie, ale dostępna, a nawet obo- ZEpięcia myśli,potrzebnego dla „wytłu | od biedy godzi się, to Buddyzm, któ- Spasowski swoją dymiącą wielką nego mu nawet często mechanizmu. |przez kler i burżuazję”, Coskolwiek wiązująca, dla wszystkich. Przytemmaczenia zjawisk,żyjedziśJESZCZE ry „nie zna istnienia Bog i zaprze- Bertę przeciwko systemowi kapita- Więcej pokrzywdzonym może się|ze sztuki (nie z Michała Aniołakt. | pracujący będą perjodycznie zmie-na katedrach teologicznych i jest hu czą istnieniu duszy nieśmiertelnej listycznemu burżuazyjnego świata. czuć właściciel ręcznego warsztatu, jest rozbrajająco naiwny) i z litera- niali warsztaty pracy, ażeby nie po-morystycznym przeżytkiem, poważ:|(pisownia autora)”. | Opierając się jedynie na kapitale który za swą indywidualną, niekiedy tury (Mefisto w Fausie nie przeszka- wstawały jakieś grupy wyodrębnio-nie traktowanym jedynie przez ma- Równie bezwzględnie, ale z tro-, Marxa i jego teorji nadwartości nie artystyczną pracę otrzymuje tenę u-|dza) ocaleje. 'ne albo nie wpadali w niezdrową ru-ruderów kultury i cywilizacji, Zu-|chę większą rezerwą rozprawią się uwzględnia żadnych innych teorji e- normowaną przez wyroby fabryczne. Oczywiście więc będzie zniesio-tynę. Zapewne i w Rosji, która zda-pełnie „zbaranialych“ w swym upo-|p, Spasowski z wszelkimi filozofami konomicznych, aczkolwiek naukowy Nie miejsce tu na przeprowadzenie |na własność prywatna w zakresie niem autora tak znakomicie realizu-rze i zacofaniu. „Różne zmyślenia te-i uczonymi świeckimi, uznającymi socjalizm t. zw. katedersocjalistówdyskusji z autorem, głoszącymzasa- ziemi, fabryk, banków, natomiast je ten program, profesorowie i inniologiczne, bez cienia myśli nauko-| chociaż w najogólniejszej formie od- niemieckich, francuz Leroy - Bau-'dy dawno pośrzebane przez teorety- | wprowadzone będą kollektywy — inteligenci: kopią dla zdrowia kana-wej, to znaczy, zgcfa bez żadnego u- rętność pierwiastka duchowego w lieu i nasz Erazm Majewski, poddali ków, a zbankrutowane przy wpro- |tak jak w Rosji. Przedmioty domo- | ły na t. zw. Sołówkachza ienia faktycznego i rozumo- człowieku i twórczego we wszech- cały ten system gruntownej. krytyce,|wadzeniu ich w życie zagłodzonego |wego użytku będą pozostawione bez

i obdartego obywatela Rosji sowiec- |prawa dziedzicznego przekazywania.*) Omyłka tylko e 1600 lat, kiej Zaznaczyć jednak należy, że| Ponieważ wytwórczość ie w

jeden wynalazca, którego pomysły|do 2 godzin dziennie. Ża człowieka
wprawiały w ruch tysiące warszta- pracować będzie ocean (przypływy)
tów, umierał przedwczesną śmiercią|słońce, błyskawice i pioruny, wul-
głodowa, nie znajdując tak gorli-|kany (Miussolini już teraz o tem'my-
wych obrońców swoich interesów. |śli) i rozbijane atomy. Resztę zby-

Załatwiwszy się z wrogami ludz-|wającego czasu będzie można po-
kości i ustaliwszy przy tej sposobno-|święcić na pracę dowolną, pracę ar*
ści swój materjalistyczny pogląd na tystyczną lub naukę — no, a prze-
,świat, przystępuje autor z kolei do dewszystkiem, na rozrywki. Praca
przedstawienia idealnego ustrojuja- |fizyczna, jako jedyna, która daje

  
  

wego, zapożyczańie zdziełAugusty-|świecie, Dostaje się kolejno wszyst-
|kim ed Platona począwszy na Jame- |pa, Tomasza, Bessucta i Skargi, tu-    
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Zacieta oalka0
Zamieściliśmy niedawno artykuł

zwalczający modną dziś w kołach

rządowych funduszomanję Jak wia-

domo, projekt ustawy o bezpieczeń-

stwie ogmiowem, wniesiony do Sej-

mu przewiduje utworzenie  specjal-

nego funduszu przeciwpožarowego,

na który złożyły się między innemi

świadczenia zakładów towarzystw

ubiezpieczeń od ognia. Projekt prze-

widuje, iż wysokość tych świadczeń,

ustalonych przez ministra spraw

wewnętrznych i ministra skarbu —

nie może przekraczać 7 proc. zebra-
nej składki ubezpieczeniowej.

Sprawa ta wywołała w pewnych

sterach ubezpieczeniowych wielkie

poruszenie, czego dowodem służyć

może kilka artykułów, zamieszczo-

nych w ostatnich dniach w prasie

codziennej. |
Artykuły te zwalczają namiętnie

projekt takiego funduszu jako rze-
komio groźnego dla równowagi finan

sowej, mogącego pogłębić depresję

gospodarczą kraju i t. p.
ideą przewodnią artykułów jest

wykazanie i udowodnienie, iż towa-

rzystwa ubezpieczeń w żadnym ra-

zie nie powinny być pociągane do

świadczeń na rzecz obrony przeciw-

pożarowej.
Obecnie w tej sprawie otrzymali-

śmy głos w obronie funduszu poża-

rowego.

Zdaniem autora  nadeslanego

nam artykułu fundusz ten przezna-

czony jest na doskonalenie obrony

przeciwpożarowej, która ma za za-

danie ochronę mienia, będącego wła

śnie własnością ubezpieczonych.

Według autora naszego, nieoby-

watelskiemi jest postępowaniem nie-

których Towarzystw  Ubezpiecze-

niowych, które to błędnie informują

społeczeństwo o sposobie tworzenia|

się „funduszu przeciwpożarowego,

co zaś powoduje ferment w gronie

ubezpieczonych. Według tych infor-

macji — fundusz ten tworzyć się bę-

dzie z dopłat do składek ogniowych.

Projekt zaś ustawy przeciwpożaro-

wej w art. 40 przewiduje rzeczywi-

ście utworzenie takiego funduszu

lecz międzyinnemi tyiko ze świad-

czeń Zakładów Ubezpieczeniowych

do wysokości 7 proc. zbieranych

składek rocznych w/g dzisiejszej

normy, a nie stwarza nowego opo-

datkowania, któreby obciążało u-

bezpieczonych.

Wysokość ta będzie jednak rok

rocznie ustalona przez czynniki mia-

rodajne w zależności od zarcożności

danego Zakładu Ubezpieczeniowego

i od konjunktury gospodarszej pań-

stwa.
Dla zwalczania projektu starano

się dowodzić, iż w innych państwach

towarzystwa ubezpieczeniowe nie są

  

2 do 10 proc., np.: Czechosłowacja

2 proc. zebr. składki, Francja— 7,2

frs. od każdego miljona waitości u-

bezpieczonego majątku (przeciętnie

daje to 12 — 15 mniljonów irs, rocz-

nie); Anglja — 35 £. str. od każdego

miljona wartości ubezp. majątku,

Jugosławja — 6 proc. zebr, składki,

Austrja (Burgeniand) — 16 proc.

zebr, składki i t. d.
Jesii chodzi o Niemcy, to nowa

ustawa bynajmniej nie znosi šwiad-

czeń towarzystw ubezpieczeń, ale

precyzuje , podobnie zreszią jak i o-

becny projekt ustawy polskiej, obo-

wiązek gmin do posiadania wiasne-

go sprzętu przeciwpożaroweśo. о-

warzystwa ubezpieczeń w Niem-

czech bynajmniej nie uchylazą się od

bezpośrednich świadczeń na rzęcz

obrony przeciwpożarowej, a obowią

zujące dotychczas stawki p:ocento-

we od zebranej składki wyncszą dia

poszczególnych dawnych krajow

Kzeszy: Badenja — 2 proc, Bawa-

rja, Schaumburg — Lippe — 3 proc.į

Anhalt — Hessja — 4 proc.; Ham-

burg, Turyngja — 5 proc.; Wiirttem-

berg — 6 proc.; Hessja (zakł Publ.j

i Brunswik — 7 proc. i t. p., przy”

czem w niektórych krajach, jak:

Meklenburg, opłaty oblicza się od

sumy wartości ubezpieczonego mie-

nia. W, Saksonji np. opłaty te wa-

chają się dla nieruchomości od 2 do

20 proc, zależnie od stanu zabez-

pieczenia danej gminy.
Porównajmy te świadczenia ze

świadczeniami prywatnych towa-

rzystw ubezpieczeń w Polsce, złożo-

nemi na obronę przeciwpożarową w
ostatnich latach:
W roku 1930, Gł. Związek Stra-

ży Poż. R. P., który reprezentuje 11

tysięcy straży, otrzymał cd Zrze-

szenia Tow. Ulbezp. od ognia — 25
tysięcy zł., w r. 1931 — 25 tys, zł;

w roku 1932 — 20 tys. zł.; zaś w r.

1933 — niespełna 10 tys. zł. (do-

słowniej, a co gorsze, że w grudniu

r. ub, Związek Straży Poż. R. P. o-

trzymał zawiadomienie od Zrzesze-

nia Tow. Ubezp. w Warszawie, iż z

dn. 1 stycznia. r. bież. towarzystwa

ubezpieczeń prywatnych wogóle
przestają wpłacać ustaloną w r.

1933 minimalną stawkę na obronę

przeciwpożarową.

W. Polsce dotychczas poza Sa-

morządem dopomagał strażom, w

doskonaleniu ich sprzętu ratownicze

go i na prowadzenie akcji zapobie-

gawczej Powszechny Zakład Ubez-

pieczeń Wzajemnych.

Zakład ten, pracując w takich

że samych warunkach iak inne Za-

kłady, jednak w wysokiem zrozumie-

niu dobra publicznego łożył i łoży,

w miarę swych sił i możności, dość

znaczne sumy na akcje przeciwpoża- 
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ogniowy równy niemal tekiemuż;

portielowi prywatnych towarzystw

ubezpieczeń.

bo tych sum trzeba jeszcze do-

dać poważne świadczenia Zaki

Ubezp, Wzajemn. w Poznajiiu, któ-

ry to Żakiad, w niemaiejszym stop”

niu P.ź.U.W|, toży na obronę prze”

ciwpożarową pozostatych woje-

wouztw, t. j. poznanskiego i pomor-

skiego.

Lzy w tem zestawieniumożliwe

jest poczynienie chociażby przybli-

zonych porównań?
Łestawienie to aż nadto dobitnie

ilustruje ideę przewodnią, jaką przy

swieca, jeśli nie wszystkim, to przy”

najmniej zdecydowanej większości

prywatnych towarzystw  ubezpie-

czeń, działających w Folsce. Tą ideą

jest: „ciężary dla samorządów i spo-

teczeństwa, a zyski dia nas | dla na-

szych akcjonarjuszy”.  lnaczej je-

szcze mówiąc: „nam bardzo wygod-

nie gotować swoją strawę przy wa-

szych ogniskach”.

Zadna jednak racja stanu, choć-

by najkunsztowniej przez autorów

artykuiow snuta, nie usprawiedliwi

tego rodzaju harców zagraricznych

bussinesmannów ubezpieczeniowych

na żywym organiźmie społeczeń-

stwa polskiego i naszego samorządu.

Przeciwnie nadeszła chwila, kie-

dy to społeczeństwo mówi aziś wy-

raźnie, że zarówno ono, jak samo-

rząd i publiczno - prawne zakłady

ubezpieczeniowe wywiązują się do-

brze ze swych obowiązków, skoro

współdziałały w stworzeniu półmil-

jonowej armji strażactwa ochotni-

czego, wyposażeniu jej w sprzęt i

narzędzia wartości wielu dziesiąt-

ków miljonów zł. oraz zbiorowym

wysiłkiem, zespolonym z pracą Zwią

zku Straży Pož. R. P., stwo:zyty sy-
stem zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego, na którym wzoruje się całe

nowoczesne europejskie ustawodaw-

stwo przeciwpożarowe т

Nie wypełniły swych obowiąz-

ków należycie właśnie prywatne to-

warzystwa ubezpieczeń, а  ponie-

waż podstaw dla tego poczucią obo-
wiązku, ani rząd, ani społeczeństwo

nie mogli doszukać się w sumieniach

i rachubach zarządów  towerzystw,

przeto tę podstawę musi dać i da
ustawa.

Nie pomogą tu ani lamenty, ani
straszenie społeczeństwa  nowemi

funduszami i pogłębieniem kryzysu,
ani podmawianie zamożniejszych
śmin przeciwko biedniejszym, ani
wreszcie małostkowe podszywanie i
pomniejczanie zasług straży, ich or-
ganizacyj i publiczno - piavnyc' 74-

kładów ubezpieczeń.
P. P. i S.
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! Liczn

WILEŃSKI -.

$port.
e zgłoszenia dzieci do zawo-

dów narciarskich. {

Zapowiedź mających się w nie- |

dzielę odbyć zawodów narciarskich

dla dzieci wywołała wielkie poru-

szenie wśród młodzieży.

Codziennie napływają

którym organizatorzy ze swej stro- ;

ny przygotowują szereś najrozma- ,

itszych nagród. i

Zawody odbędą się na Rowach :

Sapieżyńskich.
W programie

następujące biegi: na 3 klm., 2

bieg dziewczynek i bieg narciarzy,

którzy startować będą na nartach

własnego wyrobu.

Obecnie na liście figuruje kilka-

dziesiąt nazwisk.

Jak nas informują, szkoła po-|

wszechna Nr. 16 zamierza gremjalnie

startować w tych zawodach,  zgła-|

szając koło 60 zawodników. Ogó-

tem liczba startujących powinna!

więc dojść do 200 zawodników.

przewidziane są

Nieciecki Jagiellońska 7—7.

do 16. ]

Warunki śnieżne w terenie są

dobre. Zawody więc odbędą się

bez przeszkód.
Wpisowe od zawodnika 20 śr.

Zawody strzeleckie Sokoła.

|
!

|

klubowe zawody strzeleckie.

Zawody odbędą się 11 marca o,

godz. 9 w lokalu SokołaWileńska !

Nr. 10. |

Termin zgłoszeń upływa 8 mar-

ca o godz. 21. Zgłoszenia przyjmuje

w Sokole H. Brancewicz.

Zawody odbędą się z broni dłu-

giej małokalibrowej. Dystans 25

mtr., 10 strzałów, 3 postawy.

Zwycięzcy otrzymują nagrody

pamiątkowe.
Dodajemy przytem, że w przeded-

niu zawodów, 10 marca, odbędzie się

w Sokole o godz. 18 zebranie człon-

ków.
Zostanie w dniu tym otwarta ma-

ła wystawa sportowych nagród, zdo-

bytych przez T-wo Sokół.

W. szykującym się do tych mię-

dzyklubowych zawodów w Sokole

odbyły się onegdaj zawody we-'

wnętrzne. Wyniki osiągnięto nastę-,

pujące: 1) Kowalewski 278 pkt. na'

300 możliwych, 2) Michalski 277 pkt.

3) Katkowski, 4) Rostkowski, Star- |

towało 12 strzelców, |

!

Hokeiści Poznania nie przyjadą. |

Wiczoraj wieczorem nadeszła de-|

pesza z odpowiedzią odmowną A.| 

 

zgłoszenia najmłodszych narciarzy, POS

lejce na kursie podoficerskim,

klm.; , dele
' w Mołodecznie.

!га chciał poślubić,
"zgadzała się na rozwód.

Zgłoszenia do piątku włącznie majątku Staro-Zamosze,
przyjmuje organizator zawodów. J. go się pod kuratelą

tel. dziono 20

miadziolskiej, wybuchł *pożar.

2 “lilo się 12 zabudowań. Mieszkańcy rangiewiczowie.

doga oł eko kos organi- obliczają straty na 12.000 zł. Zacho- do rozjaśnienia sprawy.

zuje w dniu swego dwulecia między- dzi podejrzenie, że podpalenia doko-|

 

Z KRAJU.
-— Airis

Strzał w wagonie drugiej klasy.
Na stacji Nowojelnia w wagonie lekkiej, Konstanty Zaleski.

drugiej klasy pociągu, zdążającegoz | dzieleniu rannemu pierwszej. pomocy

Wilna do Baranowicz wskutek nie- odwieziono go do szpitala

liczne ostrożnego obchodzenia się z bronią: nowiczach.

trzelił się major 20 pułku art.'

Po k

w Bara-

Zabójstwo i samobójstwo w N.-Wilejce.
NOWO-WILEJKA. Kapral Jó-

lecz żona

Kradzież drzewa

Wskutek komplikacji, powstałych

zef Balcerzak przebywał w N. Wi- na tem tle, para kochanków posta-
wy- nowiła odebrać sobie życie.

gowany z 86 pp. stacjonowanego |rzak zastrzelił Dobrowolską, a na-
Balcerzak aczkol- |stępnie popełnił samobójstwo.

wiek był żonaty i miał dziecko, ko-

,chał się w Marji Dobrowolskiej, któ- |ła Balcerzakowa z dzieckiem celem
nie |wzięcia udziału w pogrzebie,

Balce-

Wczoraj do N, Wilejki przyjecha-

 

z lasu będącego z,
pod kuratelą sądową

Na terenie gminy jodzkiej, pow. nali mieszkańcy wsi Rymucie, gm,

sądową,
szt. sosen i

brasławskiego, z lasu należącego do Opeskiej, w liczbie 10 osób, przy

znajdujące- pomocy i za wiedzą gajowego Jur-
skra- kiewicza, który tytułem zapłaty po-

. 1 świerków. brał od defraudantów leśnych 8 zł.

13-78 codziennie do 10 rano i od 15 okazało się, że defraudacji tej doko- 60 gr. za skradzione drzewa.

Pożar we wsi Ożarki - Pudowinki
w gm. Miadziolskiej.

Wie wsi Ożarki-Rudowinki,
Spa-
śm. nali w stanie pijanym mieszkańcy tej

wsi, bracia Jan i Włodzimierz Sza-
Zatrzymano ich

Bieda wszystkiego nauczy,
Niektóre wsie na terenie powia-

tów wilejskiego i mołodeczańskiego,

' położone nad samą granicą sowiec- , wana.

ką, zasłynęły ostatnio ze swych wy-

robów galanterji drzewnej. Pierw-

sze miejsce tej produkcji zajmuje

wieś Pohost (pow. wilejski). Chłopi,|

któryci grunta znalazły się po stro-

nie sowieckiej, nie mogąc pracować

na roli utrzymują się z wszelkiego

rodzaju wyrobów drzewnych. Pra-

cami temi zainteresowała się Wileń-

ska Izba Rzemieślnicza, której przed

stawiciel, odbył podróż do uprzemy-

sławiającej się wsi wileńskiej, Chło-

pom udzielono drobnych pożyczek

na zainwestowanie warsztatów.

Oierta bokserów Estonji przyjęta.

Wczoraj została ostatecznie za-

łatwiona przez prezesa O. Z. B. płk.|

Giżyckiego sprawa oferty pięściarzy

Estonji. į
Oferta została przyjęta.

czycy w końcu marca przyjadą więc

do Wilna, by walczyć z reprezen-|

tacją naszego miasta.
Jednocześnie komunikujemy,

 

Wy-|
Z

O EWC,

 
Estoń- |

że;

 

produkowana przez nich galanterja
będzie prawdopodobnie  ekspórto-

 

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Giełda  Dewiry:

Belgja 123,65 — 123,96 — 123,34, Holandja
357,15 — 358,05 — 356,25. Londyn 26,93 -—
27,06 — 26,80. Nowy Jork 5,31 — 5,34 —
5,28. Nowy Jork kabel 5,31% — 534 —
5,28. Paryż 34,94 — 35,03 — 34,85. Praga
22 — 2205 — 21,95. Stokholm 138,75 —
139,45 138,05. Szwajcarja 171,45 --
171,88 — 171,02. Włochy 45,60 -— 45,72 —
45,48. Berlin w obrotach  nizoficjalnych
210,40. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budow
lana 42. Inwestycyjna 103,75. Konwersyjna
60,75 — 61,25. 6 proc. dolarowa 70,25. Bo-
larówka 53 — 52,75. Stabilizacyjna 58,63
—- 58,50 — drobne: 59,00 — 58,88. 8 proc
L. Z. warszawskie 54 — 54,50 — 54,25, Ten-
dencja dla pożyczek i dla listów mocniej-
sza.

Akcje: Bank Polski 79,75. Lilop 12,65
— 12,25. Starachowice 11,75 — 11,90 —
11,65. Haberbusch 39,25.

Dolar w obr. pryw. 5,28.
Rubel: 4,72 — 4,75.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 69, Dillonowska 8150. Stabilizacyj-
na 99, Warszawska 67. Śląska 65,50.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

 

pociągane do świadczeń na  rzeczjrowe.
s $ 2 I LNIARSKA W WILNIE

obrony przeciwpożarowej  powolu- W latach od roku 1929 do 1933 D DRUKARNIA D Z.S. Pa WL który POETĘ „wylaniają się konkretne projekty | z dnia 6 marca 1934 roku.

jąc się na Niemcy, Anglję i Wiedeń. włącznie Zakład ten wydał: na za- R ! с Pr ač una wdsż NOZ. ze sprowadzenia do Wilna szeregu dru- Za 100 kg. parytet Wilno.

Jest to oświetlenie sprawy jed-|siłki dla straży pożarnych i związ- INTROLIGATORNA| R | ОНО 8“{‚)”]5:. ch -€ |żyn zamiejscowych. Pod ienė o p EPO eat Da i

nostronne, w istocie bowiem rzeczy,|ków strażackich — 9.500.000 zł.; na UENŃ | LERZYŃSKIEGO U Angis a. ik da 240% У&спші„‘ brane ezspoły: Warty, Skody i šiais ii Maka Pibakók 470 RE.

niemal we wszystkich państwach |pożyczki dla pogorzeiców i na od-| || K || Mostowe Hr! Te Nr.1244 Ка а сі:{‹’. DA A polonii warszawskiej. 34,50. Mąka żytnia 55. proc. 24,35 — 25,

Europy towarzystwa ubezpieczeń o-|budowę osiedli — 5.844.000 zł.; na 1 Przyjmuje goa A 7 BS SARE sr żytnia 65 proc. 19,75 — 21,50. Mąka żytnia

płacają stawki procentowe od ze-|pożyczki dla samorządów na budow. zamówienie na wszel- Rz. >SKALAVienose "a Zawody szermiercze w stolicy. Omik ią RAMI

branej składki bądź też od wartości ogniotrwałe —4.226.000 zł.; wresz- i kle roboty drukarskie f i E | koc kac! suki a Boe WARSZAWA. (Pat). Odbyte w |niany 16 — 16,25. Jęczmień na kaszęzbie-

szacunkowej ubezpieczonego mie-|cie na urządzenia przeciwpożarowe 0| sRoszuny, |OKÓLNIKI, „przyjazdu, a SA Ni P i stolicy drugie eliminacyjne zawody rany 15 — 15,50. Owies st. 14 14,75, Owies

nia, przyczem powstające z tych|gminne i zakup sprzętu przez gminy PAŃ салче 0 kodzie Amecz kt POR? esa Bb Ianosias elśp "przy: zadeszczony 13,50 — 13,75. Mąka pszenaa

opłat sumy wrływają bądz do kas|— 2.400.000 zł. P PĮ Dziś przeszkoda ta znikła, zyć y ‚ V rZy-[4/0 A luks. 3450 — 37,50. Otręby żytnie

aństwowych, bądź też b środ Ogółem wi t siłkó REŻ z: 'więc istniały inne wzślędy wstrzy- gotowawczy do mistrzostw świata j1! — 11,25. Otręby pszenne grube 13,50 —

p wowych, bądź też bezpośre gółem więc w postaci zasuków SZENIE|WIZYTOWE, RI "= kokóistów: P ia? rozegrane zostały na szable. Starto-| 14. Otręby pszenne cienkie 12 — 12,75.

nio do kas samorządu i są używane|lub długoterminowych kredytów ni- AJ] arisze. KSIĘGI, A mujące hokeistów Foznama! . b ło 31 Ša Ur: całej Polski. |957 jęczmienne 9.

na c-ganizację obrony przeciwpoża-|skoprocentowych albo nawet bez- Szkoda wielka, że Wilno nie bę-|wało31 zawodników z ca-ej 7 Gryka, ziemniaki, siano, słoma i

: owej procentowych P.Z.U.W. asygnowal W] iróżoeksiąski da opnawY| W] |dzie mogło podziwiać w tym sezo- W finale zwycięstwo aiw AR wszystkie gatunki lnu — beż zmian.

POWY
д оа

* 21.4 й WY! A 2

Rozpiętość oprocentowania jest|na obronę przeciwpożarową w cią- Y| ce ny konkurencyjne.| Y = śry NoaŚ 2wad Auatauić R

w poszczeć Inych państwach bardzo| gu 5 lat imponującą sumę21.970.000 ztórzy ZADOWNe stęp: bi jał Segda, trzecie Nycz

: znaczna i waha <ię zasadniczo od'zi., mając portiel ubezpieczeniowy już nie odmówią naszej prośbie. ! s A
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— Zdaje mi sie, że  — Czego sobie pano-

! 1 TEATR - KINO DZIŚ. NA EKRANIE DZIŚ. © e e Joz czasdolć krowy —| wie życzą? —żapytujebi-

и ®

odpowlada drugi. leter.

к ki śś — Telefoaowana do

-
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'(B9Q098%% komisarjatu, że tu mor-

; 55 Ё
s | > dują jaklegoś Beetho-

В
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| SALA MIEJSKA „ŹRÓDŁO PRACY" T-wa Pań Ml-| owocowych, jablka-—
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Film, który prześciga najś r ielcząwyobraźnię

Nad program: Oryginalna parodja dź "iękowo-rysunkowa filmu „KINQ-KONG" oraz najnowszy „FOX“.

Uprasza sę o przybycie na początki seansow: 4. 6, 8 I 40,15.

BOGU @
PN iPTSAL WY ORKA

LILJANA HARVEY
«MOJE MARZENIE TO TY». Nadi Srtwezatez” ie” Gone"ekranu

nejaowszy „FOX“.

łalnie ostatni

Burke Jan Kie
pura

o BRZASKU
Tragedja kc biety, która poznała d w a rodzaje miłości

Reżys. R. Bolesławski. Tęskne romanse cygańskie. Gudnamuzyka ; węgierska.
ŻA

[IN
  

DZIŚ! O TEM TERAZ MÓWI CAŁY ŚWIAT

s „Niewidzialny Człow
Św:
ROASTICK6 о̀ аIĘĘ

mitsza gwiazda

Dziś nieodwo-

—wam

 

 ACZOO

  

w arcy-
filmie

MUSZĘ».

Н
Е
Л

  

„ZoETV
DETEKT

YW „| Kraina talemnie, zagadek,
niezwykłości I niesamowl-

tości. Przedziwne przygody

najznakomitszego współczesnego fenomenalnego chińskiego detektywa, którego postać edtwarza znzny |genialny WARNER

OLAND. Jai z Е Wielkinadprogram.

parodja rysunkowa filmu „KING - KORG" oraz /

«ZDOBYĆ CIĘ,

niniejszem zawiadamia,

z lat poprzednichcy”

swetry,cie: trykoty, 
OSPINTASAT SP

| Mieszkania

L] pokoje|
Pokoj

na 1 osobę z osobnem
wejściem do wynajęcia ul.

Franciszkańska 3-5—8'a
338

 

 

Poszukuję mieszkania Z
4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia

do Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego” pod
„Centrum“. śr.

Dia uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
waną. Kalwaryjska 12
m. 33. gr1

LETNISKA. į

Potrzebna letnisko nad
jeziorem, od m. Maja,
na dwie osoby z utrzy-
maniem. Oferty de „Dz
Wil.“ pod Nr. 539.

539

Bei 

obstalunki wykonane w try

łosierdzia $w. Wincentego a Paulo

iż wszystkie=
k tarni „Zródła Pra”

do 1-IV 3% r. a mienowl-
pończochy It. p. można

wykupić do dnia 1-1V-34 r w przeciwnym razie

no ym terminie będą1sprzedane.

Pralnia Kryzysowa
Bieliznę brudną--prze-
mienię w nową, Bez|
szkodzących środków
|: się mycie,
Prasuje się też przy:
zwoicle, kołaierzom
połysk nadaje lu trza-
ny, co mówią panny
panowie 1 panie, że
czasy są ciężkie i sro-
gie ceny też są nie-

drogie

!Zaułek_Literacki5.|
Poszukuję posady go-
spodyni na wieś do ma-
jątku lub na plebanię.
Posiadam b. dobre rafe-
reucje. Znam się dosko-
nale na mięczarstwie|
hodowii drobiu 3 Maja 9
m. 10 JózefaPA

gr.
wadę doGOBEKA DAJлы ы

SUNNI ti:

SA złodzieje, z któ-
rych jeden uvradł kro-
wę, a drugi zejarek,sie
ai w areszcie w jednej
cell. —Kolego, która go-
dzina?—pyta pierwszy.

pam 1

' RÓŻNE|
MAREK TOOKMEDPOWZERZDACADCо

 

gruszki I t, p, będą tak

piękne I dorodne, jak ©-
glądane na wystawach
okien handl! owocami po
umiejęteem zastosowa-
niu odpowiednich zabie-
gów | w oipowiednim

czssie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33 gr4

 

Szukam posady
w maj. ekonoma, maga-
zyniera lub łącznie, o-
bjazdowego | t. p obo-
wsązxu. Dokładnie znam
się ze wszelkiego rodza-
ju maszynami rolnicze-
mi włącznie do traktora
i młoęcarni parowej. któ-
re mogę sem prowadzić
i robić drobny remont.
W mieście dozorcy do-
mu lub wcźnego. Mam
zaświadczenia | mogę
dostarczyć licznych re
komendacyj. Adresować:
Witebska 3 m, 1 dla P.R.

Młodzieniec
uczący się w wyžseej
szkole, pochodzący z
szlachetnej rodziny, r
łego charakteru. Wr-
znania rz. - katolickiego
pragnąłby być  usyno-
wiony w  inteligentnei
rodzinie, lub u samot-
nych osób. Oferty pod
„M. M.“ do Administra-
cji „Dz. Wil“ Adres
tamže. g.

Do sali koncertowej
wkracza dwóchPolsma
tów podczas gry na Ior-
tepianie.

 

 

Seomotny ziemianin ho-
dowca zdrowy,pracowity,
będzie pacił lub wnie-
sie większy kapiteł ze
rezydowanie w mejątku.
wilao, zaułek Montwił-
łowski 23 m. 2 „Kazi-
mierz”. 540

 

Wdowa po urzędniku
maglstrackim, znajdują-
ca się w okropnej nę*
dzy wraz z 3-giem dzie-
«l prosi o jakąkolwiek
pracę, lub pomoge ma-
terjalaą.  Antokol 134
m. 2. Ofiary składać w
Adm. „Dz. Wil.*pod „A.“

0000090
DRUKI
PILNE

i BILETY |
WIZYTOWE
ZAPROSZEŃIA
BROSZURY
AFISZE

I. TWIERZYKSKIEGO
Mostowa ul. Mr.1.

Taiefon 1264.

CENY MISKIS

14686656
 

  

OSTATNIE DNI! Najbardziej sensacyjny z sensacyjnych, najnowszy I znakomity film Foxa o CHARLIE CHANIE p. L:

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. AOEA SaDrukaraia A. Zwierzyūskiego, Wilpa,-Mosiowa Nr. 4,
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Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

   


